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Resumo: O presente estudo apresenta uma reflexão sobre a história do professor no Brasil em diferentes

períodos históricos, com ênfase na formação continuada, para compreender como se desenvolve a construção

da identidade ideológica desse profissional. Traz considerações iniciais em relação ao Programa de

Desenvolvimento Educacional do Paraná – PDE nos pressupostos teórico-metodológicos que orientam a

prática educativa com base nas orientações das Diretrizes Curriculares do Paraná. Objetiva-se compreender

como o processo histórico influenciou na formação ideológica dos professores e descrever as possibilidades do

PDE, enquanto política pública de formação dos professores de matemática que participaram do PDE, do

Núcleo Regional de Francisco Beltrão, nos anos de 2007 a 2013. Desenvolve-se a partir de uma teoria

histórico-cultural e uma educação matemática crítica. O estudo mostrou que o PDE abre possibilidades para a

efetivação de mudanças teóricas e metodológicas dos professores a partir de uma análise crítica da realidade

e da continuidade de estudos.

Palavras-chave: Formação do professor; Programa de Desenvolvimento Educacional do Paraná – PDE;

Matemática crítica.

Resumo:El presente estudio presenta una reflexión sobre la historia del profesor en el Brasil en

diferentes períodos históricos, con énfasis en la formación continuada, para entender como se

desarolla la construcición de la identidad ideológica de esse profisional. trae consideraciones

iniciales en relción de Programa de Desarollo Educacional del Paraná - PDE en las supuestas

teóricos y metodológicos que orientan la práctica educativa con base en las orientaciones de la

Directrices de Plano de Estudio del Paraná. El objetivo es entender como el processo histórico

inflluenció en la formación ideológica de los prefesores y describir las posibilidades del PDE,

mientras la política pública de formación de los profesores de Matemática que participaran del

PDE, del Núcleo Regional de Francisco Beltrão, en los anos de 2007 hasta 2013. A partir de una

teoria historico-culturl y una educación matemática crítica. El estudio mostró que el PDE abre

posilidades para la efetivación de cambias teóricos y metodológicos de los profesores a partir del

análisis crítico de la realidade y de la continuidad de estúdios.
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Matemática Crítica.

1. INTRODUÇÃO

A história da formação de professores é discutida continuamente desde a década de 1990, enfatizando vários

aspectos que determinam sua ideologia frente às políticas educacionais e o resultado dessas ações no

contexto escolar, no processo de ensino aprendizagem do aluno e, principalmente, nas inter-relações que se

estabelecem entre alunos, professores e comunidade escolar.

Este artigo apresenta uma reflexão sobre o processo histórico que permeia a profissão do professor e que o

define como sujeito no contexto escolar. Traz considerações sobre a formação continuada dos professores, os

limites e as possibilidades de mudanças. Foca, em específico, o Programa de desenvolvimento educacional –

PDE/PR, relativo aos professores de matemáticas, os direcionamentos e perspectivas da formação frente às

diretrizes curriculares e à educação matemática crítica.

O ponto de partida deste estudo é minha experiência como professora de escola pública e participante do

PDE, que propôs a possibilidade de reavaliar as ações pedagógicas em sala de aula e a necessidade e

importância de refletir sobre as teorias que norteiam o trabalho educativo, fato que, na maioria das vezes,

passa despercebido pelo professor que, alienado por um sistema que define regras, estabelece currículo e tem

apenas a opção de aplicá-las. Desta maneira, as angústias vivenciadas vêm ao encontro da proposta de

estudo desta disciplina que provoca reflexões sobre a formação do professor, a educação enquanto prática

dialógica, humana e política e as bases epistemológicas da linguagem que contribui para a construção

ideológica do sujeito.

Diante do exposto questiona-se: O PDE, enquanto política pública de formação permite o desenvolvimento

teórico-metodológico dos professores de matemática na perspectiva de uma educação matemática crítica?

O que é necessário ao educador para reconhecer o seu papel como elemento de formação humana?

O artigo constitui-se em três secções além dessa introdução. Na primeira, contextualiza-se historicamente o

que é ser professor e as influências que cada sistema de governo impôs à profissão, rompendo, inclusive, com

a própria ideologia desse profissional. A segunda aponta para a necessidade de formação contínua, de busca

pelo conhecimento para modificar e definir uma nova postura desse profissional que, ao mesmo tempo tem

possibilidades de efetuar mudanças, mas também limites que o impede, pois é um processo complexo que

precisa abandonar o individualismo, buscar a criticidade da própria prática educativa, mediante reflexão e

análise, as quais devem ser compartilhadas. Na terceira secção, discute-se sobre o Programa de

Desenvolvimento Educacional – PDE, focando seu desenvolvimento, objetivos e indagando ser este um

programa que pode contribuir para uma nova formação ideológica do professor de matemática. Por fim,

provoca reflexões quanto às possibilidades de promover um ensino público de qualidade, valorizando o papel

do professor e dos educandos através de uma relação dialética.

2. Ideologias do ser professor

Abordar a formação continuada de professores é uma proposta audaciosa, pois consiste em analisar o
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contexto histórico, social, cultural e econômico dos sujeitos e o espaço escolar em que estão inseridos.

Remete a uma análise histórica que contextualize o professor no espaço social.

Manacorda ( 1989 ) trata da construção ideológica do professor na Idade Média ao citar que o mestre era o

bispo, mas logo essa função foi transferida para um scholasticus ou magischola e por conseguinte ao

proscholus. Identifica-se no mestre uma identidade de sábio, de produtor do conhecimento em que o direito

de ensinar era vendido como autorização. No entanto, a crise no império estabelece maior poder político à

Igreja, a qual define que o mestre ensine gratuitamente aos clérigos da Igreja e aos demais pobres.

Consideram-se nesse período as imposições religiosas, o processo da Inquisição e presença dos discípulos

desses pensadores que compartilhavam os saberes e ao mesmo tempo produziam-no, o conhecimento era

compartilhado.

No período Mercantilista, na Idade Moderna, a educação passa a ser vista como um bem de consumo sujeita

às leis de mercado, e o mestre passa a ser o transmissor do conhecimento. Cabe ao mestre apenas reproduzir

o saber de acordo com as exigências do sistema dominante, não há participação no processo de produção do

conhecimento e, portanto é impossível ter a veracidade e atualização dos conhecimentos científicos.

Manacorda (1989, p. 358) considera a pedagogia humanística, dá-se maior atenção aos mestres liberais, os

quais elaboram uma nova ciência e uma didática mais aproximada do saber prático.

GERALDI (1997, p.86) destaca que, nesse período, emerge “uma utopia do processo de universalização do

ensino”, e o professor torna-se apenas aquele que reproduz as explicações já produzidas. O aluno, por sua

vez, ao ouvir as explicações, precisa aplicá-las nos exercícios para chegar à resposta previamente definida e

esperada.

No capitalismo passa a ser representado o sistema de manutenção das forças produtivas e as relações com o

conhecimento que mantêm o caráter de reprodução, com maior precisão nos modos de como ensinar. Neste

modelo de educação o professor não faz reflexão sobre o conhecimento, das ações que desenvolverá em sala

de aula apenas subordinam-se às relações de interesse. O professor age como um técnico, utiliza o

conhecimento mecânico para aplicar o material que já está pronto, inclusive controlando o tempo que o aluno

terá contato com o material, induzindo a pauperização das ideologias do ser professor.

Assim, historicamente o professor é aquele que não possui uma identidade ou detêm diferentes identidades?

Atua sem autonomia e posicionamento político, age como reprodutor do conhecimento, idealizado por outros

sujeitos, desconexos da realidade mas, vinculado a interesses de uma sociedade dominante.

Ao considerar a definição de diferentes identidades do professor, permanece uma incerteza a respeito de

quem é o professor na sociedade atual. Que perspectivas profissionais possui?

Qual o seu papel na sociedade?

Quais pressupostos teórico-metodológicos sustentam seu trabalho pedagógico?

Como romper com o caráter impositivo de educação para a formação humana pautada nos interesses do

capital?

Fernandes (1986) afirma que o professor sempre se manteve alheio as decisões sociais do ensino. Porque

mantê-lo ingênuo politicamente era como manter a neutralidade na educação. Assim, oferta-se o ensino

gratuito às classes menos favorecidas, seguem-se os livros didáticos e mantêm-se os interesses do governo
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desde o período colonial, imperial e republicano.

No entanto, essa neutralidade não existe, pois quando se reproduzem os instrumentos dos interesses

hegemônicos o professor compartilha a exclusão dos menos favorecidos. É necessário que o professor

perceba as possibilidades de interação que o espaço escolar lhe permite. Mesmo estando sujeito a uma

diretriz de trabalho é importante e necessário analisar as vozes da escola. Há uma multiplicidade de vozes

que fomentam as relações sociais e precisam ser ouvidas para que o professor e o aluno consigam ver-se um

através do outro, percebendo a essência de cada um e passem a sentirem-se sujeitos de seu próprio discurso

(BEZERRA, 2005).

Em 2003, o Paraná institui uma nova política de valorização dos professores ao implantar o Programa de

Desenvolvimento Educacional (PDE), modelo que visa proporcionar aos professores uma dinâmica

permanente de reflexão, discussão e conhecimento. (PARANÁ, 2014)

O programa visa proporcionar aos professores aperfeiçoamento dos fundamentos pedagógicos e disciplinares

de caráter teórico-prático, a ser estabelecido na relação entre os estudos e nas ações escolares na

implementação e consolidação das Diretrizes Curriculares.

Diante dessa nova proposta de formação continuada, não explicitamente, o PDE também cumpre uma

determinação da Lei de Diretrizes de Bases 9394/96 ao garantir a continuidade de formação dos professores.

Nesse sentido, a proposta do PDE/PR é permitir aos professores o aperfeiçoamento dos fundamentos

pedagógicos e disciplinares de caráter teórico-prático, construído na relação entre os estudos e a concretude

do espaço escolar.

Ressalvam-se as palavras de Brzezinski (2008, p.1149-50) que o caminho que o profissional percorre para

tornar-se professor contribui para que transforme a ocupação-professor em profissão-professor. Além do

domínio de conceitos e prática permite nitidez da sua identidade docente como unidade dialética da

profissionalização.

Para que o comprometimento com a profissão represente a construção de uma identidade própria, é

necessário além dos saberes e domínio dos procedimentos metodológicos, postura ética, comprometimento

político e social através de afiliação em entidades científicas e sindicais. Tais traços devem ser de caráter

contínuo mesmo sabendo que a trajetória que define a identidade do professor como profissional passa por

processos contraditórios. Brzezinski (2008)

A autora considera que atualmente dois processos de formação de professores distinguem-se na sociedade.

De um lado, o projeto de formação com bases epistemológicas na concepção histórico-social, buscando a

qualidade educacional. Do outro, a formação baseada em uma concepção econômica de mercado, de

ideologia neoliberal que tende para uma formação adequada à lógica do mercado de saberes instrumentais e

utilitários necessários ao sistema capitalista.

O professor, em seu processo de formação continuada, precisa sentir-se agente da sua prática, ter como

princípio que sua concepção como sujeito que ao interagir com os alunos, com a comunidade, com o

conhecimento, nas múltiplas relações lhe permite buscar permanentemente uma sociedade mais justa. Neste

aspecto, o PDE representa um programa que busca uma formação alicerçada na concepção histórico-cultural
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em prol da qualidade da escola pública para todos?

Ou condiz com uma política de formação patrimonialista de Estado que permite a formação continuada do

professor, mas não estabelece autonomia de decisões e ações?

Ao pensar o processo formação continuada se estabelece mudanças na postura ética e profissional do

professor e Fernandes compartilha com essa necessidade ao afirmar:

O professor precisa se colocar na situação de um cidadão de uma sociedade

capitalista subdesenvolvida e com problemas especiais e, nesse quadro, reconhecer

que tem um amplo conjunto de potencialidades, que só poderão ser dinamizadas se

ele agir politicamente, se conjugar uma prática pedagógica eficiente a uma ação

política de qualidade. FERNANDES (1986, p.31)

A mudança educacional define possibilidades de alterar a situação atual da escola pública e compromisso com

o outro o que requer do professor formação política e científica, o redefinir suas relações com a escola, os

educandos, o conhecimento e a comunidade. Esse posicionamento pode ser compreendido como expressão de

uma posição determinada, que caracteriza a definição de ideologia para Miotello (2005).

Ao estabelecer uma ideologia do cotidiano é preciso perceber que a efetivação de mudança é lenta,

direcionando uma representação de sociedade e de interações entre os sujeitos em grupos sociais

organizados para que se estabeleça um processo ideológico sólido.

2.1 A formação continuada de professores: possibilidades de mudanças para o professor de

Matemática

Estudos apontam emergência em refletir essa problemática nos diferentes níveis de ensino no Brasil.

Fernandes (1986), Popkewitz (1995), Canário (2000), Mizukami (2000), Lima (2006), Pachane (2006),

Brzezinski (2008) propõem discussões na formação política e no trabalho do professor e nas relações entre

teoria e prática, estabelecendo a necessidade de reinventar a escola como organização democrática, espaço

de humanização e de prática da liberdade. Apresenta contribuições em pesquisa colaborativa focando a

melhoria do ensino público e a oportunidade para que o professor desenvolva consciência crítica para

compreender os limites e avanços nas políticas de ensino.

Diante da amplitude de estudos sobre o tema é preponderante analisá-lo como possibilidade de mudança do

atual contexto em que se encontra o ensino público no Brasil não apenas para romper com a educação da

lógica do capital, em que o professor é visto como uma mercadoria e o aluno um alienado em relação aos

fatos do mundo, mas para que os profissionais da educação ao participarem de um projeto de formação

continuada, como por exemplo, o PDE vejam-no como possibilidades de crescimento pessoal, profissional e

humano.

O professor ao romper com a alienação, criticar a realidade e definir ações que ultrapassem o espaço escolar

para interagir e discutir com a comunidade os problemas vivenciados no âmbito escolar e nessa cumplicidade

definir estratégias que possam contribuir para uma formação crítica. Essa tarefa é bastante complexa e exige

profissionalismo na realização de suas atividades, reflexão sobre as ações e postura ideológica.
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Sacristan (1995) afirma que as mudanças educativas não são lineares e nem repentinas, e modificá-las indica

uma correção na trajetória. Para que haja mudanças faz-se necessário a melhoria nas condições de

aprendizagem, nas relações sociais, maior participação do professor no desenvolvimento curricular, no espaço

escolar e extraescolar.

A prática escolar ao se limita ao domínio de metodologias, as ações dos professores e ao espaço escolar. Para

Sacristan (1995) forma-se um sistema de prática aninhadas que envolvem o social, o educativo e a escola.

Há uma responsabilidade dividida entre as influências políticas, econômicas e culturais que limitam a prática

profissional, pois depende de decisões individuais, regidas por normas coletivas que regulam a ação dos

profissionais.

Assim, concomitante as práticas didáticas e educativas estão às práticas concorrentes que caracteriza um

jogo de influências que interferem na profissão do professor, ou seja, na desprofissionalização. Quanto a isso,

Sacristan (1995) afirma que toda política educativa é, uma sugestão e uma imposição de práticas. Quanto

menos capacidade de contestar e participação tiverem os professores, maior será o condicionamento ao

sistema dominante.

Considerando as diretrizes curriculares de ensino, as quais representam um documento de alicerce para a

prática do professor é possível direcionar o trabalho, mediante a visão do professor, sendo crítico em relação

aos apontamentos estabelecidos ou simplesmente concordando e aplicando dinâmicas que visam atingir os

objetivos propostos pelo Estado que nem sempre condizem com as ideologias do professor.

No caso das diretrizes curriculares de Matemática, ao estabelecer possibilidades de discussão coletiva,

afirmando que a escola é um local de diálogo, de interação social em que os professores participam

ativamente das atividades pedagógicas, elaboram seus planos de trabalho docente e os alunos sejam sujeitos

ativos na busca pelo conhecimento, questiona-se: realmente o professor e a instituição escolar tem

autonomia para agir concomitante aos interesses do grupo e da sua comunidade?

Abrem-se pressupostos para entender que as diretrizes estabelecem uma crítica à racionalidade técnica, e

que aprender Matemática presume resolver problemas aplicando algoritmos que levam a solução sem haver

questionamento, interpretação e discussão, como ciência pronta e acabada. Nesse caso, que autonomia é

esta que induz o conhecimento a repetições mecânicas?

Qual a real importância em aprender esses conceitos?

Diante disso busca-se um ensino pautado nas teorias críticas, em que os conteúdos estudados tenham

significado, sejam contextualizados e permitam o pensamento lógico, criativo e interativo entre os sujeitos

que participam no processo ensino e aprendizagem. Assim, as diretrizes curriculares (2008, p.30) definem:

Para as teorias críticas, nas quais estas diretrizes se fundamentam, o conceito de

contextualização propicia a formação de sujeitos históricos – alunos e professores –

que, ao se apropriarem do conhecimento, compreendem que as estruturas sociais

são históricas, contraditórias e abertas. É na abordagem dos conteúdos e na escolha

dos métodos de ensino advindo das disciplinas curriculares que as inconsistências e

as contradições presentes nas estruturas sociais são compreendidas.
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Sem resolver os problemas ligados ao ensino da matemática, mas estabelecendo vertentes para buscar

melhorias da prática pedagógica, as diretrizes oferecem novos caminhos a serem percorridos, considerando

potencialidades para a apropriação do conhecimento científico. Também mostra que é pelos movimentos

organizacionais da própria escola e em sindicatos, pela busca contínua das oportunidades, pela formação

crítica dos educadores que será possível modificarem as práticas de trabalho.

Dessa forma, questiona-se: o programa de formação continuada PDE, permite ao professor de matemática

direcionar sua prática com base em um ensino crítico ou apenas efetiva a aplicação de metodologias

diversificadas que contextualiza uma matemática repetitiva, de ensino tradicional?

O que nitidamente precisa estar definido é que a educação representa um movimento dialético e que são as

mudanças das condições sociais e a dinamicidade das múltiplas relações estabelecidas no âmbito da escola e

da comunidade, a partir de profissionais críticos e conscientes do que é sua responsabilidade e o que cabe aos

poderes organizacionais do Estado que o ensino pode seguir para um ensino de qualidade.

FIORENTINI (1995) ao enfatizar a concepção histórico-crítica no ensino de Matemática reconhece o saber

como vivo, dinâmico, histórico que se constrói atendendo a estímulos internos e externos, em um processo

longo, que envolve várias culturas e homens. Nesse caso, a aprendizagem se concretiza pela atribuição de

significados e sentido, pois é pensando, estabelecendo relações e as interações com o saber científico.

Nessa reflexão, a Matemática em sua docência, como ciência em construção e transformação, possibilita

discussões, formulação de ideias e contradições. Cabe ao professor, sistematizar os saberes, superando o

pragmatismo do utilitarismo para conhecer e permitir que os educandos conheçam e apropriem-se desse

saber científico para interpretar os fenômenos matemáticos e de outras áreas do conhecimento. (DIRETRIZES

CURRICULARES, 2008)

Assim, o desenvolvimento formativo e teórico-metodológico dos professores contribui para o desenvolvimento

da matemática, fato que se concretiza ao longo dos anos, através de cursos de atualização, de qualificação

profissional e de formação política que possam aprofundar os conhecimentos específicos da disciplina e da

educação de modo geral. Também se torna fundamental discutir o espaço da sala de aula para que as

experiências vivenciadas possam ser analisadas com criticidade e apontamentos possam ser feitos com o

intuito de melhoria da práxis pedagógica.

2.2 O Programa De Desenvolvimento Educacional PDE-PR: novas perspectivas para a formação

profissiona

Ao longo da história da educação paranaense muitos programas foram desenvolvidos pelas políticas públicas,

com propósitos específicos e encaminhamentos definidos. A partir de 2003, o Paraná busca promover um

programa aos educadores da rede pública, baseado na legalidade das Diretrizes Curriculares Nacionais Lei

nº9394/96 que aponta a necessidade de formação aos profissionais da educação, o Programa de

Desenvolvimento Educacional - PDE . Em 2005, no governo de Roberto Requião de Mello e Silva, o programa

é implementado pelo decreto n° 4482 de 14/03/05 e em 2010 passa a ser regulamentado pela lei

complementar nº 130 que o intitula como política de estado.
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O documento síntese (2014) do PDE expõe a parceria desse programa educacional da Secretaria Estadual de

Educação/SEED com a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior/SETI e as Instituições

de Ensino Superior/IES públicas do estado do Paraná e nas inter-relações está o professor intitulado PDEs. O

programa passa a assumir uma série de responsabilidades com os educadores e estes com a educação

pública.

Durante dois anos o professor afasta-se de suas atividades regulares. No primeiro ano o afastamento é de

100% e no segundo 25%, totalizando 960 horas de formação. O PDE apresenta uma estrutura organizacional

que se constitui em três eixos de atividades: atividades de integração teórico-práticas, atividades de

aprofundamento teórico e atividades didático-pedagógicas com suporte tecnológico. Essas atividades são

distribuídas em quatro semestres de modo que haja integração entre os eixos.

No primeiro eixo, das atividades de integração teórico-práticas contempla-se o Projeto de Intervenção

Pedagógica, as orientações nas Instituições de Ensino Superior (IES), a produção didático-pedagógica, a

implementação do projeto na escola e o artigo científico.

O eixo das atividades de aprofundamento teórico constitui uma proposta com questões específicas de

conteúdos teóricos educacionais gerais e específicas do currículo da Educação Básica da rede Estadual.

Trata-se de atividades, realizadas em conjunto, ofertadas pelas IES e pelo PDE/SEED. Objetiva-se discutir,

ampliar, aprofundar e atualizar conhecimentos da área específica de atuação do professor através de cursos,

seminários, encontros de área, eventos de inserção acadêmica e webconferências.

No eixo das atividades didático-pedagógicas oferta-se formação tecnológica através dos Grupos de Trabalho

em Rede (GTR), com uso da plataforma MOODLE. Desenvolve-se atividades de informática básica, tutoria em

Educação a Distância (EAD) e ambientação em Sistema de Acompanhamento e Integração em Rede (SACIR).

Tais atividades são distribuídas nos quatro semestres, cada um correspondente a um período. No primeiro

período, o professor desenvolve um projeto baseado em um problema que atinge o seu contexto escolar e

elabora uma série de atividades que serão aplicadas no segundo ano (3ºperíodo), além das atividades

realizadas nas IES de formação, abrangendo diferentes temas referentes a educação. Também são realizados

cursos pelo Núcleo Regional de Educação - NRE envolvendo tecnologias da informação.

No segundo ano em que o afastamento é 25% das atividades de sala de aula, referentes ao 3º e 4º período, o

professor desenvolverá, neste tempo, as atividades por ele elaboradas mediante um orientador vinculado a

IES em que participa. Será proposto também um ambiente virtual de aprendizagem através do Grupo de

Trabalho em Rede (GTR) em que há um número de vagas específicos para cada área do conhecimento em

que os professores da rede estadual poderão realizar em serviço o curso ofertado pelo professor PDE. Neste

ambiente serão discutidas as propostas de aplicação, trocas de experiências e sugestões quanto ao trabalho

elaborado, sendo o professor PDE o tutor do curso on-line. Para finalizar as atividades deste ano é elaborado

um artigo científico que expõe os resultados do trabalho aplicado na escola.

Desta forma a estrutura organizacional do Programa de Desenvolvimento Educacional relaciona atividades de

integração, de aprofundamento teórico e didático pedagógicas com suporte tecnológico visando proporcionar

ao professor PDE uma dinâmica permanente de reflexão, discussão e construção do conhecimento. (PARANÁ,

2014, p.11)
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Nesse sentido, o PDE representa uma possibilidade de formação continuada aos educadores. Questiona-se: O

PDE pode promover mudanças na formação teórico-metodológicas dos professores de matemática que

participam do programa?

O que se observa são diferentes trajetórias históricas e sócio-epistemológicas na educação nas diferentes

tendências pedagógicas, será que o PDE realmente fundamenta-se em uma tendência histórico-cultural ou

permite múltiplas tendências?

Os trabalhos elaborados pelos professores PDEs direcionam para essa tendência metodológica assim como as

diretrizes curriculares estabelecem a criticidade no ensino da Matemática?

Respostas a estes questionamentos serão estabelecidas ao longo de pesquisas. A priori, muitos estudos,

apesar de ser um programa recente de formação continuada, foram desenvolvidos. Destaca-se Gabardo

(2010), Audi (2010), Bach e Santos (2011), Kadri, Campo & Souza (2011), Maciel (2011), Moraes, Gomes &

Teruya (2011), Milex (2011), Holuchi (2011), Soczek (2012), Gonzaga (2012), Ogliari (2012) entre outros.

Nos diferentes estudos, muitas problemáticas são elencadas: os aspectos inovadores do programa, a relação

entre as universidades e a educação básica, as contribuições e limitações, os materiais produzidos pelos

professores, a prática pedagógica e as alterações que as políticas públicas podem promover.

Audi (2010) destaca em seu estudo que a aprendizagem é um processo colaborativo e de (re)significação da

identidade do professor e de suas práticas sócio-pedagógicas. A participação do professor no PDE foi

determinante para recuperar a auto-estima, a confiança na capacidade de tornar-se um agente criador e a

(re)significação de sua identidade profissional, sendo consciente de sua atuação política.

Dessa forma define-se uma co-responsabilidade no processo educacional e de formação que depende das

possibilidades ofertadas pelo sistema e da ação e conscientização do profissional. Assim o PDE oportuniza

reflexões acerca da prática docente nas escolas ao viabilizar estrutura física, funcionários e docentes das

universidades públicas a interação entre os professores PDEs depende do interesse, comprometimento social

e político de cada um.

Nesse sentido, relatos afirmam que o PDE contribui para compreender como as políticas públicas direcionam o

trabalho do professor no ambiente escolar e como a formação continuada pode propiciar reflexões sobre sua

prática educativa, ao torná-lo politicamente participante das ações e discussões que ocorrem na escola e na

comunidade, no sentido de transformar a escola em um espaço democrático. Como destaca LIMA (2006,

p.33):

Por este caminho, eles poderão abrir-se à reflexão, ao debate e à acção conjunta

com outros actores, tradicionalmente representados como externos à escola. Eles

poderão articular-se com outros saberes e poderes, encontrando novos apoios e

novas alianças com movimentos sociais, organizações não-governamentais,

projectos comunitários, etc.

Considerar tais pressupostos implica acreditar que a educação é uma possibilidade de formar pessoas críticas,

capazes de buscar o bem comum, a qualidade no ensino, o direito por condições dignas de trabalho e o

respeito às diferenças que existem no espaço social, histórico e cultural que é a escola. O PDE representa um
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programa de políticas públicas que disponibiliza o desenvolvimento de atividades reflexivas de toda a

estrutura política, social e cultural que permeia as relações da escola, cabe ao professor simplesmente

concordar ou apontar novos direcionamentos educacionais.

A partir desse pressuposto, é preciso perceber que as políticas públicas de formação permitem estabelecer

fundamentos de bases epistemológicas que podem contribuir para o direcionamento do trabalho do educador,

primando pela qualidade do ensino, mas também existe toda uma ideologia mercadológica na preparação de

mão de obra para atuar no sistema capitalista, onde prevalece o ensino voltado para os saberes instrumentais

necessários para o período. BRZEZINSKI (2008) enfatiza que o caminho a percorrer pelo professor na

formação contribui para a transformação da sua profissão, exigindo domínio de conceitos e práticas e nitidez

na identidade docente, o que constitui uma unidade dialética.

Considerando as tendências metodológicas propostas nas Diretrizes Curriculares do Paraná, estudos baseados

em documentos oficiais elaborados durante o Programa Educacional do Paraná – PDE por professores da área

de Matemática do Núcleo Regional de Francisco Beltrão demonstram que pouco se enfatiza um ensino

direcionado a uma tendência histórico-cultural com especificidade na matemática crítica,conforme estabelece

as Diretrizes Curriculares. Essa consideração pontua a possibilidade de maior investigação quanto ao fato,

análise que será realizada em outro momento, principalmente porque a ênfase está nas técnicas que são

aplicadas em sala de aula. Sugere-se ainda uma discussão maior em relação às tendências em educação

matemática para melhor compreensão e análise das diretrizes curriculares que devem orientar a práxis

pedagógica do professor de matemática.

3. Considerações finais

Indiscutivelmente a formação de professores é um tema que vem sendo pesquisado continuamente o que

implica a necessidade de discussão. Há possibilidades de efetivação de mudanças do contexto atual e

reflexões são fundamentais para compreender a profissão professor, sua identidade e ideologias.

O Programa de formação continuada (PDE), como política pública representa uma possibilidade ou não de

avanços ao professor que tem a oportunidade de refletir sua própria identidade como profissional, aprimorar

seus conhecimentos teóricos e pedagógicos e retornar ao espaço da universidade para compartilhar saberes e

experiências. Também apresenta limites que precisam ser investigados, principalmente por ser um projeto

recente e que ajustes precisam ser revistos, inclusive para que não seja visto como um projeto estanque, que

se finde ao término de dois anos.

Assim a proposta desse artigo aponta iniciações de reflexão sobre a formação continuada, o PDE e o ensino

da matemática, principalmente pelo fato de que as diretrizes curriculares indicam a possibilidade de

mudanças na concepção do ensino da matemática para uma dimensão crítica, baseada na dialética da práxis

para modificar a concepção e as ações do educador. Acredita-se que a formação continuada é um dos

caminhos para essa transformação e re(construção) da identidade ideológica do professor.

Nesse contexto, o professor é fundamental para que ocorram modificações na educação, pois a partir da

construção de uma ideologia e da percepção que não há neutralidade no seu trabalho, fazendo-se necessário

um posicionamento político e ações coletivas. Essa nova postura profissional desencadeia alterações no

espaço escolar, o que define um profissional que busca a qualidade da escola pública, o direito ao exercício da
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cidadania e a autonomia das decisões em prol de uma sociedade justa.

Reflexões realizadas ao longo deste trabalho mostram que o professor enquanto ser social, histórico e político

precisa tomar um posicionamento ideológico profissional, o qual define sua identidade enquanto sujeito

atuante, público e que interage no espaço escolar, comunitário e social. Esse posicionamento é extremamente

difícil de ser estabelecido justamente pela desvalorização desse profissional frente ao sistema educacional

porque primeiramente é preciso sentir-se autônomo em suas atividades e não mero aplicador de tarefas,

previamente definidas em prol de um mercado de trabalho.

Em relação à formação do professor de matemática na perspectiva histórico-cultural estudos vêm se

expandindo, principalmente a partir de autores como Fiorentini (1995), Petronzelli (2002), Lopes e Borba

(1994) e Shvsmose (2007) que discutem as tendências teórico-metodológicas no estudo disciplinar com

criticidade.

Estudos realizados demonstram a necessidade de melhor explorar essa perspectiva histórico-cultural para que

se possa contribuir para o desenvolvimento teórico-metodológico da práxis do professor para a formação

profissional e humana, em uma perspectiva social. Ao professor de matemática, o PDE indica essa

possibilidade de aprofundamento, um viés de formação que abrange atividades diversificadas de cunho

teórico, pedagógico, prático e reflexivo. Cabe a cada participante buscar novos saberes ou simplesmente

participar de um programa de formação mantendo-se alheio ou seria concordante ao sistema que o permeia.

Nos limites desse artigo e através de outros estudos realizados sobre o programa, por autores citados neste

trabalho, demonstra-se que o PDE é uma política de formação continuada e de valorização da carreira

docente na rede pública estadual. O vínculo com as IES indica uma possibilidade de repensar juntos o

processo educacional e que adaptações vêm sendo realizadas gradativamente com o propósito de melhoria do

programa. A efetivação de possíveis mudanças neste programa no que se refere às práticas pedagógicas vem

sendo desencadeadas, porém depende fundamentalmente do comprometimento do profissional do professor e

do sistema educacional, considerando que a formação e o trabalho educacional estão num mundo social.
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