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RESUMO

O presente trabalho tem a finalidade de contribuir para o aperfeiçoamento de 

ações de formação de professores baseada na constituição de grupos de estudo 

e de reflexão sobre a própria prática como uma das formas privilegiadas de 

desenvolvimento profissional de professores. Tem ainda o objetivo de analisar 

como a partir de estudos realizados em sessões de formação continuada, os 

professores processam os conhecimentos nelas discutidos e as implementam em 

suas salas de aulas. Nossa investigação foi feita a partir do acompanhamento de 

um curso de formação continuada para professoras que atuam nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, da Secretaria Municipal de Barueri, do qual participaram 

25 professoras. Ao delimitar nosso problema de pesquisa, nos propomos a 

investigar as seguintes questões: O que aconteceu com a prática das professoras 

polivalentes ao ensinar matemática, após participarem de uma formação 

continuada, segundo elas mesmas?  Qual é a concepção de formação continuada 

na voz dos formadores que participaram dessa formação? Como as professoras 

polivalentes participaram da formação oferecida e como a avaliaram? A nossa 

observação para a coleta de dados foi realizada em quatro momentos distintos: 

no primeiro momento, acompanhamos as sessões de formação dos professores 

realizando nossos registros e também tivemos acesso ao diário de bordo escrito 

pelas professoras; no segundo momento, foi aplicado um questionário para as 

professoras que relataram sua visão referente a cada aula; no terceiro momento; 

por meio de entrevistas, procuramos captar a visão dos cinco formadores 

envolvidos e sua análise e reflexão sobre a formação oferecida; por fim, um ano 

depois entrevistamos sete professoras que participaram do curso de formação 

para identificar o quanto a formação interferiu em sua prática. 

Palavras-chave: Formação de professores polivalentes; Educação matemática; 

Prática docente.



ABSTRACT

The work hereby aims at contributing to the improvement of professor education 

based on study and reflexion group formation which addresses to the practice as 

one of the most privileged ways of professor professional development. Studies 

brought about along continued education sessions targeted to analise how 

professors understand and implement in classes the knowledge discussed and 

transmitted during the sessions. Our research was held in a continued education 

course for 25 first grade high school teachers from Secretaria Municipal de 

Barueri. The researched issues were: In the teachers`opinions what happened to 

their performance when teaching mathematics after participating in continued 

education sessions? What is the concept of continued education for those who 

participated in the sessions? How have multifunctional teachers participated in the 

sessions and their evaluation of it? We could observe four distinct moments from 

which we collected data: in the first one we followed the sessions taking notes and 

reading the teachers`logs; in the second moment a questionnaire was applied so 

that teachers could report their opinion  regarding each class; in the third moment 

we interviewed five instructors on their analises and reflexions about the content of 

the course; and last, after one year we interviewed seven teachers who took part 

in the education course in order to identify how it impacted in their practices. 

Keywords: multifunctional teacher education; mathematics education; teaching 

practice
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Introdução Lucimara dos Santos 

INTRODUÇÃO

“Não há ensino de qualidade, 
nem reforma educativa, nem inovação pedagógica, 

sem uma adequada formação de professores.” 

Nóvoa.

A formação de professores tem sido objeto de investigação nas últimas 

décadas, tanto a inicial quanto a continuada. Fiorentini et al (2000), em pesquisa 

desenvolvida sobre o estado da arte desta produção, destaca este aumento: 

Podemos observar que a média da produção acadêmica sobre o tema 
vem crescendo significativamente nos últimos anos. De sete estudos na 
década de 70, passamos para vinte e dois na década de 80 e saltamos 
para sessenta e dois trabalhos na década de 90. Cabe destacar, neste 
sentido, que a metade dessa produção (sessenta e um trabalhos) foi 
realizada somente nos últimos cinco anos, tendo atingido, a partir de 
2000, uma média próxima a vinte estudos anuais. Embora esse 
incremento tenha relação com o aumento do número de programas de 
pós-graduação que contemplam a Educação Matemática, parece também 
refletir uma tendência mundial que reconhece o professor como elemento 
fundamental nos processos de mudança educacional e curricular, o qual, 
em face das atuais demandas sociais do mundo globalizado, necessita, 
permanentemente, atualizar-se. (p. 137) 

Percebemos assim que o desenvolvimento profissional dos professores 

tem merecido uma significativa atenção por parte dos educadores matemáticos 

nos últimos anos. 

Este trabalho pretende contribuir para a reflexão sobre a formação de 

professores polivalentes que ensinam matemática e sobre as possibilidades (e 

necessidades) de formação continuada constante para estes profissionais, visto 

que o professor, em particular o polivalente, é o responsável pela “iniciação” das 

crianças nessa área de conhecimento, pela abordagem de conceitos e 
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procedimentos importantes para a construção de seu pensamento matemático, a 

sua formação, específica para essa tarefa, é tema de investigação de grande 

prioridade na área de Educação Matemática. 

Consideremos que a proposta de formação continuada de professores 

polivalentes precisa ter, como objetivo, a reflexão dos seus saberes, em particular 

como aprenderam conteúdos e conceitos matemáticos e como ensinam estes, 

reflexão referente a sua prática e por meio de discussões proporcionar a 

problematização de suas concepções relativamente ao ensino e à aprendizagem.  

Organizamos o trabalho, apresentando no Capítulo 1, considerações sobre 

nossa trajetória profissional, as motivações que nos levaram ao desenvolvimento 

deste trabalho, a delimitação e relevância do tema pesquisado, os objetivos do 

trabalho, as questões de pesquisa, o cenário e os procedimentos metodológicos 

utilizados para a coleta de dados e posterior análise. 

No Capítulo 2, passamos a discorrer sobre a formação de professores 

tecendo comentários sobre considerações de Nóvoa e Garcia sobre esta 

formação e a reflexão-sobre-a-ação na concepção de Donald Schön. Neste 

capítulo também discorremos sobre a relação entre a formação continuada do 

professor e sua prática, realizando comentários sobre considerações de Edda 

Curi, Dario Fiorentini, João Pedro da Ponte e Carlos Marcelo Garcia e as 

vertentes do conhecimento profissional na visão de Lee Shulman. 

No Capítulo 3, são feitas considerações sobre sentimentos, crenças, 

atitudes e conhecimentos das professoras polivalentes que participaram das 

sessões de formação, com comentários e análises feitas a partir dos 

questionários respondidos por estas e no Capítulo 4, foram feitas considerações 

sobre as concepções e crenças dos formadores que ministraram as sessões de 

formação e também considerações sobre a incorporação na prática das 

aprendizagens no curso de formação um ano depois, com comentários e análises 

feitos a partir de gravações realizadas em entrevistas individuais. 

Finalmente, traçamos as considerações finais sobre a pesquisa realizada e 

apresentamos uma apreciação de fatos identificados para a continuidade deste 

trabalho.
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CAPÍTULO 1 

“Quando o viajante disse, não há mais o que ver, 
sabia que não era assim...

É preciso ver o que foi visto,  
ver outra vez o que se viu já,

ver na primavera o que vira no verão... 
Ver a seara verde, o fruto maduro,

a pedra que mudou de lugar.
É preciso recomeçar a viagem sempre.” 

José Saramago 

APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

1.1 Trajetória profissional e motivações para o desenvolvimento do trabalho 

Iniciei minha trajetória como professora de Matemática de turmas de 

Ensino Médio, logo após concluir o curso de Licenciatura em Matemática pela 

Universidade Federal de São Carlos, onde me formei em 1994.

Com o passar de alguns poucos anos e com modificações ocorridas no 

sistema de atribuição de aulas nas escolas estaduais na cidade de São Paulo, fui 

encaminhada pela Diretoria de Ensino na qual estava inscrita, a trabalhar em uma 

escola que oferecia cursos dos três níveis da educação básica, Ensino 

Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino Médio. Foi nesse momento que 

se iniciou o meu contato com as professoras polivalentes1.

1 Denominação dada aos professores que lecionam nas séries iniciais do ensino fundamental. A indicação 
CFE 22/73 proposta pelo Conselheiro Valmir Chagas definia o professor das séries iniciais como uma figura 
polivalente, ou seja, que podia transitar facilmente em todas as áreas trabalhadas nas séries iniciais do 
ensino do primeiro grau. 

14



Capítulo 1 – Apresentação da Pesquisa  Lucimara dos Santos 

Sendo professora de alunos da quinta série e com o objetivo de 

encaminhar uma proposta de trabalho que valorizasse a realidade dos alunos, 

desenvolvia o planejamento conjuntamente com as professoras polivalentes, 

numa tentativa de dar continuidade ao conteúdo trabalhado e conhecer um pouco 

os alunos por meio das experiências daquelas professoras. 

Assim, participei de reuniões com as professoras vivenciando suas alegrias 

e conflitos e nesse contato começamos a identificar o sentimento, a visão dessas 

docentes em relação à matemática e principalmente, a aversão de algumas por 

esta disciplina. 

No desenvolvimento deste trabalho surgiram vários pensamentos, tais 

como: “Quando entendemos um assunto, é fácil gostar e então um pouco mais 

fácil ensinar, mas como ensinar quando se tem aversão ou mesmo não se 

entende o assunto?”, “Como ensinar de forma envolvente e criativa um 

conhecimento (assunto) que se acredita ser tão complexo e de tão pouca 

oportunidade de diversidades e aplicações?”, essas entre outras questões ficaram 

e ficam martelando em mim; afinal, as professoras deixavam claro que gostavam 

de ensinar e, em outras matérias, na maioria dos casos, criavam situações 

atraentes, de modo que traziam a atenção e o envolvimento das crianças, porém, 

grande parte dessas professoras além de não dominar conhecimentos 

considerados básicos de matemática, não os queria aprender alegando, entre 

outros argumentos, devido à pouca aplicabilidade. Conclui com todos esses 

pensamentos e situações que o motivo de tudo estava no processo de formação 

de cada docente. 

Com a intenção de ampliar meus conhecimentos e entender esses 

assuntos que acreditei poderem ser transformados em suporte aos meus colegas 

(professores do ensino fundamental I) e fazer com que os alunos passassem a ter 

uma nova visão com relação à aprendizagem em matemática, participei de várias 

formações junto à Diretoria de Ensino a qual a escola em que trabalhava estava 

vinculada. Neste contexto, tive a oportunidade de conhecer por indicações de 

colegas o curso de Especialização em Educação Matemática oferecido pela 

Faculdade Oswaldo Cruz, local onde tive um breve contato com autores e 
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pesquisas sobre formação de professores que evidenciaram a minha 

preocupação inicial.  

Na seqüência, decidi cursar o Mestrado Profissional em Ensino de 

Matemática, na PUC/SP. Aceita no Programa da PUC/SP, tive contato com a tese 

de doutorado da Professora Doutora Edda Curi2 (2004), momento este no qual 

minha inquietação se ampliou, pois a mesma constata, a partir de investigações 

que há poucas pesquisas sobre os conhecimentos matemáticos dos professores 

para ensinar matemática. Relata que num balanço de 25 anos de pesquisa 

brasileira, ainda é pequeno o número de investigações efetivadas por educadores 

brasileiros que envolvem a formação inicial de professores para ensinar 

matemática nos anos iniciais da Educação Básica. Partindo desse pressuposto, 

acredito que falte um “olhar” para a formação de professores polivalentes, os 

quais realizam um trabalho de fundamental importância na formação escolar de 

cada indivíduo. O não envolvimento do professor com a disciplina o distancia de 

uma forma de abordagem que torne a matemática compreensível para as 

crianças.

Nos estudos de Curi (2004), encontramos investigações que focalizam o 

conhecimento do conteúdo da disciplina “Matemática”, destacando o 

conhecimento que os professores polivalentes têm da disciplina. Ela ressalta que 

o saber da Matemática, para ser ensinada, envolve conceitos, proposições e 

procedimentos, proeminentes à importância de o professor saber a natureza da 

Matemática, sua organização interna, a compreensão de princípios adjacentes 

aos procedimentos matemáticos e os significados em que se baseiam, incluindo a 

resolução de problemas.   

A pesquisadora reforça a importância de o professor ter incluído conceitos 

definidos para a escolaridade na qual irá atuar. Com base nesses, destacamos 

pontos de grande relevância, como: não há efetiva presença de disciplinas 

destinadas ao tratamento dos conhecimentos matemáticos nos cursos que formam 

professores polivalentes. Constatou que, em determinado momento da história, 

havia uma proposta do ensino de conteúdos matemáticos no Curso Normal, que, 

2 “Formação de professores polivalentes: uma análise de conhecimentos para ensinar Matemática e de 
crenças e atitudes que interferem na constituição desses conhecimentos”. Orientada pela professora Dra. 
Célia Maria Carolino Pires e apresentada na PUCSP. 
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ao longo dos tempos, foi sendo abandonada e ainda, em outros momentos, não 

havia a disciplina Matemática nos cursos de formação de professores. Comenta 

que parece haver uma concepção dominante de que o professor polivalente não 

precisa “saber Matemática” e basta saber como ensiná-la, o que está inteiramente 

ligado ao fato de o professor polivalente ter que ensinar disciplinas com as quais 

tenha pouca ou nenhuma afinidade. 

Entendemos assim ser fundamental a discussão referente à ampliação 

constante do conhecimento do professor, que a participação em ações de 

formação, com leitura, discussão de conteúdos e apresentação de materiais 

educativos pode suscitar novas perspectivas em relação à prática pedagógica. 

Não podemos deixar de mencionar que, no entanto, há, em parte dos 

professores, uma acomodação em relação à busca de novos conhecimentos. 

Assim, a formação continuada deve ter como um dos objetivos envolver cada 

professor na reflexão de seus saberes, em particular o matemático, permitindo 

uma aprendizagem que o incentive a concluir que possui responsabilidade pela 

organização das experiências de aprendizagem dos alunos. 

Deste modo, os saberes dos professores polivalentes foram a motivação 

para a escolha do tema desta pesquisa que tem a finalidade de realizar um 

estudo sobre a formação continuada de professores polivalente que ensinam 

matemática. 

1.2 Relevância do tema pesquisado 

Uma análise da literatura educacional mais recente evidencia uma forte 

presença de investigações e teorias referente à formação de professores. Garcia 

(1999) conceitua que: 

A Formação de Professores é a área de conhecimentos, investigação e de 
propostas teóricas e práticas que, no âmbito da Didática e da 
Organização Escolar, estuda os processos através dos quais os 
professores - em formação ou em exercício - se implicam individualmente 
ou em equipe, em experiências de aprendizagem através das quais 
adquirem ou melhoram os seus conhecimentos, competências e 
disposições, e que lhes permite intervir profissionalmente no 
desenvolvimento do seu ensino, do currículo e da escola, com o objetivo 
de melhorar a qualidade de educação que os alunos recebem. 
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A formação de professores é uma área de conhecimento e investigação 

que se centra no estudo de processos por meio dos quais os professores 

aprendem e desenvolvem a sua competência profissional. Contudo, para que isso 

ocorra, é indispensável a boa cultura geral e o domínio dos conhecimentos pelos 

professores, que devem ensinar estes com eficácia.

Pires (2002) diz que é preciso considerar especificidades próprias dos 

professores polivalentes e outras dos especialistas, em função do segmento em 

que atuam do domínio de conteúdos a ensinar e quanto ao papel da docência em 

cada etapa da escolaridade. 

Neste sentido, temos que nas últimas décadas, o debate a respeito da 

qualidade da formação docente nos anos iniciais da escolaridade tem se 

intensificado sendo que suas diretrizes gerais estão regulamentadas na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº. 9394/96). 

A LDBEN, Lei Magna da educação brasileira, trata as diretrizes gerais para 

a formação de professores no Brasil e dedica um capítulo específico à formação 

dos profissionais da educação, com destaque para os professores. Esse título tem 

início com os fundamentos metodológicos que devem orientar a formação: 

Art.61. A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos 
objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às 
características da cada fase do desenvolvimento do educando, terá como 
fundamentos: 

a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a 
capacitação em serviços; 
aproveitamento da formação e experiências anteriores em 
instituições de ensino e outras atividades. 

A LDBEN dedica os dois artigos que se seguem aos tipos de modalidades 

dos cursos de formação dos professores e introduz na organização do ensino 

superior os Institutos Superiores de Educação. 

Art.62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á 
em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 
universidades e instituições superiores de educação, admitida, como 
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e 
nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível 
médio, na modalidade Normal. 
Art.63. Os Institutos Superiores de Educação manterão: 

18



Capítulo 1 – Apresentação da Pesquisa  Lucimara dos Santos 

cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive 
o Curso Normal Superior, destinado à formação de docentes para a 
educação infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental; 
programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de 
educação superior que queiram se dedicar à educação básica; 
programas de educação continuada para os profissionais de educação 
dos diversos níveis. 

A formação matemática dos professores polivalentes preocupa todas as 

comunidades de educação matemática e vem obtendo importância crescente, 

nomeadamente no quadro das novas orientações curriculares. Uma das idéias é a 

necessidade de cursos de formação continuada para professores polivalentes que 

ensinam matemática visando estruturar idéias e conceitos matemáticos e para o 

desenvolvimento de um elemento investigativo no ensino da matemática. 

É relevante que destaquemos que a formação continuada que se analisará 

aqui tem como propósito um processo de orientações curriculares centrada no 

desenvolvimento da predisposição e aptidão para raciocinar matematicamente, do 

gosto e confiança pessoal em desenvolver atividades intelectuais que envolvem 

raciocínio matemático, da aptidão para discutir com outros e comunicar 

descobertas e idéias matemáticas, da compreensão de noções como conjectura, 

teorema e demonstração, da predisposição para resolver problemas e da 

capacidade de desenvolver processos de resolução, da capacidade de decidir 

sobre a razoabilidade de resultados e de usar os instrumentos mais adequados à 

sua obtenção, da tendência de procurar “ver” e apreciar a estrutura abstrata que 

está presente numa situação, como é preconizada pelos documentos 

orientadores para o ensino da Matemática na Educação Básica (Abrantes et al., 

1999, p. 41). 

Há que se pensar em programas de formação continuada que garantam, 

por um lado, que os professores possam ser agentes de seu próprio processo de 

formação e, por outro, que as situações não se restrinjam a uma mera troca de 

experiências sem teorização da prática. Eis aí o principal desafio. 
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1.3 Objetivos da pesquisa e questões norteadoras 

Nossa pesquisa tem por objetivos investigar quais são as contribuições 

que um curso de formação continuada, que se propõe a desencadear uma 

abordagem reflexiva sobre a prática, pode trazer para o desenvolvimento do 

professor polivalente que ensina matemática, e que impactos podem ser 

observados em suas ações em sala de aula em decorrência de suas reflexões 

neste processo de formação. Buscamos: identificar as concepções e sentimentos 

das professoras sobre o ensino e aprendizagem em Matemática, que Matemática 

a ser ensinada na escola hoje e uma reflexão sobre a prática docente com base 

em discussões sobre o papel da matemática na formação do aluno nas séries 

iniciais.  

Tem ainda o objetivo de analisar essa formação com o foco específico na 

forma pela quais esses professores processam e implementam as novas 

informações em suas salas de aulas. 

Ao delimitar nosso problema de pesquisa, nós nos propomos a investigar 

as seguintes questões: 

O que aconteceu com a prática das professoras polivalentes ao ensinar 

matemática, após participarem de uma formação continuada, segundo 

elas mesmas? 

Qual é a concepção de formação continuada na voz dos formadores 

que participaram dessa formação?

Como as professoras polivalentes se envolveram na formação oferecida 

e como a avaliaram?  

Com questões complementares a essas buscaremos discutir ainda sobre 

as seguintes questões: 

Que características teve essa formação e em se relaciona com as 

perspectivas teóricas de formação de professores? 

Quais as intenções dos formadores que realizaram a formação? 
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Sendo assim, pretende contribuir para o aperfeiçoamento das ações de 

formação de professores, destacando especialmente aquelas que se organizam a 

partir da constituição de grupos de estudo e de reflexão sobre a própria prática, 

como uma das formas privilegiadas de desenvolvimento profissional de 

professores.

1.4 O cenário da pesquisa 

Nossa investigação aconteceu a partir do acompanhamento de um curso 

de formação continuada para professoras que atuam nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental junto à Secretaria Municipal de Barueri/SP, no período de outubro a 

dezembro de 2006, sob a responsabilidade da professora doutora Célia Maria 

Carolino Pires e ministrado por uma equipe de professores mestrandos e 

doutorandos do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática 

da PUC/SP. 

Nessa formação, a equipe de formadores pretendia que os professores 

participantes fossem estimulados a refletir sobre o tratamento didático de 

conteúdos matemáticos trabalhados nessa etapa da escolaridade. 

A formação tinha como objetivos3:

Avançar na construção de propostas para o ensino fundamental em que 

a Matemática possa ser usada pelos alunos como instrumento da 

construção de sua cidadania, fazendo largo uso da resolução de 

investigações, resolução de problemas e uso de tecnologias. 

Contribuir para que o professor produza conhecimentos sobre sua 

prática e constitua em sua escola grupos colaborativos de estudo, 

formação e trabalho, com condições de se apropriarem de aportes 

teóricos que sustentem a construção de novas práticas pedagógicas. 

3 Transcritos do Plano de Formação elaborados pela coordenação e pelos formadores. 
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O curso foi desenvolvido com carga de 32 horas, em oito sábados, com 

quatro horas de duração em cada sessão de formação. Foram oferecidas 40 

vagas e o curso teve a participação e a conclusão de 25 professoras.

Procurando delinear o perfil dos participantes, constatamos que estas 25 

professoras estavam na faixa de 36 a 47 anos; destas, 24 professoras fizeram o 

curso de magistério em nível médio, sendo que dez também cursaram Pedagogia 

e três, fizeram cursos em outras áreas. No grupo, apenas uma professora tem 

formação exclusiva em Pedagogia. Apenas uma professora tinha formação 

somente no magistério e fez o curso no CEFAM. Todas as professoras com essa 

formação estudaram em escolas públicas estaduais. Com relação às que 

cursaram Pedagogia ou outros cursos, o fizeram em instituições de ensino 

particulares diversas. 

Este grupo se caracteriza por constituir-se de seis professoras que já 

participaram de algum curso oferecido pelo CAP4 e dessas, uma participou de 

outros cursos. Do grupo que esteve na capacitação, três têm curso de pós-

graduação em Psicopegagogia e uma já fez outros cursos além do citado. Ainda, 

de todo o grupo, catorze participaram de diversos cursos de capacitação e, do 

total, somente cinco estavam participando pela primeira vez de uma capacitação. 

No que se refere ao tempo em que atuam no magistério, cinco professoras 

têm de 3 a 8 anos, doze professoras têm de 9 a 13 anos e oito professoras têm 

de 14 a 19 anos. No grupo, havia quatro professoras que lecionam em 1º ano 

(pré), cinco professoras com atuação no 2º ano (1ª série), cinco professoras em 

3º ano (2ª série), três professoras em 4º ano (3ª série), sete professoras em 5º 

ano (4ª série) e uma professora que atua com educação especial, havendo 

apenas duas professoras com atuação em mais de uma série do Ensino 

Fundamental I. 

Com relação à carga horária de trabalho semanal, somente duas 

professoras trabalham 25 horas semanais no Ensino Fundamental I, enquanto 

que as outras acumulam carga horária em diversas situações.

4 CAP – Curso de Capacitação de professores oferecido pela Prefeitura de Barueri. 
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Os formadores eram alunos ou ex-alunos do Programa de Estudos Pós 

Graduados em Educação Matemática da PUC/SP. Como o curso era gratuito para 

as participantes e sem remuneração para os formadores, a coordenação optou 

por convidar cinco formadores, o que permitiu abordagens diversificadas. O 

encadeamento de tema, o curso e as estratégias de formação foram previamente 

discutidas pelo grupo de modo a procurar garantir coerência e articulação. 

Desta forma, a primeira e segunda sessão foram ministradas pelo formador 

NK, a terceira e a quarta sessões pelo formador IR, a quinta sessão pelo formador 

AT, a sexta e sétima sessões pelo formador RF e a oitava sessão pelo formador 

DC.

O formador NK desenvolveu situações de reflexão com as professoras-

alunas em aprender e ensinar matemática, sua escrita e memórias referentes à 

aprendizagem que tiveram na infância com relação à matemática. Trabalhou 

ainda a escrita numérica e o princípio posicional utilizando fichas sobrepostas. 

As situações desenvolvidas pelo formador IR foram sobre resoluções de 

problemas permitindo às professoras-alunas repensarem como desenvolvem 

estas com seus alunos e trabalhar situações de cálculo mental. Realizou ainda 

procedimentos de cálculo no campo multiplicativo envolvendo também situações 

de divisão, proporcionalidade, comparação, combinação, entre outros. 

Na sessão desenvolvida pelo formador AT as atividades foram 

relacionadas aos números racionais (representação fracionária), e na sessão do 

formador RF foram desenvolvidas atividades relacionadas à representação 

decimal, enfocando suas particularidades; desenvolveu também um resgate do 

conhecimento referente à geometria, nas idéias de espaço e forma. 

Finalizando as sessões, o formador DC desenvolveu a classificação dos 

quadriláteros e discutiu e trabalhou atividades sobre grandezas e medidas. 

Todos os assuntos desenvolvidos em cada uma das sessões foram 

introduzidos por meio de textos que levaram as professoras-alunas a refletir 

relativamente ao tema, que de modo geral era do conhecimento delas, mas por 

vezes sem muita familiaridade. Também houve assuntos que as professoras-

alunas não sabiam como desenvolver. Todas as sessões se encerravam com 
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uma proposta de atividade a ser desenvolvida pelas professoras-alunas na classe 

em que ministravam aula e havia o objetivo de que essas atividades fossem 

comentadas e compartilhadas com o grupo no início da sessão seguinte. 

1.5 Procedimentos metodológicos 

Nesta formação, o meu papel como investigadora foi o de acompanhar as 

sessões de formação, observando o trabalho realizado com as professoras-

alunas e as discussões que ocorreram durante todo o trabalho. 

Nossa pesquisa caracteriza-se como de abordagem qualitativa por possuir 

algumas das características básicas, como as que são relacionadas por Lüdke e 

André (1986, pp. 11-13), e que descrevemos a seguir: a coleta de dados foi 

realizada em quatro momentos distintos, em que, no primeiro momento, 

acompanhamos as sessões de formação dos professores realizando registros por 

meio de observação e diário de bordo escrito pelas professoras-alunas; no 

segundo momento, foi aplicado um questionário para as professoras-alunas que 

relataram sua visão referente a cada aula; no terceiro momento, procuramos 

captar a visão dos formadores envolvidos, quando estes fizeram uma reflexão e 

análise referente ao curso por meio de entrevistas; por fim, um ano após o 

encerramento do curso, entrevistamos sete professoras-alunas que participaram 

da formação para identificar o quanto esta interferiu e provocou modificações em 

sua prática. 

O primeiro momento de nossa pesquisa aconteceu em outubro de 2006, 

com o acompanhamento das oito sessões de formação. Nelas, realizaram-se 

registros de situações orientadas pelos formadores que, em todos os instantes 

conduziram para a participação das professoras-alunas por meio de questões que 

instigavam a participação de todos. 

Em todos os temas trabalhados, os formadores reforçaram a importância 

da reflexão das professoras-alunas para analisarem a solução que os alunos 

fazem, e que, sendo observadoras, entenderiam o pensamento e as idéias dos 

alunos; reafirmaram, em vários momentos, o quanto é importante que o professor 
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tenha em mente a existência de vários caminhos para resolver cada situação e 

somente após perceberem essas resoluções é que conseguirão refletir o quanto 

cada aluno realiza em cada atividade proposta.

Cabe ressaltar que em vários momentos as professoras-alunas 

comentaram que a matemática que se ensina hoje não é a mesma que 

aprenderam no momento em que eram estudantes, dizendo: “Antigamente 

ensinava matemática de um jeito, agora é de outro”.

Para registro da formação, os formadores propuseram a escrita de um 

diário de bordo pelas professoras-alunas. Ao final de cada sessão, por escolha do 

grupo, uma professora levava o caderno para sua casa e relatava, segundo sua 

visão, os acontecimentos sobre a aula.

O segundo momento de nossa pesquisa aconteceu na última sessão (em 

dezembro de 2006) ao solicitarmos às professoras-alunas que respondessem um 

questionário (anexo 2) envolvendo questões referentes a assuntos relacionados à 

formação inicial até sugestões para novas formações. 

No terceiro momento, por meio de entrevistas, solicitamos aos formadores 

sua análise e reflexão com relação à formação oferecida. 

Para finalização do trabalho, um ano depois, realizamos entrevistas com 

sete professoras-alunas que participaram do curso de formação para identificar o 

quanto a formação interferiu em sua prática. 
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CAPÍTULO 2

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo apresentamos uma síntese das leituras que realizamos com 

a finalidade de buscar apoios teóricos para nosso trabalho. Na vasta literatura 

existente referente à formação de professores, destacamos dois aspectos que 

consideramos mais relacionados ao nosso trabalho: a formação continuada e a 

relação entre a formação e a prática de professores em sala de aula.

2.1 Sobre a formação continuada 

São muitos os estudos que se referem à formação continuada de 

professores. Várias pesquisas tentam significar o que se entende por esta. 

Contudo, há autores que se apóiam em Demailly (1995), que classifica essa 

formação em quatro modelos: 

 Forma universitária – projetos de caráter formal, extensivo, vinculados a 

uma instituição formadora, promovendo titulação específica, como 

qualificações de pós-graduação ou mesmo graduação.

 Forma escolar – cursos com bases estruturadas formais definidas pelos 

organizadores ou contratantes. Os programas, os temas e as normas 

de funcionamento são definidos pelos que contratam e, geralmente, 

estão relacionados a problemas reais ou provocados pela incorporação 

de inovações.
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 Forma contratual – negociação entre diferentes parceiros para o 

desenvolvimento de um determinado programa. É a forma mais comum 

de formação continuada, sendo que a oferta pode partir de ambas as 

partes.

 Forma interativa-reflexiva – as iniciativas de formação se fazem a partir 

da ajuda mútua entre os professores em situação de trabalho mediados 

pelos formadores.

A escolha de um programa de formação continuada tem seu 

desenvolvimento num campo complexo e a escolha do melhor ficará condicionada 

à união de forças desse campo. Deste modo um bom modelo para um grupo pode 

não o ser para outro, dependendo das expectativas e desejos dos participantes.  

Segundo Nóvoa (1995), a formação deve estimular uma perspectiva crítico-

reflexiva que forneça aos professores meios de um pensamento autônomo e que 

facilite as dinâmicas de autoformação participada.  Para esse autor, estar em 

formação implica um investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os 

percursos e os projetos próprios, com vista à construção de uma identidade, que 

é também uma identidade profissional. 

Dentro desta perspectiva, há a necessidade de que o professor (re)avalie 

sua forma de lidar com os processos de formação, para que, apropriando-se 

destes, (re)direcione a maneira de desenvolver o seu trabalho docente. Cada 

etapa do processo de formação tem que ser um transformador da maneira de 

pensar, lidar, de desenvolver os conhecimentos necessários para sua real 

maneira de realizar o trabalho docente. Para Nóvoa (1995), a formação não se 

constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de técnicas), mas sim 

por meio de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de 

(re)construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso é tão importante 

investir na pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência, visto que um 

professor é cada vez mais um educador e cada vez menos um simples instrutor. 

Não basta ao professor conhecer teorias, perspectivas e resultados de 

investigação. Segundo Ponte (2002), o professor deve ser capaz de construir 

soluções adequadas para os diversos aspectos da sua ação profissional, o que 
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requer não só a capacidade de mobilização e articulação de conhecimentos 

teóricos, mas também a capacidade de lidar com situações concretas, 

competências que tem de desenvolver progressivamente ao longo da sua 

formação – durante a etapa da formação inicial e ao longo da carreira profissional. 

Neste sentido é que consideramos que não adianta o professor ter um 

acúmulo de cursos de extensão se não houver uma real reflexão crítica referente 

à sua atuação. Cada curso de formação continuada deve conduzir o professor a 

esse processo. É necessário considerar que são estes que auxiliam o professor 

na transformação de seus saberes pedagógicos e pessoais. 

Um professor reflexivo vive permanentemente num ciclo, da prática e da 
teoria à reflexão, para voltar de novo à teoria e à prática. A teoria é 
fundamental para um alargamento de perspectivas e para indicar linhas 
condutoras da reflexão. A prática permite o envolvimento ativo do 
próprio professor, proporcionando uma experiência concreta a partir da 
qual é possível refletir. A reflexão estimula novos interesses, chama a 
atenção para novas questões e possibilita uma prática mais segura, mais 
consciente e mais enriquecida. (Ponte, 1994). 

A reflexão como eixo dos programas de formação de professores orientada 

para a indagação que se traduz por um afastamento de posições estáticas 

relativamente ao currículo, ao conhecimento, ao ensino etc., é o que propõe 

Garcia (1999). O autor afirma que quando os professores adotam uma atitude 

reflexiva face ao seu próprio ensino, implicam-se em processos de 

questionamentos de aspectos de ensino geralmente assumidos como válidos. 

Deste modo é fundamental esclarecer que o professor que está em 

formação continuada passa além de um processo de formação que deve estar 

integrada na constante revisão de novas formas de se ensinar a estar em contato 

com novas idéias e se envolver em novos pensamentos que ajudem na reflexão 

de sua atuação. Assim, a formação continuada de professores deve ser um 

processo que não pode ter fim, pois ser professor é assumir um compromisso 

com o conhecimento, com a cultura elaborada, e isso implica renová-la e renovar-

se por meio de diálogos com os textos, as pesquisas e com as novas gerações. 

Estudos apontam que existe a necessidade de que o professor seja capaz 

de refletir sobre sua prática e direcioná-la segundo a realidade em que atua, 

voltada aos interesses e às necessidades dos alunos.
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Para entendermos melhor esse aspecto, vamos recorrer a Donald Schön, 

que foi o idealizador do conceito de Professor Prático-Reflexivo e percebeu que 

em várias profissões, não apenas na prática docente, existem situações 

conflitantes, desafiantes, em que a aplicação de técnicas convencionais, 

simplesmente, não permite a resolução de problemas. 

Não se trata aqui de abandonar a utilização da técnica na prática docente, 

mas há momentos em que o professor estará em situações conflitantes e não terá 

como guiar-se somente por critérios técnicos pré-estabelecidos. 

“As situações conflitantes que os professores são obrigados a enfrentar 
(e resolver) apresentam características únicas, exigindo, portanto 
respostas únicas: o profissional competente possui capacidades de 
autodesenvolvimento reflexivo (...) A lógica da racionalidade técnica 
opõe-se sempre ao desenvolvimento de uma práxis reflexiva.” (Nóvoa,
1995, p. 27). 

Os bons profissionais lançam mão de uma série de estratégias não 

planejadas, cheias de criatividade, para resolver problemas no dia-a-dia. 

Schön identifica nos bons profissionais uma combinação de ciência, técnica 

e arte. É esta dinâmica que possibilita o professor agir em contextos instáveis 

como o da sala de aula. O processo é essencialmente meta-cognitivo5, em que o 

professor dialoga com a realidade que lhe fala, em reflexão permanente. 

Ora, para maior mobilização do conceito de reflexão na formação de 

professores é necessário criar condições de trabalho em equipe entre os 

professores. Sendo assim, a escola deve criar espaço para esse crescimento. 

Nesse sentido, Schön nos diz que:

(...) Nessa perspectiva o desenvolvimento de uma prática reflexiva eficaz 
tem que integrar o contexto institucional. O professor tem de se tornar 
um navegador atento à burocracia. E os responsáveis escolares que 
queiram encorajar os professores a tornarem-se profissionais reflexivos 
devem criar espaços de liberdade tranqüila onde a reflexão seja possível. 
Estes são os dois lados da questão – aprender a ouvir os alunos e 
aprender a fazer da escola um lugar na qual seja possível ouvir os 
alunos – devem ser olhados como inseparáveis. (1995, p. 87). 

5 Etimologicamente, a palavra meta-cognição significa para além da cognição, isto é, a faculdade de 
conhecer o próprio ato de conhecer, ou, por outras palavras, conscientizar, analisar e avaliar como se 
conhece. 
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A proposta prático-reflexiva propõe-se a levar em conta esta série de 

variáveis do processo didático, seja aproveitando, seja buscando um processo de 

meta-cognição, em que o professor perceba os efeitos de sua atuação na 

aprendizagem de seus alunos. 

Clandinin (1986, citado por Garcia 1995), define as características do 

conhecimento prático do professor, dizendo que: A concepção de conhecimento 

prático pessoal é a de um conhecimento experimental, carregado de valor, 

positivo e orientado para a prática. O conhecimento prático pessoal adquire-se 

por tentativas, está sujeito a mudanças, não pode ser entendido como algo fixo, 

objetivo e sem alteração. O conhecimento prático pessoal implica um ponto de 

vista dialético entre a teoria e a prática. 

Outra característica do conhecimento do professor é a de que se trata de 

um conhecimento dinâmico, no sentido de que ele usa diferentes tipos de 

conhecimento no contexto de sua profissão e de que o constrói e utiliza em 

função de seu próprio raciocínio.

O pesquisador suíço Phillipe Perrenoud (1999) refere-se ao conhecimento 

do professor como um conhecimento na ação. Ele utiliza o termo competência 

como uma capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar 

um tipo de situação. Esse autor considera que as competências não são saberes 

ou atitudes, mas, a mobilização desses saberes e ou atitudes; e essa mobilização 

só é pertinente em situação, sendo cada uma delas única, mesmo que se possa 

tratá-las em analogias com outras, já encontradas. O exercício da competência 

passa por operações mentais complexas, subentendidas por esquemas de 

pensamento que permitem determinar e realizar uma ação relativamente 

adaptada à situação; e, por fim, as competências profissionais constroem-se em 

formação, mas também ao sabor da navegação diária de um professor e de uma 

situação de trabalho. 

Esta nova perspectiva de análise da profissão docente vem destacar a 

importância do estudo do pensamento prático dos professores como fator que 

influencia e determina a prática de ensino. Verifica-se, assim, que os professores 

possuem teorias (teorias práticas, implícitas de ação) referentes ao que é o 

ensino. Essas teorias, que influenciam a forma como os professores pensam e 
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atuam na sala de aula, permanecem provavelmente inconscientes para os 

professores ou, pelo menos, pouco articuladas internamente. 

Parece-nos necessário salientar que o que transforma a realidade do 

professor é a prática, porém a prática pensada, refletida, iluminada pela teoria. As 

teorias estão dentro de cada professor, impregnando o fazer docente e o pensar 

docente. Pensar é começar a mudar. Todo ser, por que é imperfeito, é passível de 

mudança, progresso, aperfeiçoamento. E isso só é possível a partir de uma 

reflexão sobre si mesmo e suas ações. Assim, aprender a aprender e continuar 

aprendendo durante toda a vida profissional é uma competência exigida não só 

para os alunos da educação básica, mas para todos os profissionais, para todas 

as pessoas que estão inseridas no mundo do trabalho. 

 2.2 Sobre a relação entre a formação e a prática 

Nas últimas décadas, em diferentes países, tendo como motivação os 

projetos de reforma curricular, crescem movimentos em defesa da autonomia dos 

docentes para determinar o quê, como e quando ensinar e, em conseqüência, são 

formuladas novas concepções de professor e de atividade docente.

Uma nova forma de encarar a formação de professores pode ser 

observada, inclusive em documentos de instâncias oficiais: 

Art. 61. A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos 
objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às 
características de cada fase do desenvolvimento do educando, terá como 
fundamentos: a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a 
capacitação em serviço. (Brasil, LDB9394/1996) 

O modelo de formação proposto baseia-se numa reflexão do 
professorado sobre a sua prática docente, que lhe permite repensar a sua 
teoria implícita no ensino, os seus esquemas básicos de funcionamento e 
as próprias atitudes, (MEC, Espanha, 1989, p. 106). 

Essas orientações evidenciam uma concepção referente a formação 

continuada, trazendo a prática como elemento de análise e reflexão do professor 

e, de certo modo, descartando a formação tradicional bastante teórica. Assim, o 
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cotidiano da sala de aula, os problemas reais dos professores, suas dificuldades 

de ensinar, são os eixos preferenciais para a formação continuada.

Inicialmente temos que considerar que o conhecimento profissional é 

indispensável para que uma atividade profissional seja desempenhada com 

sucesso, e que este se relaciona diretamente com a ação, baseando-se 

necessariamente na prática e na reflexão a respeito da prática, mas não se limita 

a esta. Muitas investigações consideram que há uma relação muito estreita entre 

o conhecimento do professor e o seu ensino, e que este afeta o que os alunos 

aprendem e o que o professor realiza na sala de aula. 

Neste contexto, o conceito de prática reflexiva surge como um modo 

possível dos professores interrogarem as suas práticas de ensino. A reflexão 

fornece oportunidades para voltar e rever acontecimentos e práticas. Entender a 

idéia de ensino reflexivo implica procurar as suas raízes no pensamento sobre a 

educação. (Serrazina, 2002). 

O movimento das práticas reflexivas tem-se desenvolvido à volta do 

conceito de reflexão que foi, e continua a ser, objeto de estudo por parte de 

autores de diversas áreas. 

Deste modo, Curi (2004) nos resultados de sua pesquisa, coliga resultados 

e considerações que permitem identificar: 

Características do conhecimento do professor: o conhecimento do 
professor é dinâmico, manifesta-se na ação, sofre influência de sua 
escolarização pré-profissional, é situado no contexto escolar;  

Conhecimentos do professor, considerados essenciais, para ensinar 
Matemática: conhecimento dos objetos de ensino, dos conceitos 
definidos para a escolaridade que irá atuar; articulação com outros 
conhecimentos e tratamento didático; conhecimento da natureza 
Matemática; conhecimento do fazer Matemática; entendimento de 
idéias fundamentais da Matemática e seu papel no mundo atual; 
conhecimento sobre a aprendizagem das noções matemáticas e do 
processo instrutivo; conhecimento de conceitos; conhecimento da 
estrutura da Matemática e de relações entre temas matemáticos; 
conhecimento sobre o desenvolvimento de habilidades como a 
resolução de problemas; 

Influências e crenças, de concepções e de atitudes no conhecimento do 
professor para ensinar matemática: as crenças e concepções que os 
professores têm sobre a Matemática e seu ensino interfere na 
constituição de seus conhecimentos, interagem com o que ele sabe da 
Matemática, influenciando a tomada de decisões e as ações do 
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professor para ensinar Matemática; quando os futuros professores 
chegam às escolas de formação já vivenciaram uma experiência de 
muitos anos, como alunos, e desenvolvem suas crenças em relação à 
Matemática e seu ensino, implicando a necessidade de refletir sobre 
essas crenças nas escolas de formação; as crenças fazem parte do 
conhecimento pertencente ao domínio cognitivo. (Curi, 2004, pp. 164, 
165).

Curi faz uma observação interessante, ao afirmar que: 

As investigações e as teorias concernentes à formação de professores, de 
modo geral, caracterizam um profissional genericamente chamado 
‘professor’, independentemente do nível de escolaridade em que ele vai 
atuar e da(s) disciplina(s) que vai ensinar. São discutidas competências 
profissionais e indicadas peculiaridades do conhecimento do professor 
(dinâmico e contextualizado, um saber que se revela na ação e situa-se 
num dado contexto). Evidentemente, essas investigações representam um 
avanço muito importante, mas precisam ser aprofundadas em função de 
especificidades, como é o caso do nível de escolaridade em que o 
profissional professor atua e a(s) disciplina(s) que ensina. 

O conhecimento do conteúdo da disciplina, o conhecimento do currículo e o 

conhecimento didático do conteúdo são, segundo as investigações de Shulman

(1992), as três vertentes no conhecimento do professor.

Neste modelo, Shulman não se dedicou especificamente a uma área 

disciplinar; estas vertentes referem-se à quantidade e organização do 

conhecimento na mente do professor, mas exige a compreensão das estruturas 

em que se organizam os conceitos básicos e os princípios da disciplina. Salienta 

que é necessário não só que o professor conheça os fatos, mas que saiba 

justificá-los e que, além do mais, saiba distinguir os conteúdos centrais na 

disciplina, fatores estes que são primordiais no exercício da função de professor, 

como mediador entre o conhecimento matemático e o aluno. 

Shulman (1992) denomina o conhecimento do conteúdo da disciplina como 

a quantidade e organização do conhecimento per si na mente do professor. Este 

autor sugere que o conhecimento do conteúdo da disciplina deve envolver o 

conhecimento para ensinar, não como um conjunto de regras relativas à aplicação 

do conteúdo, mas os conhecimentos relativos à natureza e aos significados dos 

conteúdos, o desenvolvimento histórico, os diversos modos de organizá-los. 

Com relação ao conhecimento do currículo, este autor engloba a 

compreensão do programa, mas não apenas o programa; envolve o 
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conhecimento de materiais que o professor disponibiliza para ensinar sua 

disciplina, a capacidade de fazer articulações quer horizontal, quer vertical do 

conteúdo a ser ensinado. Esse saber não está formalizado em teorias, mas traça 

as diretrizes do trabalho do professor em sala de aula. 

...os professores realizam esta tarefa de honestidade intelectual mediante 
uma compreensão profunda, flexível e aberta do conteúdo; 
compreendendo as dificuldades mais prováveis que os alunos podem ter 
com essas idéias...; compreendendo as variações dos métodos e modelos 
de ensino para ajudar os alunos na sua construção do conhecimento; e 
estando abertos para rever os seus objetivos, planos e procedimentos à 
medida que se desenvolve a interação com os estudantes. Este tipo de 
compreensão não é exclusivamente técnico, nem apenas reflexivo. Não é 
apenas o conhecimento do conteúdo, nem o domínio genérico de métodos 
de ensino. É uma mescla de tudo, e é principalmente pedagógico. 
(Shulman, 1992) 

Para o conhecimento denominado de didático do conteúdo, Shulman 

(1992) define como uma combinação entre conhecimento da disciplina e o 

conhecimento do “modo de ensinar” e de tornar a disciplina compreensível para o 

aluno, conhecimento que este autor denomina por pedagogical content 

knowledge6. Esse tipo de conhecimento pode ser considerado como o principal 

eixo da formação dos saberes da docência, pois interliga de forma consciente o 

saber da disciplina e os saberes didático-pedagógicos.

Para Shulman este conhecimento é um conjunto de conhecimentos e 

capacidades que caracterizam o professor como tal, incluindo aspectos de 

racionalidade técnica associados à capacidade de improvisação, julgamento e 

intuição. Ou seja, são as formas mais úteis para representar as idéias, as 

ilustrações, exemplos, explicações e demonstrações mais importantes, as formas 

de representar e formular o conteúdo de uma determinada disciplina para fazê-lo 

compreensível a outros. Este autor afirma que o conhecimento didático do 

conteúdo também inclui um conhecimento que facilita ou dificulta a aprendizagem 

de temas concretos. 

Ball (1988, citado por Garcia, 1992) defende a teoria de que as crenças, 

atitudes, disposições e sentimentos dos professores referentes à matéria que 

6 Utilizamos a expressão conhecimento didático do conteúdo, como tradução da expressão pedagogical 
content knowledge, com base em autores que estudaram as contribuições de Shulman como João Pedro da 
Ponte (1996), Carlos Marcelo Garcia (1995). 
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ensinam, influenciam o conteúdo que selecionam e como ensinam esse conteúdo. 

Os professores possuem mais afinidade com alguns temas, mas gostam de 

ensinar outros, assim se sentem aptos para ensinar umas disciplinas e outras, 

não.

Isso acontece pelo fato do professor polivalente não ter tido uma formação 

sólida em relação ao domínio de conteúdos matemáticos, como assegura 

Pavanello (2002, p. 67), (...) em nossas conversas, a queixa mais comum dos 

professores, qualquer que seja o nível em que se tenha habilitado, é que o curso 

falhou em proporcionar-lhes uma sólida formação profissional, principalmente no 

tocante ao domínio dos conteúdos – em especial aos de Matemática – a serem 

trabalhados nas séries iniciais do Ensino Fundamental. 

Para a autora, esta má formação dificulta bastante a atuação dos 

professores e é responsável por sua dependência em relação aos livros didáticos, 

assim como por sua pouca competência para avaliá-los. 

Deste modo, os programas de formação de professores em exercício nas 

séries iniciais do Ensino Fundamental devem assegurar ao professor-aluno um 

domínio dos conteúdos da escolaridade básica, aprofundando o conhecimento 

matemático, de forma que ele compreenda suas características, seu significado, 

sua estrutura, que ele saiba identificar os obstáculos epistemológicos, assim 

como as situações e atividades para a aprendizagem da Matemática, além de 

conhecer os conteúdos de aprendizagem e sua aplicabilidade. 

Particularizando o ensino da Matemática, Ponte (1992) diz que as 

investigações mostram que os professores sabem pouca Matemática, não só o 

seu conhecimento é limitado, isto é, circunscrito e pouco profundo em termos dos 

assuntos conhecidos, como lhes faltam muitas vezes os conhecimentos 

específicos e a necessária segurança em relação aos assuntos que ensinam, 

além disso, os professores têm uma cultura Matemática reduzida, isto é, sabem 

pouco acerca da História e da Filosofia desta ciência, bem como acerca das suas 

principais áreas de aplicação. Neste sentido, Ponte considera que as concepções

dos professores sobre a Matemática são influenciadas pelas experiências que são 

habituados a reconhecer como tal e também pelas representações sociais 

dominantes. Para este autor, a Matemática é um assunto acerca do qual é difícil 
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não ter concepções. É uma ciência muito antiga, que faz parte do conjunto das 

matérias escolares desde há séculos, é ensinada com caráter obrigatório durante 

largos anos de escolaridade e tem sido chamada a um importante papel de 

seleção social. Possui, por tudo isso, uma imagem forte, suscitando medos e 

admirações.

A Matemática, segundo Ponte (1992), é geralmente tida como uma 

disciplina extremamente difícil, que lida com objetos e teorias fortemente 

abstratas, mais ou menos incompreensíveis. Para alguns, salienta-se o seu 

aspecto mecânico, inevitavelmente associado ao cálculo. É uma ciência 

usualmente vista como atraindo pessoas com o seu quê de especial. Em todos 

estes aspectos, Ponte acredita que poderá existir uma parte de verdade, mas o 

fato é que em conjunto eles representam uma grosseira simplificação, cujos 

efeitos se projetam de forma intensa (e muito negativa) nos processos de ensino 

e de aprendizagem. 

Em suas investigações, Fiorentini (2004) destaca que o processo que 

constitui o profissional professor tem uma imersão prática com inicio nos primeiros 

anos de escolaridade deste profissional e que considerar isto é de extrema 

importância, pois esta prática conduz os professores a adquirirem crenças, 

valores, representações e certezas sobre a prática do ofício de professor, bem 

como sobre como ser aluno. Para este autor, as práticas docentes criticadas 

acabam, de certa forma, sendo inconscientemente internalizadas e parcialmente 

reproduzidas, pois o aluno, para poder obter êxito na disciplina, deve se sujeitar 

àquela forma de ensinar e aprender. Deste modo se compõe a tradição 

pedagógica, que mesmo com os avanços das pesquisas em educação 

matemática, tem contribuído para que as práticas escolares pouco pareçam 

evoluir. Esse saber da tradição escolar, herdado da experiência escolar anterior, é 

muito forte e persiste ao longo do tempo e a formação universitária não tem 

conseguido transformá-lo e nem abalá-lo.

Visto sob essa perspectiva, Fiorentini (2004) afirma que as disciplinas 

matemáticas também formam pedagogicamente o professor. Ou seja, podem 

contribuir tanto para uma formação que tenda a perpetuar a tradição pedagógica, 

nas quais o aluno é basicamente um ouvinte das preleções do professor, devendo 
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acompanhar todos os raciocínios e passos dados pelo professor e depois 

treinando e internalizando aqueles procedimentos através de uma lista enorme de 

exercícios.

Neste contexto da tradição pedagógica, para Fiorentini, o conceito de uma 

aula didaticamente perfeita é aquela cujo contrato didático prevê que o professor 

apresente e conduza a aula e os raciocínios de forma clara, lógica e mais precisa 

possível, cabendo aos alunos acompanharem, fixarem os ensinamentos por meio 

de exercícios repetitivos e devolvê-los depois na prova.  

Partindo deste processo, para Garcia (1995), um primeiro aspecto que 

parece conveniente destacar é a necessidade de conceber a formação de 

professores como um continuum. Apesar de ser composto por fases claramente 

diferenciadas do ponto de vista curricular, a formação de professores é um 

processo que deve manter alguns princípios éticos, didáticos e pedagógicos 

comuns, independentemente do nível de formação em causa, pois é por meio 

deste processo que ocorrerá um (re)pensar das formas de trabalhar, de 

apresentar cada conteúdo, sendo a formação continuada um processo interativo e 

dinâmico que deve proporciona a troca de experiências e saberes, e nesta se 

consolidar espaços para o professor rever a forma como atua. 

Segundo este autor, isto significa que o modelo de ensino, e 

consequentemente, o modelo de professor assumido pelo sistema educativo e 

pela sociedade tem de estar presente, impregnando as atividades de formação de 

professores, em todos os níveis. E que também este princípio implica na 

necessidade de existir uma forte interconexão entre o currículo da formação inicial 

de professores e o currículo da formação continuada de professores. Nesta 

perspectiva não se deve pretender que a formação inicial ofereça produtos

acabados, encarando-a antes como a primeira fase de um longo e diferenciado 

processo de desenvolvimento profissional. 

Um outro conceito destacado por Garcia (1995) é que o desenvolvimento 

profissional dos professores pressupõe uma valorização dos aspectos 

contextuais, organizativos e orientados para a mudança. Esta concepção, para 

este autor, tem uma conotação de evolução e continuidade que supera a 

tradicional justaposição entre formação inicial e aperfeiçoamento dos professores. 
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Pressupõe também uma abordagem na formação de professores que valorize o 

seu caráter contextual, organizacional e orientado para a mudança. Desta forma 

esta perspectiva constitui um marco decisivo para a resolução dos problemas 

escolares no sentido do caráter tradicionalmente individualista das atividades de 

aperfeiçoamento dos professores. 

Esse autor realça que a indagação reflexiva pode ser também uma 

estratégia a utilizar com os professores em formação e em exercício, pois essa 

facilitaria uma tomada de consciência dos problemas da prática de ensino, 

analisando as causas e conseqüências da conduta docente, superando os limites 

didáticos e da própria aula. 

Deve-se considerar que nem todo conhecimento do professor pode ser 

adquirido nos cursos de formação, pois ele representa a elaboração pessoal do 

professor durante o processo de transformar em ensino o conteúdo aprendido 

durante o processo formativo.

Dessa forma, a reflexão é o conceito utilizado por pesquisadores e 

formadores de professores para se referirem à prática reflexiva, à formação 

orientada para a indagação, à reflexão na ação, ao professor como pesquisador 

na ação, ao professor como cientista aplicado. 

Falar do ensino reflexivo e de professores reflexivos leva-nos também a 

pensar que, apesar de existirem certas atitudes e predisposições pessoais nos 

professores, há todo um conjunto de destrezas ou habilidades que os professores 

devem dominar para concretizar este modelo de ensino. Estas aptidões dizem 

respeito mais a habilidades cognitivas e meta-cognitiva do que à destreza de 

conduta, contrariamente ao que se pensava anteriormente. 

Pollard e Tann (1987), citados por Garcia (1995, p. 61), descreveram as 

destrezas necessárias à realização de um ensino reflexivo, que são as seguintes: 

Destrezas empíricas: têm que ver com a capacidade de diagnóstico 

tanto ao nível da sala de aula como da escola. Implica a capacidade de 

compilar dados, descrever situações, processos, causas e efeitos. 

Requerem dados objetivos e subjetivos (sentimentos, afetos). 
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Destrezas analíticas: necessárias para analisar os dados descritivos 

compilados e, a partir deles, construir uma teoria. 

Destrezas avaliativas: as que se prendem com o processo de 

valoração, de emissão de juízos sobre as conseqüências educativas 

dos projetos e com a importância dos resultados alcançados. 

Destrezas estratégicas: dizem respeito ao planejamento da ação, à 

antecipação da sua implantação seguindo a análise realizada. 

Destrezas práticas: capacidade de relacionar a análise com a prática, 

com os fins e com os meios, para obter um efeito satisfatório. 

Destrezas de comunicação: os professores reflexivos necessitam de 

comunicar e partilhar as suas idéias com outros colegas, o que sublinha 

a importância das atividades de trabalho e de discussão em grupo. 

Todas estas destrezas podem configurar diferentes componentes da 

formação de professores, tanto em nível inicial como permanente. Mais ainda, é 

necessário que as atividades de formação permanente de professores incluam 

elementos que propiciem o desenvolvimento das destrezas anteriormente citadas. 

As destrezas mencionadas são necessárias, mas não são suficientes, para 

o desenvolvimento de um ensino reflexivo. Katz e Raths (1985), citados por 

Garcia (1995, p. 62), referiram-se à formação de "disposições" ou atitudes como 

objetivos básicos da formação de professores (juntamente com o conhecimento e 

as destrezas), entendendo por disposição uma característica atribuída a um 

professor que se refere à sua tendência para atuar de uma determinada forma 

num determinado contexto. Nesse sentido, diversos autores, tais como: Dewey 

(1986), Krogh & Crews, (1989), Ross, (1987), têm identificado basicamente três 

tipos de atitudes necessárias ao ensino reflexivo. 

A primeira atitude necessária para um ensino reflexivo é a mentalidade 

aberta, que se define como a ausência de preconceitos, de parcialidades e de 

qualquer hábito que limite a mente e a impeça de considerar novos problemas e 

de assumir novas idéias e que integra um desejo ativo de escutar mais do que um 

lado, de acolher os fatos independentemente da sua fonte, de prestar atenção 

sem melindres a todas as alternativas, de reconhecer o erro mesmo relativamente 
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àquilo em que mais acreditamos (Dewey, 1989, p. 43). Essa atitude obriga, 

portanto, a escutar e respeitar diferentes perspectivas, a prestar atenção às 

alternativas disponíveis, a indagar as possibilidades de erro, a examinar as razões 

do que se passa na sala de aula, a investigar evidências conflituosas, a procurar 

várias respostas para a mesma pergunta, a refletir sobre a forma de melhorar o 

que já existe, etc. 

A segunda atitude do ensino reflexivo consiste na responsabilidade. Trata-

se, sobretudo, de responsabilidade intelectual, e não de responsabilidade moral: 

Ser intelectualmente responsável quer dizer considerar as conseqüências de um 

passo projetado, significa ter vontade de adotar essas conseqüências quando 

decorram de qualquer posição previamente assumida. A responsabilidade 

intelectual assegura a integridade, isto é, a coerência e a harmonia daquilo que se 

defende (Dewey, 1989, p. 44). Significa também procurar os propósitos 

educativos e éticos da própria conduta docente, e não apenas os utilitários. 

A última atitude a que se refere Dewey é o entusiasmo, descrito como 

predisposição para afrontar a atividade com curiosidade, energia, capacidade de 

renovação e de luta contra a rotina. 

Estas atitudes constituem objetivos a alcançar pelos programas de 

formação de professores mediante estratégias e atividades que possibilitem a 

aquisição de um pensamento e de uma prática reflexiva. 

Adquirindo um pensamento e uma prática reflexiva espera-se que os 

professores mudem suas crenças e valores. A este respeito, Guskey (1986, citado 

por Garcia 1999) oferece-nos a sua proposta de modelo de mudança do 

professor, partindo do princípio de que as crenças e atitudes dos professores só 

se modificam se os professores perceberem resultados positivos na 

aprendizagem dos alunos. 

MUDANÇAS NA 
PRÁTICA DE ENSINO 

DO PROFESSOR 

MUDANÇAS NO 
RENDIMENTO DOS 

ALUNOS 

MUDANÇAS NAS 
CRENÇAS E 

ATIDUDES DO 
PROFESSOR 

DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL 

Modelo de mudança do professor (Guskey, 1986). 

40



Capítulo 2 – Fundamentação Teórica  Lucimara dos Santos 

41

Este modelo, proposto pelo autor, apresenta uma orientação temporal do 

processo de mudança do professor. Ao falar de melhoria, o autor não se refere 

apenas à aprendizagem e ao rendimento, mas também à motivação, à 

participação e à atitude face à escola, entre outros. Afirma também: A questão 

importante reside no fato de que a evidência de melhoria (mudança positiva no 

resultado de aprendizagem dos alunos) geralmente precede e pode ser um pré-

requisito para que ocorra uma mudança significativa nas crenças e atitudes da 

maioria dos professores (citado por Garcia, p. 48).

A idéia principal a que se refere Guskey, é que os professores podem 

mudar as suas atitudes docentes sem que estejam convencidos, por completo, de 

que aquilo que estão realizando terá uma repercussão positiva com os alunos.

As leituras que fizemos e os debates realizados nas diferentes disciplinas e 

atividades do programa de Pós Graduação da PUC/SP, em particular, no grupo 

de pesquisa, nos deram subsídios importantes para compreender melhor o 

processo de formação continuada, sua complexidade e procurar, por meio desta 

investigação trazer algumas contribuições no caso particular da formação de 

professoras polivalentes que ensinam matemática a seus alunos.  
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CAPÍTULO 3

“Sempre evitei falar de mim, 
falar-me. Quis falar de coisas. 

Mas na seleção dessas coisas 
não haverá um falar de mim? 

Não haverá nesse pudor 
de falar-me uma confissão, 

uma indireta confissão, 
pelo avesso, e sempre impudor? 

A coisa de que se falar 
até onde está pura ou impura? 

Ou sempre se impõe, mesmo 
impuramente,

a quem dela quer falar? 
Como saber, se há tanta coisa 

de que falar ou não falar? 
E se o evitá-la, o não falar, 
é forma de falar da coisa?” 

João Cabral de Melo Neto 

ACOMPANHANDO SESSÕES DE FORMAÇÃO 

 3.1 Avaliação que fazem sobre sua formação inicial 

Passaremos a descrever a análise que realizamos frente as respostas 

realizadas pelas professoras-alunas nos questionários, tendo como base que; 

fatores como o fracasso no ensino da Matemática, mudanças na sociedade, que 

demandam outra formação do cidadão, mudanças na realidade de vida do aluno e 

sua pouca motivação ante o conhecimento veiculado na escola levam a pensar 

em um ensino e uma escola diferentes, com mais significado para o aluno atual e 

para o cidadão que queremos formar. 
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Nesse sentido, ao se pensar atualmente na aprendizagem matemática nas 

séries iniciais, muito se tem falado no objetivo de desenvolver, no aluno, as 

competências e habilidades matemáticas para a vida na sociedade de hoje. 

Sendo assim, ao ser questionado sobre sua formação inicial, o professor é 

lançado a um processo comparativo entre como aprendeu e como deveria estar 

ensinando a matemática. Podemos ilustrar esta idéia com respostas de algumas 

professoras-alunas referentes à pergunta do questionário que solicita a avaliação 

de sua formação inicial especificamente no que se refere a ensinar matemática 

para crianças das séries iniciais. 

Trabalhava as quatro operações de forma mecânica e problemas. 
Dúvidas? Nem pensar em fazer perguntas, ficava com elas dificultando 
cada vez mais a compreensão da matemática propriamente dita. (P10)7

Foi muito deficiente, pois não utilizaram material dourado-concreto e 
abstrato. (P13). 

Tanto no curso de magistério como na Faculdade não tive aulas 
direcionadas especificamente para a matemática. Quando me formei e 
fui dar aula, trabalhava a disciplina me baseando pelos livros didáticos 
que nos eram indicados pela Escola. (P18). 

Na época não tínhamos a quantidade de informações que temos hoje. A 
criança tinha que buscar sozinha ou com a ajuda da família o domínio 
das operações. (P19). 

No magistério a formação foi bem simplória, ou seja, aprendemos o que 
já havíamos estudado nas séries iniciais quando éramos alunos. (P20). 

A formação não foi significativa, não podemos “passar” para as 
crianças o mesmo que recebemos, pois foi muito pouco. (P24). 

Em suas investigações, Ponte (1992) diz que a matemática é geralmente 

tida como uma disciplina extremamente difícil, que lida com objetos e teorias 

fortemente abstratas, mais ou menos incompreensíveis. Reforça que para alguns 

se salienta o seu aspecto mecânico, inevitavelmente acompanhado de cálculos e 

pouco associado a situações do cotidiano. 

Dentro deste processo, o significado de uma aula didaticamente perfeita, 

segundo Fiorentini (2004), é aquela no qual o professor apresenta e conduz de 

forma clara, lógica e o mais preciso possível, sendo os alunos meros ouvintes das 

falas do professor, tendo o compromisso de seguir todos os raciocínios e passos 

dados por este e em seguida treinando e internalizando os procedimentos por 

7 Indicaremos por Pi uma determinada  professora-aluna.  

43



Capítulo 3 – Acompanhando Sessões de Formação Lucimara dos Santos 

meio de uma lista enorme de exercícios, como uma forma de fixar os 

ensinamentos para repeti-los depois na prova. 

Minha formação inicial foi bem tradicional e no curso de magistério 
obtive alguns conhecimentos práticos com materiais pedagógicos. Só que 
a metodologia em geral era tradicional. (P2) 

Bem, eu tinha uma disciplina que se chamava metodologia para o Ensino 
da Matemática. Esta tratava a Matemática de uma forma bastante 
tradicional. (P4) 

Nos depoimentos apresentados, verificamos coincidências na situação 

identificada na observação que Curi (2004) faz no sentido de que as

investigações e as teorias concernentes à formação de professores, de modo 

geral, caracterizam um profissional genericamente chamado ‘professor’, 

independentemente do nível de escolaridade em que ele vai atuar e da(s) 

disciplina(s) que vai ensinar... e Garcia (1999, p.41) que denomina de abordagem 

tradicional da Formação de Professores, que defende a crença de que qualquer 

docente pode desempenhar tarefas de supervisão sem qualquer tipo de treino 

prévio.

Tanto no curso de magistério como na Faculdade não tive aulas 
direcionadas especificamente para a matemática. Quando me formei e 
fui dar aula, trabalhava a disciplina me baseando pelos livros didáticos 
que nos eram indicados pela Escola. (P18) 

A técnica operatória das operações era mecanizada, não se sabia o 
porquê de “sobe um”, “empresta um”, o sinal da adição na casa da 
unidade na multiplicação com dois algarismos, etc. Hoje, eu mostro de 
maneiras diferentes, enfatizo o SND, estimativas, cálculo mental, na 
multiplicação não coloco o sinal de mais na ordem das unidades com 
dois algarismos. A formação continuada e os cursos extras ajudaram 
muito. (P24) 

Em sua formação inicial, as professoras-alunas não consideram que houve 

utilização de atividades práticas, exploração de materiais didáticos significativos e

valorização do conhecimento prévio do aluno. 

Diferentes práticas como: valorizar o conhecimento prévio do aluno; 
utilização de métodos e materiais práticos, saindo do famoso tradicional, 
eu ensino você aprende. (P22). 

De forma geral, as professoras se sentem atraídas por conteúdos e 

materiais de simples confecção, para serem utilizados em seus trabalhos no dia-
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a-dia. Sabem que precisam dominar conceitos e gostam de obter sugestões para 

suas práticas. Contudo, solicitam insistentemente que isso se faça conciliando a 

teoria com atividades aplicáveis para a sala de aula. 

Um aprendizado que me levasse a ver a matemática de forma menos 
técnica e mais prática, principalmente com a utilização de material 
concreto, que acredito ser mais significativo. (P4).

3.2 A reflexão que o professor faz sobre sua prática 

O conceito de reflexão está a ser atualmente utilizado em diferentes 

contextos e com diferentes significados. É grande a sua complexidade, bem como 

o risco que existe em assumi-la sem aprofundar os seus diferentes significados. 

Para mobilizar o conceito de reflexão na formação de professores é necessário 

criar condições de colaboração e de trabalho em equipe entre os professores, que 

facilitem e justifiquem a aplicação de modelos e de estratégias reflexivas. 

Realizamos questionamentos referentes a suas maiores satisfações, 

maiores frustrações, situações que sentem mais segurança e situações que 

sentem mais dificuldade em trabalhar, todas estas relacionadas ao ensinar 

matemática. Identificamos que, de modo geral, a maior satisfação das 

professoras-alunas é quando o aluno aprende o que lhe foi ensinado. 

Como PEB I a minha maior satisfação se dá quando a criança (aluno) se 
expressa com satisfação e interesse por aquilo que está sendo explicado. 
(P13)

Ao se referirem às maiores frustrações, as professoras-alunas relacionam a 

falta de interesse e dificuldades apresentadas pelos alunos. 

Quando fazemos uma atividade e por mais recursos e “falas diferentes e 
simples” o aluno ainda não compreende o porquê da atividade, o porquê 
de usar um raciocínio lógico. Também é frustrante quando ao lançarmos 
um desafio os alunos não se interessam em resolver. (P9) 

Dizem que se sentem seguras e tranqüilas quando dominam a matéria a 

ser ensinada e, relativamente às suas maiores dificuldades, dizem estarem 

relacionadas a alguns conteúdos matemáticos e procedimentos didáticos, o que 
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enfatiza a importância do conhecimento específico do conteúdo e do 

conhecimento didático (Shulman, 1992).

Quando vejo o envolvimento e o retorno dos alunos, mostrando que estão 
entendendo o assunto trabalhado, através de respostas diretas. (P4). 

Quando peço ao aluno resolver o que foi proposto na lousa e ele com 
facilidade resolve de acordo com a explicação passada. (P19). 

Eu me sinto segura quando domino o conteúdo e quando as atividades 
condizem com a realidade e o estágio em que os alunos estão inseridos. 
(P20)

Quando percebo que o aluno participa lançando desafios, relacionando 
a teoria com a prática, elaborando critérios que garanta sua 
compreensão atribuindo significado e perceba este significado. (P21). 

Quando ao propor o “caminho” para o meu aluno, eu já o tenha feito e 
conheço todos os atalhos para orientá-lo. Pesquisa, estudo, análise são 
muito importantes para se servir de mediador. (P25) 

Quando os alunos lêem e não conseguem interpretação necessária, 
quando se mostram desmotivados, mesmo depois da apresentação de 
aula bem elaborada. (P4). 

Quando percebo que as crianças não conseguiram chegar ao objetivo 
determinado e não consigo encontrar uma metodologia diferente para 
aquele conteúdo. (P18) 

Quando o aluno não consegue expressar suas idéias não estabeleça 
relações com o que já sabe e aos conteúdos propostos. (P21). 

Ao trabalhar determinados temas em que os aluno não tem muita 
vivência, ou às vezes tem e não sabem como por exemplo números 
fracionários. (P23). 

3.3 As professoras-alunas e os recursos para ensinar matemática 

As perguntas foram direcionadas a opinião que as professoras-alunas têm 

referente aos recursos para ensinar matemática de uma forma mais interessante 

e se estas acreditam que seus alunos gostam de estudar Matemática. 

As professoras-alunas, de forma unânime, dizem que hoje existem mais 

recursos para ensinar matemática de uma forma mais interessante e estes 

recursos estão associados à informática e à utilização de diversos tipos de 

materiais pedagógicos, bem como à procura constante de contextualização do 

conteúdo.
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Sim, hoje temos laboratório de informática, e vários outros materiais 
pedagógicos como: material dourado, Cuisenaire e outros. (P22) 

Sim, porque os alunos descobrem um novo mundo de números e formas, 
utilizados no seu dia-a-dia. (P20) 

Sim, muitos pedem sempre para termos “aula”. Acredito que o estímulo 
vem dos desafios e da dinâmica da aula. Gostam muito de situações-
problema, gráficos e tabelas. Alunos que não gostavam no início do ano 
(pela dificuldade) ao entenderem os processos de resolução, ao 
realizarem corretamente “operações” (cálculos) simplesmente se 
apaixonaram. Outros alunos ainda que incorreto, gostam... (P1). 

Buscamos relações entre a utilização de livros didáticos e outros materiais 

considerados muito úteis para subsidiar o trabalho e identificamos que dezessete 

professoras consideram os assuntos relevantes apesar da forma pelo qual são 

apresentados (caderno de apoio)8.

Acredito que os jogos, materiais de contagem, material dourado, 
Cuisenaire, blocos lógicos, brincadeiras, etc. São bons apoios e 
essenciais para a aprendizagem de matemática. E bons livros são os que 
utilizam esses. (P3). 

Bem, recebemos esses “assuntos” no caderno de apoio, porém tudo que 
posso aprofundar com meus alunos não perco tempo e isso tem trazido 
resultados satisfatórios, portanto são relevantes. (P25) 

As outras seis professoras-alunas, além de achar que os assuntos não são 

relevantes, ainda dizem que estes são abstratos e em alguns casos dizem que 

contêm assuntos desnecessários para a série.

Na rede hoje trabalhamos com uma apostila de apoio. Como faz somente 
dois anos que foi criada, percebo que alguns assuntos não são 
relevantes, então não dou muita ênfase, substituindo-os por outros. (P18) 

Não. Alguns conteúdos são muito abstratos, desnecessários para a série. 
Poderiam ter acesso, mas não tantas cobranças... (P1). 

E com relação aos livros didáticos de matemática ou outros materiais que 

consideram úteis, a grande maioria das professoras-alunas utiliza material 

dourado, palitos, fichas, jogos lúdicos, ábaco, blocos lógicos entre outros. 

Para apoiar meu trabalho são necessários materiais como: jogos 
diversos, ábaco, material dourado, Cuisenaire, etc. Quanto aos livros 
uso o caderno de apoio, coleções destinadas a professores e outros (que 
não lembro o nome). (P20) 

8 A Prefeitura de Barueri distribui para os alunos e professores uma apostila acompanhada de um caderno de 
apoio, montada por profissionais da Secretaria da Educação de Barueri. 
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Não houve manifestações que permitam concluir sobre uma análise 

criteriosa dos materiais (livros didáticos) utilizados como apoio, nem também 

sobre discussões e reflexões sobre o currículo (Shulman, 1992). As respostas 

revelam que o trabalho destas professoras-alunas passa por um processo prático-

reflexivo (Schön 1995), considerando a utilização de materiais diversificados 

dentro do processo didático.

Atualmente muitos livros são bons. Considero importante àqueles que 
usam certa seqüência com situações didáticas, os mais úteis para meu 
trabalho. (P20) 

Acredito que os jogos, materiais de contagem, material dourado, 
Cuisenaire, blocos lógicos, brincadeiras, etc. São bons apoios e 
essenciais para a aprendizagem de matemática. E bons livros são os que 
utilizam esses. (P3). 

Gosto do trabalho com o ábaco para ensinar a troca de ordens no (SND) 
e para adições e subtrações com reserva, utilizo objetos para construção 
da tabuada e também gosto do livro Vivência e Construção de Luiz 
Roberto Dante, porque trabalho estimativa, cálculo mental, etc. (P24). 

Garcia, em suas investigações, considera que a reflexão é orientada para a 

ação, com o seu significado em relação a um contexto ou situação. Temos 

observado que a reflexão entre professores das séries iniciais do Ensino 

Fundamental não é comum, muito menos referente ao ensino da Matemática. 

Portanto, estes professores precisam de alguém que os ‘empurre’, que o autor 

propõe como a necessidade de um processo continuum. (1995). 

3.4 A formação oferecida, registrada pelas professoras no diário de bordo 

Uma das estratégias utilizadas pelo grupo de formadores foi o registro de 

cada uma das sessões. Ao final de cada aula uma professora-aluna, determinada 

pelo grupo, ficava com o caderno tendo o compromisso de escrever, conforme 

sua visão, o que foi desenvolvido naquela sessão, o que constituiu um diário de 

bordo do curso. 

Na primeira sessão a professora-aluna faz referência a situações que 

foram desenvolvidas na aula, assim como, comentários, posicionando-se em 

relação à aula. 
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Após as apresentações os grupos puderam analisá-las e discutir sobre o 
que pensavam a respeito dos temas. O professor Laércio levantou a 
questão de que o “era” em ensinar e aprender ainda hoje existe, pois 
muito de nós professores (as) trabalhamos com princípios e regras da 
época em que aprendemos, ou seja, do modo tradicional, mesclando com 
as “novidades” que surgem. 

Em seguida lemos o texto um: Reflexões sobre ensinar e aprender 
matemática. Com o texto pudemos refletir sobre nossa prática, além de 
reforçar conceitos sobre as formas de ensinar e aprender matemática. 

Com a leitura do texto dois: Mitos e medos em matemática. Regressamos 
para o túnel do tempo, relembrando fatos marcantes de nossas vidas 
como aprendizes na área de matemática. 

Foram relatadas algumas histórias positivas e outras negativas, muitas 
superadas, pois hoje “ensinamos” matemáticas. 

Essas reflexões são de extrema importância, pois além de repensar nossa 
prática em sala de aula, podemos nos auto-avaliar para não cometermos 
os mesmos erros que os nossos queridos mestres cometeram. 

Ao final de cada sessão o formador sugeria ao grupo que desenvolvesse 

uma atividade com seus alunos e no início da sessão seguinte o grupo 

comentaria como foi desenvolvida a atividade solicitada. Desta forma, na segunda 

sessão, houve um grande envolvimento do grupo visto que a grande maioria das 

professoras-alunas havia desenvolvido com seus alunos a atividade solicitada. 

(...) foram levantadas algumas questões, como a escrita de numerais pela 
criança. Exemplo: O aluno de uma professora da 1ª série escreveu o 
número cento e vinte da seguinte forma: 1020. Esse aluno foi 
“advertido” por outro colega na qual disse que o número não poderia 
ser cento e vinte porque o número formado por ele (1020) tinha mais de 
três casas. 

O formador NK discutiu esse problema, dizendo que o aluno usou a 
oralidade para representar tal número e que devemos intervir fazendo o 
aluno refletir para que ele possa escrever seguindo o princípio 
posiciona.

Apesar das situações diversas que aconteceram na sessão, tais como, o 

formador ter trabalhado com a formulação de situações problema, situação esta 

em que as professoras-alunas criaram o problema e pediram para uma colega 

resolver para perceberem que, por vezes, acreditamos que a escrita de uma 

situação é coerente mas esta não o é. A professora-aluna que descreveu as 

situações da aula, preferiu dar ênfase aos textos trabalhados. 
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Lemos o texto “Resolução de problemas: Um caminho essencial para 
aprender matemática?” e na discussão percebemos que o problema 
apresentado ao aluno não deve ser para mera reprodução ou imitação e 
sim para a elaboração de um plano para sua execução.  Analisamos o 
texto que apresenta possibilidades com diferentes variáveis quanto ao 
número de soluções, quanto ao enunciado e quanto ao domínio 
matemático.

Ao lermos o texto “O campo conceitual aditivo” percebemos que os 
problemas associativos e subtrativos fazem parte de uma mesma família 
e que os alunos descobrem deferentes procedimentos de solução e 
analisamos situações associativas com idéias de combinar, transformar e 
comparar através de exemplos citados. 

Nas atividades dessa sessão, o formador, segue reforçando que cada 

professor deve ser um observador de seus alunos, entendendo a forma como 

estes pensam, suas idéias. Fala da importância do professor pensar e respeitar 

as resoluções dos alunos, pois existem vários caminhos para se resolver uma 

situação problema e isso deve ser considerado. A professora-aluna que fez as 

anotações referentes a esta sessão enfatizou a leitura dos textos e descreveu 

alguns fatos comentados pelo formador.

(...) lemos o texto “Cálculos no campo multiplicativo”. O professor fez 
alguns comentários: os alunos muitas vezes sem conhecer os algoritmos 
tradicionais, utilizam-se do conhecimento que já possuem para resolver 
cálculos. Exemplo: 7x15 ou 15 +15 +15 +15 +15 +15 +15 = 105. 

Com o passar do tempo percebem a inviabilidade desse procedimento 
quando os números forem maiores, momento este em que o aluno 
apropria-se, então, da técnica operatória da multiplicação. 

Havia no material entregue pelo professor, várias operações para 
realizarmos o cálculo mental e escolher a alternativa mais próxima do 
resultado correto. 

Vários alunos expuseram seu raciocínio, quase sempre voltado para a 
decomposição de números e aplicação das propriedades comutativa, 
associativa e distributiva. 

Analisamos como a multiplicação era realizada no antigo Egito, forma 
bastante interessante, baseada praticamente em decomposição e em 
propriedade distributiva. 

Lemos, depois, um texto sobre Divisão (cálculo mental e escrito), onde 
pudemos avaliar os nossos procedimentos na atividade de cálculo 
mental, que o professor havia proposto. 

O professor comentou a frase “A única divisão impossível é a divisão por 
zero”.

Consideramos que o formador, neste momento, fez uma explanação, 

envolvendo as professoras-alunas com questionamentos que as fizeram refletir, 
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referente ao conhecimento que tinham e que possuem dos números racionais. 

Esta explanação aconteceu de forma bastante descotraída, o que auxiliou a 

participação e envolvimento do grupo. 

De forma descontraída discutimos sobre frações, números decimais, 
equivalências e os diferentes significados que podem ser trabalhados nas 
séries iniciais do Ensino Fundamental. 

Fizemos leitura de texto e analisamos situações-problema como: Relação 
entre número de partes e o total de partes; Divisão de um número 
natural por outro; Razão (índice comparativo entre duas quantidades de 
uma grandeza).  

Foram abordadas as diversas estratégias para realizar com os alunos 
atividades que envolvem o tema desta aula explorando o conhecimento 
de cada um inclusive do próprio professor. 

Nesta sessão, o formador fez a abordagem da aula com situações a serem 

desenvolvidas utilizando transparências a partir da publicação Atividades 

Matemáticas (conhecida como AM’s). Esta sessão exigiu um pouco mais de 

atenção das professoras-alunas por conta da forma em que a aula foi 

apresentada; maneira esta que também envolveu de maneira significativa as 

professoras-alunas, pois muitas destas já tinham em algum momento de sua 

trajetória trabalhado com este material e naquele momento não o tinham mais. 

As atividades continham perguntas e respostas de uma professora com 
seus alunos. Os alunos tinham que responder, por exemplo, como dividir 
um número menor por um outro menor do que ele. Como o resultado 
dava muito quebrado foi sugerido e permitido o uso da calculadora. 

Considerei essa atividade ótima e salvadora, pois muitas vezes não sabia 
por onde começar uma dessas aulas. 

Foram discutidas várias questões com relação à representação do 
número racional na forma decimal, como por exemplo, o tamanho da 
escrita numérica e a relação com o valor do número; a diferença entre o 
sucessor e o antecessor (de) entre um número natural e outro também 
natural; e entre dois números racionais; exemplo: (antecessor) 490 - 491 
- 492 (sucessor). 

2,49...    - 2,5     - 2,51... 

Após o café, o professor lançou um problema, tipo um desafio, que 
envolvia número natural e racional.  Houve a participação geral do 
grupo na resolução do mesmo. Foi um aprendizado e tanto no que diz 
respeito às diversas formas de se solucionar um problema. 

O que para uns parece um mistério, para outros está evidente. 
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Em outra sessão, o formador iniciou com a pergunta: “Como foi a sua 

formação em geometria? Dê exemplos”. As respostas são interessantes, pois 

algumas disseram que viram um pouco nas aulas de Desenho Geométrico ou na 

aula de artes, ‘separado da matemática’’. Uma professora-aluna disse: “Gosto e 

sempre gostei muito de matemática, mas odiava geometria por que era desenho 

geométrico”, já uma outra professora-aluna disse nunca ter ouvido falar em sólido 

somente conhece as figuras planas. Outras ainda relatam não ter visto em 

momento algum, enquanto outras em algum momento, quando fizeram cursinho 

preparatório para o vestibular.

Como o formador desenvolveu a sessão com material concreto, houve 

grande participação das professoras-alunas que se envolveram bastante com o 

assunto trabalhado. 

De forma descontraída discutimos o assunto, o professor trouxe material 
concreto: massa de modelar, palito, blocos de figuras geométricas e 
pediu para que separássemos em dois grupos, depois questionou como 
fizemos esta separação, e em seguida distribuiu massa de modelar e 
palitos para confeccionarmos figuras geométricas. Discutimos a respeito 
de arestas, faces e vértices. 

De forma geral, cada professora-aluna que ficou com o caderno, fez um 

relato da aula, e em alguns casos fez um resumo do que foi desenvolvido. 

Em minha opinião a análise feita pelos professores ou pela professora do 
diário de bordo. Bom...  Eu senti que nesta análise, ela fez um recorte do 
material didático que foi entregue em um resumo do material didático. 
Não posso garantir que tudo isso que ela está explicitando aqui foi o 
entendimento dela (...), mesmo porque ela utiliza dos mesmos termos que 
tem o material didático. (...) agora existe um lado positivo, conseguiu 
trazer o recorte do material didático buscando os destaques do texto, isso 
é importante também salientar, esse diário de bordo pode acabar 
apresentando isso, que ela passou a olhar os números racionais de uma 
forma um pouco diferente. (formador AT) 

3.5 A opinião das professoras-alunas sobre a formação oferecida 

Ao realizarmos com as professoras-alunas questionamentos referentes à 

formação oferecida tivemos a intenção de mais uma vez levar estas para uma 

reflexão de seus saberes, utilizando a idéia da indagação reflexiva que utiliza uma 
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tomada de consciência dos problemas da prática de ensino, analisando as causas 

e conseqüências da conduta superando os limites didáticos e da própria aula, ou 

seja, analisar por meio destas questões a sua prática, identificando estratégias 

para melhorar. 

Ao opinar sobre as sessões, as professoras-alunas se reportaram aos 

formadores, ao conteúdo trabalhado por estes e finalmente como vêem o seu 

conhecimento perante os assuntos. 

Na primeira sessão da formação houve um forte momento de reflexão, 

quando se solicitou, por intermédio de uma dinâmica de grupo a montagem de 

uma cena animada, na qual as professoras-alunas foram conduzidas a pensar 

nos seguintes temas: Ensinar Matemática era (ou é) assim, Aprender Matemática 

era (ou é) assim, Ensinar Matemática deve ser assim e Aprender Matemática 

deve ser assim. Nestas cenas as professoras-alunas tiveram que retratar um 

episódio que vivenciaram em sala de aula, momento este que proporcionou a 

cada professora-aluna transportar-se ao período em que fora aluna, lembrando 

como eram as aulas de matemática e refletindo como atuam ao ensinar 

matemática.  

A estratégia utilizada pelo Formador nesta sessão nos remete a idéia de 

que aspectos fundamentais do conhecimento não vêem pré-formados nos genes, 

nem são diretamente adquiridos do mundo exterior, mas são construídos pelo 

próprio indíviduo, (Ponte, 2002). 

A reflexão sobre professores que optaram pelo curso de magistério por 
não gostarem de matemática (ou sentirem dificuldade) e depois 
transmitirem os primeiros passos da matemática aos alunos “criando” 
assim gerações de “odiadores” da matemática. (P23, referente ao 
formador NK). 

Nas sessões seguintes, todos os temas de matemática abordados, sempre 

foram trabalhados tendo como princípio um texto para uma reflexão inicial do 

assunto. Assim identificamos o conhecimento didático do conteúdo, (Shulman, 

1992), incorporando um modo de abordagem que seja compreensível. 

Eu gostei muito do texto “A construção de fatos básicos e cálculo 
mental” nos fez refletir sobre a nossa prática pedagógica, pois o cálculo 
mental não se constitui espontaneamente, mas sim com atividade em 
prática. (P22, referente ao formador IR).  
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A formação levou cada professora-aluna a analisar a forma como 

trabalhava com a Matemática, a (re)pensar na sua compreensão e capacidade 

para transformá-la, o que suscita  o conhecimento do conteúdo do currículo 

(Shulman, 1992), que deve envolver a capacidade do professor fazer articulações 

do conteúdo a ser ensinado. 

A reflexão sobre o modo como reproduzimos atitudes “ultrapassadas” 
sem saber o motivo real. A idéia de apresentarmos as representações 
fracionárias e decimais juntas. (P20, referente ao formador AT).  

Podemos identificar que houve uma participação mais acentuada na 

sessão em que o formador utilizou materiais manipuláveis para a organização de 

determinadas atividades com as professoras-alunas, não deixando de dar 

atenção profunda aos aspectos matemáticos, quer de conteúdos, quer didáticos. 

Esta forma de trabalho sugere que o conhecimento da disciplina (Shulman, 1992), 

envolve o conhecimento para ensinar, o que é entendido pelo conhecimento per si

na mente do professor. 

Geometria – os materiais que o professor trouxe auxiliaram a 
compreensão para análise dos diversos sólidos apresentados. Grandezas 
e medidas – o professor através de um diálogo bem relax conseguiu 
repassar para o grupo os conceitos quanto a grandezas e medidas, 
relacionando tais conceitos com nosso cotidiano. (...) (P10, referente ao 
formador RF).  

Na questão que solicita uma reflexão frente ao que foi abordado no curso e 

o que gostaria de aprofundar em outras oportunidades de formação, todas as 

professoras-alunas se referem a alguns conteúdos específicos, como por exemplo 

cálculos com divisão, o que sinaliza a ‘falta’ do conhecimento do conteúdo, 

(Shulman, 1992). 

Às vezes é um grande desafio para muitos professores quando chega o 
momento de ensinar multiplicação porque utilizam, talvez, a mesma 
formação recebida inicialmente. Falando por mim, já peguei turma de 3ª 
série que foi mais fácil abordar o assunto, mas há turmas que parece que 
faz o professor esgotar o que conhece e não aprende. Sinto essa angústia 
em muitos professores que falam “não sei mais o que fazer para ensinar 
a multiplicação com dois algarismos e a divisão, não tem jeito, não 
entra”. Portanto, gostaria de mais luz nesse assunto. (P24). 

As respostas contemplam a idéia de que mudanças nas práticas parecem 

ocorrer quando os professores são capazes de refletir sobre a sua prática. Isto 
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pressupõe que existe a necessidade de um elevado grau de conscientização que 

auxilie o professor a reconhecer as suas falhas e fraquezas e assumir o desejo de 

ultrapassá-las, refletindo nas suas práticas. 

Segundo Santos (2005), o formador, sendo professor, porta e produz 

conhecimentos de e sobre a Matemática, saberes didático-pedagógicos que nas 

oportunidades de formação possibilitam aos formandos, entre outros aspectos, 

aproximar teoria e prática, romper o isolamento de disciplinas de conteúdos 

específicos de Matemática e disciplinas pedagógicas, construir significados no 

ensinar Matemática, o que identificamos nas respostas das professoras-alunas. 

(...) não posso deixar de ressaltar que a tranqüilidade com que ele ensina 
essas complicações matemáticas é impressionante. (P25 referente ao 
formador IR). 

Apresentou mais dinâmica na aula. Utilizou uma metodologia com 
clareza facilitando a compreensão dos conceitos. (P21 referente ao 
formador AT). 

Foram aulas bem legais e interessantes, pois ele nos ajudou a entender 
melhor sobre os números racionais, nos deu uma definição do que é 
contextualizar a matemática que é totalmente diferente do que sempre 
ouvíamos falar. E a aula de geometria foi super legal, bem dinâmica. 
(P15 referente ao formador RF). 

O formador IR, ele colocou que nem todas as informações que estão no 
problema são úteis para resolver aquele problema e as crianças se 
perdem quando você apresenta um problema assim, (...), (P25 referente 
ao formador IR em entrevista um ano após a formação). 

De forma geral, acreditamos que não basta que os programas de formação 

dêem aos professores oportunidades de discutir e repensar os seus 

conhecimentos sobre a Matemática, a aprendizagem e o currículo. Para 

desenvolver a habilidade de criar tarefas mais estimulantes o professor necessita 

aumentar a sua compreensão matemática, relacionar os conhecimentos 

matemáticos, ter uma maneira aberta para experimentar novas tarefas. No caso 

particular dos professores das primeiras séries do ensino fundamental, a 

formação tem que ser organizada de modo que, ao refletirem relativamente às 

suas práticas, desenvolvam confiança nas suas habilidades e sintam vontade de 

ampliar o seu conhecimento de Matemática e sobre a Matemática, pois a 

habilidade para preparar e conduzir tarefas mais estimulantes com os seus alunos 

depende do desenvolvimento da sua compreensão matemática e da melhoria da 

sua relação com a Matemática. 



Capítulo 4 – Entrevistando Formadores e Professores Lucimara dos Santos 

CAPÍTULO 4

“Não precisa ser homem, 
basta ser humano, 

basta ter sentimentos, 
basta ter coração. 

Precisa saber falar e calar, 
sobretudo saber ouvir...” 

Vinícius de Moraes 

ENTREVISTANDO FORMADORES E PROFESSORES 

4.1 Introdução 

D’Ambrósio (2001, p. 20) afirma que “O mundo atual está a exigir outros 

conteúdos, naturalmente outras metodologias, para que se atinjam os objetivos 

maiores de criatividade e cidadania plena”. Aulas tradicionais já não satisfazem a 

essas demandas, necessitamos inovar, ressignificar a ação pedagógica, 

principalmente no ensino superior, buscar novas metodologias que atendam às 

necessidades atuais, sendo preciso, às vezes, resgatar idéias e práticas 

educativas que se adequaram a essas necessidades, mas foram sendo deixadas 

de lado com o passar do tempo. 

Assim, é importante repensar na Formação do Formador de Professores, 

responsável pela formação dos profissionais, em particular, da Educação Básica. 

Os formadores de professores deveriam reunir uma qualificação específica que 

priorize o envolvimento direto com a profissão de professor. Tal envolvimento 

supõe saberes e competências que vão sendo construídas no decorrer da vida 
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profissional, seja na relação direta com o trabalho nas escolas, seja em projetos 

de pesquisas ou projetos de educação continuada que possibilitem a análise, 

reflexão e contato direto com o campo profissional, ou seja, as instituições em que 

os professores alunos irão atuar. 

É nesse sentido que a formação dos professores envolvidos diretamente 

no ofício de formar outros professores exige um olhar para o processo de 

construção de sua profissionalidade, ou seja, a aprendizagem da docência deve 

abranger não só a construção individual de formas de atuar em sua área 

específica, mas também um processo de aprendizagem organizacional coletivo, 

uma dinâmica de identificação profissional com o conjunto de formadores de 

professores, o processo de socialização profissional que marcaria o 

desenvolvimento do grupo profissional dos formadores dos professores. 

Assim, neste capítulo apresentaremos uma síntese das análises realizadas 

pelos formadores com relação às respostas das professoras-alunas ao 

questionário e a composição que estas realizaram no diário de bordo, tendo em 

vista que todos os encontros foram individuais, aconteceram em momentos 

distintos e todas as entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas.

Importante destacar que os formadores que estiveram nesta formação 

possuem um singular envolvimento com as questões da formação de professores 

por participarem de discussões neste contexto. Desta forma, estão diretamente 

envolvidos com saberes e competências que auxiliaram as professoras-alunas 

nas análises propostas, na reflexão de seus saberes e na forma como abordam e 

discutem com os alunos os conteúdos. 

4.2 Impressões e reflexões dos formadores

Nas entrevistas com os formadores pudemos identificar vários pontos 

comuns. Um deles refere-se ao fato de que a formação continuada deve ser 

encarada como mais um processo partilhado de aprendizagem e é importante que 

seja entendida como um processo de troca e de criação coletiva em que quem 
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conduz intervém com certos conhecimentos e competências porém também 

aprende com os outros. 

Outro ponto comum entre eles foi sua preocupação em trazer informações 

às professoras-alunas referentes a conteúdos matemáticos e didáticos e também 

tematizar as próprias práticas dessas professoras, de modo a estimular o 

processo de reflexão sobre elas. 

Uma das primeiras abordagens destacadas foi com relação às frustrações 

e medos relacionados à disciplina Matemática. O formador identificou o que Ponte 

(1992) considera de imagem forte, que suscita medo e admiração. 

Por que a fala era: “Eu não sei matemática... eu tive muita 
dificuldade...” Então refletir sobre. “Eu não aprendi, mas hoje sou 
professora de matemática...”. “Como é que trabalho isso se carrego uma 
história ruim”? (Formador NK) 

Não é difícil identificar na fala do formador NK, que para muitas 

professoras-alunas a Matemática é tida como um conjunto de regras, 

procedimentos e que quem consegue realizar estes com ‘facilidade’ possui algum 

diferencial, é uma ciência usualmente vista como atraindo pessoas com o seu quê 

de especial, (Ponte, 1992), considerando também que a Matemática por ter 

situações muito abstratas, com situações mais ou menos incompreensíveis e de 

pouca aplicabilidade é uma disciplina extremamente difícil. 

Outra questão é perceber o mito que a matemática é difícil... que só 
aprende quem tem alguma habilidade diferenciada, essa também foi uma 
outra discussão extremamente interessante, por que também a idéia era... 
derrubar, desmistificar essa questão de que matemática aprende quem 
tem algo de muito especial.  

Analisando a formação oferecida e sua atuação como formador, os 

formadores consideram que buscaram proporcionar às professoras-alunas 

reflexões que permitiram pensar e repensar sob situações da sua atuação em 

sala de aula, podendo realizar uma avaliação de como trabalham os conteúdos e 

a forma como conduzem o seu trabalho docente. Esta avaliação de como 

trabalham é, segundo Serrazina (2002), uma oportunidade de reflexão, pois 

entender o ensino reflexivo implica em procurar as suas raízes no pensamento 
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que possuem sobre a educação, desta forma, a formação também possibilitou 

oportunidades das professoras-alunas interrogarem suas práticas. 

Os formadores destacaram que a formação foi conduzida por um olhar 

crítico-reflexivo, que envolveu um investimento particular do conhecimento de 

cada professora-aluna, dando a estas, o que Nóvoa (1995) propõe como um 

trabalho livre e criativo, uma reflexividade crítica sobre as práticas, de modo que 

cada uma das etapas desta formação propôs um mudança da maneira de 

desenvolver os conhecimentos, na maneira de realizar o seu trabalho docente. 

Acho que o encaminhamento, a forma como foi proposta uma reflexão foi 
interessante, permitiu a elas e na troca ali, analisar o que tinham de 
história enquanto alunas, o que tinham de história enquanto professoras. 
Analisar essa atuação como professora (...)(Formador NK) 

(...) o grande ganho dos cursos de capacitação é também para discutir 
algumas coisas que estão muito próximas deles, que muitas às vezes até 
utilizam, mas que não conhecem esse poder da intervenção, que 
intervenção fazer para progredir. (Formador IR) 

Você está plantando várias sementes, várias sugestões para reflexão. Se 
o grupo tem interesse e dá continuidade naquelas reflexões, com certeza 
vão aproveitar bastante. Vai depender de cada um, do seu tempo, sua 
maturidade até para se envolver nesse tipo de questão. (Formador AT) 

Sem dúvida foi uma proposta válida, no entanto, acho que precisaria de 
um tempo mais longo, (...) De forma geral achei ótima a capacitação. 
(Formador RF) 

No que se refere à análise que os formadores realizaram sobre a síntese 

que as professoras-alunas fizeram sobre cada momento da formação, estes 

identificam a importância de os professores conceberem projetos de trabalho na 

sala de aula em que a atividade investigativa possa assumir uma presença 

importante em cada momento deste. Reconhecem que são muitos os obstáculos 

que se levantam à prática regular de uma atividade fora do tradicional, sendo 

bastante difícil para o professor realizar este trabalho de forma isoladamente. 

Como é referido por Ponte, Fonseca e Brunheira (1999), alguns obstáculos 

estão diretamente relacionados com o próprio professor e envolvem o seu 

conhecimento de tópicos, uma experiência pessoal  limitada na realização do seu 

trabalho de educador, receio relativamente às questões matemáticas e às 

questões de dinâmica da aula que podem emergir neste tipo de trabalho. Vejamos 

as reflexões dos formadores a esse respeito.
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Uma questão é rever a própria formação, rever a atuação... É se rever, é 
pensar o que enquanto professor estou fazendo com os meus alunos com 
relação à matemática... Aprender matemática, pegar o gosto pela 
matemática, passa estas questões que são importantes. Num segundo 
momento, entramos numa questão mais específica, dentro da matemática 
tem um tema, que é a questão numérica, como é que a gente atua com 
relação a esse tema? (Formador NK) 

(...) as opiniões são bastante variadas, em relação aos temas discutidos, 
mas elas têm uma avaliação positiva, o fato de ter essa avaliação 
positiva aqui no discurso... Muitas vezes elas não se sentem a vontade de 
fazer uma avaliação negativa... Muitas vezes o professor não expressa de 
forma escrita porque está ansioso por capacitação e acha que se fizer 
uma avaliação negativa isso vai ser motivo para que ela não aconteça 
mais... (Formador IR) 

Não posso garantir que tudo isso que ela está explicitando aqui foi o 
entendimento dela a respeito dos racionais, mesmo porque ela utiliza dos 
mesmos termos que tem o material didático aqui. Precisava bater um 
papo, conversar com essa professora para saber realmente as 
concepções dela. Minha análise basicamente seria essa. Ela fez um 
recorte do texto para trazer para cá, então ela deixa muito focado, agora 
existe um lado positivo, conseguiu trazer o recorte do material didático 
buscando os destaques do texto, (Formador AT). 

Alguns pontos parecem significativos, principalmente quando ela fala: 
’Considerei a atividade ótima’, a salvadora eu tiraria, o ótimo também, 
acho que a atividade foi boa. Uma boa atividade uma boa proposta, 
‘Pois muitas vezes não sabia por onde começar uma dessas aulas’. Aqui 
ela dá indício de agora saber, (...) (Formador RF) 

Com relação ás aprendizagens, os formadores consideraram que as 

professoras-alunas destacaram como aspecto central o que identificamos como 

pensamento reflexivo, (Dewey, 1989), visto que aconteceram estados de dúvida, 

hesitação, envolvendo a reflexão de como desenvolvem um determinado 

conteúdo e um ato de procura, busca, investigação para encontrar uma forma, um 

material que resolverá a sua dúvida. Identificamos, ainda nas falas dos 

formadores, que a formação deve contemplar as diferentes vertentes do 

conhecimento (Shulman, 1992). 

Vejo assim, uma ênfase na questão das fichas (fichas sobrepostas)...; o 
que elas buscam muito...; elas querem sugestão prática. (Formador NK) 

(...) colocam muito o cálculo mental, a questão do raciocínio... a questão 
de formular bem o problema... E é interessante que quando a gente 
propõe que montem situações problemas, e lembro que nesse grupo 
aconteceu, eles montam algumas situações problemas que eram dúbias, 
mas na verdade o professor não queria que fosse dúbio... (Formador IR) 

60



Capítulo 4 – Entrevistando Formadores e Professores Lucimara dos Santos 

(...) foi importante que a análise que fizeram daquilo que ficou mais 
importante para você, destacou o objetivo da nossa aula que foi: abordar 
os números racionais por diferentes situações problema; as diferentes 
representações dos números racionais; a não necessidade de se 
trabalhar com mmc e sim com a idéia da equivalência, (...) Acho que o 
que foi interessante, que muitas delas não sabiam justificar, o porquê, 
por exemplo, não pode ter zero no denominador de uma fração de um 
número representado na forma de fração, não pode ser o zero. E aí nós 
tivemos a oportunidade de discutir o porquê, e acabou ficando 
significativo. (Formador AT) 

Fica meio difícil analisar então fica meio que na opinião e sabe como é a 
opinião assusta um pouco, mas me parece que muitas coisas elas já 
conheciam, elas não tinham parado para prestar atenção em algumas 
questões importantes como essa idéia de sucessor e antecessor e a 
impossibilidade disso nos números racionais. (...) acho que a 
capacitação foi mais isso do que algo novo de que elas não sabiam ou 
que nunca tinham visto, o que estou dizendo é sobre a estratégia não 
sobre o conceito matemático, (...) (Formador RF). 

Sabemos que a cultura da escola pode ser um elemento fundamental para 

a criação de uma atmosfera de encorajamento à experimentação e inovação 

curricular. Mas uma cultura favorável a estes processos não se cria por decreto. 

Constrói-se, lentamente, pela prática colaborativa de professores empenhados 

em projetos inovadores comuns. Esses projetos podem assumir múltiplas 

vertentes, envolvendo a programação de aulas e atividades a realizar com os 

alunos, a criação de espaços de trabalho propícios à realização de trabalho (...) 

(Ponte, Fonseca e Brunheira, 1999). Neste sentido, a formação continuada auxilia 

o professor na construção de novos caminhos e projetos, como destacam os 

formadores, em seus depoimentos.  

No momento de formação você na verdade precisa conquistar o 
professor, pois ele vem com expectativa, o interesse muitas vezes, (...) 
está implícito. Esse é um lado, outro lado que me questiono é que há 
quanto tempo a gente trabalha com formação continuada? Há mais de 
vinte anos. Será que efetivamente a gente conseguiu mudar muita coisa? 
Então quando olho a prática de modo geral, na rede pública, mesmo na 
rede particular, vejo que pouco se avançou. (Formador NK) 

Essas discussões promovem uma familiaridade com a teoria, mas ao 
mesmo tempo uma teoria que está muito próxima da vivência dentro da 
sala de aula, então ele percebe que eu (formador) não vou chegar lá com 
receitas mágicas... É fundamental. Hoje em dia grande parte dos 
professores tem uma bagagem superinteressante que muitas vezes 
precisa ser aperfeiçoada, mas não significa que ele vai descartar tudo o 
que faz, não, vai aproximar tudo o que faz da teoria e começar enxergar 
com os olhos um pouquinho diferente, e o grande ganho é o professor ter 
clareza que não sabe como o aluno pensa. (Formador IR) 
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(...) vai de cada uma os aspectos a serem analisados e aprofundados 
foram dados vários, agora vai de cada uma, ter força de vontade, e se 
aprofundar nos assuntos, e cobro na formação mesmo quando ela é 
muito curta. (Formador AT) 

No geral o curso foi bom mesmo, gostei muito desta oportunidade de 
estar lá com elas, de discutir alguns pontos interessantes, principalmente 
nas questões que elas ainda não tinham parado para pensar. (Formador 
RF)

Outro ponto que mereceu destaque na reflexão dos formadores foi o de 

que ensinar é uma forma de reflexão na ação: reflexão nos fenômenos e nas 

formas espontâneas de pensar e atuar de alguém, empreendidas no meio da 

ação para orientar a ação seguinte (Schön, 2000). 

Cada nova experiência de reflexão na ação enriquece o repertório do 

professor. Após cada momento de uma formação, quando o professor reflete na 

sua própria experiência, nas suas atitudes, pensamentos, conhecimentos, 

aprendizagens e tomada de decisões será levado a um processo de mudança. 

Não se trata de mobilizar a experiência apenas numa dimensão pedagógica, mas 

também num quadro conceitual de produção de saberes. Por isso, é importante a 

criação de encontros de formação que permitam compreender a sua forma de 

trabalhar e a dos seus pares e, a partir desta, assumir a formação como um 

processo de interação e de reflexão. 

Acredito que embora a gente tenha clareza das limitações dos processos 
de formação continuada ainda é uma opção muito importante para 
ajudar o professor. (Formador NK) 

Acho que tem de haver um processo de capacitação muito mais continuo 
do que acontece. Ele precisa acontecer efetivamente no dia a dia, por 
isso que tenho sentido, não especificamente nesta capacitação, é que a 
capacitação ela só acontece efetivamente quando acontece na escola de 
forma sistemática, ela acontecendo de forma sistematicamente na escola 
a gente tem possibilidade que isso vá adiante, caso contrário é sempre 
isolado.  (Formador IR) 

(...) esse olhar a cada uma das respostas, a cada um dos pensamentos da 
criança acho que começa a ficar mais apurado no professor, então quero 
dizer que essas capacitações têm que valorizar o tempo inteiro isso, não 
sei como meu aluno pensa e tenho que olhar isso cada vez com mais 
cuidado para que a minha intervenção efetivamente ocorra de uma forma 
efetiva. (Formador IR) 
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(...) formação continuada de polivalentes para ensinar matemática, o que 
eu acho é assim, em primeiro lugar é super necessário, nós temos essas 
formações continuadas para discutir, porque discutir com uma pessoa 
que já tenha prática na sala de aula é totalmente diferente da discussão 
com uma pessoa que está no curso inicial na formação inicial, e não 
tenha essa prática, consegue-se ampliar muito mais a discussão do que 
com aquela que está em formação inicial. (Formador AT) 

Diferentes autores enfatizam que a formação contínua precisa ser 

encarada como um momento de investimento pessoal. O professor deve 

participar destas com o intuito da construção de uma ampliação de 

conhecimentos, ou seja, como uma constante revisão de novas formas de 

ensinar, um momento de ter contato com novas idéias, de envolver-se com novos 

pensamentos que o auxiliaram na reflexão sobre sua forma de atuação (Nóvoa, 

1995).

Contudo, para os formadores, nem sempre os professores que participam 

de um formação continuada demonstram o envolvimento descrito por Nóvoa. 

Assim, estes professores deixam sempre uma grande dúvida se mudarão as suas 

formas de trabalhar e também sobre sua compreensão relativa ao seu próprio 

desenvolvimento profissional. 

Mas uma outra questão é: Tudo isso que eu percebi que foi discutido, que 
eu registrei, será que efetivamente eu vou mudar a minha prática? Eu 
acho que essa é uma outra questão. Que muitas vezes em momentos de 
formação, você traz a tona questões, você analisa discute, percebe que 
há a necessidade de rever... mas ao voltar ao seu espaço, pra sua sala de 
aula, as vezes fica assim: “Eu sei que é aquilo, mas no meu dia-a-dia 
isso significaria, mudar muitas coisas que habitualmente eu faço”. 
Talvez exija um movimento delas, que elas ou não querem fazer porque 
efetivamente dá trabalho (...) (Formador NK). 

(...) muitas vezes o professor vai, e fica extremamente satisfeito com as 
idéias que a gente discute com a postura que a gente discute isso não 
significa que esse trabalho tenha frutos na escola... (Formador IR) 

(...) esse encontro com um prazo curto, onde você me pergunta: Qual a 
sua análise? Acho ótimo. (...) o que também gostaria de saber é se 
mudou a prática, lá na sala de aula. Por que o fato delas escreverem que 
foi legal, que acrescentou bom... Bacana. Mas queria as ouvir dizerem: A 
aula do professor foi boa, mas na outra semana tentei propor a atividade 
para turma com aquele tipo de abordagem e não deu certo, ou deu certo. 
(Formador RF) 

Olhando para o questionário, volto a dizer, fico com essa curiosidade de 
saber o depois, a outra semana, o outro mês na sala de aula, como é que 
foi? Aproveitou um pouco daquilo que nós fizemos? Voltou ao que era? 
(Formador RF). 
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4.3 Incorporação na prática das aprendizagens no curso de formação um 

ano depois 

Para tentarmos buscar alguns indícios de incorporação na prática das 

professoras, de suas aprendizagens no curso de formação, um ano após a 

formação fomos entrevistar sete professoras-alunas. 

Para orientar a entrevista, buscamos subsídios em Shulman (1992) que 

tem suas investigações relacionadas às três vertentes do conhecimento do 

professor e em Garcia que entre suas investigações, trata de mudanças de 

crenças e atitudes do professor. 

Nas entrevistas com as professoras-alunas identificamos que algumas 

dizem ter mudado suas atitudes por acreditarem que o processo ‘ensinado’ na 

formação as conduziria a um resultado positivo junto aos seus alunos. 

Mesmo antes de colocar em práticas, segundo elas, perceberam que as 

sugestões de trabalho discutidas na formação lhes deram maior segurança e um 

sentimento de certeza que o aluno aprenderá, o que consideramos contemplar a 

idéia apresentada por Guskey, (1986, citado por Garcia, 1999). 

As mudanças de crenças e atitudes são reforçadas ao perceberem 

movimentos em seus alunos com relação ao conhecimento que tinham e o que 

passaram a ter. 

(...) comecei a rever as quatro operações, porque é assim, tem operações 
que se você não pega lá do início, como a criança já viu na primeira, 
segunda série, aprendendo de uma maneira, quando você quer mudar 
fica bem complicado e daí comecei a explicar a multiplicação com dois 
números desmembrando, por exemplo, duzentos e cinqüenta e quatro 
vezes doze, mandava desmembrar o doze que ficava mais fácil, pedi para 
eles montarem sem armar a conta que assim ficava mais fácil, então 
comecei a ensinar assim. Para alguns, nossa! ‘Essa professora está 
maluca’. Eu disse: ‘Não gente, eu sempre mostro os dois lados, você 
pode fazer assim, como você pode fazer assim’. E é incrível, uma 
aluninha que aprendeu ela fica ensinando para os outros, ela só sabe 
fazer dessa maneira. (...). (P7).  

O conhecimento que as professoras-alunas possuem referente ao 

conteúdo da disciplina, (Shulman 1992) é identificado quando estas se referem a 

uma organização, uma forma de apresentar e ensinar que não possuíam, por não 
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fazerem parte de seu conhecimento aquela forma de apreciação do conteúdo. O 

que evidencia que a dinâmica adotada nos encontros da formação levou cada 

professora-aluna a apropriar-se de um novo saber, de uma nova forma de lidar 

com as situações que já conhecia. 

(...) a gente usa muito o processo americano na divisão, o professor 
abordou uma parte disso lá e achei muito interessante e também algumas 
particularidades da multiplicação que sempre uso. Faço valer o que 
aprendi lá, por exemplo, quatro mil para tirar um outro número, sei lá, 
duzentos e noventa e cinco, por exemplo, subtraio um do minuendo e um 
do subtraendo para poder fazer a conta e não precisa fazer o empréstimo 
que inclusive ele abordou que é empréstimos que você faz e não devolve, 
isso ainda não fazia e agora estou fazendo, outro dia estava desta forma 
na terceira série e eles, que tem muita dificuldade, quando coloco, por 
exemplo dez mil, que é um número que tem quatro zeros, para tirar um 
número bem pequeno, eles tem dificuldade, naquele empresta, empresta, 
acaba deixando alguém para traz. (P5).  

A questão da estética da conta, parei de me preocupar com isso. Porque 
é assim, lembro desde o primeiro dia em que ela disse que o montar a 
conta não é a estética, o que importava era a criança saber que iria 
somar dezena, unidades, ou subtrair, ou multiplicar, então a conta em pé, 
como eles falam, é uma questão de estética, o vai um, o sobra um, 
aquelas coisas... Deixei de me preocupar com isso para me preocupar 
com o fundo dessa questão, então aquela conta desse tamanho, 
destrinchando o número, decompondo eles entenderam, assimilaram 
melhor as adições, as subtrações, as multiplicações inclusive as divisões 
que também já dei. Isso ficou marcante para mim, porque sempre fiquei 
preocupada, porque aprendi assim, com a conta em pé, não tem outro 
jeito, tem que ser daquele jeito, até quando estudei no magistério era 
assim. Aquilo foi muito importante para mim, para mudar o meu modo de 
pensar para passar isso para as crianças, facilitou muito a minha vida. 
(P25).

Observamos que estar em contato com formas diversificadas de ensinar 

propicia ao professor olhar para outros materiais, o que Shulman (1992) comenta 

ao se referir ao conhecimento do currículo. As professoras-alunas entrevistadas 

nos mostraram que após a formação passaram a valorizar mais o conhecimento 

prévio do aluno, novas formas de uso de materiais que já conheciam e que 

passaram a articular situações, a conduzir os conhecimentos de uma forma que a 

aprendizagem de seus alunos possa acontecer de forma mais significativa. 

(...) trabalhar com números maiores, porque a gente trabalha com a 
apostila que propõe trabalhar do um ao cinqüenta e a sugestão foi 
trabalhar com números das residências, de outros lugares, então a gente 
está trazendo do cotidiano que acho que ser interessante e isso ajuda até 
que eles cresçam mais, passam a ter uma visão maior dos números, da 
matemática. Comecei a perceber que a gente não tem que ficar preso só 
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no livro, que se a criança tem capacidade para aprender, por que não ir 
além? Pode ser que uns não tenham, mas com certeza outros terão. 
(P12).

Uma coisa que gostei muito e quero trabalhar agora em novembro é 
aquela parte que tem a decomposição dos números que tinham aquelas 
fichinhas que vai sobrepondo no número, que aí destaca a unidade, 
dezena e centena, pretendo agora em novembro trabalhar com eles, nos 
já vimos esse assunto durante o ano, mas daquela forma ainda não, 
pretendo agora trabalhar aquela idéia com eles. (P3) 

(...) a gente usa muito o processo americano na divisão, o professor 
abordou uma parte disso e achei isso muito interessante e também 
algumas particularidades da multiplicação que também sempre uso, e 
também faço valer o que aprendi lá, por exemplo, quatro mil para tirar 
um outro número, sei lá, duzentos e noventa e cinco por exemplo, 
subtraio um do minuendo e um do subtraendo para poder fazer a conta e 
não precisa fazer o empréstimo que inclusive ele abordou que é 
empréstimos que você faz e não devolve, isso ainda não fazia e agora 
estou fazendo (...) (P5) 

Das atividades de geometria, trouxe bastante coisa para sala de aula, 
muita coisa nos fizemos, até no nosso caderno de apoio também tem 
algumas formas geométricas, até a semana passada trabalhei com eles. 
(P22)

A questão da estética da conta, parei de me preocupar com isso. Porque 
é assim, me lembro desde o primeiro dia em que ele disse (o formador) 
que o montar a conta não é a estética, o que importava era a criança 
saber que ela iria somar dezena, unidades, ou subtrair, ou multiplicar, 
então a conta em pé, como eles falam, é uma questão de estética, o vai 
um, o sobra um, aquelas coisas... Deixei de me preocupar com isso (...) 
(P25).

Também pudemos identificar que a formação auxiliou as professoras-

alunas no que Shulman (1992) denomina de conhecimento didático do conteúdo, 

no sentido destas passarem a identificar os modos como apresentam os 

conteúdos, como ensinam, que abordagens fazem, uma maior preocupação para 

que sua forma de tratar os conhecimentos sejam compreensíveis. O que reforça a 

idéia de que os professores modificam sua forma de ensinar mesmo sem estar 

totalmente convencidos de que esta nova forma de abordagem dos conteúdos 

possa repercutir positivamente nos alunos.

Uma coisa que gostei muito e quero trabalhar agora em novembro é 
aquela parte que tem a decomposição dos números que tinham aquelas 
fichinhas que vai sobrepondo no número, que destaca a unidade, dezena 
e centena, pretendo agora em novembro trabalhar com eles, nos já vimos 
esse assunto durante o ano, mas daquela forma ainda não, assim 
pretendo agora trabalhar aquela. E uma outra são as situações 
problemas, nem que seja oralmente trabalho com eles. (P3).  
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Aquelas questões dos números no dia-a-dia, procuro sempre trabalhar 
com eles no inicio do ano, fazendo uma relação com a idade, a altura, 
peso, essas coisas. Sempre trabalhei começando do zero e seguindo 
aquela seqüência que vai do zero ao vinte depois e assim 
gradativamente, mas mesmo antes da capacitação a gente acaba 
trabalhando outros números porque eles trazem: ‘Professora, como que 
lê esse número?’, aparece à página do livro no caderno de apoio, então 
dentro das situações correntes a gente acaba trabalhando números que 
são diferentes da seqüência que a gente está trabalhando. Sempre 
valorizei isso, mas depois da capacitação acabei enxergando, tendo mais 
aquele foco, nunca deixei de trabalhar os números que estão fora da 
seqüência, mesmo não estando atenta aquele foco. (P3).  

(...) antes dava a resposta, quero dizer, não é que dava a resposta, dava 
assim um caminho para ele seguir, agora faço ele procurar esse caminho 
e interrogo: Será que se fizer assim vai dar certo? E ele responde: ‘Não 
professora acho melhor...’ Ele mesmo vai dando as hipóteses para 
chegar naquilo que é certo. Isso é o que acho que mais mudei, por que 
nesse ponto eu mudei, mudei mesmo. Por que às vezes o aluno chega e 
pergunta: ‘É para fazer tal conta?’ Sendo um probleminha. Por que há 
muito tempo à gente faz curso e mais curso e ficou sabendo que 
trabalhar com contas isoladas não ajudam em nada, então a gente 
trabalha muito com situações, com desafios com eles. Eles querem 
chegar e a gente dar o resultado. Quando ele me pergunta já devolvo a 
pergunta: Como você faria? Se você fizer assim acha que vai dar certo? 
Acho que no dia-a-dia com primeira e segunda série que é o que 
trabalho, dá certo... (P4).  

(...) quero explicar de um jeito que facilite para eles, um jeito que seja o 
melhor, então lembro dessas sugestões... Porque foi aberto um leque de 
opções para explicar de uma forma diferente, diversificada. Tento fazer 
isso para conseguir que entendam melhor. Na verdade, falo de um 
assunto e depois da explicação é que me dou conta que na verdade 
aprendi na capacitação. (P5).  
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CAPÍTULO 5

“[…] O amanhã não é algo pré-dado, mas desafio, 
um problema. […] Mudar é difícil, mas é possível...” 

Paulo Freire. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES 

Nossa pesquisa foi desenvolvida com vistas a responder três questões a 

saber:

O que aconteceu com a prática das professoras polivalentes ao ensinar 

matemática, após participarem de uma formação continuada, segundo 

elas mesmas? 

Qual é a concepção de formação continuada na voz dos formadores 

que participaram dessa formação?

Como as professoras polivalentes se envolveram na formação oferecida 

e como a avaliaram?  

Com questões complementares a essas buscaremos discutir ainda sobre 

as seguintes questões: 

Que características teve essa formação e em se relaciona com as 

perspectivas teóricas de formação de professores? 

Quais as intenções dos formadores que realizaram a formação? 
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Ao concluir nosso trabalho buscaremos respondê-las, agrupando-as em 

dois blocos em que o foco será colocado nos protagonistas da investigação: os 

formadores e as professoras-alunas.

Os formadores 

Um dos comentários que gostaríamos de fazer inicialmente, refere-se às 

discussões que temos feito no grupo de pesquisa e junto com nossa orientadora, 

referente à formação de formadores para atuar na formação tanto inicial como 

continuada de professores polivalentes.

Dificilmente, formadores satisfazem aos quesitos básicos: conhecer 

matemática, conhecer a matemática a ser ensinada para crianças, conhecer 

crianças e professores dessas crianças. Ou seja, conhecer esse universo tão 

peculiar.

Os formadores de professores de Matemática, segundo Fiorentini (2004), 

sejam eles matemáticos ou educadores matemáticos precisam realizar estudos 

tanto em relação aos processos didáticos pedagógicos do ensino e da 

aprendizagem matemática quanto em relação à ampliação de sua cultura 

matemática sob uma perspectiva compreensiva, envolvendo aspectos históricos e 

epistemológicos deste campo de conhecimento. Assim, o formador deve ter a 

investigação como suporte fundamental para a realização e desenvolvimento 

dessa função. 

Pelo fato de os formadores que atuaram nessa formação participarem de 

um grupo que tem discutido e planejado seu trabalho conjuntamente, a formação 

realizada embora curta e compartilhada por diferentes pessoas, acabou sendo 

bastante interessante e pudemos observar aspectos relativos à concepção de 

formação continuada tanto na prática como na voz dos formadores. Dentre eles 

destacamos:
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 A formação oferecida teve como eixo principal levar a cada professora-

aluna o domínio dos conteúdos matemáticos que são destinados à 

aprendizagem dos alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental, 

aprofundando estes de forma que cada professora-aluna 

compreendesse seu significado, sua estrutura e identificasse formas 

diferentes de apresentar e aplicar de maneira prática os conteúdos para 

auxiliar a aprendizagem de seus alunos. 

 A formação orientou-se por provocar uma prática reflexiva que tinha 

como propósito encorajar as professoras-alunas a questionar 

concepções, conhecimentos e práticas, o que poderia levar à 

identificação de situações problemáticas e à procura de possíveis 

alternativas. Nos encontros, todos os formadores mostraram sua 

preocupação em fazer com que as professoras-alunas falassem sobre 

sua prática, possibilitando a cada participante um repensar em suas 

atitudes como professoras, sempre pensando na aprendizagem dos 

alunos.

 A formação procurou salientar que quando se discute educação, ensino, 

aprendizagem é natural que haja o confronto de idéias, de saberes, que 

não há certo ou errado e que esse embate é que contribui para o 

desenvolvimento profissional dos docentes. Neste sentido, Garcia 

(1999) considera que a formação do professor é um processo que deve 

manter princípios éticos, que o modelo de ensino e por conseqüência o 

modelo de professor assumido pelo sistema educativo e pela sociedade 

tem de estar presente saturando as atividades de formação de 

professores, em todos os níveis. O professor tem que estar atento aos 

contextos culturais e institucionais, envolvendo-se nas mudanças de 

forma a tornar-se um agente do seu próprio desenvolvimento 

profissional, o que exige uma permanente reflexão frente a sua forma 

de ensinar e de ver seus alunos. 
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As professoras-alunas 

Durante a formação pudemos observar que de fato um dos obstáculos a 

serem enfrentados pela formação continuada ainda se refere ao conhecimento 

matemático dos professores polivalentes, bastante insuficiente para quem vai 

ensinar. Sabemos que a formação inicial não investe nesse aspecto e o professor 

acaba tendo como repertório único aquilo que aprendeu enquanto aluno da 

educação básica. Assim, há muitos conceitos e procedimentos que os 

professores não dominam.

Pudemos observar que no tocante aos números naturais e às operações, 

eles se sentem mais seguros, embora nem sempre tenham uma compreensão 

mais aprofundada sobre o assunto. No entanto, geralmente desconhecem os 

resultados mais recentes de investigações como as referentes à construção das 

escritas numéricas pelas crianças, as hipóteses que formulam e também sobre 

significados das operações, uso de estratégias pessoais, dentre outros aspectos.

No entanto, no que se refere aos temas ligados à geometria, às grandezas 

e medidas, ao tratamento da informação, pudemos observar que “tudo parece 

uma grande novidade” para o próprio professor, tanto no que se refere ao 

conteúdo matemático como no que se refere às questões de natureza didática. 

Essas observações mostram a necessidade de mudanças urgentes na 

formação inicial de professores polivalentes em que as três vertentes propostas 

por Shulman deveriam ser contempladas, ampliando-se o conhecimento do 

professor que vai ensinar matemática às crianças e desempenhar um papel 

fundamental nas relações que elas vão estabelecer com esta área de 

conhecimento.

Outra observação que gostaríamos de fazer a partir de nossa investigação 

é uma mudança observável do posicionamento dos professores deste grupo 

frente à formação. Ponte (1994) afirma que talvez a dificuldade que o professor 

tem em refletir, no contexto de programas de formação, seja justificável pela 

expectativa que os professores criam no sentido de receberem idéias 

imediatamente aplicáveis às suas práticas, e não para se pôr em discussão suas 

concepções mais profundas. No caso deste grupo, observamos que embora em 
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alguns momentos revelassem ansiedade em buscar respostas para “como fazer” 

e apreciassem a apresentação de alguns modelos, as professoras-alunas se 

envolveram nas discussões sobre suas concepções e nas análises de natureza 

mais teórica.

Desse modo, consideramos que é importante valorizar a reflexão como 

uma estratégia de formação no quadro do desenvolvimento profissional do 

professor e utilizar estratégias que potencializem a construção de saberes e 

competências para que os professores progridam e avancem em seus níveis de 

discussão e de reflexão, articulando saberes teóricos e práticos. 

Lembramos que Garcia (1995) cita Day, ao afirmar que uma conclusão que 

se pode ter referente ao objetivo de incentivar professores para a prática reflexiva 

é a de que a reflexão é uma condição necessária, mas não suficiente, para o 

desenvolvimento profissional, e que a reflexão na e sobre a ação (Schön, 1987) é 

um processo que tem que ser constantemente encorajado e apoiado.  

Nas entrevistas as professoras-alunas comentaram que, após esta 

formação, participaram de outros encontros promovidos pela Secretaria Municipal 

de Barueri em que tiveram oportunidade de discutir como ensinar matemática e 

que elas se sentiram mais seguras em dar sugestões de abordagens de assuntos 

e outras formas de lidar com um determinado conteúdo matemático.

Evidentemente, o que podemos analisar sobre a mudança na prática 

dessas professoras entrevistadas está condicionado aos seus depoimentos. De 

todo modo ressaltamos que as professoras-alunas estavam tranqüilas para falar 

sobre as situações que identificavam como mudanças em sua prática. Nas 

entrevistas com as professoras-alunas um ano depois da formação, pudemos 

verificar que suas falas eram permeadas de exemplos, fatos, situações que 

aconteceram na formação.

Consideramos que elas valorizam formações específicas (tematizam o 

ensino de língua portuguesa, o ensino de matemática), como formações que lhes 

trazem aprendizagens importantes para sua atuação e situações que as 

conduzem a reflexões sobre formas de abordagem que fazem e que faziam 

anteriormente à formação.
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Também é importante destacar que se referiram aos formadores pelo 

nome, mostrando que houve um envolvimento significativo com a fala e as 

propostas dos formadores. Como destacamos no corpo do trabalho, no 

acompanhamento das sessões de formação, percebemos a participação 

constante e envolvimento das professoras, realizando as atividades propostas 

pelo formador, desenvolvendo-as em suas próprias salas de aula e trazendo-as 

para reflexões junto à turma. Esses fatos apontam para a adequação de 

propostas defendidas por diferentes autores, como é o caso de Garcia (1999), 

que destaca o fato de a formação centrar-se na orientação para a indagação, 

propondo aos professores uma atitude reflexiva frente ao seu próprio ensino, 

questionamentos de aspectos que este havia assumido como válido.

Para finalizar, gostaríamos de retomar um ponto que consideramos 

fundamental nas discussões sobre formação continuada de professores e que só 

pode acontecer na formação continuada. 

Quando fazemos formação inicial, de modo geral discutimos sobre uma 

situação bastante hipotética. Se o professor em formação não está atuando nem 

nunca atuou como professor, a “tematização da prática” é bastante difícil de ser 

realizada e as mudanças nas crenças e atitudes, se ocorrem, são provavelmente 

muito superficiais.

Na formação continuada, ao contrário, estamos diante da possibilidade de 

tematizar essa prática e refletir sobre ela. Mas há um elemento fundamental 

nesse processo, destacado por Guskey (1986, citado por Garcia 1999) ao afirmar 

que as crenças e atitudes dos professores só se modificam se os professores 

perceberem resultados positivos na aprendizagem dos alunos, ou seja: há pouca 

possibilidade de os professores mudarem suas atitudes docentes sem estarem 

convencidos, por completo, de que aquilo que estão realizando tenha uma 

repercussão positiva relativamente aos alunos.  

Esse fato foi bastante marcante e significativo no nosso percurso de 

compreender a formação continuada de professores polivalentes e, temos clareza 

de que existem vários caminhos para pensar a formação e que há muitos 

aspectos a serem investigados, especialmente no que se refere á incorporação de 

novos conhecimentos a pratica desses professores. 
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ANEXOS

Anexo 1 

Quadro 1 - Dados sobre as professoras-alunas: formação inicial 

Professora Idade Formação Instituição que cursou 

P1 28 Magistério CEFAM

P2 46 Magistério e Pedagogia FICS – Fac. De Integração Campos Salles 

P3 30 Magistério EE Dorvalino Abílio Teixeira 

P4 45 Mag, Pedag e C. Biológicas EE Prof Vicente Themudo Lessa 

P5 37 Magistério EE Prof Vicente Themudo Lessa 

P6 49 Magistério e Pedagogia FIZO – Fac Integrada da Zona Oeste de 
SP

P7 45 Magistério e Pedagogia EE Ivani Mª Paes (Ulbra) 

P8 39 Magistério CENEART

P9 30 Pedagogia UNISAL – Uni Salesiana 

P10 46 Magistério e Pedagogia Inst. Mª José e FIZO – Fac Int Zona Oeste 
de SP 

P11 48 Magistério 

P12 40 Magistério e outro curso Uniararas 

P13 35 Magistério e outro curso FREA – Fac Regional Educacional de 
Avaré

P14 27 Magistério 

P15 32 Magistério EE Prof Vicente Themudo Lessa 

P16 40 Magistério e Pedagogia UNIFIEO - Osasco 

P17 45 Magistério 

P18 54 Magistério e Pedagogia Fac de Ciências e Letras de SBC 

P19 55 Mag, Pedagogia e Letras Fac Campos Sales e Fac Teresa Martin 

P20 27 Magistério e Pedagogia FIEO – Centro Universitário 

P21 52 Magistério e Pedagogia FIEO – Centro Universitário 

P22 40 Magistério 

P23 27 Magistério e outro curso UNIFIEO - Osasco 

P24 39 Magistério EE Prof Willian Rodrigues Rebiá 

P25 44 Magistério EE Ivani Maria Paes 
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Quadro 2 – Informações gerais das professoras-alunas

Profª
Tempo de 
magistério 

Carga horária 
semanal em 2006 

Série que 
leciona Curso(s) de extensão 

P1 8 47 4º ano 
(3ªsérie) 

Não tem 

P2 13 30 2º ano 
(1ª série) 

CAP; SEMP – Alfabetização; Cultivando o cidadão; 
Prevenção às drogas. 

P3 11 25 2ºano
(1ª série) 

CAP; Área de português/alfabetização, matemática, ciências, 
inclusão.

P4 12 45 2º ano 
(1ª série) 

pós-graduação em Psico-pedagogia. 

P5 12 55 5º ano 
(4ª série) 

Capacitação para o uso de softwares educacionais – 
Cabrincando de Geometria – SEE; Programa de formação 
continuada Escola do Futuro da USP.   

P6 15 30 2º ano 
(1ª série) 

CAP-cursos oferecidos da prefeitura de Barueri; 

P7 15 27 5º ano 
(4ª série) 

Aplicação de jogos, Educação Inclusiva; Formação de EJA – 
Paulo Freire; Avaliação e Aprendizagem. Significativa; 
Relações Pedagógicas e Avaliação; Alfabetização do 
Programa BB Educar;  Escola do Futuro da USP; Prevenção 
ao uso de drogas; Agenda 21. 

P8 10 47 4º ano 
(3ªsérie) e  

5º ano 
(4ª série) 

CAP; Dupont – ciências e meio ambiente; Sábados 
temáticos – Prefeitura de Barueri. 

P9 4 27 5º ano 
(4ª série) 

CAP; EJA – Prefeitura e FIA; Agenda 21; Africanidades – 
UNB; Dupont – meio ambiente; INTEL – Informática. 

P10 19 47 Educação
especial

APAE, AACD; Pós-graduação em Educação Especial; Pós-
graduação em Psico-pedagogia; Positivo informática para 
atuar com alunos portadores de necessidades especiais. 

P11 7 27 3º ano
(2ª série) 

Normal superior 

P12 14 35 1º ano (pré) Informática; Agenda 21; Prevenção ao uso de drogas – 
DENARC; pós graduação em alfabetização (IESDE). 

P13 06 57 3º ano
(2ª série) 

meio ambiente - DUPONT; SUPERECO – ambiental; CAP; 
Teia do saber; Urbanização – USP (aluno especial); outros. 

P14 9 27 5º ano
(4ª série) 

Química – UNIFIEO; meio ambiente – DUPONT; Prevenção 
ao uso de drogas – DENARC; Agenda 21; Africanidades; 

P15 9 27 5º ano
(4ª série) 

Curso de extensão para Deficiente Auditivo; Agenda 21; 
Prevenção ao uso de drogas – DENARC; Urbanização – 
USP (aluno especial); Matemática – SND. 

P16 12 27 1º ano (pré) 
e

5º ano 
(4ª série) 

EJA ;curso para deficiente auditivo –LIBRAS; Agenda 21; 
PROFA. 

P17 12 30 1º ano (pré) não tem 

P18 10 27 1º ano (pré) não tem 

P19 15 57 3º ano
(2ª série) 

Pós graduação em Língua Portuguesa – Produção de texto; 
Psico-pedagogia

P20 9 35 2º ano
(1ª série) 

Alfabetização; Prevenção ao uso indevido de drogas; meio 
ambiente; Agenda 21. 

P21 15 27 3º ano 
(2ª série) 

Agenda 21; Prevenção ao uso de drogas – DENARC; 
Africanidade.

P22 16 35 1º ano (pré) Escola do Futuro – USP; Uma maneira eficaz em lidar com a 
sexualidade; Movimento de EJ A; Educação Inclusiva. 

P23 3 27 5º ano 
(4ª série) 

não tem 

P24 8 27 4º ano 
(3ª série) 

não tem 

P25 10 25 2º ano 
(1ª série) 

Formando Cidadãos – O que é isso? (USP-FE); Leitura de 
imagens no ensino de Estudos Sociais (USP-FE); Avaliação: 
Como? Por que? Para quê? (USP-FE); Diferenças culturais: 
Reflexos no desenvolvimento da escrita (USP-FE); 
Interdisciplinaridade e inteligências múltiplas – (Pref. Munic. 
Barueri); Educação inclusiva – sábados temáticos (Pref. 
Munic. Barueri); Aperfeiçoamento de professores – vários 
temas (Pref. Munic. Barueri/ CAP);  Escola do Futuro – USP. 
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Anexo 2 - Instrumento 1 

Questionário para as professoras 

(1) Como você avalia a formação (inicial) que você recebeu especificamente no 

que se refere a ensinar matemática para crianças das séries iniciais? 

(2) Com a experiência que você tem hoje o que você acha que deveria ter sido 

oferecido nessa formação e que não foi. 

(3) Na sua prática, ao ensinar matemática, quais são suas maiores satisfações? 

(4) Na sua prática, ao ensinar matemática, quais são suas maiores frustrações? 

(5) Na sua prática, ao ensinar matemática, em que situações você se sente mais 

segura?

(6) Na sua prática, ao ensinar matemática, em que situações você sente mais 

dificuldade de trabalhar? 

(7) Na sua opinião, hoje o professor tem mais recursos para ensinar matemática 

de uma forma mais interessante? Ou não? Justifique sua resposta. 

(8) Você acha que seus alunos gostam de estudar Matemática? Ou não? A que 

você atribui isso? 

(9) Na sua opinião, os assuntos matemáticos que você ensina aos seus são 

todos relevantes? Ou não? Comente sua resposta. 

(10) Indique um ou mais livros didáticos de matemática ou outros materiais que 

você considera muito úteis para apoiar seu trabalho.

(11) Nas aulas da Professora NK destaque uma aprendizagem que tenha sido 

importante para você. 

(12) Nas aulas do Professor IR destaque uma aprendizagem que tenha sido 

importante para você. 

(13) Na aula do Professor AT, destaque uma aprendizagem que tenha sido 

importante para você. 

(14) Nas aulas do Professor RF destaque uma aprendizagem que tenha sido 

importante para você. 

(15) Que temas abordados neste breve curso você gostaria de aprofundar em 

outras oportunidades de formação?
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Anexo 3 – As respostas do questionário

Como você avalia a formação (inicial) que você recebeu especificamente no 

que se refere a ensinar matemática para crianças das séries iniciais? 

P1.  Eu gostei muito, achei agradável e de ótima qualidade, com conteúdos e 

colocações bastante pertinentes. 

P2. Minha formação inicial foi bem tradicional e no curso de Magistério obtive 

alguns conhecimentos práticos com materiais pedagógicos. Só que a metodologia 

em geral era tradicional. 

P3. De uma forma geral, acredito que a minha formação foi muito básica, e que 

deveria ser um conteúdo bem mais trabalhado nas salas do curso, juntamente 

com a formação em alfabetização e português. 

P4. Bem, eu tinha uma disciplina que se chamava metodologia para o Ensino da 

Matemática. Esta tratava a Matemática de uma forma bastante tradicional. 

P5. Boa, só que bastante tradicional. 

P6. Minha formação inicial foi bem tradicional e no curso de magistério obtive 

alguns conhecimentos práticos com materiais pedagógicos. 

P7. Inicialmente minha formação foi bem básica e tradicional, no decorrer fui 

mudando minha prática e vivência com curso. 

P8. Muito teórica e superficial. 

P10. Trabalhava as quatro operações de forma mecânica e problemas, dúvidas, 

nem pensar em fazer perguntas, ficava com elas dificultando cada vez mais a 

compreensão da matemática propriamente dita. 

P11. Avalio como regular. 

P12. A minha formação considero muito boa, pois na metodologia da ‘matemática, 

participamos de várias atividades práticas e que clareou mais meu entendimento 

nesta área, principalmente no que diz respeito as quatro operações. 

P13. Foi muito deficiente, pois não utilizaram, material dourado-concreto e 

abstrato, e com os cursos aperfeiçoei meu modo de trabalhar. 

P14. Todo educador que tem por hábito pesquisar consegue transmitir com 

facilidade e mostra várias estratégias, eu aprendi assim. 

P15. Ótima, pois vimos e trocamos bastante experiências e os professores foram 

bem atenciosos conosco. 
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P16. Foi ótima, houve bastante troca, os professores são nota 10. 

P17. Foi surpreendente, pois atingiram todas minhas expectativas. 

P18. Tanto no curso de magistério como na Faculdade não tive aulas 

direcionadas especificamente para a matemática. Quando me formei e fui dar 

aula, trabalhava a disciplina me baseando pelos livros didáticos que nos eram 

indicados pela Escola. 

P19. Na época não tínhamos a quantidade de informações que temos hoje. A 

criança tinha que buscar sozinha ou com a ajuda da família o domínio das 

operações.

P20. No magistério a formação foi bem simplória, ou seja, aprendemos o que já 

havíamos estudado nas séries iniciais quando éramos alunos. 

P21. Boa, contribuiu muito na soma com os conhecimentos já existentes. 

P22. Inicialmente minha formação foi bem básica e tradicional, no decorrer do 

tempo com cursos foi mudando minha prática pedagógica. 

P23. Minha formação é recente, por isso avalio de forma positiva tudo o que 

aprendi a respeito da matemática, o que não significa uma formação completa. 

P24. A formação não foi significativa, não podemos “passar” para as crianças o 

mesmo que recebemos, pois foi muito pouco. Muitas vezes, o professor só 

consegue repassar as respostas contidas nos livros didáticos para professor, não 

sabe como se chegar a tal resultado. 

P25. Tudo que recebi na época me foi útil, porém a cada dia os conhecimentos 

precisam ser revistos analisados e melhorados. 

Com a experiência que você tem hoje o que você acha que deveria ter sido 

oferecido nessa formação inicial e que não foi. 

P1. Fiquei satisfeita com o curso, gostaria que tivesse continuidade com 

atividades mais práticas. 

P2. Um aprendizado que me levasse ao conhecimento da matemática mais 

concreta, de forma menos técnica e mais materiais pedagógicos significativos. 

P3. O trabalho com a diversidade de materiais pedagógicos ou não e com as 

unidades de medidas. Também seria muito interessante ser oferecida 

possibilidade de trabalho com os alunos que tem maior dificuldade de raciocínio. 
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P4. Um aprendizado que e levasse a ver a matemática de forma menos técnica e 

mais prática, principalmente com a utilização de material concreto, que acredito 

ser mais significativo. 

P5. Atividades mais práticas. 

P6. Um aprendizado que me levasse a ver a matemática de forma menos técnica. 

P7. Deveria ter sido oferecido diferentes práticas; valorizar o conhecimento prévio 

do aluno; utilização de método e materiais práticos, saindo do tradicional. 

P8. Mais conhecimentos teóricos que nos dê oportunidade de elaboração de 

estratégias.

P9. Mais conhecimentos teóricos que nos dê oportunidade de elaboração de 

estratégias.

P10. Um trabalho mais voltado para o concreto e para atividades dirigidas ao 

nosso cotidiano. 

P11. Mais específico de 1ª à 4ª séries e, também para mim conteúdos mais 

esclarecidos.

P12. Como disse, considero a minha formação boa, o que tenho feito é 

aperfeiçoar o meu conhecimento. 

P13. Conhecimentos teóricos que nos dê oportunidade de elaboração de 

estratégias.

P14. Toda teoria é muito importante, porém seguida das práticas. Deveria haver 

mais oficinas. 

P15. Deveriam ter sido oferecidas diferentes práticas. 

P16. Mais práticas novas. 

P18. Acho que todas as disciplinas que fazem parte das séries iniciais deveriam 

ser trabalhadas isoladamente, dando ênfase nas diferentes formas ou formas 

variadas de trabalho. 

P19. O ensino da matemática de maneira prazerosa para que a criança tenha 

gosto por ela. 

P20. Na faculdade conheci uma nova maneira de ver a matemática, utilizando 

recursos variados, além de dados que fazem parte do cotidiano do aluno. 

P21. Mais oficinas e menos teoria. 

P22. Diferentes práticas como: valorizar o conhecimento prévio do aluno; 

utilização de métodos e materiais práticos, saindo do famoso tradicional, eu 

ensino você aprende. 
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P23. Alguns temas ou estratégias de ensino não me foram oferecidos, e são estas 

que venho tentando sanar. 

P24. A técnica operatória das operações era mecanizada, não se sabia o por quê 

de “sobe um”, “empresta um”, o sinal da adição na casa da unidade na 

multiplicação com dois algarismos, etc. Hoje, eu mostro de maneiras diferentes, 

enfatizo o SND, estimativas, cálculo mental, não coloco o sinal de mais na ordem 

das unidades na multiplicação com dois algarismos. A formação continuada e os 

cursos extras ajudaram muito. 

P25. Como já citei, tudo me foi muito útil, mas como profissional não posso ficar 

estagnada somente naquilo que recebi no passado preciso buscar conceitos 

novos, práticas que façam com que o meu aluno deixe de ver a “matemática 

como um bicho papão”. 

Na sua prática, ao ensinar matemática, quais são suas maiores satisfações? 

P1. Em perceber a criança descobrindo estratégias/respostas; entendendo e 

validando suas respostas. Conseguir intervir. 

P2. Quando os alunos demonstram com alegria o que aprenderam, ou estão 

interessados (pedem mais). Assim posso pôr em prática os cursos, as 

capacitações que me foram oferecidas. 

P3. É ver o aluno ter o seu raciocínio desenvolvido e segurança na resolução de 

situações, sem ter o “medo” de errar. 

P4. Poder pôr em prática os cursos e as capacitações que me foram oferecidas, 

ver que isso desenvolve o raciocínio dos alunos e contribuiu mais para um 

aprendizado significativo. 

P5. Entender o raciocínio matemático de um aluno, ainda que incorreto, para que 

eu possa intervir. 

P6. Poder por em prática os cursos, as capacitações. 

P7. Minha maior satisfação é ver o aluno aprendendo, sem levar em conta as 

regras e valores envolvidos. 

P8. As aulas de geometria, nas quais consegui trabalhar bastante concreto e 

fomos descobrindo juntos cada passo, foi muito divertido e satisfatório. 

P9. Como PEBI a minha maior satisfação é quando um aluno com dificuldades 

em resolver alguma situação me “lança um olhar” de compreensão. 
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P10. Apesar de atuar na educação especial, fico muito satisfeita com qualquer 

compreensão que meu aluno demonstre ou seja, reconhecer um número, 

seqüência numérica, identificar números em algum local, contar, dizer quantos 

anos tem, etc. 

P11. Quando o meu aluno demonstra que aprendeu e compreendeu o que 

ensinei.

P12. É perceber que a criança compreende o que é proposto e a satisfação que 

ela demonstra ao participar de algumas atividades, principalmente das concretas. 

P13. Como PEBI a minha maior satisfação se dá quando a criança (aluno) se 

expressa com satisfação e interesse por aquilo que está sendo explicado. 

P14. Nos momentos em que o aluno compreende o que foi levado a ele, onde por 

si próprio faz comparações com a sua vida diária. 

P15. Quando o aluno “aprende” nem que seja o mínimo, eu fico feliz. Agora 

quando ele aprende 98% aí sim fico quase satisfeita. 

P16. Quando percebo que o aluno aprendeu e ele mesmo reconhece isso e vem 

feliz dizendo: “Eu aprendi prof.!”. 

P17. Quando consigo passar o conteúdo e o aluno aprende realmente. 

P18. Quando um desafio é colocado para a sala e as crianças resolvem de uma 

forma satisfatória. 

P19. Quando percebo que o aluno atingiu o objetivo proposto. 

P20. Minhas maiores satisfações ocorrem quando os alunos acompanham o 

raciocínio e encontram novos e diferentes caminhos para chegar a possíveis 

soluções.

P21. Quando os alunos participam e buscam estratégias diversificadas, 

conseguindo atingir os objetivos propostos. 

P22. Minha maior satisfação é de saber que no final, o aluno entendeu o processo 

matemático e porque aprendeu e como aprendeu. 

P23. É ver que consegui atingir alguns objetivos e notar a satisfação dos meus 

alunos em determinadas situações. 

P24. Fico feliz ao saber que é a aula que os alunos gostam mais, também quando 

eles fazem um trabalho investigativo, tentando encontrar outros “caminhos” 

estratégias para solucionar os problemas. 

P25. Minha maior satisfação é mostrar caminhos aos alunos e ir com eles fazendo 

novas descobertas, é uma aventura! 
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Na sua prática, ao ensinar matemática, quais são suas maiores frustrações? 

P1. A dificuldade em solucionar situações-problema, onde a interpretação 

caminha com o raciocínio lógico. 

P2. Quando não demonstram interesse por um trabalho elaborado, e que a 

maioria aceita. Só alguns é que são valorizados apenas pelo fator imposição que 

vem de cima. 

P3. Não conseguir atingir alguns alunos que, por mais que se trabalhe com o 

concreto, material de contagem, etc., não conseguem interiorizar o que foi 

trabalhado. 

P4. Minhas maiores frustrações aparecem quando nos é impostos materiais 

prontos para desenvolver meu trabalho, me tirando a oportunidade de criação. 

P5. O número de alunos na sala (às vezes chega a 50, no Ensino Médio) 

atrapalha as aulas práticas, mesmo com o trabalho em grupo. 

P6. Minhas maiores frustrações, aparecem quando nos são impostos materiais 

prontos para desenvolver. 

P7. São várias principalmente a interferência dos pais de forma negativa achando 

que o filho tem que saber tabuada ao pé da letra, sem importar-se com a 

verdadeira aprendizagem. Outra frustração é não “conseguir” passar nada para 

um ou mais alunos. 

P8. Situações problema e divisão. 

P9. Quando fazemos uma atividade e por mais recursos e “falas diferentes e 

simples” o aluno ainda não compreende o porquê da atividade, o porquê de usar 

um raciocínio lógico. Também é frustrante quando ao lançarmos um desafio os 

alunos não se interessam em resolver. 

P10. Na minha área a matemática é muito abstrata, pois PPNE têm dificuldade de 

compreender a lógica da mesma, pois para eles é mais o concreto que fica na 

hora de passar para o abstrato o raciocínio não consegue reverter estas 

situações.

P11. Quando me empenho, me esforço e não consigo atingir o meu aluno. 

P12. Ter que trabalhar alguns conteúdos que não condiz com a realidade da 

criança.

P13. Já as frustrações se dão quando a criança mesmo após diversas 

explicações e diversificadas estratégias não compreende os meios utilizados ou 

as formas de resolver a situação problema. 
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P14. Quando o aluno não consegue perceber os objetivos da matéria, mesmo 

diante de várias técnicas apresentadas. 

P15. Quando ensinamos e achamos que o aluno entendeu, e estamos totalmente 

enganados. E só percebemos isso ao corrigir atividades propostas a eles. 

P16. Quando o aluno diz que aprendeu, mas na verdade quando verificamos 

percebemos que não aprendeu, ou não entendeu as explicações. 

P17. Quando não consigo fazer com que o aluno entenda a essência. 

P18. A falta de técnicas diversificadas para trabalha um determinado conteúdo. 

P19. A maior frustração é quando você passa o conhecimento mas não consegue 

atingir o educando, analisa, reflete várias maneiras e mesmo assim não consegue 

atingi-lo.

P20. Quando os alunos não apresentam senso-numérico, não assimilam os 

conteúdos propostos, não conseguem fazer relação do número com seu 

significado e não procuram refletir numa maneira diferente de resolver as 

situações propostas. 

P21. Quando o aluno não compreende que caminho buscar, para concluir o seu 

raciocínio lógico. 

P22. São várias principalmente a interferência dos pais de forma negativa, 

achando que o filho importa-se com técnica e principalmente a aprendizagem do 

aluno.

P23. É olhar e perceber que não consegui transmitir o ensinamento a todos e por 

isso busco sempre novos caminhos. 

P24. A minha maior frustração é o pouco conhecimento porque não quero que 

meus alunos reproduzam o que eu reproduzi do meu professor. 

P25. Minha maior frustração, por incrível que pareça, não acontece em relação 

aos meus alunos, ou a recursos e sim na falta de coragem de muitos colegas em 

inovar. Muitas vezes temos tudo, ou quase tudo, que precisamos, mas para criar 

novas práticas desafiadoras dá trabalho e aí acabo trabalhando sozinha. 

Na sua prática, ao ensinar matemática, em que situações você se sente mais 

segura?

P1. As que podem ser vivenciadas. 

P2. Situações práticas como: pesquisas, trabalhos inter-pessoais, com sucatas e 

em grupo. 
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P3. Ao trabalhar as quatro operações, nas séries iniciais, quando utilizamos 

situações do dia-a-dia para resolvê-los. 

P4. Quando vejo o envolvimento e o retorno dos alunos, mostrando que estão 

entendendo o assunto trabalhado, através de respostas diretas. 

P5. Aquelas que eu domino melhor, as que podem ser vivenciadas no dia-a-dia. 

P6.  Quando eu vejo retorno dos alunos.

P7. Segurança na realidade nunca temos, pois à cada ano é um novo desafio, e 

quando achamos que estamos seguros cometemos erros muitas vezes 

irreversível, precisamos ser cautelosos nos sentir seguro. 

P8. Quando já vivenciei uma situação na qual utilizei aquilo que vou ensinar. 

P9. Não me sinto insegura em nenhum momento, pois me preparo 

antecipadamente para as aulas. O que me preocupa são os aluno em defasagem 

ou com baixa estima. 

P10. Ao apresentar os números e fazer com que o associem a suas respectivas 

quantidades.

P11. Quando domino o conteúdo que vou ensinar. 

P12. Quando percebo o interesse do aluno. 

P13. Em todas as situações porque me preparo e tento diversificar as atividades 

para uma situação problema, mas os receios aparecem quando um aluno não 

compreende a atividade, pois após mudar as estratégias este ainda apresenta a 

dificuldade. 

P14. Busco sempre pesquisar os assuntos onde tenho algumas dificuldades, 

desta forma apresento a matéria aos meus alunos com maior segurança. 

P15. As quatro operações, geometria (sólidos e figuras planas). 

P16. Ao ensinar as quatro operações e geometria. 

P17. O professor sente-se seguro quando ele faz um ótimo preparo, ou seja, 

principalmente na matemática, aulas concretas.

P18. Quando domino o conteúdo e passo a diversificar sua aplicação.

P19. Quando peço ao aluno resolver o que foi proposto na lousa e ele com 

facilidade resolve de acordo com a explicação passada. 

P20. Eu me sinto segura quando domino o conteúdo e quando as atividades 

condizem com a realidade e o estágio em que os alunos estão inseridos. 
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P21. Quando percebo que o aluno participa lançando desafios, relacionando a 

teoria com a prática, elaborando critérios que garanta sua compreensão 

atribuindo significado e perceba este significado. 

P22. Segurança nunca temos, pois a cada ano é um novo desafio, e quando 

achamos que somos tão seguros cometemos erros, e precisamos ser cautelosos. 

P23.  Ao ensinar conteúdos que estão mais próximos da realidade do aluno, pois 

creio ter mais facilidade, porém nem sempre isso acontece. 

P24. Hoje, gosto de ensinar o SND para trabalhar as operações, hoje não acho 

um “bicho de sete cabeças” as divisões, pois sei que existem professores que 

temem ensinar divisões e frações. 

P25. Quando ao propor o “caminho” para o meu aluno, eu já o tenha feito e 

conheça todos os atalhos para orientá-lo. Pesquisa, estudo, análise são muito 

importantes para se servir de mediador. 

Na sua prática, ao ensinar matemática, em que situações você sente mais 

dificuldade de trabalhar? 

P1. Divisão e resolução de problemas. 

P2. Nas situações abstratas. 

P3. As poucas vezes que trabalhei com 4ª série, senti dificuldades em trabalhar 

com os alunos números decimais, transformações (conversão) de medidas, etc. 

P4. Quando os alunos lêem e não conseguem interpretação necessária, quando 

se mostram desmotivados, mesmo depois da apresentação de aula bem 

elaborada.

P5. Situações em que não há na escola um material concreto adequado. 

P6. Quando os alunos lêem e não conseguem interpretar. 

P7. Com a divisão. 

P8. Apesar de preparar antecipadamente as aulas, algumas vezes me sinto 

insegura com relação em como passar determinado conteúdo ou como ficará 

marcado isso para ele. 

P9. Não tenho dificuldades. 

P10. Trabalhar as quatro operações. 

P11. Geometria.

P12. Explicações abstratas. Procuro sempre buscar estratégias concretas. 

P13. Quando a criança apresenta defasagens (cultural/familiar/cognitiva). 
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P14. Com crianças que apresentem grandes dificuldades na formulação e 

compreensão dos pensamentos abstratos. 

P15. Frações e números racionais. 

P18. Quando percebo que as crianças não conseguiram chegar ao objetivo 

determinado e não consigo encontrar uma metodologia diferente para aquele 

conteúdo.

P19. Quando não tenho material concreto para mostrar para as crianças no 

momento da explicação, assim procuro improvisar na lousa. 

P20. As maiores dificuldades que sinto estão relacionadas a falta de recursos 

materiais para relacionar o concreto com o abstrato. 

P21. Quando o aluno não consegue expressar suas idéias não estabeleça 

relações com o que já sabe e aos conteúdos propostos. 

P22. Com a divisão. 

P23. Ao trabalhar determinados temas em que os aluno não tem muita vivência, 

ou às vezes tem e não sabem como por exemplo números fracionários. 

P24. Trabalhar geometria e números decimais sempre consulto livros para tirar 

informações.

P25. Se eu não pesquisar, analisar e não der importância ao que for ser passado 

aos alunos, se eu não servir de mediador, serei um cego no meio do tiroteio. 

Em sua opinião, hoje o professor tem mais recursos para ensinar 

matemática de uma forma mais interessante? Ou não? Justifique sua 

resposta.

P1. Sim, os materiais concretos ficam mais disponíveis, trabalha-se com 

sucatas... jogos em sala ou com auxílio da informática. 

P2. Sim. Ao apresentar um tema a ser trabalhado em matemática, podemos 

discutir o assunto e concretizá-lo da melhor forma possível. 

P3. Sim, não só pela variedade de materiais pedagógicos, mas também pelas 

situações do dia-a-dia que podem e devem ser exploradas na sala de aula. 

P4. Sim. Principalmente o trato da Matemática que foge apenas do ensino das 

técnicas operatórias e leva o aluno a raciocinar. 

P5. Sim, de 1ª a 4ª série, principalmente. Os conteúdos do Ensino Médio são de 

difícil contextualização. 

P6. Sim, levar os alunos a raciocinar. 
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P7. Sim, pois podemos usar os materiais existentes na escola, informática e criar 

materiais recicláveis. 

P8. Sim, além de mais recursos disponíveis, o professor está melhor preparado, 

pois toda semana participa de cursos que o capacitam para melhor realizar sua 

prática.

P9. Sim. Informática, material dourado, Cuisenaire. Hoje o professor trabalha 

tanto o concreto quanto o abstrato. 

P10. Sim, acredito que o professor possui mais recursos e cursos que o auxiliam 

como melhor ensinar esta ciência tão abstrata para os nossos alunos. 

P11. Sim.

P12. Sim, cabe ao professor se aperfeiçoar e buscar recursos viáveis a 

aprendizagem do aluno. 

P13. Sim, mas depende da busca de novas metodologias e materiais para 

trabalhar. Informática, material dourado, Cuisenaire, entre outros. Hoje o 

professor tem e deve trabalhar tanto no concreto como no abstrato, desde as 

séries iniciais. 

P14. Hoje temos mais recursos e maior liberdade no trato aos alunos e na 

maneira de conduzir as aulas não ficando apenas no visual. 

P15. Sim, mas não que antes não houvesse, é que hoje em dia há o computador, 

está mais fácil de adquirir uma calculadora, tem-se mais recursos nas escolas, 

tais como: material dourado, ábaco... 

P16. Sim, temos mais recurso, as escolas estão mais equipadas e nós mais 

dinâmicos. 

P17. Com certeza, o professor tem várias formas e interessantes para o ensino da 

matemática. 

P18. Depende do professor e da instituição para a qual ele trabalha. Com certeza, 

com os inúmeros cursos que existem ficaria mais interessante ensinar matemática 

se tivermos alcance a estes cursos. 

P19. Sim. Através de materiais como: material dourado, ábaco, Cuisenaire, jogos 

e até mesmo a construção de materiais. 

P20. Sim. Hoje há diversos estudos atuais que trazem maneiras diversificadas, 

lúdicas e interessantes de se trabalhar os conteúdos matemáticos. Inclusive nas 

séries iniciais. Essa nova abordagem nos remete a recursos novos e pertinentes 

para “ensinar matemática”. 
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P21. Temos mais liberdade e recursos para resolução dos procedimentos ou 

técnicas contemplando os nossos objetivos. Com liberdade para utilizar uma 

metodologia que facilita na apropriação dos conceitos a serem trabalhados. 

P22. Sim, hoje temos laboratório de informática, e vários outros materiais 

pedagógicos como: material dourado, Cuisenaire e outros. 

P23. Creio que mudou a visão do modo de ensinar e o estudo de novas teorias, 

mas na prática pouca coisa mudou. 

P24. Hoje temos muitos recursos, mas darmos uma aprofundada no 

conhecimento possibilita maior criatividade para abordar os conteúdos para que 

sejam relevantes para o aluno. Também devemos nos policiar quanto a 

ansiedade que faz com que “falemos” as respostas ou damos muitas pistas. 

P25. Acho que o professor de hoje repete muito o que recebeu de seus 

professores, mas isso não que dizer que o professor de ontem não tinha recursos 

para ensinar, no entanto o temor em inovar, diversificar reflete  nas nossas aulas. 

Hoje em dia nossa clientela necessita desses recursos e nós temos que correr 

atrás do prejuízo e conhece-los, ser criativos, buscar o conhecimento de como 

utilizá-los. Estar em contato com professores que não temem as mudanças, trocar 

experiências, afinal não somos como animais irracionais que não raciocinam 

referente a diferentes práticas do aprender-ensinar por medo. Mesmo que alguns 

se oponham, os recursos para melhorar consideravelmente o ensino da 

matemática estão aí para serem utilizados. 

Você acha que seus alunos gostam de estudar Matemática? Ou não? A que 

você atribui isso? 

P1. Sim, muitos pedem sempre para termos “aula”. Acredito que o estímulo vem 

dos desafios e da dinâmica da aula. Gostam muito de situações-problema, 

gráficos e tabelas. Alunos que não gostavam no início do ano (pela dificuldade) ao 

entenderem os processos de resolução, ao realizarem corretamente “operações” 

(cálculos) simplesmente se apaixonaram. Outros alunos ainda que incorreto, 

gostam...

P2. Eu sempre ouço dos meus alunos que preferem matemática. Eu acho que 

eles gostam da forma a qual aplico. 

P3. Como podemos ver na primeira atividade proposta sobre a utilidade dos 

números, os mesmos fazem parte constante da vida diária do aluno, através do 
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dinheiro, brincadeiras, contagem nos jogos, fazendo com que a criança tenha 

interesse e uma maior facilidade, com a exceção de alguns casos, de 

compreensão daquilo que faz parte da sua vivência. 

P4. Bem, hoje eles já não vêem a matemática como algo aterrorizador. No geral, 

a maioria consegue se envolver, principalmente no trabalho com material 

concreto.

P5. Sim. O trabalho com material concreto. 

P6. Hoje eles já não vêem a matemática como algo aterrorizador. 

P7. Acho que sim, eles demonstram. Eu atribuo ao fato de gostar de matemática 

e procuro passar isso a eles. Procuro passar a eles que não é um bicho e que 

todos somos capazes de aprende mesmo com as dificuldades que temos. 

P8. Sim, preferem matemática às outras matérias, ficam atentos e participativos. 

Esperam sempre algo novo. 

P9. Gostam. Interesse pelo novo, pelo desafio. 

P10. Meus alunos possuem muita dificuldade nesta área, como já disse, porém 

aparentam gostar, principalmente quando a atividade envolve dinheiro e 

guloseimas. 

P11. Sim, a grande maioria. Eles adoram resolver as famosas continhas, mas, as 

situações-problema, muitos deles, juntam os algarismos e fazem adições ou 

subtrações sem interpretar a situação. 

P12. Sim, por eu estar com uma 1ª série procuro envolvê-los na aprendizagem, 

conto histórias, utilizo materiais concretos e quando parte para o abstrato, 

percebo que a aprendizagem flui melhor. 

P14. Se o educador sabe conduzir suas aulas de maneira prazerosa, com certeza 

os alunos desenvolveram os assuntos propostos com vontade e prazer. Se for 

estimulado por um professor que gosta do assunto o aluno não vai ter grandes 

problemas com a matéria. 

P15. Sim, tem os alunos que fazem por que gostam e entendem. Há outros que 

fazem porque necessitam e aí decoram. E ainda há os que gostam, mas 

apresentam dificuldades. E os que têm dificuldades e detestam. Os que têm medo 

do erro... Eu comecei a gostar agora a pouco, mais ou menos uns 10 anos. 

P16. Na grande maioria, sim. Mas existem aqueles que não gostam e aqueles 

que têm medo, tem dificuldade. 

P17. Gostam, porque ensino de forma prazerosa. 
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P18. Trabalho com educação infantil desde 1996 e este ano trabalhei com o 1º 

ano do ciclo de alfabetização (6anos) e percebo que de um modo geral as 

crianças gostam da disciplina, pois adoram trabalhar desafios e a matemática é 

resolver desafios! 

P19. Sim. Por que eles mesmos constroem situações acessíveis à sua 

compreensão, buscando dados para obter uma resposta. 

P20. Acredito que a maioria dos alunos gosta de estudar matemática e eu atribuo 

a isso a “nova” forma de se ensinar a disciplina. O uso do cotidiano e de materiais 

concretos, ao serem relacionados com o abstrato torna a matemática prazerosa. 

P21. Gostam, pois demonstram grande interesse, concentração na resolução de 

suas atividades, É’ bem verdade que tem uma minoria ainda que não gosta desta 

disciplina, por ter dificuldade de compreensão. 

P22. Sim, porque os alunos descobrem um novo mundo de números e formas, 

utilizados no seu dia-a-dia. 

P23. Acredito que nem todos gostem, as razões são variadas, talvez não se 

identifiquem com a maneira que eu ensine, outros não tem maturidade outros 

preferem outras matérias... 

P24. Eu acredito que sim. A matemática está muito ligada ao dia-a-dia de cada 

um, ela é dinâmica, estratégica, desafiadora. Isso faz parte do universo infantil, 

depois acaba se perdendo a medida que a criança vai crescendo. 

P25. Meus alunos gostam, porém existe um temor enraizado desde a família, mas 

isso não me assusta, afinal desafios são excelentes momentos para ensinar e 

aprender.

Em sua opinião, os assuntos matemáticos que você ensina aos seus são 

todos relevantes? Ou não? Comente sua resposta. 

P1. Não. Alguns conteúdos acho muito abstratos, desnecessários para a série. 

Poderiam ter acesso, mas não tantas cobranças... 

P2. Sim, pois previamente vejo com eles e com o planejamento o que pode ser 

melhor e relevante. 

P3. A maioria deles é relevante, mas acredito que alguns deveriam ser deixados 

para as séries seguintes (trabalho com 1ª série), pois se torna uma infinidade de 

conteúdos trabalhados superficialmente por falta de tempo de ser melhor 

trabalhado. 
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P4. Sim. Os cursos de capacitação têm nos proporcionado a reflexão sobre nosso 

trabalho, tornando-o mais acessível e significativo aos alunos. 

P5. Sim. Os cursos de capacitação tem tornado o nosso trabalho mais acessível e 

significativo aos alunos. 

P6. Os cursos nos proporcionam a reflexão sobre o nosso trabalho. 

P7. Eu procuro relacionar os conteúdos matemáticos com o seu dia-a-dia. 

P8. Nem sempre, somente aqueles que fazem parte da vida deles. 

P9. Para o aluno não. Para o professor sim. 

P10. Sim, procuro a melhor forma de adequar o conceito matemático, com 

assuntos do seu dia-a-dia como receitas, visita a supermercado, banco, sistema 

monetário, calendário, etc. 

P11. Acho que sim. 

P12. Sim, está de acordo com faixa etária deles. 

P13. Sim. No meu ponto de vista são ensinados os fundamentos básicos da 

matemática; o que o aluno (criança) aprende nas séries iniciais usá-os no resto da 

vida e se for trabalhados de forma errada ou se tiverem uma defasagem 

continuaram tendo. 

P14. Tudo o que aprendemos é importante à nossa vida, e se for tratado com 

prazer terá grande valor. 

P15. Alguns não. Por isso não me aprofundo no assunto; mas é parte do plano 

escolar no qual temos que ensinar nem que seja superficial. 

P16. Na grande maioria sim, mas existem alguns que fazem parte do plano 

escolar então trabalho sem aprofundar. 

P17. Todos são relevantes, pois a matemática não fica apenas dentro de uma 

sala de aula. 

P18. Na rede hoje trabalhamos com uma apostila de apoio. Como faz somente 

dois anos que foi criada, percebo alguns assuntos não são relevantes, então não 

dou muita ênfase, substituindo-os por outros. 

P19. Sim, por serem séries iniciais é necessário que realmente eles aprendam as 

técnicas para que no decorrer do processo do ensino mais aprofundado ele possa 

resolvê-los sem muitas dificuldades. 

P20. Os assuntos são relevantes, o que dificulta é a forma pelo qual são 

apresentados (caderno de apoio). Quando são apresentados de maneiras 

diferentes se tornam pertinentes. 
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P21. Penso que sim, pois os alunos precisam pensar interagir com o objeto de 

conhecimento, refletir sobre ele, construindo e reconstruindo progressivamente 

para chegar ao objetivo proposto. 

P22. Eu procuro relacionar os conteúdos matemáticos com o seu dia-a-dia. 

P23. Sim, porém na hora de trabalhar acabamos dando ênfase a um assunto e 

deixando outros a desejar. 

P24. Para falar a verdade, na achava relevante a geometria porque para mim não 

foi, visto que sempre ficava no final dos livros e nunca era dado. Assim, não dava 

tanta importância para ensinar aos alunos. 

P25. Bem, recebemos esses “assuntos” no caderno de apoio, porém tudo que 

posso aprofundar com meus alunos não perco tempo e isso tem trazido 

resultados satisfatórios, portanto são relevantes. 

Indique um ou mais livros didáticos de matemática ou outros materiais que 

você considera muito úteis para apoiar seu trabalho.

P1. A diversidade de materiais concretos é um ótimo apoio. Material dourado, 

palitos, fichas e jogos. 

P2. Bom, prefiro apostilar adaptando ao momento e a série em que estamos (uso 

vários livros, apostilas, coleções). 

P3. Acredito que os jogos, materiais de contagem, material dourado, Cuisenaire, 

blocos lógicos, brincadeiras, etc. São bons apoios e essenciais para a 

aprendizagem de matemática. E bons livros são os que utilizam esses. 

P4. Bem, gosto muito de apostilas que exploram o trabalho com material 

concreto.

P5. Coleção Paratodos – Imenes e Lellis. Gosto muito das sugestões de 

atividades práticas. 

P6. Gosto de apostilas que exploram o trabalho com material concreto. 

P7. Livros: Pensar e Viver; Vivência e construção; De olho no futuro e outros. 

Materiais: ábaco, material dourado, feijão, palito, massa de modelar... 

P8. Apostila do PAIDEIA (2004). 

P9. Porta Aberta – FTD. 

P10. Não utilizo nenhum livro, porém procuro materiais interessantes que lhe 

chamem atenção, blocos lógicos, panfletos, ábaco, material dourado. 
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P12. Caderno de Apoio, textos, músicas, material dourado, blocos lógicos, entre 

outros.

P13. Atividades matemáticas não lembro de outros agora, mas utilizo alguns 

interessantes.

P14. Material dourado, ábaco, Tangran, Tábua de Pitágoras, Triângulo de 

Condorcet, Cuisenaire. 

P15. Material de apoio, discos de fração, dominó, dominó das 4 operações, 

calendário, folhetos de supermercado, dado, jogos... Livro: Coleção Vitória Régia. 

P16. Matemática do cotidiano e sua conexões (Bigode e Gimenez) – FTD, 

Coleção Vitória Régia, Material de apoio, discos de frações, dominó, calendário, 

folhetos de supermercado e jogos diversos. 

P17. Eu, como professora da rede municipal acredito ser importante nosso 

caderno de apoio, em forma de apostila. 

P18. Trabalho mais com objetos da sala e fora dela, criando situações 

matemáticas onde as crianças são levadas a pensar sobre elas para poder 

resolvê-las. 

P19. Livro: Matemática - Pensar e Descobrir, PROMAT, Atividades matemáticas... 

Materiais: ábaco, material dourado, bingo... 

P20. Para apoiar meu trabalho são necessários materiais como: jogos diversos, 

ábaco, material dourado, Cuisenaire, etc. Quanto aos livros uso o caderno de 

apoio, coleções destinadas a professores e outros (que não lembro o nome). 

P21. Caderno do futuro, Mundo mágico, material dourado, jogos lúdicos. 

P22. Ábaco, material dourado, palitos e outros. Livros: Pensar e viver, Vivência e 

construção, De olho no futuro. 

P23. Atualmente muitos livros são bons. Considero importante àqueles que usam 

certa seqüência com situações didáticas, os mais úteis para meu trabalho. 

P24. Gosto do trabalho com o ábaco para ensinar a troca de ordens no (SND) e 

para adições e subtrações com reserva, utilizo objetos para construção da 

tabuada e também gosto do livro Vivência e Construção de Luiz Roberto Dante, 

porque trabalho estimativa, cálculo mental, etc. 

P25. Vivência e construção 1ª a 4ª, A M S 1ª a 4ª, Aventura do saber. Cadernos 

quadriculados, material dourado, ábaco, quadro valor – lugar, palitos, fichas 

relâmpago (+,-,x,:) , quadros representando os algoritmos trabalhados, quadro de 

números, etc. 
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Nas aulas da Professora NK destaque uma aprendizagem que tenha sido 

importante para você: 

P1. Pensar na importância dos anos iniciais, discutir traumas e pensar/considerar 

os conhecimentos prévios que as crianças trazem. Por que ensinar números de 1 

à 10 ...? Fichas sobrepostas foram muito interessantes. 

P2. As trocas das idéias práticas nas apresentações dos grupos, representações, 

números, numerais, função dos números naturais. 

P3. O trabalho com decomposição de números através das fichas sobrepostas. 

P4. Número, numeral, representações, função dos números naturais, ordinais, 

cardinais como instrumento de codificação. 

P5. As diferentes funções dos números naturais (aspecto cardinal, aspecto ordinal 

e como instrumento para codificar). 

P6. Numeral, representações da função dos números naturais. 

P7. Foram muitas, entre elas: Análise de situações de aprendizagem levando em 

consideração as estratégias pessoais do aluno em frente a problemas. 

P8. Apresentou formas diferentes para resolver um problema. 

P9. Mostrou-nos outras formas de resolução de problemas e a troca de 

experiências. 

P10. Partir sempre do concreto, ou seja, uma brincadeira, jogo e a partir daí 

repassar para o abstrato. 

P12. Fichas sobrepostas. 

P13. A forma de conduzir as experiências que temos, mostrando-nos uma outra 

visão para a situação problema. 

P14. A valorização do lúdico na matemática relacionando o abstrato e concreto. 

P15. Os procedimentos dos alunos frente a problemas numéricos. Como 

podemos explorar a hipótese do número com nossos alunos. 

P16. As possibilidades de explorar a hipótese numérica com nossos alunos. 

P17. A importância da valorização do lúdico em formas diversificadas. 

P18. A importância que o professor deve dar ao conhecimento que a criança já 

traz para a sala de aula e a partir daí planejar seu trabalho. 

P19. A análise dos princípios da SND de 1ª a 4ª em conjunto com os PCNs – 

tarefa de casa. 
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P20. Como já tinha visto o PROFA - Programa de Formação para professores 

alfabetizadores - na faculdade, conheci o conteúdo apresentado pela professora. 

O que valeu a pena foi à troca de experiências trazidas. 

P21. Foi o uso da prática e a teoria juntas, trazendo soluções aos 

questionamentos de professores. Oferecendo respaldo à questões formuladas por 

eles.

P22. Analisar situação de aprendizagem que levem em conta as estratégias 

pessoais dos alunos; Identificar procedimentos dos alunos frente a problemas 

numéricos.

P23. A reflexão sobre professores que optaram pelo curso de magistério por não 

gostarem de matemática (ou sentirem dificuldade) e depois transmitirem os 

primeiros passos da matemática aos alunos “criando” assim gerações de 

“odiadores” da matemática. 

P24. Foi ótimo o SND a intervenção do professor, as fichas sobrepostas e, 

algumas situações que levam o aluno ao erro. 

P25. As aulas da profª NK foram muito importantes no geral, mas vou destacar 

dois pontos: as nossas memórias do tempo de estudantes; e os jogos com as 

fichas sobrepostas. 

Nas aulas do Professor IR destaque uma aprendizagem que tenha sido 

importante para você: 

P1. Foi importante repensar a prática de resolução de problemas, indo além do 

“exercício”. Tipologia de problemas e decomposição e equivalências foram muito 

significativas, bem como cálculo mental. 

P2. Habilidades de cálculo mental. 

P3. Situações problemas e cálculo mental. 

P4. Habilidades de cálculo mental. 

P5. Todas as habilidades de cálculo mental e as diferentes idéias no campo 

multiplicativo. 

P6. Cálculo mental.

P7. Eu gostei do texto que nos fez refletir nossa prática pedagógica e pensar mais 

no aprendiz. 
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P8. As diversas formas de raciocínio que um aluno possa desenvolver quando lhe 

é apresentada uma situação matemática, podendo se destacar as propriedades: 

comutativa, distributiva... 

P9. Distributiva.

P10. Multiplicação através do concreto, tendo em vista meus alunos realizarem as 

atividades com situações de sua vivência. 

P11. Conhecer como raciocina ou pensa meu aluno ao resolver uma situação-

problema.

P12. Percebi a importância de se formular bem um problema. Um problema com 

dados supérfluos, por exemplo, pode dar margem a outras interpretações. 

P13. Propriedade distributiva. 

P14. Mostraram-nos como usar a prática do cálculo mental mais vezes na prática 

diária.

P15. Achei interessante a reflexão sobre as situações-problema, na qual 

discutimos sobre a função, interpretação e resolução. E que há necessidade de 

criar situações com bastante recursos para que os alunos criem suas estratégias, 

tracem possibilidades para resolvê-los. 

P16. Foi muito interessante à reflexão sobre as situações-problema, onde 

discutimos sobre a função, interpretação e resolução. Também sobre a 

necessidade de criar situações com bastante recursos para que os alunos criem 

suas estratégias e tracem possibilidades para resolvê-los. 

P18. Que as atividades sejam desenvolvidas num contexto e a importância do 

cálculo mental para que elas (crianças) expliquem como procederem para chegar 

ao resultado de uma determinada situação-matemática. 

P19.A aplicação dos problemas supérfluo para os alunos. 

P20. Foi muito importante a bateria de atividades diferenciadas propostas que 

envolvem as quatro operações. O ato de ”ensinarmos” os alunos desenvolverem 

os cálculos mentais também relevantes. 

P21. Utilização mais cálculo mental. 

P22. Eu gostei muito do texto “A construção de fatos básicos e cálculo mental” 

nos fez refletir sobre a nossa prática pedagógica, pois o cálculo mental não se 

constitui espontaneamente, mas sim com atividade em prática. 

P23. As diversas maneiras de decomposição de números e a partir daí realizar 

operações. 
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P24. Que o problema só será problema s o aluno sentir desafio, ou ao contrário, 

será simplesmente mais um exercício. Foi importante verificar as idéias dos 

problemas e as estratégias utilizadas pelos alunos. 

P25. As diferentes situações-problema que levam o aluno a buscar estratégias 

para resolução dos mesmos, mas não posso deixar de ressaltar que a 

tranqüilidade com que ele ensina essas complicações matemáticas é 

impressionante.

Na aula do Professor AT, destaque uma aprendizagem que tenha sido 

importante para você: 

P1. Discutir as complicações de termos/conceitos errôneos 

aprendidos/transmitidos pelos professores e que marcam a vida escolar do 

educando, com finito/infinito.  Não ficar com o foco no algoritmo; verificar 

procedimentos. Representações dos números decimais. 

P2.  Números racionais e suas representações nas séries iniciais. 

P3. Foi perceber que alguns conteúdos, desde que sejam adaptados e 

contextualizados, podem ser trabalhados nas séries iniciais. 

P4. Números racionais e suas representações. 

P5. As representações dos números racionais. 

P6. Números racionais e suas representações.

P7. Relação entre número de partes e o total de partes; divisão de um número 

natural por outro; razão. 

P8. Principalmente a função do zero (0); com relação ao mmc. 

P9. Idéias de equivalência no lugar de mmc; função do zero, o porquê da 

simbologia; dinâmico. 

P10. Trabalhar a divisão de forma bem saudável repassando os conceitos, 

relacionando com atividades práticas. 

P12. A forma com que duas crianças dividiram cinco folhas entre elas. Primeira 

ficou com duas folhas inteiras e uma metade = duas e meia; Segunda: ficou com 

cinco metades, porém chegaram a conclusão que cada uma ficou mesma 

quantidade que a outra só que com partes diferentes.

P13. Idéias de equivalência no lugar do mmc, trabalhar a função do zero, 

simbologia, dinâmico. 

P14. Aula dinâmica utilizou muito mais o dia-a-dia do que somente teoria. 
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P15. A ênfase aos números racionais e suas representações nos mostrando 

algumas possibilidades de diferentes significados que podem ser trabalhados nas 

séries iniciais. 

P17. As definições entre números racionais e irracionais e clareza sobre finito. 

P18. Num ponto que nunca percebi, que se dá mais ênfase ao estudo da 

representação fracionária. 

P19. A idéia combinatória. 

P20. A reflexão sobre o modo como reproduzimos atitudes “ultrapassadas” sem 

saber o motivo real. A idéia de apresentarmos as representações fracionárias e 

decimais juntas. 

P21. Apresentou mais dinâmica na aula. Utilizou uma metodologia com clareza 

facilitando a compreensão dos conceitos. 

P22. Relação entre número de partes e o total de partes; divisão de número 

natural por outro; razão (índice comparativo entre duas quantidades de uma 

grandeza).

P23. As transformações de números fracionários em números decimais, a 

equivalência das frações e a partir daí a facilidade no momento das operações 

com esse número. 

P24. Maior esclarecimento sobre os números racionais, suas diversas 

representações, a equivalência, situações-problema bastante significativo. Eu 

nunca havia relacionado o bendito mmc com equivalência, achava que era regra e 

pronto, tinha que seguir. 

P25. Que a representação decimal é mais importante que a fracionária e que a 

representação fracionária é muito simples de se ensinar, também me fez recordar 

desse assunto de meios, terços, quartos, etc, que me causavam insegurança. 

Nas aulas do Professor RF destaque uma aprendizagem que tenha sido 

importante para você: 

P1.  A importância da geometria para a vida prática. A aprendizagem a partir da 

vivência, da construção e comparação. A idéia de equivalência. 

P2. Gostei de rever os AMs (atividades de matemáticas), operações com frações.

P3. Todo o trabalho com sólidos geométricos, principalmente a construção com 

palitos e massa de modelar. 
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P4. Gostei muito de rever atividades dos antigos AMs (atividades matemáticas), 

operações com frações. 

P5. A idéia de equivalência para resolver operações com frações. As atividades 

dos antigos AMs. 

P6. Gostei muito de rever as atividades dos antigos AMs. 

P7. As diversas formas de solucionar um problema envolvendo números naturais 

ou racionais. Como e porque ensinar geometria. 

P8. Os números racionais na sua representação decimal. A transformação da 

fração para o decimal, sucessor e antecessor. Nem sempre um número que tem 

mais algarismos é de maior valor. 

P10. Geometria – os materiais que o professor trouxe auxiliaram a compreensão 

para análise dos diversos sólidos apresentados.   Grandezas e medidas – o 

professor através de um diálogo bem relax conseguiu repassar para o grupo os 

conceitos quanto a grandezas e medidas, relacionando tais conceitos com nosso 

cotidiano.

P11. Os três grupos de sólidos. 

P12. Procurou nos mostrar que para a criança aprender matemática, o professor 

não deve impor o conteúdo, o aluno tem que descobrir.  Temos que levar em 

conta o conhecimento prévio do aluno. 

P14. Estar sempre problematizando as propostas ao aluno, onde vivencie o que 

aprendeu, porém pouco dinâmico. 

P15. Foram aulas bem legais e interessantes, pois ele nos ajudou a entender 

melhor sobre os números racionais, nos deu uma definição do que é 

contextualizar a matemática que é totalmente diferente do que sempre ouvíamos 

falar. E a aula de geometria foi super legal, bem dinâmica. 

P16. Suas aulas foram divertidas e interessantes, explicou e tirou nossas dúvidas 

sobre os números racionais, esclareceu também a definição do que é 

contextualizar a matemática. A aula de geometria foi dez. 

P17. Contexto da matemática (números racionais). Aulas concretas para trabalhar 

os sólidos geométricos. 

P18. A geometria aplicada ao cotidiano da criança. Observação e aplicação de 

uma forma mais agradável, onde a criança possa realizar e comentar os 

caminhos usados e seus resultados. 

P19. A equivalência junto com os decimais. A montagem dos poliedros. 
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P20. As propostas de atividades para se trabalhar a representação decimal dos 

números racionais de formas prazerosas, próximas da criança. 

P21. Apresentou situações coerentes, possibilitando levantar hipóteses chegando 

ao domínio do objeto de conhecimento, mas muito lento na forma de transmitir as 

informações.

P22. Na aula do professor RF aprendemos diversas formas de solucionar um 

problema com números naturais e racionais. Como e por que ensinar geometria. 

P23. Gostei da reflexão a respeito da idéia de infinito, no que se refere aos 

números, e também da idéia em que infelizmente nem sempre o concreto basta 

para se trabalhar a matemática.  Gostei das idéias de atividades para se “iniciar” o 

estudo da geometria: mapa da sala, brincadeiras, reconhecimento das 

dependências escolares. 

P24. As diferentes formas de representar números racionais. Comparação de 

números decimais, a importância da geometria (espaço – no nosso cotidiano) e as 

boas atividades dos AMs que são simples, não precisam de grandes recursos, 

mas são significativas. 

P25. O assunto sobre decimais e fracionários continuou sendo abordado e 

aprofundado. Frações equivalentes e outras representações, inclusive com 

atividades usando quadriculado. Espaço e forma com representações no 

quadriculado que facilita o cálculo de área, perímetro. Sólidos geométricos, 

classificações e dimensões entre outras.   

Que temas abordados neste breve curso você gostaria de aprofundar em 

outras oportunidades de formação? 

P1. Cálculos: multiplicação e divisão. Resolução de situações-problema. 

P2. Geometria nas 1ªs séries, números racionais nas 1ªs séries, grandezas e 

medidas.

P3. O uso de materiais concretos (dourado, palitos, etc) no ensino das quatro 

operações, seqüência, resolução de problemas, decomposição, etc. e também a 

utilização de jogos variados. 

P4. No geral, todos os assuntos foram bem trabalhados. Em penso que seria 

interessante a continuação do trabalho com os AMs, pois não temos acesso a 

eles, porque é um material antigo que está praticamente extinto. 

P5. Geometria, números racionais, Atividades matemáticas. 
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P6. No geral todos os assuntos foram bem tratados. 

P7. Como ensinar: divisão, geometria, números racionais. 

P8. Situações problemas e divisão. 

P9. Outras estratégias para divisão com dois algarismos, dobraduras, figuras 

geométricas.

P10. Os conceitos de unidade/dezena, na resolução de problemas no tocante as 

quatro operações. 

P11. Números racionais. 

P12. Todos foram interessantes, só acho que deveria ter um tempo maior cada 

tema e que fossem acompanhados de mais atividades concretas. 

P13. Divisão com dois algarismos, dobraduras, forma geométrica. 

P14. Divisão, maneiras lúdicas de ensinar as quatro operações. 

P15. Números racionais. 

P16. Números racionais e geometria. 

P17. Problemas.

P18. Geometria.

P19. Sobre a divisão, esta é uma operação em que o aluno tem muita dificuldade 

para assimilar, tato no armar a continha como para resolvê-la. 

P20. De forma geral o curso foi proveitoso, acredito que o aprofundamento de 

propostas de ensino-aprendizagem destinadas à primeira série (crianças de sete 

anos) a qual eu atuo, seja interessante, ou seja, um aprofundamento ampliado 

das aulas da professora NK em conexão com as demais. 

P21. Números racionais (fração e decimal). 

P22. Geometria, divisão, números racionais. 

P23. Gostaria de saber mais sobre os números fracionários e decimais. 

P24. Às vezes é um grande desafio para muitos professores quando chega o 

momento de ensinar multiplicação porque utilizam, talvez, a mesma formação 

recebida inicialmente. Falando por mim, já peguei turma de 3ª série que foi mais 

fácil abordar o assunto, mas há turmas que parece que faz o professor esgotar o 

que conhece e não aprende. Sinto essa angústia em muitos professores que 

falam “não sei mais o que fazer para ensinar a multiplicação com dois algarismos 

e a divisão, não tem jeito, na entra”. Portanto, gostaria de mais luz nesse assunto. 

P25. Números racionais. 
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Anexo 4 – Transcrição do registro do diário de bordo 

Primeira aula 

Assunto: Ensinar e aprender Matemática nos anos iniciais do ensino 

fundamental.

Professora Formadora: Professora Mestre NK 

Relatora:

No início da aula, a professora Sonia Barbosa Camargo Igliori se 

apresentou para o grupo, como representante da Reitoria da PUC/SP e 

falou sobre os objetivos dessa formação em parceria com a Secretaria 

Municipal de Educação de Barueri. 

Em seguida a formadora NK se apresentou e propôs uma atividade em 

grupo de apresentação onde em duplas conversamos e apresentamos 

nosso (a) colega. 

Realizamos uma dinâmica de planejamento e apresentação de 

situações vivenciadas em sala, elencando os temas: Ensinar 

Matemática era assim, Aprender Matemática era assim, Aprender 

Matemática deve ser assim. 

Após as apresentações os grupos puderam analisá-las e discutir sobre 

o que pensavam a respeito dos temas. O professor Laércio levantou a 

questão de que o “era” em ensinar e aprender ainda hoje existe, pois 

muito de nós professores (as) trabalhamos com princípios e regras da 

época em que aprendemos, ou seja, do modo tradicional, mesclando 

com as “novidades” que surgem. 

Em seguida lemos o texto um: Reflexões sobre ensinar e aprender 

matemática. Com o texto pudemos refletir sobre nossa prática, além de 

reforçar conceitos sobre as formas de ensinar e aprender matemática. 

Com a leitura do texto dois: Mitos e medos em matemática. 

Regressamos para o túnel do tempo, relembrando fatos marcantes de 

nossas vidas como aprendizes na área de matemática. 

Foram relatadas algumas histórias positivas e outras negativas, muitas 

superadas, pois hoje “ensinamos” matemáticas. 

106



Anexo 4 – Transcrição do registro do diário de bordo Lucimara dos Santos 

Essas reflexões são de extrema importância, pois além de repensar 

nossa prática em sala de aula, podemos nos auto-avaliar para não 

cometermos os mesmos erros que os nossos queridos mestres 

cometeram. 

Já no texto 3: A criança e a função social dos números, constatamos 

que ao contrário do que muitas pessoas pensavam antigamente, a 

criança não aprende número quando chega na escola, ela vem de casa 

com uma infinidade de informações que possuem relações com os 

números. Isso deve ser valorizado e aproveitado nas séries iniciais do 

ensino fundamental para que a criança tome gosto na aprendizagem 

da tão temida “Matemática”. 

Lição de casa! Já ia me esquecendo! O texto 4: As atividades da 

professora Rosa, traz inúmeras atividades para trabalharmos com os 

alunos e trazermos as atividades no próximo encontro. 

Segunda aula 

Assunto: Números Naturais e Sistema de Numeração Decimal. 

Professora Formadora: Professora Mestre NK 

Relatora:

A professora escreveu a pauta do dia na lousa. Começou a aula 

retomando o assunto da aula anterior e em seguida, pediu para 

formarmos grupos por série; (1ª, 2ª, 3ª e 4ª) para apresentarmos a 

nossa lição de casa. 

Durante as apresentações, foram levantadas algumas questões, como 

a escrita de numerais pela criança. Exemplo: O aluno de uma 

professora da 1ª série escreveu o número cento e vinte da seguinte 

forma: 1020. Esse aluno foi “advertido” por outro colega na qual disse 

que o número não poderia ser cento e vinte porque o número formado 

por ele (1020) tinha mais de três casas. 

O formador NK discutiu esse problema, dizendo que o aluno usou a 

oralidade para representar tal número e que devemos intervir fazendo o 

aluno refletir para que ele possa escrever seguindo o princípio 

posiciona.
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Após a apresentação de todos os grupos, lemos um texto que havia 

ficado para casa. Em seguida, lemos mais textos que falavam 

exatamente das questões levantadas durante as apresentações. 

Lemos outro texto que fala sobre os procedimentos de contagem 

utilizados pelas crianças para resolver adições e subtrações. Outro 

assunto enriquecedor foi à respeito da produção de escritas numéricas 

das crianças. Nesse momento, aprendemos sobre princípio posicional 

aditivo e o da oralidade. Aprendemos a intervir para fazer a correção.

Exemplo: 3000600902 ou 300060092 (fala). 

Princípio aditivo: 3x1000 + 6x100 +9x10 + 2 

Princípio posicional: 3692 

Trabalhar com a decomposição e composição, utilizando material 

concreto e um jogo (fichas sobrepostas) ajuda muito o aluno a 

compreender melhor a produção escrita e, por sua vez, a praticar os 

cálculos com mais sucesso. 

Terceira aula 

Assunto: Resolução de problemas e operações do campo aditivo

Professor Formador: Professor Mestre IR 

Relatora:

Após a apresentação o Professor IR solicitou a tarefa e como o grupo 
não havia feito o relato por escrito ele pediu que fossem entregues no 
próximo encontro.  

Foi solicitado que elaborássemos em grupo uma atividade sobre 
problemas. Deveríamos elaborar problemas envolvendo adição e 
subtração e na discussão percebemos que estes problemas também 
apresentaram idéias multiplicativas e que alguns problemas de 
subtração apresentavam idéias aditivas. 

Lemos o texto “Resolução de problemas: Um caminho essencial para 
aprender matemática?” e na discussão percebemos que o problema 
apresentado ao aluno não deve ser para mera reprodução ou imitação 
e sim para a elaboração de um plano para sua execução.  Analisamos 
o texto que apresenta possibilidades com diferentes variáveis quanto 
ao número de soluções, quanto ao enunciado e quanto ao domínio 
matemático. 

Ao lermos o texto “O campo conceitual aditivo” percebemos que os 
problemas associativos e subtrativos fazem parte de uma mesma 
família e que os alunos descobrem deferentes procedimentos de 
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solução e analisamos situações associativas com idéias de combinar, 
transformar e comparar através de exemplos citados. 

O texto “A construção de fatos básicos e cálculo mental” nos fez refletir 
sobre a nossa prática pedagógica, pois o cálculo mental não se 
constitui espontaneamente, mas sim com atividades desafiadoras, 
onde os alunos colocam em prática as propriedades das operações 
(que são estudadas separadamente). Estas atividades possibilitam aos 
alunos a busca, por vários caminhos, da resolução de problemas. 

Foi solicitada uma tarefa em que deveríamos elaborar e aplicar um 
problema que tenha informações irrelevantes a sua solução e 
apresentar na próxima aula. 

Quarta aula 

Assunto: Resolução de problemas e operações do campo multiplicativo

Professor Formador: Professor Mestre IR 

Relatora:

O professor IR recolheu a atividade proposta na aula anterior. Houve 

alguns comentários sobre a tendência que os alunos têm de fazer 

cálculos com os números presentes no problema, mesmo que sejam 

dados supérfluos, dando neste caso resposta errada ao problema. 

Em seguida, lemos o texto “Cálculos no campo multiplicativo”. O 

professor fez alguns comentários: os alunos muitas vezes sem 

conhecer os algoritmos tradicionais, utilizam-se do conhecimento que 

já possuem para resolver cálculos. Exemplo: 7x15 ou 15 +15 +15 +15 

+15 +15 +15 = 105. 

Com o passar do tempo percebem a inviabilidade desse procedimento 

quando os números forem maiores, momento este em que o aluno 

apropria-se, então, da técnica operatória da multiplicação. 

Havia no material entregue pelo professor, várias operações para 

realizarmos o cálculo mental e escolher a alternativa mais próxima do 

resultado correto. 

Vários alunos expuseram seu raciocínio, quase sempre voltado para a 

decomposição de números e aplicação das propriedades comutativa, 

associativa e distributiva. 
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Analisamos como a multiplicação era realizada no antigo Egito, forma 

bastante interessante, baseada praticamente em decomposição e em 

propriedade distributiva. 

Lemos, depois, um texto sobre Divisão (cálculo mental e escrito), onde 

pudemos avaliar os nossos procedimentos na atividade de cálculo 

mental, que o professor havia proposto. 

O professor comentou a frase “A única divisão impossível é a divisão 

por zero”. 

Então, no caso de 2  5, encontra-se como resultado “zero” e resto 2, 

já que o inteiro não foi repartido. 

Exemplo:     20      5 

      0     0,4

a vírgula serve para separar a parte inteiro da parte decimal. 

O zero acrescentado indica que 2 inteiros equivalem a 20 décimos. 

Daí, o quociente 0,4 (4 décimos para cada um). 

Foi comentado que esse procedimento torna-se mais fácil, se realizado 

com material concreto, material dourado ou “dinheiro”. 

A habilidade em cálculo mental depende sempre de um ponto de apoio, 

ou seja, tudo o que foi sendo aprendido ao longo do tempo: 

multiplicação por 10, acrescenta um zero. 

multiplicação por 100, acrescenta dois zero. 

multiplicação por 4, dobrar duas vezes. 

multiplicação por 8, dobrar três vezes. 

multiplicação por 6, dobrar  e depois duas vezes triplicar ou vice-

versa.

multiplicação por 5, dividir por 10 e calcular a metade, etc. 

Tudo isso colabora também para a memorização da tabuada. 

O professor pediu para elaborarmos situações que envolvam 

multiplicação e divisão e ele anotou na lousa. 
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Em seguida, lemos em outro texto que é interessante não ficarmos 

num problema-modelo, mas explorar a multiplicação e a divisão num 

campo mais amplo, explorando a idéia de:

proporcionalidade;

comparação; 

configuração retangular; 

combinação. 

E, então, coletivamente fomos encontrar nos problemas escritos na 

lousa, quais deles se encaixavam nas diferentes idéias do campo 

multiplicativo. Foi uma atividade muito interessante. 

No final da apostila havia 12 situações, que foram analisadas em 
grupo:

- Que operação o resolve, inclusive as diferentes idéias do campo 

multiplicativo; 

- Que dificuldades as crianças poderiam encontrar; 

- Qual a série mais adequada para trabalhar aquele problema. 

Cada grupo realizou essa tarefa e fez o registro para ser entregue ao 

professor.

Houve uma análise final de todos os problemas coletados. 

O professor pediu que selecionássemos alguns problemas e 

aplicássemos aos nossos alunos. Essas atividades deverão ser 

trazidas na próxima aula, inclusive com o registro do que observamos 

na resolução do aluno. 

Quinta aula 

Assunto: Números Racionais

Professor Formador: Professor Dr. AT 

Relatora:

O assunto abordado pelo Professor AT foi “números racionais”. Ele a 

princípio lançou questões como: Se nos lembrávamos de quando 

estudamos sobre isso. De forma descontraída discutimos sobre 
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frações, números decimais, equivalências e os diferentes significados 

que podem ser trabalhados nas séries iniciais do Ensino Fundamental. 

Fizemos leitura de texto e analisamos situações-problema como: 

Relação entre número de partes e o total de partes; 

Divisão de um número natural por outro; 

Razão (índice comparativo entre duas quantidades de uma 

grandeza).

Foram abordadas as diversas estratégias para realizar com os alunos 

atividades que envolvem o tema desta aula explorando o conhecimento 

de cada um inclusive do próprio professor. 

Foi proposta uma atividade a ser aplicada em nossas salas de aula 

para ser entregue na próxima semana. 

Conversamos com o professor sobre qual ou quais das atividades 

seriam mais adequadas para as 1ªs séries a indicação que ele nos deu 

foi o exercício um que propõe a divisão de folhas de revistas em 

condições a serem analisadas antes e após a aplicação. 

Sexta aula 

Assunto: Números Racionais

Professor Formador: Professor Mestre RF 

Relatora:

Feitas as apresentações, o professor deu continuidade ao estudo dos 

números racionais; agora na sua representação decimal. 

O professor sugeriu ao grupo a leitura das folhas 1 a 3 das atividades.  

As atividades continham perguntas e respostas de uma professora com 

seus alunos. Os alunos tinham que responder, por exemplo, como 

dividir um número menor por um outro menor do que ele. Como o 

resultado dava muito quebrado foi sugerido e permitido o uso da 

calculadora.

Considerei essa atividade ótima e salvadora, pois muitas vezes não 

sabia por onde começar uma dessas aulas. 

Foram discutidas várias questões com relação à representação do 

número racional na forma decimal, como por exemplo, o tamanho da 
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escrita numérica e a relação com o valor do número; a diferença entre 

o sucessor e o antecessor (de) entre um número natural e outro 

também natural; e entre dois números racionais; exemplo: (antecessor) 

490 - 491 - 492 (sucessor). 

          2,49...    - 2,5     - 2,51... 

Após o café, o professor lançou um problema, tipo um desafio, que 

envolvia número natural e racional.  Houve a participação geral do 

grupo na resolução do mesmo. Foi um aprendizado e tanto no que diz 

respeito às diversas formas de se solucionar um problema. 

O que para uns parece um mistério, para outros está evidente. 

Bem! Até aqui só tenho o que agradecer. Ainda não fechamos o 

programa, mas tenho certeza que faremos isso com chave de ouro. 

Merecemos. Parabéns a todos! 

Sétima aula 

Assunto: Relações espaciais e figuras tridimensionais.

Professor Formador: Professor Mestre RF 

Relatora:

O assunto abordado pelo professor RF foi geometria. Ele a princípio 

lançou questões: Por que ensinar geometria? Como aprendemos 

geometria? 

De forma descontraída discutimos o assunto, o professor trouxe 

material concreto: massa de modelar, palito, blocos de figuras 

geométricas e pediu para que separássemos em dois grupos, depois 

questionou como fizemos esta separação, e em seguida distribuiu 

massa de modelar e palitos para confeccionarmos figuras geométricas. 

Discutimos a respeito de arestas, faces e vértices. 

Oitava aula 

Assunto: Relações entre grandezas e medidas.

Professor Formador: Professor Mestre DC 

Relatora:

Não houve relato desta aula no diário de bordo, visto que a mesma 

aconteceu no último dia do curso. 
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Anexo 5 - Instrumento 2 

Impressões e reflexões dos formadores 

Prezado formador: 

Sua colaboração para nossa pesquisa é de fundamental importância, motivo pelo 

qual solicitamos sua participação. Na formação oferecida às professoras da 

Secretaria Municipal de Educação de Barueri solicitamos a elas que registrassem 

cada uma das sessões de formação num diário de bordo. Também pedimos que 

destacassem, para cada uma das aulas, uma aprendizagem que tenha sido 

importante para elas e que indicassem quais dos  temas abordados no curso elas 

gostariam de aprofundar em outras ações de formação. As respostas das 25 

professoras foram transcritas, estão sendo categorizadas e estão anexadas a 

este instrumento.  Nossa solicitação é a de que você possa apresentar: 

1. sua análise sobre a formação oferecida e de sua atuação como formador; 

2. sua análise sobre a síntese feita pelas professoras da(s) sua(s) aulas; 

3. sua análise sobre as aprendizagens que elas destacaram como mais 

importantes na(s) sua(s)  aula(s); 

4. outras observações e reflexões que julgar relevantes sobre a formação 

continuada de professoras polivalentes para ensinar matemática.
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Anexo 6 – Transcrição das impressões e reflexões dos 

formadores

Entrevista com o formador NK 

Entrevistadora: Qual a sua análise sobre a formação oferecida e de 
sua atuação como formador? 

Formador NK: Acho que a proposta naquele momento, de reflexão 
sobre o que era o ensino da matemática, o que elas estavam 
habituadas, o que conheciam a respeito do ensino seja como 
professoras e como alunas que já foram e a perspectiva do que deveria 
ser... Acho que o encaminhamento, a forma como foi proposta uma 
reflexão foi interessante, permitiu a elas e na troca ali, analisar o que 
tinham de história enquanto alunas, o que tinham de história enquanto 
professoras. Analisar essa atuação como professora, é diferente do 
que elas vivenciaram, por elas colocarem questões extremamente 
importantes a respeito do que passaram enquanto alunas, do que 
vivenciaram de dificuldades, de uma história negativa em relação a 
matemática, e a idéia é: “Se vivi tudo isso enquanto aluna, como é que 
sou enquanto professora? O que isso faz na minha atuação hoje como 
profissional para não reproduzir, ou não repetir aquelas questões que 
no fundo elas carregavam até então”... Por que a fala era: “Eu não sei 
matemática... eu tive muita dificuldade...” Então refletir sobre. “Eu não 
aprendi, mas hoje sou professora de matemática...”. “Como é que 
trabalho isso se carrego uma história ruim”? Então essa discussão foi 
extremamente pertinente... Outra questão é perceber o mito que a 
matemática é difícil... que só aprende quem tem alguma habilidade 
diferenciada, essa também foi uma outra discussão extremamente 
interessante, por que também a idéia era... derrubar, desmistificar essa 
questão de que matemática aprende quem tem algo de muito especial. 
Individualmente até acredito que passa pela cabeça delas essa idéia: 
“Nossa, tive tantas dificuldades como será que estou atuando”?”Acho 
que em algum momento passa essa dúvida, esse pensamento a 
respeito da atuação, mas acho que a importância do grupo, a 
importância da forma como foi conduzido o trabalho, em termos de: 
“Vamos ler o que existe. Como que outras pessoas sentem”. Vamos 
trazer a tona isso, vamos trazer a tona o que vocês sentem... Essa 
estratégia foi extremamente interessante, na verdade a forma como foi 
elaborada é que possibilitou a riqueza da reflexão delas... Esse é um 
aspecto que percebi que foi muito interessante. 

Entrevistadora: Qual a sua análise sobre a síntese feita pelas 
professoras da(s) sua(s) aula(s)? 

Formador NK: Em minha opinião como são dois momentos, são dois 
objetivos diferentes..  Uma questão é rever a própria formação, rever a 
atuação... É se rever, é pensar o que enquanto professor estou fazendo 
com os meus alunos com relação à matemática... Aprender 
matemática, pegar o gosto pela matemática, passa estas questões que 
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são importantes. Num segundo momento, entramos numa questão 
mais específica, dentro da matemática tem um tema, que é a questão 
numérica, como é que a gente atua com relação a esse tema? Nesse 
segundo momento, entramos nessa questão que é numérica, e sem 
dúvida, é considerada o foco das séries iniciais, seja a noção de 
quantidade, a questão do símbolo numérico, ou seja, o sistema de 
numeração decimal, elas carregam um jeito, um modo de atuar, um 
modo de ensinar... Vamos dizer assim... É mais ou menos padrão, 
parar e refletir também como as crianças veêm os números, o que é 
para eles o símbolo numérico, o que representam, também foi 
interessante, porque quando elas perceberam que a criança menor que 
esta fora da escola percebe n situações que envolvem número e 
quando vai para primeira série, segunda série e ali percebe: “Ah, é para 
tirar nota de matemática, é para tirar nota de prova, é para fazer conta”, 
sinaliza para gente, o quando nós na verdade não exploramos os 
significados que as crianças já carregam, que já trazem. Então, mostrar 
aquelas pesquisas e trazer a tona, na verdade estudos que estão 
sinalizando a importância disso, também houve essa contribuição para 
elas.

Entrevistadora: E você acha que está evidente isso na síntese que 
elas fizeram? 

Formador NK: É... Lendo assim, parece que sim. Agora uma questão, 
é perceber, refletir e escrever, ou seja, elaborar um registro onde estou 
sinalizando que isso é importante. Mas uma outra questão é: Tudo isso 
que percebi que foi discutido, que registrei, será que efetivamente vou 
mudar a minha prática? Acho que essa é uma outra questão. Que 
muitas vezes em momentos de formação, traz a tona questões, analisa 
discute, percebe que há a necessidade de rever... Mas ao voltar ao seu 
espaço, para sua sala de aula, as vezes fica assim: “Eu sei que é 
aquilo, mas no meu dia-a-dia isso significaria, mudar muitas coisas que 
habitualmente faço”. Talvez exija um movimento, que elas ou não 
querem fazer porque efetivamente dá trabalho ou tem dificuldades, em 
minha opinião é quase intrínseco o desejo de fazer algo diferente, ir até 
um momento de formação porque esta buscando algo diferente para 
mudar, efetivamente o trabalho, porque tem algo que esta 
incomodando. O que é que incomoda? Ou os alunos sinalizam por 
questões de indisciplina que não estão entendendo nada, ou sinalizam 
por meio de dificuldades que estão mostrando, seja em resultado de 
avaliação ou no próprio dia-a-dia, então tem algo que não está bom, 
então vou a busca disso, carrego este desejo de quer mudar. Então 
mesmo que eu veja algo que não tenha uma seqüência didática já 
organizada, mas que consiga a partir daí elaborar é uma coisa, mas 
outras pessoas percebem, mas não buscam esse movimento... Uma 
coisa é perceber que pelo registro delas ouve sim essa percepção, 
essa reflexão de que é importante valorizar, trazer a tona... isso vem ao 
encontro de conhecimentos prévios, mas a questão é: Será que elas 
efetivamente mudaram? 
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Entrevistadora: Qual a sua análise sobre as aprendizagens que elas 
destacaram como mais importantes na(s) sua(s) aula(s)? 

Formador NK: É... Vejo assim. Existe um foco grande na fala delas em 
relação ao trabalho com as fichas sobrepostas que para mim pode 
sinalizar duas questões, uma é: que as fichas sobrepostas carregavam 
uma proposta de trabalho, era como se fosse uma sugestão de como 
ser trabalhado em sala de aula esta questão do sistema de numeração, 
essa questão da distinção da escrita numérica, a numeração falada e a 
numeração escrita, então quando elas trazem isso a tona, posso olhar 
de duas formas: uma que era uma sugestão de prática, então isso para 
elas é super valorizado num trabalho de formação e a outra que está 
implícita que não consigo identificar aqui, o fato de trazer as fichas 
sobrepostas, trás a tona essa questão que existe uma distinção entre a 
numeração falada e a numeração escrita e que elas acho que nunca se 
deram conta. O fato de um aluno escrever três mil duzentos e quarenta 
e cinco, como três mil..., duzentos...., e quarenta..., e cinco, acho que 
elas não tinham nem compreensão que isso tem a ver com a fala e que 
na escrita tem a posicional. Vejo assim, uma ênfase na questão das 
fichas, pode carregar duas questões, uma sugestão é o que elas 
buscam muito e mesmo que a gente reflita elas querem sugestão 
prática e a outra é o que pode estar trazendo a tona essa outra questão 
que elas nunca tinham parado para analisar.  

Entrevistadora: Quais outras observações e reflexões você julga 
relevantes sobre a formação continuada de professoras polivalentes 
para ensinar matemática?   

Formador NK: Essa é uma questão que me coloco... Faço muito essa 
pergunta. No momento de formação você na verdade precisa 
conquistar o professor, pois ele vem com expectativa, o interesse 
muitas vezes, que a matemática muitos não sabem, está implícito, “Eu 
quero aprender, por que não sei”. Esse é um lado, outro lado que me 
questiono é que há quanto tempo a gente trabalha com formação 
continuada? Há mais de vinte anos. Será que efetivamente a gente 
conseguiu mudar muita coisa? Então quando olho a prática de modo 
geral, na rede pública, mesmo na rede particular, vejo que pouco se 
avançou. Tem questões que a gente ouve há vinte anos e são as 
mesmas presente hoje. Isso sinaliza que de alguma forma não houve 
avanço, seja na formação inicial, ou mesmo esse conhecimento 
pedagógico que o grupo vai carregando, quero dizer que isso pode 
sinalizar que na escola não existe nenhum trabalho coletivo, não existe 
nenhum estudo, porque se tenho pessoas, vamos imaginar, pessoas 
mais antigas que passaram por esse processo de formação, se houver 
na escola um momento de estudo coletivo elas podem compartilhar 
questões que já foram trabalhadas em outras formações e permitir ao 
grupo novo que vejam possibilidades novas de atuação, mas isso não é 
feito. Então é uma questão muito complexa, vejo assim, a questão da 
formação inicial é uma questão extremamente importante, acho que 
tem muita coisa que precisa ser revista desde questões teóricas que 
dão embasamento para opções de trabalhos em sala de aula, mesmo a 
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análise da prática, não existe um trabalho assim: ‘Vamos vivenciar um 
período de sala de aula, vamos trabalhar em algumas propostas e 
depois vamos analisar’, tipo tematizar a prática, trazer a prática como 
tema de análise. É que não tenho acompanhado muito a questão da 
formação inicial, a não ser no curso que trabalho que é de Pedagogia 
com Metodologia de Ensino da Matemática busco fazer isso, mas não é 
isso que digo, o que estou pensando é de modo geral na estrutura, 
acredito que o foco principal não tem sido muito esse, de trazer a 
prática para análise, mesmo questões teóricas ficam a desejar. Esse 
professor que está atuando há muitos anos, a formação continuada é 
uma opção, mas que efetivamente não muda porque depois volto 
solitariamente para escola, não existe um engajar coletivo. Não que 
acredito que haja a necessidade do sistema de ensino mudar para que 
o professor mude. O professor que percebe a necessidade de que ele 
precisa mudar a sua prática, busca, mesmo solitário, ele busca, mas 
vamos analisar essas questões em termos mais gerais. Acredito que 
embora a gente tenha clareza das limitações dos processos de 
formação continuada ainda é uma opção muito importante para ajudar 
o professor. 

Entrevista com o formador IR 

Entrevistadora: Sua análise sobre a formação oferecida e de sua 
atuação como formador; 

Formador IR: Então... O que tenho sentido não só nesta formação de 
Barueri, mas como um todo... É que muitas vezes o professor vai, e 
fica extremamente satisfeito com as idéias que a gente discute com a 
postura que a gente discute isso não significa que esse trabalho tenha 
frutos na escola... Sempre coloco assim, nós temos os professores que 
eu uso o termo atrevido, são aqueles professores que vêem alguma 
coisa que lêem alguma coisa e que automaticamente se envolvem com 
aquilo... Mesclam com aquilo que eles trabalham e você já enxerga um 
trabalho na sala de aula, a partir muitas vezes até de uma leitura não 
obrigatoriamente de uma capacitação e você tem aquele professor que 
acha algumas coisas interessantes, mas ele não continua esse 
processo de se apropriar desse conteúdo e ai a gente não vê reflexo na 
sala de aula, a não ser que batalhe no dia a dia. Acho que esses 
processos de capacitação são interessantes, mas eles ainda são muito 
pouco numa perspectiva de mudança do trabalho do professor na sala 
de aula.

Entrevistadora: Mas de qualquer forma depende do professor... 

Profº IR: Depende do professor... Então acho assim, o acesso a esse 
tipo de capacitação é fundamental, porque é um momento muito fácil 
pro professor discutir idéias novas. Mas precisa de algo mais para que 
isso realmente seja incorporado na prática do professor. 

Entrevistadora: E esse algo mais você acha que está relacionado a 
força de vontade do professor. 
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Formador IR: Não, acho que tem haver com um processo de 
capacitação muito mais continuo do que acontece. Ele precisa 
acontecer efetivamente no dia a dia, por isso que tenho sentido, não 
especificamente nesta capacitação, é que a capacitação ela só 
acontece efetivamente quando acontece na escola de forma 
sistemática, ela acontecendo de forma sistematicamente na escola a 
gente tem possibilidade que isso vá adiante, caso contrário é sempre 
isolado.

Entrevistadora: Você diz que tem que ter alguém dentro da escola 
sempre capacitando o professor? 

Formador IR: Ou dentro da escola, ou se fosse um trabalho em termos 
centrais, ele não pode ser de uma forma concentrada, ele tem que 
acontecer sistematicamente no decorrer do ano, porque acho que o 
professor mudar sua prática se tiver alguém com quem possa discutir 
isso de forma sistemática, então acho que encontros constantes para 
que se discuta, para que troque experiência... Acho que só assim 
alguma coisa muda, caso contrário é muito pontual, é muito pontual... 
Para colocar essa situação que você vivenciou hoje aqui na escola9, a 
gente tem discutido a importância da leitura. Em todo htp a gente inicia 
com uma leitura, isso não significa que na sala de aula ele acontecia...  
Agora estamos fazendo com que o professor perceba que os alunos se 
interessam e assim temos sentido o reflexo efetivo na sala de aula 
enquanto escola nos tínhamos pontos, hoje tem um grande grupo de 
professores fazendo isso na sala de aula de forma rotineira... Mas 
continuo fazendo na hora da entrada, cada dia com um grupo de 
alunos... Para não esmorecer, acho também que esta atividade 
conjunta com um grupo de alunos é muito legal porque o professor 
acaba observando um pouquinho mais, o outro aluno acaba 
observando o seu colega... Que de repente na sala de aula conduzindo 
a atividade... Não percebe... Não observa... A gente fazendo essa 
atividade o professor passa a ter um outro olhar pro aluno, ele acaba 
observando quem se interessa quem não se interessa... Que 
participação o aluno tem... Que tipo de intervenção pode fazer, assim 
um professor dá uma idéia, outro professor dá outra... Então isso é que 
tudo tem valorizado muito o trabalho e esse olhar diferenciado do 
professor para o seu aluno. Mas acho que essas formações são 
fundamentais elas tem que acontecer, apesar da gente dizer que todas 
as informações estão acessíveis ao professor isso na prática não 
acontece... Facilitar esse acesso as informações é fundamental, e 
esses cursos de capacitação são exatamente para isso, para facilitar 
esse processo, e o grande ganho dos cursos de capacitação é também 
para discutir algumas coisas que estão muito próximas deles, que 
muitos a vezes até utilizam mas que não conhecem esse poder da 

9 Na hora da entrada dos alunos, o Formador IR, (que é Diretor de uma escola Estadual de Ensino 
Fundamental I), após receber todas as crianças e auxiliar no direcionamento destas para as salas com suas 
professoras, ficou no pátio com duas turmas. Neste dia, o encontro aconteceu com duas turmas da terceira 
série que teve como tema a leitura do diário de um personagem, um fantoche, que segue cada dia, para casa 
de um aluno e este deve relatar todos os acontecimentos vivenciados por esse personagem. Em seguida o 
Diretor Professor IR fez com os alunos a leitura do livro “Julinha tic tac”. 
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intervenção, que intervenção fazer para progredir. Que intervenção o 
professor fez para avançar? Ainda tem professor de primeira série que 
entende que se a criança souber até o cem esta ótimo, tem professor 
hoje enxerga que trabalhar com dois mil e sete como referencia, ele 
pode chegar ao nove mil e trinta e oito ele pode chegar ir mais 
adiante... Então, que intervenções pode-se fazer para evoluir nesse 
processo? Muitas vezes o livro didático não diz isso e o professor 
acaba se apegando ao livro e acaba trabalhando do um ao cem. A 
grande questão da sobre contagem, são atividades que a gente 
discutiu no curso. Quando a gente fala de campo aditivo, de campo 
multiplicativo, para grande maioria dos professores é novidade, quero 
dizer fazer esta integração de situações que envolvem o campo aditivo, 
fazer integrações de situações que envolvem o campo multiplicativo, só 
assim é que os alunos vão se familiarizar com essas situações. Isso 
para grande maioria dos professores é uma novidade, não deveria 
ser... Está claro nos PCN e em muitas orientações que diversas 
secretarias estão fazendo mas eu acho que isso é interessante, pois o 
professor interagi com uma forma que não deveria ser diferenciada, 
que deveria estar na prática, mas acaba tendo o contato mais direto 
com isso. Nós tivemos, por exemplo, uma professora que participou do 
curso no ano passado e está participando esse este ano de novo. Esta 
professora relata que foi novamente porque achou o curso muito 
interessante... Ela quis fazer novamente por que mesmo que se 
trabalhasse o mesmo conteúdo ela acha que as discussões seriam 
diferentes e isso traria contribuições novas para o trabalho dela. Para 
você vê que tem professor que está afim mesmo de discutir, de debater 
e de vivenciar situações para sala de aula não só pra ver receitas. 

Entrevistadora: Qual a sua análise sobre a síntese feita pelas 
professoras da(s) sua(s) aula(s)? 

Formador IR: De forma geral, as opiniões são bastante variadas, em 
relação aos temas discutidos, mas elas têm uma avaliação positiva, o 
fato de ter essa avaliação positiva aqui no discurso... Muitas vezes elas 
não se sentem a vontade de fazer uma avaliação negativa... Assim 
teria que talvez ter uma forma de entrevista e não de relato escrito, 
sinto assim.. Muitas vezes o professor não expressa de forma escrita 
porque está ansioso por capacitação e acha que se fizer uma avaliação 
negativa isso vai ser motivo para que ela não aconteça mais... Por isso 
acho que as vezes o professor acaba não transcrevendo o sentimento 
que tem... Mas de forma geral acho assim, tudo que fala de cálculo 
mental a importância do cálculo mental acho que é um tema que acaba 
encantando as professoras porque a maioria tem o discurso da 
importância do cálculo mental, mas não sabe como trabalhar isso na 
sala de aula, então essa discussão que a gente leva sobre o cálculo 
mental e como poder iniciar essa discussão na sala de aula acabam se 
tornando uma prática do professor... Acho que muitos deles quando 
colocam a importância da formulação de problemas, a importância de 
problemas com dados supérfluos... Sempre coloco para eles assim, é 
interessante que nós enquanto professores nos policiemos todos os 
dias porque nem tudo que a achamos interessante quando estamos no 
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movimento da sala de aula a conseguimos aplicar... Acho importante, 
mas estou tão acostumado a formular problemas que contenham 
estritamente os dados necessários e que tenham uma resposta que 
cada vez que vou formular tenho que ter isso muito presente em minha 
cabeça.
Acho assim... A grande importância dessas capacitações reside no fato 
de que nós, enquanto professores, temos algumas coisas que 
utilizamos de uma forma tão rotineira que é natural para todo mundo na 
verdade é alguma coisa que tenho familiaridade em aplicar, mas nunca 
parei para pensar porque que se faz assim, e ao explicar o algoritmo 
acho que todo mundo vai entender porque aquilo é natural, então fazer 
essa discussão com elas... Lançar uma situação e perguntar: 
Justifique? Porque que se faz assim? Então sempre coloco aquele 
exemplo, de que aprendi subtração vamos supor quarenta e três 
menos dezoito, eu fazia: oito para treze dá cinco. O um do treze eu 
falo: “Cai e se agrupava com o um, passou a ser dois, aí dois para 
quatro, dois. Quando fui dar aula na quinta série achava que todo 
mundo fazia subtração daquele jeito, porque só tinha visto fazer 
subtração daquele jeito, minha vida inteira fiz subtração daquele jeito, e 
as pessoas com quem convivi faziam subtração daquele jeito, quando 
fui dar aula e via que os alunos faziam subtração de outro jeito, até 
entender, isso é interessante... Mas ao mesmo tempo já estava 
formado, fazia subtração daquele jeito, para mim era natural, mas 
nunca tinha pensado qual era a justificativa daquele algoritmo e queria 
explicar para eles do jeito que pensava e não com uma justificativa 
daquilo... Então essa capacitação, ela é muito válida nesse aspecto 
propõe algumas situações que são rotineiras em termos de aplicação 
mas que o professor não para pra pensar qual a justificativa disso, e o 
que parar e tentar entender essa justificativa aprofunda seu 
conhecimento matemático e com certeza tem reflexos na hora de 
explicar porque explica com mais clareza e justificativa de cada passo. 

Entrevistadora: Qual a sua análise sobre as aprendizagens que elas 
destacaram como mais importantes na(s) sua(s) aula(s)? 

Formador IR: Elas colocam muito o cálculo mental, a questão do 
raciocínio... a questão de formular bem o problema... E é interessante 
que quando a gente propõe que montem situações problemas, e 
lembro que nesse grupo aconteceu, eles montam algumas situações 
problemas que eram dúbias mas na verdade o professor não queria 
que fosse dúbio... Na hora de formular ele formula algo que a gente 
pode até dizer, mal elaborada e ele perceber isso é interessante, tenho 
discutido muito isso com alguns professores aqui da escola de algumas 
coisas que observo, de algumas coisas que leio na lousa, pergunto pro 
professor e ele fala assim: “Não mas depois esclareci para o aluno, fiz 
comentários”. Não, não é questão de fazer comentários é o zelo na 
hora de redigir a situação pro aluno, então tenho que ter clareza do que 
quero. Quero por dados supérfluos? Quero gerar essa dúvida? Se não 
quero gerar essa dúvida tenho que ter mais cuidado nessa redação. E 
lembro que naquele grupo surgiram algumas redações que elas 
mesmas depois começaram a discutir, “a isso não é legal, eu queria um 
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dado com uma situação, mas a leitura não deixa claro, posso pensar 
assim, assado”. E aquilo que sempre falo com o professor, como é 
fundamental escrever e discutir com o colega para ver se aquela leitura 
que faço é exatamente a leitura que o colega faz, tem coisas que dão 
margem a interpretações, tem coisas que não... Tem que estar claras 
ali, e nem sempre elas estão... Acho isso é interessante. 

Entrevistadora: Que outras observações e reflexões você julga 
relevante sobre a formação continuada de professoras polivalentes 
para ensinar matemática?  

Formador IR: Acho que assim... Essas discussões promovem uma 
familiaridade com a teoria, mas ao mesmo tempo uma teoria que está 
muito próxima da vivência dentro da sala de aula, então ele perceber 
que eu (formador) não vou chegar lá com receitas mágicas... É 
fundamental, hoje em dia grande parte dos professores tem uma 
bagagem super interessante que muitas vezes precisa ser 
aperfeiçoada, mas não significa que ele vai descartar tudo o que faz, 
não, vai aproximar tudo o que faz da teoria e começar enxergar com os 
olhos um pouquinho diferente, e o grande ganho que é o professor ter 
clareza que não sabe como o aluno pensa. No primeiro momento 
quando a gente discute com professores de primeira a quarta série, a 
grande maioria de professores de primeira a quarta série que já dão 
aula a alguns anos, acham que tem clareza de como a criança 
raciocina.... Quando começa a discutir e dar alguns exemplos de que 
uma criança pensou assim, uma criança falou assim, uma criança 
assim fez assim, começa a verificar que realmente precisa observar 
com cuidado cada uma dessas crianças, que cada criança pode ter 
uma contribuição diferente, pode estar pensando de uma forma 
diferente e as intervenções que vai fazer terão que ser diferentes, que 
não vai ter uma intervenção única para sala e vai valer para todo 
mundo. Falo assim que muitas vezes o professor ouve a resposta que 
quer ouvir, então tem trinta e cinco falando e pensei em conduzir o 
problema de um jeito e aí eu ouso os dez que falaram aquilo que queria 
e os outros não ouvi, descarto. 
Hoje discutindo na htp fiz uma situação problema que é mais ou menos 
assim: Você foi ao supermercado, comprou cinco quilos de açúcar, dois 
litros de suco e... Três pacotes de bolacha. Você deu vinte reais para o 
caixa. Qual a idade do comprador desses produtos? Estava dizendo 
para elas que tinha trabalhado isso aqui no pátio com duas classes de 
terceira série, e aí, qual a primeira coisa que faço? Dou um tempo para 
eles pensarem. ‘Quais as respostas que vocês acharam?’ Escrevo 
todas as respostas, antes de discutir o porquê... Então colocamos 
todas as respostas, e agora vamos iniciar a discussão, vamos ler de 
novo, vamos discutir, na hora que você, pois todas as respostas, eu 
falo: Você já tem muito aluno que começa a repensar no seu 
processo... ‘O meu deu oito, o dele deu doze, será que o meu está 
certo? Será que o dele está certo? Como será que ele chegou ao 
doze?’ Então já começa a fazer pensamentos sobre o problema de 
novo, e aí está... O que deu oito... Começa a pegar algumas respostas 
e pedir para justificar. ‘Olha você chegou ao oito... Porque que você 
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chegou ao oito?’ E você inicia todo esse processo de discussão. Foi 
exatamente uma das atividades que a gente fez numa das htp hoje e 
que a gente precisa estar fazendo sempre. Mas o fato de fazer isso 
com as crianças quando proponho para eles (professores) já tenho 
uma série de sugestões que surgiram das crianças e isso aprofunda 
muito o trabalho de análise e a proposta do trabalho acaba sendo muito 
interessante.  E o que acho super interessante é que coloco para eles 
que fico super feliz do que acontece aqui na escola, é assim os 
professores acabam vindo relatar as situações. ‘Olha propus isso, e 
teve um aluno que falou assim’, então esse olhar a cada uma das 
respostas, a cada um dos pensamentos da criança acho que começa a 
ficar mais apurado no professor, então quero dizer que essas 
capacitações tem que valorizar o tempo inteiro isso, não sei como meu 
aluno pensa e tenho que olhar isso cada vez com mais cuidado para 
que a minha intervenção efetivamente ocorra de uma forma efetiva. 

Entrevista com o formador AT 

Entrevistadora: Qual a sua análise sobre a formação oferecida e de 
sua atuação como formador; 

Formador AT: Bom... A formação oferecida da minha parte foi 
somente um encontro de quatro horas, portanto acaba sendo mais uma 
palestra do que uma formação realmente em termos de curso 
considero que foi bastante significativa. 
Acho que esse tipo de formação de certa forma acaba sendo bastante 
fragmentada porque por mais que haja uma continuidade, essa 
continuidade é sempre meio entre aspas. Sendo realista entre nós, é a 
minha opinião tá? Acho que sempre acaba cada professor com a sua 
posição e sua opinião e a relação professor-aluno é muito importante 
numa formação... E a partir do momento que nós estamos nos 
conhecendo e naquele momento já estamos nos despedindo, porque 
são apenas quatro horas, não dá tempo de conhecer o nome, as reais 
necessidades da turma. Acaba, sem dúvida nenhuma, comprometida 
por essa questão, mas ao mesmo tempo algumas coisas ficam, sem 
dúvida nenhuma, de positivo, e quais são esses aspectos positivos que 
ficam em minha opinião? Ficam as sementes, aquilo que você 
consegue plantar, como a idéia que a pessoa, o professor, vai começar 
a aprofundar os seus estudos em cima daquilo, vai ter um olhar mais 
crítico para aquela situação que você apresentou. 

Entrevistadora: Em sua opinião, como essa formação teve a presença 
de vários professores, o que isso prejudica o envolvimento do aluno? 

Formador AT: A questão não é vários professores ou poucos 
professores... A questão é quanto tempo as professoras-alunas ficam 
com cada professor. Poderia ter trinta professores, cada um indo um 
dia, desde que cada um vá várias vezes, porque você começa no meu 
modo de entender, a aceitar algumas coisas da pessoa, e a pessoa só 
consegue falar com você também depois que há um entrosamento. 
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Não adianta, logo no primeiro momento já querer conhecer as 
necessidades das pessoas e as pessoas saberem aquilo que você 
pode oferecer. É um jogo de teste nos primeiros momentos até que 
venha aquela confiança, e a partir do momento que você adquirir 
confiança numa pessoa é que você começa a aprender realmente com 
aquela pessoa. Acho que isso é um processo que não dura apenas 
quatro horas, é muito mais longo do que isso, então formação encaro 
como sendo algo um pouco mais amplo... O que vejo que fizemos, na 
realidade, foi uma palestra mais a título de uma palestra do que uma 
formação. Uma palestra que teve a duração não de uma hora, que 
durou quatro horas com intervalo, debate e ponto final. Não teve 
relação de professor-aluno aquela relação de formação como curso de 
professor-aluno, e sim uma palestra. Eu vejo aí uma diferença, não sei. 

Entrevistadora: Então você acredita que por ser uma palestra o 
envolvimento, no caso das professoras-alunas, é um pouco menor por 
que falta proximidade? 

Formador AT: Não... Acho que não. Nem melhor nem pior, nem maior 
nem menor. O que é diferente é quando tem uma formação, vários 
encontros com aquele grupo, então vai construindo aos poucos o 
desenvolvimento. Quando essa forma é rápida, os objetivos mudam e a 
forma do que apresenta também muda. Então não é um curso onde se 
terá possibilidade de construção de um conhecimento. Vai aí lançar 
algumas idéias para que depois haja um aprofundamento, entendeu? 
Por exemplo, se eu fosse preparar um curso de números racionais, 
como foi nosso encontro, para um grupo de professores de primeira a 
quarta série, primeiro penso que não deveríamos trabalhar dias e dias, 
nem meses e meses, mais muito mais tempo do que aquilo que nós 
trabalhamos para poder realmente construir algo diferente ali. Ter mais 
reflexão, mais construção da parte delas e muito menos da minha, a 
minha seria mais interferência, e do jeito que acontece nesses cursos 
rápidos como nós temos muitas coisas a serem ditas em pouco tempo, 
você acaba dando muitas informações, e não trocando informações. 

Entrevistadora: É uma sugestão que elas dão para o curso, que tenha 
mais trabalho, mais reflexão e menos informação. Elas sentiram que foi 
muita informação... 

Formador AT: Acaba acontecendo esse tipo de problema. Porque, 
queira ou não, você acaba tendo que dar muito mais informação em 
pouco tempo. Nos racionais, por exemplo. Puxa, os números racionais 
é um trabalho que têm os aspectos históricos a serem abordados, tem 
aspectos didáticos a serem abordados, tem os aspectos 
epistemológicos para serem abordados. São vários aspectos para 
serem abordados num curto tempo e para dar conta de tudo isso 
naquelas quatro horas de formação não permite com isso a reflexão, 
então a minha maior crítica é nesse sentido. Porém existe o outro lado 
que é positivo... Qual? Você está plantando várias sementes, várias 
sugestões para reflexão. Se o grupo tem interesse e dá continuidade 
naquelas reflexões, com certeza vão aproveitar bastante. Vai depender 

124



Anexo 6 – Transcrição das impressões e reflexões dos formadores Lucimara dos Santos 

de cada um, do seu tempo, sua maturidade até para se envolver nesse 
tipo de questão. Então quando vou fazer uma análise da formação 
oferecida, basicamente é essa, e a minha atuação como formador fica 
um pouco comprometida. Acho que fica muito mais garantida como um 
palestrante entendeu, é mais ou menos como vejo. Não sei, pode ser 
que, refletindo melhor, mude algumas posições, mas vejo dessa forma, 
igual. Nós estamos fazendo uma formação muito parecida. Uma vez 
por mês, são apenas oito encontros, não é mais do que isso. Este é o 
quinto encontro em que estou indo, o quarto encontro está totalmente 
diferente do que foi o primeiro. As professoras se sentem muito mais à 
vontade de questionar, elas têm mais confiança. Conheço quais são as 
necessidades delas, então há um envolvimento, uma troca de 
informações. E não fica só uma parte dando informações. Agora num 
primeiro e único encontro acaba tendo esse tipo de problema, vejo 
assim, e acaba comprometendo a atuação do formador. 

Entrevistadora: Qual a sua análise sobre a síntese feita pelas 
professoras da(s) sua(s) aula(s)? 

Formador AT: Não sei, vou ser sincero. Em minha opinião a análise 
feita pelos professores ou pela professora do diário de bordo. Senti que 
nesta análise, ela fez um recorte do material didático que foi entregue 
um resumo do material didático. Não posso garantir que tudo isso que 
ela está explicitando aqui foi o entendimento dela a respeito dos 
racionais, mesmo porque ela utiliza dos mesmos termos que tem o 
material didático aqui. Precisava bater um papo, conversar com essa 
professora para saber realmente as concepções dela. Minha análise 
basicamente seria essa. Por que quando ela escreve que fizemos 
leitura de textos, analisamos situações problema. Ela fez um recorte do 
texto para trazer para cá, então ela deixa muito focado, agora existe 
um lado positivo, conseguiu trazer o recorte do material didático 
buscando os destaques do texto, isso é importante também salientar, 
esse diário de bordo pode acabar apresentando isso, que ela passou a 
olhar os números racionais de uma forma um pouco diferente. Vendo a 
importância de abordar os números racionais como situações problema 
como diferentes propostas, olhando para divisão de um número pelo 
outro, razão, probabilidade, ela passou a olhar a importância de ver e 
registrar, de representar um número racional e suas definições. Isto é 
conhecer o que é um número racional, então foram os três pontos que 
ela abordou que são pontos importantes do texto, o restante do texto, 
que acaba indo a mais, ela não trouxe nesse diário de bordo. Ela soube 
fazer um resumo, que isso, acredito, tenha dado em cima da discussão 
que aconteceu em sala de aula.  

Entrevistadora: Qual a sua análise sobre as aprendizagens que elas 
destacaram como mais importantes na sua aula? 

Formador AT: Aqui acreditei mais, aqui achei que foi realmente aquilo 
que elas sentiram... Não tem o texto aqui... É outra coisa. Elas não 
trouxeram as palavras do texto. Bom... A gente percebe algumas 
situações: primeiro, foi importante que a análise que fizeram daquilo 
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que ficou mais importante para você, destacou o objetivo da nossa aula 
que foi: primeiro abordar os números racionais por diferentes situações 
problema. Um número grande delas apresenta esse tipo de idéia. Um 
segundo aspecto é: as diferentes representações dos números 
racionais; deixa claro tanto na forma fracionária como na forma decimal 
para se trabalhar com número racional. Também diferentes professoras 
trouxeram essa idéia e a terceira idéia que apareceu bastante, foi a não 
necessidade de se trabalhar com mmc e sim com a idéia da 
equivalência, que também muitas professoras trouxeram para 
discussão que acaba mudando um pouco a prática delas, visto que 
elas têm a prática ou pelo menos não mudando a prática, mas pode ser 
que mude a prática. A grande maioria tem como prática trabalhar com 
mmc e vem uma nova abordagem da idéia da equivalência até no 
momento de fazer as operações com denominadores diferentes elas 
comentam isso. Pode até ser que ainda não está na prática delas, pelo 
menos foi algo que fez com que elas parassem para refletir um 
pouquinho. Acho isso importante na análise que nós podemos destacar 
em relação à aprendizagem que as professoras destacaram aqui.  

Entrevistadora: Achei interessante elas perceberem, em vários 
contextos, a questão da divisão onde o resultado é zero, a questão do 
finito e infinito. Você fez uma abordagem da importância do zero dentro 
dos números racionais e elas aprenderam. 

Formador AT: Acho que o que foi interessante, que muitas delas não 
sabiam justificar, o porquê, por exemplo, não pode ter zero no 
denominador de uma fração de um número representado na forma de 
fração, não pode ser o zero. E aí nós tivemos a oportunidade de 
discutir o porquê, e acabou ficando significativo. Não fica somente a 
regra como a divisão entre dois números racionais. Algumas coisas são 
pontuais que fazem parte da prática delas que é o que você tem que 
tentar nesse momento, colocar, discutir com elas, e acaba marcando 
finito, infinito, com certeza porque alguma coisa desestruturou 
totalmente a idéia delas do que é finito que é aquilo tem começo e tem 
fim, na opinião delas. E isso só é válido no conjunto dos números 
naturais.

Entrevistadora: Que outras observações e reflexões você julga 
relevante sobre a formação continuada de professoras polivalentes 
para ensinar matemática?  

Formador AT: É aquilo que te falo, vai de cada uma os aspectos a 
serem analisados e aprofundados foram dados vários, agora vai de 
cada uma, ter força de vontade, e se aprofundar nos assuntos, e cobro 
na formação mesmo quando ela é muito curta. Em termos de tempo, 
porque quatro horas... Mais se fosse uma hora de quatro sábados, 
acho que ficaria muito mais significativo. Porque, queira ou não, se tem 
contato em quatro dias diferentes pra dar atividade, voltar atividade, 
entendeu? A minha preocupação é quando tem um único momento de 
quatro horas e não dá tempo de ir para sala de aula, é isso que faço 
crítica, e quando faço algumas observações relevantes sobre formação 
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continuada de polivalentes para ensinar matemática, o que eu acho é 
assim, em primeiro lugar é super necessário, nós temos essas 
formações continuadas para discutir, porque discutir com uma pessoa 
que já tenha prática na sala de aula é totalmente diferente da 
discussão com uma pessoa que está no curso inicial na formação 
inicial, e não tenha essa prática, consegue-se ampliar muito mais a 
discussão do que com aquela que está em formação inicial. Um 
segundo momento é que nós temos muitas mudanças que as próprias 
pesquisas estão trazendo, tanto na parte didática, quanto na parte 
curricular para ser abordada na sala de aula então é necessário manter 
o professor com essas pessoas e a formação continuada acaba sendo 
uma possibilidade disso. E terceiro, nós conhecemos que a formação 
inicial da maioria desses professores que ensinam matemática acaba 
sendo bastante comprometida na parte da matemática. Acabam tendo 
muito poucas horas de estudo da matemática e sem esse 
conhecimento da matemática vai ser muito mais complicado para 
ensinar à matemática. Então vejo como algo necessário ter essa 
formação continuada que é diferente da formação inicial. É uma outra 
concepção de formação onde a prática acaba sobre saindo e tendo 
uma importância muito grande, essa é a análise da formação 
continuada.

Entrevista com o formador RF 

Entrevistadora: Qual a sua análise sobre a formação oferecida e de 
sua atuação como formador? 

Formador RF: Sem dúvida foi uma proposta válida, no entanto, acho 
que precisaria de um tempo mais longo, e... Lembro que o grupo 
estava bem interessado, mesmo assim tinham algumas lideranças, uns 
três ou quatro apontaríamos com os dedos que estavam ali não para 
adquirir algum tipo de conhecimento, mas sim para ter um certificado 
que fez o curso. Mas esse perfil não foi da maioria, a maioria que 
estava ali, não diria que aprendeu algo novo, não, mas pelo menos 
como explorar mais profundamente, mais significativamente algumas 
coisas. Parece-me que algumas, sobretudo no que se referem aos 
números racionais, algumas coisas realmente foram novidade, elas não 
tinham parado para pensar em algumas questões. Esta foi à impressão 
que tive. Agora... o que realmente tenho curiosidade de saber, é que 
esse encontro com um prazo curto, onde você me pergunta: Qual é sua 
análise? Acho ótimo, no entanto... Oito encontros foi o que elas 
tiveram, acho curto. Além disso, o que também gostaria de saber é se 
mudou a prática, lá na sala de aula. Por que o fato delas escreverem 
que foi legal, que acrescentou bom... bacana. Mas queria ouvir elas 
dizerem: A aula do professor foi boa, mas na outra semana tentei 
propor a atividade para turma com aquele tipo de abordagem e não 
deu certo, ou deu certo. Que realmente mostraria que teve significado, 
então acho que deveria ter duas coisas. Primeiro que acho que deveria 
ser um curso com duração mais prolongada e, mesmo tendo 
consciência que é difícil, mas de alguma forma saber após este curso o 
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professor está realmente mudando a sua postura na sala de aula ou se 
ele está indo lá somente pelo certificado, infelizmente nos não temos 
esse meio não temos essa ferramenta. Acho que ficaram dois pontos 
sensíveis, não posso dizer que negativos, mas sim dois pontos 
sensíveis. De forma geral achei ótima a capacitação.

Entrevistadora: Qual a sua análise sobre a síntese feita pelas 
professoras da(s) sua(s) aula(s)? 

Formador RF: Então... Alguns pontos parecem significativos, 
principalmente quando ela fala: ’Considerei a atividade ótima’, a 
salvadora eu tiraria, o ótimo também, acho que a atividade foi boa. 
Uma boa atividade uma boa proposta, ‘Pois muitas vezes não sabia por 
onde começar uma dessas aulas’. Aqui ela dá indício de agora saber, 
mas queria saber: ‘E agora você realmente sabe por onde começar?’. 
Por que realmente, aqui está dando indicio de que quando ela precisar 
falar sobre esses números racionais ela já tem uma idéia. Mas então 
como ela fazia antes se não sabia nem como começar? Acho que foi 
proveitoso para elas, realmente espero que tenha sido proveitoso, mas 
queria mais... Fica um gostinho de quero mais. Quero mais assim, 
quero saber mesmo, assim, por exemplo, se tivesse um outro encontro 
com esse grupo de professores, para tentar conversar com eles e 
saber quais foram o conjunto de mudanças significativas que ocorreu? 
As duas aulas que dei foram bem significativas, acho que talvez a dos 
números racionais tenha chamado mais atenção, a outra apesar de ser 
mais dinâmica, tinha macinha, material para montar os sólidos me 
parece que algumas já tinham mais ou menos alguma idéia. 

Entrevistadora: Qual a sua análise sobre as aprendizagens que elas 
destacaram como mais importantes na(s) sua(s) aula(s)? 

Formador RF: A importância da geometria, gostei de rever os AM’s (o 
professor, neste momento estava lendo as respostas descritas pelas 
professoras-alunas), elas falaram bastante que gostaram de rever os 
AM’s, muitas citam os antigo AM’s... Então aqui... Elas também falam 
os números na representação decimal, a transformação da fração em 
decimal, o sucessor e antecessor de um decimal, então aqui já não sei 
o que ela quis dizer aqui, por que não é possível, antecessor e 
sucessor de número racional? Acho que algumas coisas ainda não 
ficaram muito claras. Lembro que foi comentado está questão, talvez 
ela quisesse dizer que não é possível, vamos acreditar que ela tenha 
tido a visão que essa idéia não é possível, (continua lendo) nem 
sempre um número que tem mais algarismos é de maior valor, pode 
ser que com essa escrita ela pensado numa idéia de comparação, 
como zero vírgula cento e vinte e cinco e zero vírgula dois, uma 
comparação entre os números. De qualquer forma, aqui trás de volta 
aquela idéia que tive no início, realmente serviu para elas refletirem 
sobre algumas questões. Fica meio difícil analisar então fica meio que 
na opinião e sabe como é a opinião assusta um pouco, mas me parece 
que muitas coisas elas já conheciam, elas não tinham parado para 
prestar atenção em algumas questões importantes com essa idéia de 
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sucessor e antecessor e a impossibilidade disso nos números 
racionais. Com certo grau de aprofundamento, mas dizendo assim: 
‘Tem questões que realmente vou ter que refletir na hora que fazer esta 
abordagem’, acho que a capacitação foi mais isso do que algo novo de 
que elas não sabiam ou que nunca tinham visto, o que estou dizendo é 
sobre a estratégia não sobre o conceito matemático, com relação ao 
conceito matemático não preciso falar que tem várias lacunas, com 
relação a formação do professor e não só os professores das séries 
iniciais. Com relação à metodologia elas já conheciam algumas, mas 
não tinham parado para notar alguns fatos que são importantes que 
devem ser pensados e refletidos antes de uma aula. 

Entrevistadora: Que outras observações e reflexões que você julga 
relevantes sobre a formação continuada de professoras polivalentes 
para ensinar matemática? 

Formador RF: No geral, fiquei com uma boa impressão do curso, a 
não ser um pequeno grupo de professores que faziam sempre questão 
de estarem muito desatentos, mas esses, como já disse, eram a 
minoria. No geral o curso foi bom mesmo, gostei muito desta 
oportunidade de estar lá com elas, de discutir alguns pontos 
interessantes, principalmente nas questões que elas ainda não tinham 
parado para pensar.  Em relação às metodologias nem tanto, mas 
como problematizar, em que ponto elas devem que parar para pensar. 
Eu diria ainda que, foi muito proveitoso, está aqui no questionário que 
elas mostram, foi proveitoso. Olhando o questionário agora, volto a 
dizer, fico com essa curiosidade de saber o depois, a outra semana, o 
outro mês na sala de aula, como é que foi? Aproveitou um pouco 
daquilo que nós fizemos? Voltou ao que era? Pelo questionário, tem 
indícios de que realmente as coisas..., como por essa que escreveu: 
‘Gostei das reflexões a respeito da idéia de infinito’, estas questões são 
questões que merecem interesse e que mostram, aqui sim mostra o 
que realmente vinha pensando mesmo antes de ler os que elas 
escreveram, e que isso é que é o diferencial, tocar nas questões 
problematizadoras, questões que são difíceis e que se não tivermos 
atentos vão passando. As professores que citam os AM’s, muitas 
professoras citam os AM’s, essas estão me dizendo:’Eu já conheço 
esse tipo de atividade, gostei de rever’, e eu pergunto: E daí? E as 
questões pra reflexões como algumas apontam? Acho que esse é o 
ponto que busquei acrescentar e espero que tenha dado certo, pelas 
respostas que estão escritas aqui, fico satisfeito. 
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Anexo 7 - Instrumento 3 

Entrevistas com as professoras-alunas sobre incorporação, na prática, 

das aprendizagens no curso de formação, um ano depois 

Prezado professor: 

Sua colaboração para nossa pesquisa é de fundamental importância, motivo pelo 

qual solicitamos sua participação. Na formação oferecida pela Secretaria 

Municipal de Educação de Barueri foram realizadas em oito encontros, formas de 

abordagens de alguns assuntos relacionados ao ensino de matemática, que são 

desenvolvidos com os alunos das Séries iniciais do Ensino Fundamental. Sua 

participação foi de grande valia para nós. Nossa solicitação é de que você possa 

apresentar:

1.  a sua análise sobre a formação oferecida; 

2.  momento(s) que considerou importante(s) na formação. 

3.  situação, vista na formação, que você desenvolveu em suas aulas no 

decorrer do ano (2007); 

4. assunto(s) de matemática que gostaria que fosse(m) trabalhado(s), em 

uma nova formação, que trariam contribuições para suas aulas. 
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Anexo 8 – Transcrição das entrevistas com professoras-

alunas, um ano após a formação 

Entrevista com a professora P3 

Entrevistadora: Qual a sua análise da formação oferecida?

Profª P3: Olha é assim... Gostei muito da capacitação, como foi falado 
lá na primeira aula, muitos professores ainda tem um cisma com a 
matemática, aquele trauma que não consegue aprender, e eu era uma 
delas. Então da oitava série em diante nunca me dei bem em 
matemática, até o primário eu tinha facilidade, depois começou toda a 
dificuldade, sempre ficou aquela coisa com matemática e pensando 
para os alunos acho que foi positivo, muito do que vi na capacitação 
acabei utilizando, apesar de algumas coisas já conhecer e aplicar. 
Sabe que depois do curso, acho que perdi um pouco o trauma, estou 
fazendo faculdade e lá a professora está voltando muita coisa estou 
vendo que a matemática não é tão feia como eu pintava, o curso que 
faço é Pedagogia e temos dois semestres com matemática. Da 
capacitação gostei muito, principalmente a parte voltada para o Ensino 
Fundamental as últimas aulas, que foram mais para o Ensino Médio, 
fiquei meio boiando, mas gostei, acho que tudo é positivo, acho que 
não teve nada de negativo, na maior parte gostei. 

Entrevistadora: Cite momento(s) que considerou importante. 

Profª P3: Uma coisa que gostei muito e quero trabalhar agora em 
novembro é aquela parte que tem a decomposição dos números que 
tinham aquelas fichinhas que vai sobrepondo no número, que aí 
destaca a unidade, dezena e centena, pretendo agora em novembro 
trabalhar com eles, nos já vimos esse assunto durante o ano, mas 
daquela forma ainda não, pretendo agora trabalhar aquela idéia com 
eles. E uma outra são as situações problemas, nem que seja oralmente 
trabalho com ele. Trabalho os mais simples e as vezes coloco algum 
mais complicadinho no meio, uso também aqueles com dados 
supérfluos, acaba saindo aquela briga na sala, ‘A professora mas tem 
número a mais, é de mais ou é de menos?’ Sempre coloco esse no 
meio das situações, coloco problemas bem simples e esses mais 
complicadinhos, eles ficam perdidos, mas acho que é um desafio e isso 
é importante, às vezes chegam ao resultado esperado as vezes não 
chegam, mas o que vale é que eles raciocinaram, deixo isso bem claro 
pra eles, que as vezes o importante não é nem o resultado mas sim 
como eles fizeram para chegar até aquele resultado. 

Entrevistadora: Como você os conduz frente a essa idéia do desafio? 

Profª P3: Geralmente eu os coloco em duplas, principalmente se for 
uma atividade um pouco mais complexa, e assim peço para eles lerem 
sozinho, visto que a maioria já estão alfabetizados, se eles tem mais 
dificuldades para ler eu leio com eles, a gente vai vendo os dados, 
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marcando direitinho, marcando os números, tentando fazer-los 
vivenciar aquela situação como se fosse com eles... então vamos ler... 
passo a passo... Aí quando eles tentam fazer seja com desenho ou 
seja com a conta mesmo, assim porque eu vou deixando livremente 
algumas situações, aí depois eu corrijo junto com eles, lembrando que 
esses alunos são do segundo ano, aí depois a gente faz na lousa, peço 
pra alguns falarem o resultado, quanto deu, como deu, e gente vai 
comparando, os que acertam ficam feliz da vida os que não acertam 
ficam chateados, daí eu falo: ‘Vocês tentaram!’, fico estimulado para 
que eles não pensem: ‘Ah... eu errei, não vou tentar mais’, sempre 
fazendo eles pensarem, raciocinarem, não querer que faça pronto, 
porque eles já vem com aquela mania, ‘É de mais ou de menos? É de 
vezes?’, sempre fazendo eles raciocinarem, evitando que eles fiquem 
bitolados só querendo o resultado da conta, que conta que é pra fazer, 
então em dupla a maioria consegue fazer, mesmo que não seja o 
resultado correto, mas eles tem aquela coisa de ler de raciocinar, aí sai 
um resultado legal, sito que tem um envolvimento por parte deles.  

Entrevistadora: Tem alguma situação, vista na formação, que você 
desenvolveu em suas aulas no decorrer deste ano (2007)? 

Profª P3: Olha... Aquelas questões dos números no dia-a-dia eu 
procuro sempre trabalhar com eles no inicio do ano, fazendo uma 
relação com a idade, a altura, peso, essas coisas. Sabe... eu sempre 
trabalhei começando do zero e seguindo aquela seqüência que vai do 
zero ao vinte depois e assim gradativamente, mas mesmo antes da 
capacitação a gente acaba trabalhando outros números porque eles 
trazem: ‘A professora, como que lê esse número?’, aparece a página 
do livro no caderno de apoio, então dentro das situações correntes a 
gente acaba trabalhando números que são diferentes da seqüência 
que a gente está trabalhando. Eu sempre valorizei isso, mas depois da 
capacitação eu acabei enchergando, tendo mais aquele foco, eu nunca 
deixei de trabalhar os números que estão fora da seqüência, mesmo 
não estando atenta aquele foco.

Entrevistadora: Que assunto de matemática você gostaria que fosse 
trabalhado, em uma nova formação, que ajudaria em suas aulas? 

Profª P3: Assim, se for para falar em conteúdo, eu nunca trabalhei com 
quarta série, então assim, aqueles números decimais, eu tenho 
dificuldade didática de passar pra eles, acho que porque eu nunca 
trabalhei isso, assim sabe a idéia de decimal, igual foi trabalhada 
aquela idéia da divisão. Então... sabe o que é como eu sempre trabalho 
com primeira e segunda série a gente chega no básico da divisão, 
então aquela coisa de você estar explicando pro aluno, não igual nos 
fazíamos antigamente, ‘ah... pega dois números...’ e faz aquela coisa 
mecânica, mas explicando pra ele a localização do número, o valor de 
cada número ali na divisão e fazendo aquela relação do porque que 
abaixa o um, por que faz todos aquele esquema daquela divisão maior 
com dois números, por exemplo. Então eu tenho essa dificuldade, 
talvez por não ter trabalhado com quarta série, então eu não sei 
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mesmo como deveria passar, nunca me interessei de estar vendo 
porque não precisei trabalhar mesmo, mas eu gostaria de estar vendo. 
Então se fosse para escolher curso seria algo voltado para esse 
assunto, porque eu tenho vontade de aprender e o dia-a-dia da gente 
passa tão corrido que a gente acaba se voltando somente para aquilo 
que você ta trabalhando mesmo, o concreto. É assim, se eu tiver que 
pegar uma quarta série hoje eu vou ter que ralar muito, não que eu não 
saiba fazer, mas pra uma didática pra explicar pro aluno porque que é 
dezena, porque que abaixa tal número, aquela coisa mesmo deles 
entenderem o que estão fazendo, e assim eu acho que se eu fosse 
trabalhar com quarta série eu teria dificuldade nesse sentido, de 
ensinar o porque das coisas e não só fazer mecanicamente como nós 
fazíamos na nossa época de quarta série de quinta série, eu acho 
importante que o aluno entenda o que está fazendo. Por exemplo, a 
minha filha está aprendendo subtração com recurso e chegou esses 
dias em casa dizendo que pra fazer a conta era preciso emprestar do 
número do lado, percebi que a minha filha não tinha entendido que não 
é emprestar e sim trocar uma dezena por dez unidades, o que percebi 
é que ela não tinha essa visão, aí eu acabei levando o material 
dourado pra casa e ensinado pra minha filha. Agora na minha sala eu 
procuro explicar, levo o material dourado e procuro dizer nesse caso 
que não é emprestar é trocar, quem empresta tem que devolver. Então 
essa é uma das coisas importantes da capacitação porque a gente 
aprende o porquê das coisas e não só fazer mecanicamente, essa e 
em tantas outras coisas. Uma coisa que eu acho legal é que eu gosto 
de trabalhar matemática com eles e eles preferem às vezes a 
matemática do que o português, por que eu sempre tento deixar claro o 
porque das coisas.  

Entrevista com a professora P4 

Entrevistadora: Qual a sua análise da formação oferecida?

Profª P4: Olha, gostei muito, gostei bastante, lembro que nós levamos 
atividades, analisamos, dentro daquilo que nós aplicamos em sala de 
aula mesmo, houve uma troca de experiência, tinha bastante diálogo, 
para mim foi muito interessante mesmo. Foram aulas bastante 
dinâmicas que fugiram daquela idéia de sempre ter que ficar fazendo 
continhas, nos começamos a analisar de uma maneira mais profunda o 
porquê da matemática, como ensinar. Por que acho que a parte teórica, 
ela é necessária a nos ajudar a diversificar um pouquinho. 

Entrevistadora: Cite momento(s) que considerou importante. 

Profª P4: Ah... Não sei... Foram tantas coisas... Particularmente sou 
meio suspeita porque gosto de desafio... Mas não lembro neste 
momento de nada.... Talvez a parte de refletir os problemas. Quando é 
que você dá um determinado problema, como se apresenta um 
problema, isso para mim foi bastante interessante. Por que o aluno, 
infelizmente, (dou aula de quinta a oitava série também) muitas vezes 
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ele não lê, procura um número no probleminha para fazer uma conta, 
não procura entender o problema como uma situação a ser resolvida, e 
às vezes não tem conta para fazer, ele tem um problema para ser 
resolvido, mas nem é necessária uma conta, e isso é interessante. Isso 
vai levando o aluno a ler mais, prestar mais atenção porque as vezes 
os dados não são para fazer conta são só para analisar, ler e 
interpretar.

Entrevistadora: Tem alguma situação, vista na formação, que você 
desenvolveu em suas aulas no decorrer deste ano (2007)? 

Profª P4: Procuro ser muito versátil, a gente aqui tem uma apostila que 
a gente é obrigada a cumprir, mesmo assim sempre tento encaixar 
alguma coisinha, a apostila de matemática vem com bastante 
probleminha, ela vem com algumas situações que a gente tem que 
levar o aluno a pensar, a ler, mas de uma maneira específica não. Mas 
acho que me enriqueceu bastante no meu dia-a-dia, mas não dá para 
dizer que de forma específica “usei tal coisa”, tenho incentivado os 
alunos a lerem mais, tenho trabalho com mais desafios, cheguei a dar 
problemas do tipo leia... Para fazer o aluno pensar, por que o aluno 
gosta muito das coisas prontas, sem precisar quebrar muito a cabeça. 
Então deixa-los fazer para depois analisar junto, refletindo: Estava certa 
assim? Não estava? Por quê? Como você fez. Acho que o problema é 
mais importante do que uma operação, até o nível que estou 
trabalhando que é segunda série. Hoje reflito mais sobre isso, por que 
a apostila vem cheia de problemas, ela não vem àquela coisa assim 
isolada, vem um assunto, um determinado tema, depois vêm várias 
atividades que envolvem aquele tema. Então acho que tentando com 
que eles pensem mais, que raciocinem mais, que revejam aquilo que 
leram, antes eu dava a resposta, quero dizer, não é que eu dava a 
resposta, eu dava assim um caminho para ele seguir, agora faço ele 
procurar esse caminho e interrogo: Será que se fizer assim vai dar 
certo? E ele responde: Não professora, acho melhor... Ele mesmo vai 
dando as hipóteses dele para chegar naquilo que é certo. Isso é o que 
acho que mais eu mudei, por que nesse ponto eu mudei, mudei 
mesmo. Por que às vezes o aluno chega e pergunta: É para fazer tal 
conta? Sendo um probleminha. Por que há muito tempo à gente faz 
curso e mais curso e ficou sabendo que trabalhar com contas isoladas 
não ajudam em nada, então a gente trabalha muito com situações, com 
desafios com eles. Então eles querem chegar e a gente dar o 
resultado. Quando ele pergunta já devolvo a pergunta: Como você 
faria? Se você fizer assim você acha que vai dar certo? Acho que no 
dia-a-dia com primeira e segunda série que é o que trabalho dá certo... 
Também muito material concreto também, que antes eu usava muito 
pouco. Agora esta bem claro na minha cabeça a necessidade da 
aplicação, porque a matemática é muito abstrata pro aluno se não 
trabalhar com material concreto. A gente pensa que é fácil, para gente 
é fácil, mas na visão do aluno não é tão assim, porque às vezes uma 
coisa que é óbvia para gente, para ele parece ser babinha e às vezes 
não é tem que fazê-lo pensar, raciocinar. Com primeira e segunda série 
a gente faz bastante isso.
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Entrevistadora: Que assunto de matemática você gostaria que fosse 
trabalhado, em uma nova formação, que ajudaria em suas aulas? 

Profª P4: Mais leitura, eu fui recentemente num encontro na Diretoria 
de Ensino de Itapevi e foi falado muito sobre a leitura em matemática, 
tem muito professor que acha que em matemática você praticamente 
não precisa ler. E tem muito texto que você lê, reflete, que ajuda você a 
raciocinar, então eu acho muito interessante isso, porque normalmente 
você vê matemática ou professor dá probleminha, ou dá expressões, 
ou dá continhas é muito limitado e tem uma vazão muito grande de 
coisas para fazer... Trabalhar muito com material concreto... Nunca, 
nunca é o suficiente a gente sempre aprende coisa nova. Pro aluno 
uma coisa que desperta é trabalhar com jogos, gosto muito de trabalhar 
com jogos, desenvolve a capacidade a memorização, é uma serie de 
coisas que auxiliam na memorização, tem uma série de coisas que eu 
acho interessante e que são atrativos para o aluno. São essas coisas 
que em matemática ajudam... Sinto não ter lembrado detalhes, de nem 
uma coisa especifica. 

Entrevista com a professora P5 

Entrevistadora: Qual a sua análise da formação oferecida? 

Profª P5: Ela superou minhas expectativas, por que já fiz outras em 
tantos outros momentos, mas nunca traz alguma coisa para minha 
prática mesmo, sempre as capacitações estão voltadas para parte 
teórica, não muito da prática e aquela formação acho que foram 
empregadas muitas coisas que pude empregar tanto na terceira série 
no município, como na rede estadual que trabalho com ensino médio, 
muita coisa que aprendi lá pude usar na prática, com exemplos, e até 
como curiosidades, não sei que palavra adequada usar, mas sei que a 
abordagem para mim atendeu, na verdade superou o que eu esperava. 

Entrevistadora: Cite momento(s) que considerou importante. 

Profª P5: Olha a abordagem das situações problemas, aqueles 
problemas que não trazem a solução, aquele problema que você tem 
que interpretar bastante para entender que tipo de raciocínio ele está 
exigindo da criança, ou um problema que ele pode ser resolvido de 
várias maneiras que você lança para sala para ver qual será a 
devolutiva deles, se eles chegam à resposta correta e que processo 
eles utilizam para isso, lá foi abordado muito isso e sempre aplico isso, 
sempre tem alguns problemas, algumas atividades especificas que 
sempre aplico para ver como está o raciocínio deles, por exemplo: se 
eles vão achar a operação, se eles não interpretam, se eles resolvem 
fazendo um desenho por exemplo, mas chegam na resposta correta 
aceito, é o raciocínio deles, então isso sempre uso, e também 
processos diferentes para se resolver as operações, lá eu disse que 
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aqui na FIEB10 a gente usa muito o processo americano na divisão, o 
professor abordou uma parte disso e achei isso muito interessante e 
também algumas particularidades da multiplicação que também 
sempre uso, e também faço valer o que aprendi lá, por exemplo, quatro 
mil para tirar um outro número, sei lá, duzentos e noventa e cinco por 
exemplo, subtraio um do minuendo e um do subtraendo para poder 
fazer a conta e não precisa fazer o empréstimo que inclusive ele 
abordou que é empréstimos que você faz e não devolve, isso ainda 
não fazia e agora estou fazendo, outro dia mesmo estava fazendo isso 
na terceira série e eles tem muita dificuldade e você coloca lá por 
exemplo dez mil, que é um número que tem quatro zeros, para tirar um 
números bem pequeno, eles tem dificuldade, naquele empresta, 
empresta, acaba deixando alguém para traz. Eles me perguntaram: 
‘Professora, agora a gente vai ter que fazer sempre assim?’, não essa 
é mais uma opção que você tem, bom... Alguns estão usando... é mais 
uma opção que eles tem. Acho que a nossa função como professor de 
matemática que é uma matéria que eles começam gostando muito na 
primeira série e que quando chegam ao ensino médio é matéria que 
eles menos gostam, acho que a nossa função é essa também oferecer 
diversas opções, aquilo que para mim é mais fácil, para você é mais 
difícil, então a gente tem que apresentar várias possibilidades para eles 
escolherem a que considerarem melhor. 

Entrevistadora: Tem alguma situação, vista na formação, que você 
desenvolveu em suas aulas no decorrer deste ano (2007)? 

Profª P5: Ah... o que me vem agora na lembrança é isso que eu ti 
contei da subtração, a divisão, na hora que estou explicando me vem a 
dica, vamos dizer assim, quero dizer, quero explicar de um jeito que 
facilite para eles, um jeito que seja o melhor, então eu lembro dessas 
sugestões... Porque foi aberto um leque de opções para explicar de 
uma forma diferente, diversificada. E eu tento fazer isso para conseguir 
que eles entendam melhor. Na verdade, eu falo de um assunto e 
depois da explicação é que eu me dou conta que na verdade aprendi 
na capacitação. Eu acho que os cursos de capacitação na área de 
matemática são meio pobres... Nunca acrescentam muitas coisas, e 
esse acho que foi muito legal. Por que esse curso foi voltado para 
prática, para mim está muito dentro daquilo que eu vivo, do que eu 
vivencio na sala de aula. E todos os conteúdos que foram abordados lá 
eu me vi dentro das duas escolas que eu trabalho que são duas 
realidades diferentes, não só na faixa etária, mas também na própria 
escola, aqui é uma Fundação a outra é Estadual que tem uma série de 
dificuldades, então para a minha prática a capacitação foi muito válida.

Entrevistadora: Que assunto de matemática você gostaria que fosse 
trabalhado, em uma nova formação, que ajudaria em suas aulas? 

Profª P5: Geometria. A gente tem algum material na escola, mas tem 
algumas coisas que a gente não sabe nem como usar. É uma parte 
que eles precisam ter sólida agora, o que é aresta, face, o vértice. Se a 

10 FIEB – Fundação Instituto de Educação de Barueri 
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gente mostrar com casquinha de sorvete, com massa de modelar, eles 
entendem. Eu sei que lá na frente eles vão precisar disso bastante, se 
eles não tiverem a base bem construída vai empipocar então um curso 
na área de geometria pra mim seria muito interessante. Eu acho ainda 
que esta área tem sempre novidade e tem muita coisa até que eu não 
sei, as vezes a gente não tem tempo de pesquisar e não sabe formas 
diferentes de falar sobre esse assunto. 

Entrevista com a professora P7 

Entrevistadora: Qual a sua análise da formação oferecida? 

Profª P7: Achei ótima, inclusive faço faculdade de sábado e muita 
coisa usei em trabalhos da faculdade, então assim, os problemas 
alguma coisa adaptei porque esse ano, eu peguei uma série diferente 
do que a que tinha no ano passado, no ano passado tinha uma quarta 
e esse ano tenho uma terceira, então os problemas uso bastante, sabe 
gostaria até que tivesse mais, porque particularmente gosto demais de 
matemática, mas detesto geometria. Então geometria assim, tem 
algumas partes da geometria, que acho difícil, tanto para ensinar como 
para aprender é difícil a parte geométrica, a gente pensa assim, ‘onde 
eles vão usar?’, a você também fica se questionando, pelo menos eu 
penso assim, ‘em que eles vão usar isso daí?’, a gente faz tanta coisa 
que não tem relação com o dia-a-dia, que nem português, aprendo 
tanta subordinada na vida e as vezes não tenho onde utiliza-las, se não 
souber ler interpretar nada vale a mesma coisa é matemática tem muita 
coisa que você aprende, aprende, aprende e: ‘Onde vai usar?’ Só se 
você for fazer aquele curso com determinado fim, então você fica se 
questionando, o que é viável para criançada? Nesse sentido, é mais a 
gente não pode deixar coisas de lado, que de repente você está 
trabalhando com um engenheiro e não sabe. Por exemplo, tenho uns 
alunos que é assim, para escrever não são bons, mas tem um assim 
que ele desenha com perfeição e em matemática ele está muito mal, 
mas ele está muito bem e obrigado. Para você vê o desenho assim, 
também desenvolveu o raciocínio dele. Então gostaria que tivesse o 
curso novamente para aprender mais geometria, mas apesar que para 
mim foi muito gratificante, sabe porque? Além desse curso que fiz no 
ano passado, fiz outros cursos pela prefeitura e então foi através desse 
curso que consegui aprender aquela parte que tem vértice e aresta 
montando, algumas coisas você não sabe por que não fez na prática o 
que é completamente diferente então hoje em dia já trabalho os 
poliedros aquela coisa toda, montando a planificação. Mando fazer a 
planificação, monto com palito, com massinha e assim, dá para fazer 
isso. E as crianças que já tem... Tenho muita criança que tem problema 
em português, e o meu ponto forte é matemática. 
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Entrevistadora: Cite momento(s) que considerou importante. 

Profª P7: Ah... Foram tantas, gostei da geometria, outra coisa que me 
chamou muito a atenção, pena que na minha correria acabei não 
trazendo senão iria te mostrar, quando comecei a rever as quatro 
operações, por que é assim, tem operações que se você não pega lá 
do início, como a criança já viu na primeira, segunda série, aprendendo 
de uma maneira, quando você quer mudar fica bem complicado e daí 
comecei a explicar a multiplicação com dois números deslembrando, 
por exemplo, duzentos e cinqüenta e quatro vezes doze, mandava 
desmembrar o doze que ficava mais fácil, pedi para eles montarem 
sem armar a conta que assim ficava mais fácil, então comecei a 
ensinar assim, para alguns, nossa... Essa professora está maluca...  Eu 
disse: Não gente, sempre mostro os dois lados, você pode fazer assim, 
como você pode fazer assim. E é incrível, uma aluninha que aprendeu 
ela fica ensinando pros outros, ela só sabe fazer dessa maneira, talvez 
se perdeu porque eles já estão na terceira, primeira e segunda eles já 
tiveram noção então quando chega na terceira fica difícil você mudar 
alguma coisa, então inclusive  dei uma sugestão pro CAP, não sei 
como que vai ser na apostila do ano que vem, tem uma apostila da 
segunda série de dois mil e quatro, nós tínhamos uns problemas assim, 
então você ensinava as crianças ele decompondo os números era 
muito mais prático decompor e isso você usava na adição, na 
subtração, na multiplicação, era o máximo e nesse curso, nós também 
vimos isso, então sabe assim quando aumenta a sua visão, então 
nesse ano quando foi para dar a sugestão sugeri, era muito bom. 
Lembro que tinha uma segunda série e era assim, eles aprenderam 
muito e quando eles chegaram à terceira série eles estavam prontos. 
Tanto é que esse ano quando peguei a terceira série me surpreendi, 
pois eles não estão prontos, acho que é fundamental aquilo lá, então a 
gente tem que parar com esse negócio de que problema só tem que 
montar desse jeito, tem que dar outras opções para a criança. E esse 
curso que fiz deixa bem claro que você pode e tem medo, que as vezes 
o professor vê uma situação num curso mas tem medo de aplicar, 
porque? Porque o professor anterior muitas vezes já aplicou ou ele não 
tem muita firmeza no assunto. Então quando você faz este tipo de 
curso e às vezes você aplica e de repente tem um só da sala que 
aprendeu, puxa isso já é uma semente, então achei o curso todo o 
máximo. Com relação à questão dos problemas com decimais, comecei 
a trabalhar os decimais desde o começo do ano para quando você 
jogar de uma vez eles não ficarem assustados.  

Entrevistadora: Tem alguma situação, vista na formação, que você 
desenvolveu em suas aulas no decorrer deste ano (2007)? 

Profª P7: Eu peguei as atividades que foram desenvolvidas na 
capacitação e levei para as minhas aulas, as atividades de geometria 
como a parte da planificação, a decomposição. E foi assim, a minha 
sala esse ano é bem lenta. E eu sou uma pessoa que só falo o que 
faço, então quando você faz este tipo de coisa, você fala muito e então 
só vê o resultado depois, por que as vezes um resultado imediato nem 
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sempre acontece. E eu faço assim, proponho uma situação para eles, e 
então eles me perguntam como faz, e eu digo: Não sei, agora é sua 
vez, vamos pensar?  

Entrevistadora: Que assunto de matemática você gostaria que fosse 
trabalhado, em uma nova formação, que ajudaria em suas aulas? 

Profª P7: Eu gostaria de fazer esse curso novamente. Você pode me 
dizer que é o mesmo curso, sim o assunto é o mesmo, mas não é o 
mesmo curso, nunca é o mesmo, se a gente analisar bem sempre tem 
alguma coisa diferente, alguma coisa nova, alguma coisa que passou, 
porque você não ouviu ou que não observou. Então não é o mesmo 
curso. Mas pensando em um outro curso, sabe o que eu acho que a 
maioria dos professores tem dificuldade? Mesmo eu, tento é claro, 
consigo entre aspas, mas acho muito difícil, divisão. Não sei, acho que 
a gente precisava de uma técnica, não sei, não tem uma receita pronta 
não é? Não sei, mas acho que a gente tinha que fazer um curso mais 
amplo sobre a divisão, porque é assim, as três operações a gente 
trabalha numa boa, quando chega a divisão... então eu acho que todo 
mundo tem dificuldade, então se de repente tivesse um curso mais 
voltado pra isso, daí faria todo o tipo de divisão, por que quando chega 
em divisão de decimais então é uma loucura para as crianças 
entenderem, para a gente entender. 

Entrevista com a professora P12 

Entrevistadora: Qual a sua análise da formação oferecida?

Profª P12: Gostei, só que ela não foi uma capacitação específica para 
minha área, porque  trabalho com primeira série então é assim, 
algumas coisas  fui praticamente adaptando. Se tivesse um assunto 
mais específico para minha área seria mais proveitoso. Mas tudo é 
valido. Mas isso também é nesse momento, porque de repente, não 
sei, tenho que trabalhar com terceira ou quarta. 

Entrevistadora: Cite momento(s) que considerou importante. 

Profª P12: Ah, sim, por exemplo, trabalhar com números maiores, 
porque a gente trabalha com a apostila que propõe trabalhar do um ao 
cinqüenta e a sugestão foi trabalhar com números das residências, de 
outros lugares, então a gente está trazendo do cotidiano que acho que 
é interessante e isso ajuda até que eles cresçam mais, passam a ter 
uma visão maior dos números, da matemática. Comecei a perceber 
que a gente não tem que ficar preso só no livro, que se a criança tem 
capacidade para aprender, por que não ir além? Pode ser que uns não 
tenham, mas com certeza outros terão. 
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Entrevistadora: Tem alguma situação, vista na formação, que você 
desenvolveu em suas aulas no decorrer deste ano (2007)? 

Profª P12: Bom... A dos números teve a parte de conhecer a escola, 
de identificar a área da escola, o espaço, foram essas coisas. Que são 
coisas que a gente tem no dia-a-dia, foi até gostoso perceber que a 
criança tem essa noção que vai e registra mesmo um fato é claro que a 
medida não vai ser assim... Mas ela já tem noção do espaço que aqui 
tem um tamanho, se aqui é quadrado ou não, então tudo isso ajuda, 
porque a gente trabalha com formas, então a sala é quadrada, aí as 
medidas a gente pode fazer com passos, isso também tem na nossa 
apostila, mas situações ali que a gente viu e estar colocando no papel, 
então praticamente, assim eu não tinha iniciado, trabalhava mais com a 
apostila, mas agora a gente começa a registrar, por no papel...  

Entrevistadora: Que assunto de matemática você gostaria que fosse 
trabalhado, em uma nova formação, que ajudaria em suas aulas? 

Profª P12: Eu gostaria que fossem trabalhadas muitas atividades 
concretas, porque no meu magistério eu tive uma professora muito boa 
e ela trabalhava bastante o concreto, então tem alguma coisa que eu 
tenho que ir lá buscar, mas é assim, a prática é muito mais interessante 
que a teoria, do que pegar o papel e ir lá e ler, é legal você estar 
trabalhando com o concreto, então acho assim que bastante material 
concreto ajuda. Eu uso muito as idéias dessa minha professora, por 
exemplo, quando eu vou contar uma história para trabalhar unidade e 
dezena, primeiro eu começo da história, eu uso o próprio material 
dourado, eu uso a imaginação e aí eu deixo fluir a imaginação dela. 
Então eu conto a história do pastor e o cabritinho, conto aquela história 
do pastor e suas ovelhas, aí eles vão e colocam a quantidade. Então 
eu procuro estar trazendo alguma coisa assim, dentro do nosso 
conteúdo, por que também a gente não pode fugir do conteúdo. Os 
textos me ajudam a ter novas idéias, eu já tive novas idéias, mas é 
aquilo que eu já falei as sugestões são para series mais avançadas, 
terceira e quarta, foi o conteúdo que eu aprendi. A gente usava o 
Cuisenaire por exemplo e a gente trabalhava adição com eles, usando 
a idéia das cores, eu não lembro  agora para falar assim para você, 
mas se eu pegar o papel eu vou recordar, por que cada cor vai uma 
quantidade e aí vai diminuindo, então você trabalha a subtração a 
adição e tudo o mais. Então seriam coisas assim que ajudariam. Seria 
importante algo voltado somente para primeira série até porque eu não 
conheço, por exemplo, em língua portuguesa a gente trabalha com a 
identificação da escrita, período silábico, pré-silábico, e na matemática 
eu sei que tem também um diagnóstico desse tipo, eu estou inclusive 
buscando qual é. Por que eu acho que seria interessante fazer um 
diagnóstico com a criança com relação à matemática, por que eu 
gostaria de estar registrando isso, de estar aprimorando isso com a 
criança, por que também a maioria dos professores que são 
polivalentes, acaba falhando um pouco com a matemática, 
principalmente os alfabetizadores, a gente pensa muito em alfabetizar 
como se alfabetizar parece estar mais ligado a língua portuguesa, 
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então na verdade eu acho que a gente falha um pouco com relação à 
matemática, a gente trabalha só o que tem que trabalhar. 

Entrevista com a professora P22 

Entrevistadora: Qual a sua análise da formação oferecida?

Profª P22: Olha, gostei muito. Acredito que não tenha aspectos 
negativos. Gostei muito das aulas que tiveram formas geométricas, 
gostei muito dos professores. O que gostei mais foi da aula de 
geometria em que o professor passou... Tinha muitas dúvidas em 
questão de arestas, áreas... Essas coisas. E gostei, foi muito proveitoso 
para mim nesta parte. Essa parte chamou atenção para mim tinha 
muita dificuldade, porque quando estudava essa parte não era muito 
trabalhada as formas geométricas e para mim as aulas foram 
esclarecedoras, já tinha visto no CAP11 a professora Cida daqui, já 
tinha passado para gente alguma coisa, foi o que mais gostei. Gostei 
também das atividades que eles passaram e pediram para aplicar com 
os alunos, nos fizemos isso entregamos relatórios para vocês do que 
foi feito, isso é legal porque lá é uma coisa depois que a gente traz para 
a sala de aula é outra, gostei também dessa experiência, dessa troca 
com as colegas em sala de aula, porque elas comentaram como foi 
feito e os resultados das atividades propostas para aplicar na sala de 
aula por eles. Acho isso muito importante, pois se lança uma proposta 
e não tem uma devolutiva, guardo para mim a colega guarda para ela, 
não resolve, fica um pouco perdido, então essa troca também achei 
muito legal. 

Entrevistadora: Cite momento(s) que considerou importante. 

Profª P22: Das atividades de geometria, trouxe bastante coisa para 
sala de aula, muita coisa nos fizemos, até no nosso caderno de apoio 
também tem algumas formas geométricas, até a semana passada 
trabalhei com eles, para gente fazer carrinho, caminhão, casinha, por 
que eles são primeiro ano, eles tem apenas seis anos então eles só 
tem que ter mesmo a noção, então trabalhei com eles embalagens, nos 
abrimos as embalagens para ver as planas, não planas. E foi legal, 
uma troca boa. Na atividade do carrinho desenhei quadrados, 
retângulos e pedi para eles montarem alguma coisa que eles 
gostassem, então eles desenharam sorvete, casinha, caminhão, 
usando as figuras geométricas, a partir de figuras como o cone, a 
esfera. Foram muito legal eles tem esses desenhos inclusive colados 
no caderno.

Entrevistadora: Tem alguma situação, vista na formação, que você 
desenvolveu em suas aulas no decorrer deste ano (2007)? 

Profª P22: Além dessa atividade, para ser muito sincera com você, 
para mim é muito difícil porque eles só têm seis anos, então o que nos 

11 CAP – Curso de Atualização do Professor – organizado pela Secretaria de Educação de Barueri. 
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vimos lá para aplicar com eles acho meio complicado, mas a parte que 
gostei mesmo foi essa. As coisas desenvolvidas lá foram mais para 
terceira e quartas série, os meus são bem pequenininhos. E é assim, 
com seis anos a gente tem que trabalhar mais o lúdico com eles, a 
gente tem que ser mais dinâmica do que esse negocio de lousa, a 
gente tem que proporcionar para eles várias atividades lúdicas, então 
acho que se tivesse um curso preparatório para essa faixa etária para 
se trabalhar mais o lúdico, a dinâmica com eles, seria diferente, do que 
aquelas atividade que foram vistas lá.   

Entrevistadora: Que assunto de matemática você gostaria que fosse 
trabalhado, em uma nova formação, que ajudaria em suas aulas? 

Profª P22: Eu gostaria de ter mais experiência com material concreto, 
assim tipo material dourado que a gente ainda tem muita dúvida em 
relação a isso, cuisenaire, seria muito legal a gente ter um curso 
voltado só para isso. Um curso com material concreto pra gente trazer 
pra sala de aula, que mexesse com feijão, tampinha, tudo isso, pois 
para eles é muito importante, uma forma de explicar multiplicação pra 
eles usando jogos por que aí não fica maçante pra eles aprenderem a 
para a gente ensinar, porque a gente aprende só o que a gente gosta, 
não é mesmo? 

Entrevista com a professora P25 

Entrevistadora: Qual a sua análise da formação oferecida?

Profª P25: Para mim foi muito rica e tem me ajudado bastante dentro 
da sala de aula, tudo aquilo que a gente pegou lá, são muitas coisas 
que a gente tem que adequar a clientela que a gente tem, mas para 
mim foi muito rico, muito rico. Diria assim, não em temos de pontuação 
porque o pessoal faz o curso pensando na pontuação, faço curso para 
colher os dados de uma coisa que aprendi, então aquilo para mim foi 
muito rico, e até mesmo para as colegas que estão trabalhando comigo 
este ano tenho passado o que aprendi lá. Foi ainda muito útil no início 
do ano quando a gente começou o trabalho com a segunda série e a 
gente vê as dificuldades que eles tem em matemática, então aquelas 
fichas sobrepostas, o trabalho com os problemas, o fazer eles 
pensarem para criar problemas, então todas essas coisa  tenho 
utilizado em sala de aula. Para mim foi ótimo. 

Entrevistadora: Cite momento(s) que considerou importante. 

Profª P25: A questão da estética da conta, parei de me preocupar com 
isso. Porque é assim, me lembro desde o primeiro dia em que ela disse 
que o montar a conta não é a estética, o que importava era a criança 
saber que ela iria somar dezena, unidades, ou subtrair, ou multiplicar, 
então a conta em pé, como eles falam, é uma questão de estética, o vai 
um, o sobra um, aquelas coisas... Deixei de me preocupar com isso 
para me preocupar com o fundo dessa questão, então aquela conta 
desse tamanho, destrinchando o número, decompondo eles 
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entenderam, assimilaram melhor as adições, as subtrações, as 
multiplicações inclusive as divisões que também já dei. Então isso ficou 
marcante para mim, porque sempre fiquei preocupada porque aprendi 
assim, com a conta em pé, não tem outro jeito, tem que ser daquele 
jeito, até quando estudei no magistério era assim. Então aquilo foi 
muito importante para mim, para mudar o meu modo de pensar para 
passar isso para as crianças, facilitou muito a minha vida.  

Entrevistadora: Tem alguma situação, vista na formação, que você 
desenvolveu em suas aulas no decorrer deste ano (2007)? 

Profª P25: Na verdade eu busco muito, olhando dentro aquilo que eles 
passam para gente em termos de currículo, dentro do conteúdo e 
aquilo que eles já mandam pronto, eu vou buscar no que eu tenho, no 
material que eu tenho, a questão dos problemas foi muito bom, a busca 
de informações por que as crianças não tem esse hábito, aí está lá, 
problema pronto! ‘A conta é para fazer aqui professora?’ Eles não 
buscam as informações, então eu partir do princípio que eles podem 
criar uma situação problema e as informações que tem lá são úteis ou 
não, aquela questão... Como é o nome daquele formador mesmo? É... 
O formador IR, ele colocou que nem todas as informações que estão 
no problema são úteis para resolver aquele problema e as crianças se 
perdem quando você apresenta um problema assim, ‘é tem que usar!’, 
porque já está lá na cabeça delas, então a partir do princípio que elas 
podem criar as informações para fazer alguma conta nesse problema 
ou não e uma informação ou duas que não tenha nada a ver, então 
eles começaram a exercitar isso e começaram a ver que algumas eles 
podem usar, então eles ficam mais atentos porque não é tudo quanto é 
número, até a questão de não colocar números no problema, mas 
assim duas dúzias, três centenas. Mas onde está o número? Então 
eles têm que rebuscar naquilo que eles viram antes, a decomposição, 
como se escreve numeral está tudo incluído. Então são coisas que eu 
tenho usado dentro da sala de aula e tem sido maravilhoso.

Entrevistadora: Que assunto de matemática você gostaria que fosse 
trabalhado, em uma nova formação, que ajudaria em suas aulas? 

Profª P25: Eu acho que tudo foi muito rico, mas o assunto que 
poderíamos nos aprofundar mais são as frações, numeração decimal, 
trabalhar com quadriculado pensando em frações, são coisas que 
agora a terceira, quarta série precisam, elas necessitam disso, embora 
eu já tenha introduzido alguma coisa aqui, pois eu estou com segunda 
série esse ano, eu já introduzi de forma lúdica, com desenhos, dentro 
de um quadriculado tal, os quadrinhos que você pintou de vermelho, de 
azul, você fez uma casinha , vá lá, casinha, gramado, janelinha, então 
atribuindo as cores, quantos quadradinhos você pintou? Para estar 
colocando dentro da figura estas questões. Então eu acho que terceira 
e quarta série já amplia um pouco isso daí e é uma coisa que eu me 
interessaria muito, porque enquanto aluna, que eu fui, isso foi muito 
válido, eu aprendi muito. Então uma coisa que eu vejo que se tivesse 
uma capacitação eu queria na parte de fracionário, numeração decimal. 
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Anexo 9 - Planejamento elaborado pela coordenação e 

formadores

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BARUERI, NA ÁREA DE 

MATEMÁTICA.

Apresentação da Proposta  

A presente proposta atende à solicitação da VRAC da PUC/SP no sentido 

de organizar ações para formação continuada de professores dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, da Secretaria Municipal de Barueri.

Nessa formação, composta de oito módulos, os professores participantes 

serão estimulados a refletir sobre diferentes modalidades organizativas do 

trabalho escolar e, especialmente, sobre o tratamento didático de conteúdos 

matemáticos trabalhados nessa etapa da escolaridade. 

Objetivos:  

A formação na área de Matemática tem como objetivos: 

 Avançar na construção de propostas para o ensino fundamental em que a 

Matemática possa ser usada pelos alunos como instrumento da construção de 

sua cidadania, fazendo largo uso da resolução de investigações, resolução de 

problemas e uso de tecnologias.

 Contribuir para que os professores produzam conhecimentos sobre sua prática 

e possam constituir, em suas escolas, grupos colaborativos de estudo, 

formação e trabalho, com condições de se apropriarem de aportes teóricos 

que sustentem a construção de novas práticas pedagógicas. 

Público alvo: 40 professores dos anos iniciais do ensino fundamental 

Duração do curso: 32 horas

Para receber certificado o cursista deverá totalizar no mínimo, 28 horas de curso.
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Docentes responsáveis: 

Os docentes responsáveis pelas oficinas são alunos ou ex-alunos do Mestrado ou 

Doutorado do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática da 

PUC/SP. 

Cronograma:

Data Tema Duração 

28/10/2006 

Módulo 1: 

Matemática a ser ensinada nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Primeiras Reflexões.

4h

04/11/2006 

Módulo 2: 

Números Naturais e Sistema de Numeração Decimal 

4h

11/11/2006 

Módulo 3: 

Resolução de problemas e operações do campo aditivo. 

4h

18/11/2006 

Módulo 4: 

Resolução de problemas e operações do campo 

multiplicativo.  

4h

25/11/2006 

Módulo 5: 

Números racionais: origem, usos e significados.

4h

03/12/2006 

Módulo 6: 

Números racionais. Operações e porcentagem 

4h

06/12/2006 

Módulo 7: 

Relações espaciais e figuras tridimensionais e 

bidimensionais. Figuras bidimensionais. 

4h

16/12/2006 

Módulo 8: 

Grandezas e Medidas. Tratamento da Informação. 

4h
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Anexo 10: Pauta da primeira sessão 

Tema: A MATEMÁTICA A SER ENSINADA NOS ANOS INICIAIS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL. PRIMEIRAS REFLEXÕES 

1. Objetivos 

Identificar as concepções dos professores sobre ensino e 

aprendizagem em Matemática. 

Refletir sobre a prática docente com base nas discussões sobre o papel 

da matemática na formação do aluno das séries iniciais. 

Analisar as hipóteses das crianças sobre as funções dos números. 

2. Conteúdos  

Concepções dos professores sobre ensino e aprendizagem em 

Matemática. 

Papel da matemática na formação do aluno das séries iniciais.  

Função social dos números

3. Quadro das atividades 

Atividade Tempo previsto

1. Apresentação do formador e dos participantes. 30 min 

2. Trabalho em grupo: aprender e ensinar Matemática. Montagem de uma 
cena animada para as seguintes propostas: G1: ensinar Matemática era 
(ou é) assim. G2: aprender Matemática era (ou é) assim. G3: ensinar 
Matemática deve ser assim. G4: aprender Matemática deve ser assim. 

30 min 

3. Apresentação da cena animada. 30 min 

4. Leitura do Texto 1 30 min 

Intervalo 15 min

5. Escrita de memórias  30 min 

6. Leitura e discussão do Texto 2  30 min 

7. As atividades da Professora Rosa 30 min 

8. Tarefas para próxima semana 15 min 

4 horas 
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4. Descrição das atividades 

Trabalho em grupo: aprender e ensinar Matemática. 

Anunciar que a atividade que será proposta na seqüência tem como 

objetivo discutir concepções de ensino e de aprendizagem em Matemática. 

Explicar que o grupo de professores vai se dividir em quatro subgrupos, 

identificados como G1, G2, G3 e G4. A atividade consiste em montar uma cena 

animada (uma dramatização de 5 minutos) para as seguintes propostas: G1: 

ensinar Matemática era (ou é) assim. G2: aprender Matemática era (ou é) assim. 

G3: ensinar Matemática deve ser assim. G4: aprender Matemática deve ser 

assim. Assim, pretende-se identificar o que os professores relacionam como 

concepções chamadas “tradicionais” (G1 e G2) e o que identificam como 

concepções mais atualizadas (G3 e G4).

A cena animada é uma dramatização, retratando um episódio de sala de 

aula, em que os “atores” vivenciarão papéis de alunos e de professores no 

ambiente da aula de matemática. Lembrar aos professores que a cena deve ter 

duração de 5 minutos.

Apresentação da cena animada

Conduzir a apresentação das cenas animadas, controlando o tempo. Ao 

final de cada apresentação, abrir o debate e preencher um quadro com as 

principais características do ensino de Matemática que surgirem na dramatização 

do grupo, destacando as concepções presentes.  

Para isso, é necessário preparar, com antecedência, na lousa ou em papel 

craft, um quadro com os títulos dos temas que foram encenados para preencher 

após as dramatizações. Lembrar aos professores que é interessante anotar as 

discussões no seu CR. 

Ensinar Matemática 
Era (ou é) assim. 

Aprender Matemática 
Era (ou é) assim. 

Ensinar Matemática 
deve ser assim. 

Aprender Matemática 
Deve ser assim. 
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Depois de concluída a apresentação propor às professoras que leiam em 

duplas o Texto 1, destacando pontos que consideram importantes. 

Escrita de Memórias e leitura do Texto 2 

Solicitar às professoras que escrevam memórias de como foi sua relação 

com a matemática e com os professores que lhe ensinaram matemática. Depois 

de concluída a escrita das memórias, solicitar que, individualmente, façam a 

leitura do texto 2. 

Leitura e discussão do Texto 3 

Propor a leitura compartilhada do Texto 3, em que cada professora lê um 

trecho para o grupo e discutir as funções dos números e o repertório das crianças. 

Leitura e discussão do Texto “As atividades da professora Rosa”. 

Propor a leitura em duplas, do texto e depois abrir a discussão sobre o 

texto. 

Tarefas para a próxima semana 

Pedir às professoras que entrevistem alguns de seus alunos, perguntando 

a eles “Para que servem os números” e que escolhem duas ou três atividades 

propostas no texto  “As atividades da professora Rosa” para realizar com seus 

alunos e trazer os resultados para próximo encontro.  
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Texto: AS CRIANÇAS E A FUNÇÃO SOCIAL DOS NÚMEROS.  

Célia Maria Carolino Pires 

Introdução

Desde muito pequenas, geralmente incentivadas pelos adultos que as 

rodeiam, as crianças brincam de contar: 1, 2, 3, 4, 5... Por meio de brincadeiras e 

de interação com situações da vida cotidiana, elas vão tendo contatos com os 

números naturais, que formam um conjunto infinito de números, do qual também 

faz parte o número zero.

Os números naturais são usados em situações diversas e desempenham 

diferentes funções. Em determinadas situações, o número natural é um indicador 

de quantidade. Ele permite evocar uma quantidade, mentalmente, sem que ela 

esteja fisicamente presente: quantos são os dias do mês, quantos são os meus 

irmãos etc.. Nesse caso, dizemos que o número natural está sendo considerado 

em seu aspecto cardinal.

Em outras situações o número natural é um indicador de posição. Quer 

dizer: ele possibilita guardar o lugar ocupado por um objeto, pessoa ou 

acontecimentos: abril é o quarto mês do ano, eu sento na terceira carteira da fila 

da janela etc.. É o chamado aspecto ordinal.

Há ainda situações em que os números naturais são  usados como código, 

o que não tem necessariamente ligação com o aspecto cardinal, nem com o 

aspecto ordinal: o número de telefone, de placa de carro, do ônibus etc... 

Sintetizando, podemos dizer que os números naturais assumem diferentes 

funções, a saber: 

- Memória da quantidade (aspecto cardinal). 

- Memória da posição (aspecto ordinal). 

- Instrumento para codificar. 
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Para que servem os números? O que pensam as crianças? 

É razoavelmente recente a descoberta de que as crianças convivem com a 

Matemática muito antes de ingressarem na escola. Buscam soluções para 

problemas, constroem conhecimentos, elaboram explicações e dão conta de 

resolver situações fazendo uso de procedimentos matemáticos. 

Desse modo, as atividades numéricas abordadas nos primeiros anos de 

escolaridade deveriam ser uma continuidade natural das experiências vividas fora 

da escola. São os contatos preliminares com um conceito que será construído por 

um longo período de tempo: o conceito de número.

As crianças têm muitas idéias a respeito do uso dos números e, tal fato, ao 

longo do tempo, nem sempre mereceu nossa atenção. Conhecer essas idéias, ou 

seja, as hipóteses que as crianças formulam sobre os números naturais, em 

particular, sobre suas funções é o ponto de partida para a formulação de uma 

nova didática para o ensino de números. 

Para ilustrar essas afirmações transcrevemos abaixo alguns resultados de 

uma investigação realizada por professoras de turmas de Educação Infantil e da 

primeira série do Ensino Fundamental. Observe-as: 

I. Respostas crianças de cinco anos, alunos na pré-escola, às quais se 

perguntou: para que servem os números?

Para contar coisas. 

Para marcar o dia dos compromissos e datas importantes. 

Para saber o dia no calendário. 

Para fazer contas. 

Para saber matemática. 

Para a contagem quando lança um foguete. 

Para fazer lista de regras.

Para saber o dia do aniversário. 

Para medir na régua. 

Para saber quantos anos tem. 

Para saber o nosso peso. 

Para saber as horas. 
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II. Respostas de crianças de seis anos, alunos de pré-escola ou próximos a 

completar essa idade.  

Para contar. 

Para olhar no calendário. 

Para fazer contas. 

Para saber quantos anos nós temos. 

Para saber os dias, até o 31. 

Para saber o dia do aniversário. 

Para ver as horas. 

Para contar, para pagar, para saber quanto custa. 

Para saber se é caro. 

Para usar a calculadora. 

Para saber o número da roupa. 

Saber quanto a gente pesa, saber o nosso tamanho. 

Para pensar. 

III. Respostas de crianças de sete anos, cursando o primeiro ano do ensino 

fundamental:

Para fazer contas. 

Para fazer atividades de matemática. 

Para ir bem na prova de matemática. 

Passar de ano. 

Para contar as coisas. 

Saber as horas. 

Em função dessas respostas, a professora decidiu fazer uma intervenção 

perguntando: só para isso os números servem? Só na escola vocês usam os 

números? A partir desse questionamento, as crianças deram outras respostas: 

Para marcar o número do jogador que fez a falta. É mais fácil escrever um 

número naquele caderninho do que escrever o nome do jogador. 

Para pagar o lanche para o tio da cantina. 

Saber os dias e meses. 

Para responder a chamada. 
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Contar o dinheiro. 

Ver a placa de velocidade na estrada. 

O grau da lente do óculos e o número do tênis. 

Saber o número da carteira de motorista. 

Saber o dia do aniversário. 

Saber em que série estamos e qual o número da nossa sala. 

Medir o tamanho das coisas, os metros, a altura das pessoas e a gordura. 

Saber a data de validade de um produto, para não usar estragado. 

Algumas conclusões 

Como é possível perceber a partir dos depoimentos coletados, as crianças 

percebem diferentes funções dos números, mesmo antes de freqüentarem a 

escola. Pudemos observar que a função de indicador de quantidade ou memória 

de quantidade (aspecto cardinal) é percebida por elas quando afirmam que o 

número serve para contar coisas, para saber quantos anos nós temos, para medir 

o tamanho das coisas, os metros, a altura das pessoas e a gordura, entre outras. 

Elas também indicam situações em que os números naturais são usados 

como instrumento para codificar, quando uma delas diz que servem para saber o 

número da carta de motorista. Uma delas aponta ainda uma situação em o 

número é um indicador de posição (aspecto ordinal), quando diz que o número 

serve para saber “em que série estamos”.

Além disso, em algumas respostas, associam o uso dos números às 

atividades escolares que realizam: para fazer prova de matemática, para passar 

de ano etc. Evidentemente, não precisamos apresentar essas diferentes funções 

formalmente às crianças. Elas devem orientar a escolha das atividades que serão 

propostas, quando a criança perceberá as diferentes funções e usos sociais dos 

números.


