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Resumo 

O presente relato refere-se à experiência em formação continuada de Professores 

da Rede Estadual da Cidade de Rondonópolis-MT, desenvolvida no CEFAPRO 

– Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica, em 

2007. Constituiu-se, semanalmente, um grupo de estudos de duas horas, 

totalizando a carga horária de 40h, tendo como participantes professores de 

Matemática do Ensino Fundamental. O objetivo foi estabelecer momentos de 

reflexão e socialização de experiências em Educação Matemática e sobre a 

escola organizada em Ciclos de Formação Humana, buscando aportes teóricos e 

metodológicos para o entendimento dessa forma de organização curricular e os 

caminhos que a Educação Matemática deve trilhar nesse contexto. Os encontros 

foram organizados em dois módulos (de 20h cada); no primeiro, partiu-se das 

reflexões sobre os princípios que regem a organização em Ciclos de Formação 

Humana, e das concepções que ensejam o planejar, organizar e o estruturar 

pedagógico-didaticamente o trabalho em Educação Matemática, especificamente 

na metodologia de resolução de situações problemas e modelagem matemática. 

No segundo módulo, buscou-se compreender o modelo de desenvolvimento 

psicogenético de Piaget, que também é a base organizacional dos “tempos” na 

estrutura em Ciclos de Formação Humana. Para a avaliação, no primeiro 

módulo, os participantes produziram, individualmente, um artigo de opinião e, 

no segundo, elaboraram um portfólio sobre todos os textos e artigos estudados, 

sobre as atividades desenvolvidas e com suas reflexões e apontamentos. 
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Introdução 

 

 Na premissa de oportunizar espaço de formação continuada e ações de 

implantação e implementação da formação continuada nas unidades escolares do Estado 

de Mato Grosso, foram criados, em 1997, os CEFAPRO’s – Centros de Formação e 

Atualização dos Profissionais da Educação Básica - tendo como finalidade 

“Desenvolver projetos de formação continuada para professores da rede pública de 

ensino, programas de formação de professores leigos e projetos pedagógicos para 

qualificação dos profissionais da educação” (Art. 2º do Decreto nº 2007/97). 

 A idéia que sustenta a criação e concepção dos Centros de Formação e todo o 

trabalho nele desenvolvido tem suas bases, primeiramente, em reconhecer na escola o 

“lócus” de formação, o que implica uma formação continuada voltada para as 

necessidades dos professores, para os problemas que eles enfrentam no dia-a-dia, além 

de favorecer a pesquisa-ação. Em segundo lugar, tomar os saberes docentes como 

referência de formação, justamente por brotarem da experiência e serem por ela 

validados, incorporando-se à vivência individual e coletiva sob a forma de hábitos e 

habilidades de saber fazer e saber ser. Assim, “A formação continuada deve alicerçar-se 

numa ‘reflexão na prática e sobre a prática’, através de dinâmica de investigação-

formação, valorizando os saberes de que os professores são portadores” (CANDAU, 

2003). 

 Sendo uma das ações estabelecidas no Plano de Trabalho para 2007 e no Projeto 

Político Pedagógico do Centro, na área de Ciências da Natureza e Matemática, 

especificamente na disciplina de Matemática, estabelecemos dois grupos de estudos 

semanais em Educação Matemática, que denominamos de GEEM – Grupos de Estudo 

em Educação Matemática - objetivando estudar, refletir e socializar as questões 

referentes ao ensino e aprendizagem de Matemática, tomando como foco de nossos 

estudos a problematização e pesquisa sobre a prática docente, suas reais necessidades e 

dificuldades a partir da sala de aula, na organização curricular em Ciclos de Formação 

Humana. 

 O presente artigo traz o relato dessa experiência, esperando que este possa 

contribuir como instrumento de reflexão sobre como ocorrem as aprendizagens para 

docência em serviço na Educação Matemática. 



 

 

GEEM: reflexões sobre Educação Matemática e o currículo em Ciclos de 

Formação Humana 

 

 São vários os fatores que tornam emergente a necessidade de uma proposta 

eficaz de formação continuada do profissional docente em Matemática e um dos mais 

evidentes deles é o clima de insatisfação geral, face ao baixo rendimento escolar dos 

alunos em relação à disciplina de Matemática. Além disso, sabemos que, na sociedade 

“das tecnologias”, a escola e o ensino precisam de um grande arejamento, de um 

choque, em todos os níveis. O ensino como um todo se apresenta ainda engessado, 

previsível e cansativo, e a Matemática, especificamente, ainda obriga, de certa forma, os 

alunos a se moldarem a esquemas pré-concebidos e repetitivos. Deste modo, estabelecer 

um grupo de estudos em Educação Matemática, numa perspectiva de formação 

contínua, vem trazer ao centro de nossas reflexões essas e outras questões tais como: 

quais serão os saberes docentes necessários para lidarmos com o quadro que se 

apresenta? 

 É evidente que sem bom conhecimento matemático seja impossível ensinar 

Matemática; mas também é verdade ser peciso conhecimento profissional que envolva, 

além do conhecimento relativo às disciplinas, o conhecimento didático-pedagógico, o 

conhecimento do currículo e o conhecimento dos processos de aprendizagem dos 

alunos.  

 Outro ponto é que desde 1998, a Secretaria de Educação do Estado de Mato 

Grosso está implementando o Currículo em Ciclos de Formação Humana nas unidades 

escolares e, a partir de então, percebe-se certa inquietação dos docentes sobre como se 

organizar e planejar nesta nova propositura. Numa tentativa de aliar tanto as 

necessidades de compreensão das bases teóricas que fundamentam essa organização 

curricular e as questões que envolvem a Educação Matemática foi que estruturamos os 

encontros de formação do GEEM em dois módulos conforme abaixo: 

 

 

 

 



I Módulo 

Temática: 

“REFLEXÕES E APONTAMENTOS SOBRE A CONSTRUÇÃO DO 

CONHECIMENTO MATEMÁTICO: Práticas Educativas” 

Período: 14/03/2007 a 25/04/2007 (às quartas-feiras das 17h30min às 20h) 

Objetivo geral: 

 Promover reflexões, socialização e apontamentos referentes aos conceitos 

matemáticos, princípios e algoritmos por meio de conhecimento significativo e 

habilidoso na prática educativa, principalmente na construção de soluções para as 

situações-problemas em Matemática. 

Objetivos Específicos: 

- Levantar discussão e reflexão sobre o papel do educador, sua prática e metodologia. 

- Buscar novas metodologias e tecnologias alternativas para inovar. 

- Estudar a didática da resolução de problemas de Matemática. 

- Experienciar situações-problemas para reflexão. 

Estratégia Metodológica: 

 Constituir grupo de estudos sobre as questões que envolvem a construção do 

conhecimento matemático e a prática educativa, com profissionais da educação do 

Ensino Fundamental.  Os encontros serão semanais, com recomendação de textos e 

atividades a serem desenvolvidas com os alunos, para estudo dirigido não presencial. 

 Serão realizadas leituras de textos variados, artigos, livros, vídeos, Cd e 

softwares, além de pesquisas feitas pelos membros do GE. A avaliação será contínua, 

baseada na participação nos momentos de reflexão e apontamentos e experienciação. 

Será sugerida, aos participantes, a inscrição de trabalhos e experiências na “Semana de 

Matemática - UFMT” e Seminário da Educação. 

Carga Horária: 

- Encontros presenciais: 16h/a 

- Estudo dirigido (não presencial): 4 h/a. 

 

 

 

 

 



II Módulo 

Temática: 

“Suporte metodológico no processo didático da Educação Matemática: Piaget e Jogos 

matemáticos” 

Período: 14/08/2007 a 16/10/2007 (às terças-feiras das 7h às 9h e das 17h30min às 

20h) 

Objetivo geral: 

 Estabelecer grupo de estudos sobre a teoria Piagetiana e metodologia em jogos 

matemáticos para aprimorar e dinamizar as aulas de Matemática. 

Objetivos Específicos: 

- Levantar discussão e reflexão sobre a Teoria Piagetiana. 

- Estabelecer discussão sobre a aplicabilidade de jogos em sala de aula. 

- Identificar jogos matemáticos que potencializem o aprendizado de conceitos. 

- Montar portfólio sobre atividades desenvolvidas. 

- Conhecer as proposituras de Piaget sobre a construção de conceitos matemáticos. 

Estratégia Metodológica: 

 Serão realizadas leituras de textos variados, artigos, livros, pois o objetivo do 

GEEM (grupo de Estudos em Educação Matemática) é constituir grupo de estudos 

sobre as questões que envolvem a construção do conhecimento matemático e a prática 

educativa, com profissionais da educação do Ensino Fundamental. Já estamos no III 

módulo de 20 horas cujos encontros são semanais, com recomendação e sugestões de 

atividades a serem desenvolvidas com os alunos, para estudo dirigido não presencial 

(4h), vídeos, Cd e softwares, além de pesquisas feitas pelos membros do GE. A 

avaliação será na forma de montagem e elaboração de um portfólio (individual) pelos 

professores, no qual deverão constar todos os textos, estudos e atividades 

desenvolvidas nessas 20h. Também será observada a participação nos momentos de 

reflexão, apontamentos e experimentações.  

Carga Horária: 

- Encontros presenciais: 16h/a 

- Estudo dirigido (não presencial): 4 h/a. 

 

 No primeiro semestre, foram constituídos dois grupos de estudos: um com 12 

participantes (às terças-feiras) e outro com 17 (às quartas-feiras) cujos encontros foram 



semanais, de 2 horas e 30 minutos cada. Para o segundo semestre, mantivemos os 

horários e dias dos encontros, havendo variação no número de participantes, ou seja, 16 

professores às terças-feiras e 22 às quartas. 

 

 

Considerações e apontamentos sobre a experiência 

  

Um dos aspectos fundamentais que rege o trabalho com Educação Matemática é 

que esta esteja voltada para a perspectiva de desenvolver nos alunos a capacidade de 

aprender a aprender e, principalmente, aprender a mobilizar seus conhecimentos a fim 

de agir diante das situações matemáticas cotidianas para, então, conseguirem ler e 

compreender o mundo que para eles se apresenta. Assim, o desafio do processo 

educativo é construir condições do aprender a aprender e do saber pensar (DEMO, 

1996, p.30). 

Percebemos que, nas diferentes etapas e áreas da educação, nossos alunos têm 

necessidade de obter habilidades e estratégias que lhes proporcionem a assimilação, por 

si mesmos, de novos conhecimentos, e não apenas a obtenção de saberes prontos e 

acabados. Foi por esta perspectiva que começamos nossas reflexões no GEEM pela 

abordagem da resolução de situações-problemas em sala de aula. 

Quando se ensina através da resolução de problemas, ajudam-se os alunos a 

desenvolverem sua capacidade de aprender a aprender, habituando-os a determinar por 

si próprios, respostas às questões que os inquietam, sejam elas questões escolares ou da 

vida cotidiana, ao invés de esperarem uma resposta já pronta dada pelo professor ou 

pelo livro-texto. 

Ao se ensinar a resolver problemas, não é suficiente “dotar os alunos de 

habilidades e estratégias eficazes”, mas faz-se necessário “criar neles o hábito e a 

atitude de enfrentar a aprendizagem como um problema para o qual deve ser encontrada 

uma resposta". (ECHEVERRÍA, 1998). Também temos que incentivar os alunos a 

problematizarem a realidade e a buscarem respostas para suas próprias indagações e 

questionamentos. 

Os professores puderam perceber por meio do desenvolvimento por eles 

próprios de situações problemas em Matemática o grande poder motivador que esta 

metodologia pode ser para o aluno, pois envolve situações diferentes, diferentes atitudes 



e conhecimentos, além de serem necessárias várias habilidades para que seja possível a 

resolução e/ou elaboração de uma situação-problema. 

Constataram, por meio de nossas simulações, não ser suficiente, na resolução de 

uma situação-problema, somente a leitura e interpretação, mas que envolve o 

estabelecimento de uma estratégia e um plano a serem seguidos passo a passo para se 

alcançar o resultado. Evidenciaram que o sucesso na resolução compreende também a 

interpretação do pensamento matemático embutido na situação problema. Muito mais 

que ler e interpretar um texto, imagem e situação há que se ter a leitura e interpretação 

do raciocínio matemático envolvido no contexto. 

Não foi possível, no primeiro módulo, aprofundarmos nas questões que 

envolvem a construção do conhecimento matemático pelo indivíduo. Logo de início, 

percebemos que o tempo estabelecido para os estudos seria insuficiente para essa 

abordagem; assim, focamos nossos esforços e aprofundamentos na metodologia de 

Resolução de Situações-Problemas em Matemática, utilizada no livro de Luiz Roberto 

Dante, cujo título é “Criatividade e resolução de problemas na prática educativa 

matemática”. 

No segundo módulo, para aprofundar nas questões que envolvem a construção 

do conhecimento matemático, buscamos compreender melhor a Teoria Psicogenética de 

Piaget. Tínhamos a intenção de abordar os Jogos como estratégia metodológica, mas os 

estudos sobre Piaget, pela complexidade, demandaram muito de nosso tempo. 

Adotamos para esses estudos o livro “Piaget: Experiências básicas para 

utilização pelo professor”, de Íris Barbosa Goulart. Os professores desconheciam como 

Piaget havia estruturado sua teoria psicogenética e não relacionavam as estruturas 

lógico-matemáticas dos sujeitos às suas estruturas operatórias. Por isso, a partir daí, 

puderam então compreender melhor algumas dificuldades apresentadas pelos alunos em 

diversos momentos. Observaram a necessidade de seleção dos conteúdos e atividades de 

acordo com os estágios de desenvolvimento cognitivo. 

Os professores em sua prática encontram diversos problemas em relação às 

aprendizagens matemáticas dos seus alunos. Oportunizar um grupo de estudos e 

estabelecer reflexões conjuntas sobre essas dificuldades e as questões que as permeiam, 

não nos conduz de imediato a soluções, mas pela socialização das experiências e 

aprofundamento teórico, ajuda-nos a ampliar e articular saberes para busca de 

estratégias, de novas formas de se organizar e planejar e, assim, poder mitigar situações 

problemáticas. 



Do início à consolidação do GEEM, algumas dificuldades também precisaram 

ser superadas e a primeira delas foi o estabelecimento de um horário para os encontros. 

Isso porque a grande maioria dos professores de Matemática possui jornada dupla de 

trabalho (totalizando 60h) e, por não serem efetivos na rede estadual, não possuem hora 

atividade (10h fora de sala de aula, para planejamento e estudo). Muitos professores, 

inclusive, precisaram negociar o horário em suas unidades escolares, para não terem 

prejuízos nem tão pouco seus alunos. 

Uma carga horária de trabalho tão excessiva dificultava também que os 

professores fizessem as leituras preliminares, as quais eram fundamentais para 

embasamento teórico em nossas reflexões. Ligada a este aspecto, também está a 

concepção de formação continuada dos professores, que a vêem como encontros de 

capacitação ou atualização. Dessa forma, não priorizam a realização das leituras 

preliminares, justamente por esperarem encontrar, nesses eventos, professor ou 

orientador que já venha com programas prontos, ou, como eles mesmos dizem: com 

“oficinas” que somente repassem conteúdos ou informações a eles. 

Por diversos momentos, nossas reflexões e falas estiveram em torno da 

concepção e princípios que regem a formação continuada em serviços, procurando 

mostrar e salientar a importância da reflexão e pesquisa sobre a prática educativa, 

evidenciando o quanto esta pode contribuir para o esclarecimento e busca de soluções 

aos problemas que se apresentam. Tal exercício proporciona o desenvolvimento 

profissional, contribui para o incremento da cultura profissional no respectivo campo da 

prática, a qual trata, principalmente, de reforçar a competência do professor, 

habilitando-o a usar a reflexão e a pesquisa como uma forma, dentre outras, de lidar 

com problemas de aprendizagens. 

O nosso grupo configurava-se bastante diverso, mesmo se tratando de 

professores de Matemática, pois era constituído de profissionais que atuam desde as 

séries iniciais até o Ensino Médio. O modo de se relacionarem com o próprio 

conhecimento matemático era extremamente diferente e, várias vezes, pudemos 

constatar que muitas das dificuldades dos alunos, em relação ao conteúdo ou conceito 

matemático, apontadas pelos professores dos anos iniciais, eram também as mesmas dos 

professores quanto à abordagem a esses conteúdos e conceitos.   

Assim, no primeiro módulo - Resolução de Situações Problemas - por diversas 

vezes tivemos que rever alguns conceitos matemáticos, principalmente, sobre razão e 

proporcionalidade. Nesse sentido, a diversidade do grupo foi positiva, pois os 



professores dos anos finais contribuíram decisivamente, auxiliando os colegas para o 

melhor entendimento desses conceitos. 

No exercício de revisitar alguns conceitos e no estabelecimento de nova 

estratégia de abordagem dos mesmos, tanto professores dos anos iniciais como finais 

puderam percebê-la como eficaz também para seus alunos. Por outro lado, em diversos 

momentos, os professores dos anos iniciais contribuíram, compartilhando com seus 

pares suas habilidades na construção de manipuláveis para atividades em sala de aula.  

A colaboração foi uma estratégia essencial para o desenvolvimento das 

atividades dentro do grupo de estudos, principalmente para lidar com problemas e 

dificuldades individuais. Os professores trabalharam sempre em conjunto, num clima de 

negociação e tomadas de decisões sempre de forma coletiva. 

O mérito maior na constituição de um grupo de estudos sobre as questões de 

aprendizagens em Matemática não está na busca imediata de soluções para as 

problemáticas em relação às aprendizagens dos alunos, mas sim na intenção implícita de 

que os professores se constituam investigadores de suas práticas, cujos saberes 

construídos a partir desta prática possam, pelo aprofundamento, adquirir, caráter de 

cientificidade e, conseqüentemente, então partirem para proposituras de possíveis 

soluções e melhores encaminhamentos em sala de aula. 

O grupo de estudos em Educação Matemática constitui uma interessante 

experiência de trabalho colaborativo de profissionais interessados em estudar e 

pesquisar a sua própria prática e sobre os problemas de aprendizagens em Matemática. 

 Entretanto há uma questão fundamental para que esses momentos se efetivem 

como produtores de saberes docentes: a continuidade nos estudos, reflexões e pesquisa.  

Iniciamos nossos estudos no primeiro semestre de 2007 e, quando retomamos as 

atividades, alguns professores, por agendamento de outros compromissos, deixaram de 

freqüentar o grupo, e então novos professores se inscreveram. Entendemos essa 

dinâmica social que se estabelece, mas reconhecemos que, para maior aprofundamento 

nos estudos, a continuidade é fundamental. 

 Como avaliação no primeiro módulo de nossos encontros, os professores 

produziram um artigo de opinião, no qual deveriam relatar aspectos que acharam 

relevantes em nossos encontros. Todos indicaram que tiveram aprendizagens 

significativas ao longo do processo de formação, e se sentiam mais desenvolvidos e 

seguros profissionalmente em vários aspectos. Alguns também pontuaram que o tempo 

foi insuficiente para abordarmos todos os objetivos propostos inicialmente, além de 



reconhecerem que a ausência das leituras de base teórica prejudica, 

consubstancialmente, as reflexões e discussões. 

 Para o segundo módulo, a estratégia avaliativa foi a elaboração um portfólio com 

todos os textos estudados, abordando as atividades desenvolvidas com reflexões 

pessoais sobre o processo. Assim, percebemos, após a leitura dos portfólios, um 

sentimento geral de contentamento com os encontros e por isso nos atrevemos a dizer 

que notamos a consolidação de uma atitude reflexiva sobre a prática apontada por vários 

professores. 
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