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RESUMO 
 
 
 
Este trabalho destaca a importância da formação continuada quando se busca 
uma educação de qualidade, e apresenta como proposta de formação 
continuada à implantação de grupos colaborativos para a formação de 
professores. A pesquisa foi desenvolvida a partir da problemática de notas 

baixas dos alunos do 6º ao 9º da Escola Municipal Gleidis Rodrigues na 
disciplina de matemática com relação às outras disciplinas. Para o 
levantamento dos dados foi utilizada a Pesquisa-ação com abordagem 
qualitativa e quantitativa. Os dados da análise das notas dos alunos 
deram subsídios para entender a situação do ensino de Matemática na 
rede pública, também foi aplicado um questionário aos professores de 
Matemática atuantes no município de Timbó Grande, SC, a fim de captar dados 

referentes à prática pedagógica no ensino de matemática. Os dados foram 
utilizados como objeto de discussão no grupo de aprendizagem 
colaborativa. O grupo de aprendizagem colaborativa foi constituído com 
professores de matemática que atuam nos Anos Finais do Ensino 
Fundamental, estes participaram durante o período de dez horas dos 
encontros formativos que foram realizados, nos quais foram estudados e 
discutidos de maneira reflexiva assuntos como a atuação do professor 
em sala de aula, conselho de classe, condições de trabalho e currículo. O 
resultado do grupo colaborativo foi o aprimoramento de conhecimentos sobre 
estratégias metodológicas que valorizam o pensar criticamente sobre o fazer 
na prática pedagógica tornando o trabalho do docente mais eficiente nas aulas 
de matemática. Após o termino dos encontros foi aplicado outro questionário 
com os professores a fim de avaliar a participação no grupo de aprendizagem 
colaborativa bem como a sua importância na formação continuada de 
professores. Destaca-se a importância do grupo quanto ao planejamento 
coletivo e a redução de tempo de preparação de aula. Almeja-se dar 
continuidade ao grupo de aprendizagem colaborativa e para tanto, foram 
elaborados roteiros para as próximas reuniões.  
 
 
 
 
Palavras chave: Matemática. Grupos colaborativos. Formação de professores. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

ABSTRACT 
 
 
 
This work highlights the importance of continuing education when seeking a 
quality education, and presents as a proposal for ongoing training to the 
implementation of collaborative groups for teacher training. The research was 
developed from the problematic of low grades of the students from the 6th to 
the 9th of the Municipal School Gleidis Rodrigues in the discipline of 
mathematics in relation to the other disciplines. For the data collection, action 
research was used with a qualitative and quantitative approach. Data from the 
analysis of the students' grades gave support to understand the situation of the 
teaching of mathematics in the public network, a questionnaire was also applied 
to teachers of Mathematics acting in the municipality of Timbó Grande, SC, in 
order to capture data referring to the pedagogical practice in the mathematics 
teaching. The data were used as an object of discussion in the collaborative 
learning group. The collaborative learning group consisted of teachers of 
mathematics who work in the Final Years of Elementary Education, who 
participated during the ten-hour period of the formative meetings that were held, 
in which subjects such as the teacher's performance were studied and 
discussed in a reflexive way in classroom, class council, working conditions and 
curriculum. The result of the collaborative group was the improvement of 
knowledge about methodological strategies that value the critical thinking about 
doing in the pedagogical practice making the work of the teacher more efficient 
in the classes of mathematics. After the end of the meetings another 
questionnaire was applied with the teachers in order to evaluate the 
participation in the collaborative learning group as well as its importance in the 
continuous formation of teachers. The importance of the group in terms of 
collective planning and the reduction of class preparation time is highlighted. It 
is hoped to continue the collaborative learning group and for that purpose, 
roadmaps have been prepared for the next meetings. 
 
 
 
 
Keywords: Mathematics. Collaborative groups. Teacher training. 
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INTRODUÇÃO 

 

Conviver no cotidiano escolar com uma diversidade de alunos e 

suas dificuldades relativas à aprendizagem faz com que os docentes, 

sejam eternos aprendizes em busca de soluções e alternativas que 

facilitem a aprendizagem dos alunos em prol de uma educação de 

qualidade. 

Analisamos as notas da disciplina de Matemática obtidas pelos 

alunos no ano de 2017, através de amostras de notas das turmas de 6º ao 

9º ano da Escola de Educação Básica Gleidis Rodrigues, escola com maior 

quantidade de alunos no Ensino Fundamental II do município de Timbó 

Grande – SC constatou-se que os alunos obtiveram as menores notas na 

disciplina de Matemática quando comparada com as demais disciplinas.  

Foram observadas as notas de 80 alunos, desses, 61 tem as 

menores notas em matemática e apenas 19 se destacam na disciplina. Ou 

seja, 76,25% dos alunos têm as menores notas na disciplina de 

Matemática quando comparada com as outras disciplinas ofertadas pela 

escola, o que significa que mais da metade dos alunos apresentam 

dificuldades na aprendizagem de matemática.  

Os dados apresentados evidenciam a realidade do ensino 

matemático nos dias atuais, as amostras de notas coletadas comprovam 

que existem problemas na forma como está sendo conduzido o ensino de 

matemática, realidade esta que a pesquisadora percebe em pesquisas 

informais que não é diferente nas outras escolas do estado de Santa 

Catarina e diante dos fatos não podemos nos acomodar, é preciso buscar 

soluções para garantir uma educação de qualidade e assim assegurar um 

futuro mais digno para nossos jovens.  

São muitos os professores e pesquisadores que buscam uma 

resposta quanto ao baixo desempenho dos alunos em relação à disciplina 

de Matemática. Com isso, novas propostas pedagógicas e reformulações 

curriculares, são apresentadas, porém, sua aplicação ainda encontra 
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muitas dificuldades, dentre elas, a resistência à mudança por parte de 

muitos educadores (BICUDO, 1999). 

A maior parte dos educadores concebe a Matemática como um 

processo de transferência de conhecimento, quando deveria ser um 

processo que estimule os alunos a pensar e os remeta a identificação e 

resolução de problemas ajudando-os a criarem novos hábitos de 

pensamento e ação. Deste modo, o professor deve conduzir o aluno à 

problematização e ao raciocínio, e nunca à absorção passiva das ideias e 

informações que lhes são fornecidas (MATOS, 2017).  

As atuais propostas pedagógicas ao invés de transferência de 

conteúdos prontos acentuam a interação do aluno com o objeto de estudo, 

a pesquisa, a construção dos conhecimentos para o acesso ao 

saber(BICUDO, 1999). 

Os professores de Matemática enfrentam, em sua rotina de sala de 

aula, diferentes tipos de problemas que prejudicam o desenvolvimento dos 

alunos. De acordo com Almeida (2006) atualmente o tema dificuldade no 

aprendizado em Matemática tem sido objeto de pesquisas, palestras, 

encontros, com o objetivo de descobrir as origens de tantos problemas no 

ensino. Algumas questões são recorrentes nestes debates e pesquisas, 

tais como: A deficiência está no próprio sistema de ensino? Os professores 

não estão conseguindo lidar com o processo? Os alunos não estariam 

desmotivados? O que leva o aluno a não conseguir aprender Matemática 

e/ou outras disciplinas? Além dessas, muitas outras questões vêm sendo 

levantadas a fim de buscar uma resposta e possíveis encaminhamentos 

para os problemas enfrentados atualmente na Educação. 

 

Alguns estudantes não aprendem matemática da maneira 
esperada por fatores psicológicos, sociais e familiares onde 
estão inseridos ou apenas por não se adaptarem a metodologia 
utilizada pelo professor. Outros alunos não conseguem aprender 
porque apresentam transtornos de aprendizagem matemática ou 
ainda porque existem dificuldades de aprendizagem em outras 
áreas, como leitura e escrita, que são pouco exploradas nas 
salas de aula (KREMER, 2010, p.1). 

 

Outros aspectos que se destacam quanto ao insucesso na 

aprendizagem de Matemática são a falta de interesse e concentração por 
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parte dos alunos, esses aspectos podem ser provenientes de fatores 

externos, como por exemplo, familiares. Também se destaca o fato de 

muitos alunos não terem o domínio das operações matemáticas básicas ou 

também dos conceitos prévios esperados de acordo com o ano/série em 

que estuda. E, além disso, muitas vezes a Escola não fornece o material 

necessário e nem espaço físico para que o professor desenvolva seu 

trabalho. O professor devido à baixa remuneração se submete a cumprir 

uma grande carga horária e não dispõe de tempo para preparar atividades 

para seus alunos, etc..  

 

As dificuldades no ensino da matemática são facilmente 
observadas por qualquer profissional da área, seja na rede 
pública ou particular de ensino, sendo que vários educadores já 
elencaram elementos responsáveis para que o processo de 
ensino-aprendizagem dessa disciplina seja marcado por um 
maior número de fracassos do que de sucessos (VITTI, 1999, 
p.33). 

 

Diante das dificuldades encontradas por professores e alunos no 

processo de ensino-aprendizagem da Matemática cabe ao professor ir 

àbusca de métodos que venham possibilitar uma melhor compreensão por 

parte do aluno. Portanto o professor deve estar atualizado e utilizar 

métodos sempre adequados para captar atenção e interesse por parte da 

classe. 

 

O processo de ensino e aprendizagem é uma construção 
continua e notável, onde requerem de nós, professores 
independentemente de sua cátedra, constante adaptação 
para que possamos retirar dos processos o melhor e 
aproveitar todas as suas etapas, respeitando 
evidentemente sempre o grau de dificuldade de cada 
educando (GIANCATERINO, 2009, p.17). 

 

 

A instrumentalização do aluno com os saberes matemáticos é de 

fundamental importância quando se busca formar um cidadão crítico e 

autônomo, ou seja, um sujeito capaz de fazer uma leitura própria e 

fundamentada de mundo, das relações de poder, do mundo do trabalho e 

de se entender como um ser que pode interferir na busca de uma 
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sociedade justa. Em vista disso, procura-se contribuir apontando 

alternativas para a melhoria das práticas de ensino da Matemática.  

A presente dissertação tem como objetivo a análise de grupos 

colaborativos para a formação de docentes para o ensino de matemática. 

Portanto buscou-se constituir os grupos colaborativos na formação docente 

dos professores de Matemática atuantes no município de Timbó Grande-

SC e analisar as contribuições da participação em grupos colaborativos à 

formação docente para o ensino de Matemática na rede pública do 

município de Timbó Grande, SC. 

Busca-se contribuir para que às práticas pedagógicas sejam cada 

vez mais aprimoradas tendo em vista uma Educação de qualidade. 

Primeiramente obtivemos um panorama das dificuldades dos alunos em 

Matemática através de levantamento de dados, além de analisar a situação 

atual do ensino da disciplina de matemática no município de Timbó Grande 

– SC. Para posteriormente constituir grupos colaborativos visando discutir e 

analisar os dados obtidos, bem como obter um olhar reflexivo sobre 

práticas pedagógicas e assim propor sugestões para a melhoria do ensino 

de Matemática no município de Timbó Grande – SC.  

Este trabalho visa destacar a contribuição dos grupos colaborativos 

para a formação do professor para que haja resultados positivos no o 

ensino-aprendizagem na disciplina de Matemática, para isso contamos com 

a contribuição de seis professores do município de Timbó Grande- SC. 

Estes se dispuseram a responder o questionário proposto pela autora e 

também a participar do grupo colaborativo. Analisamos as respostas dos 

professores quando entrevistados de forma isolada e depois voltamos a 

fazer as mesmas perguntas para os professores no grupo colaborativo, 

onde todos puderam discutir com os colegas cada questão e as suas 

respostas pessoais, promovendo assim uma ação reflexiva acerca do 

trabalho docente.  

O primeiro capítulo dessa dissertação discute a importância da 

formação docente, pois em um mundo que muda constantemente os 

docentes devem estar sempre atualizados, buscando sempre aprimorar o 

processo-aprendizagem. No segundo capítulo buscamos descrever as 

mudanças no ensino da Matemática, bem como a importância dos 
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educadores se adequarem a essas mudanças para que o ensino da 

Matemática deixe de ser transferência de conhecimentos, regras e 

conteúdos e passe a ter mais significado diante do aluno.  

O terceiro capítulo traz considerações sobre o que é a aprendizagem 

colaborativa, a diferença entre aprendizagem colaborativa e aprendizagem 

cooperativa, além de explicitar exemplos de situações onde a 

aprendizagem colaborativa obteve sucesso nos resultados almejados e 

analisar a participação de professores em grupos de aprendizagem 

colaborativa.  Procuramos investigar como a aprendizagem colaborativa 

pode contribuir com a formação docente e quais os benefícios da 

participação de professores em grupos de aprendizagem colaborativa. 

O quarto capítulo expõe a metodologia de pesquisa utilizada neste 

trabalho, onde analisamos através da coleta de dados as notas de uma 

amostra de alunos de sexto a nono ano da Escola Municipal de Educação 

Básica Gleidis Rodrigues, entrevistamos os professores de Matemática 

atuantes na rede municipal de Educação do município de Timbó Grande-

SC e implantamos o grupo colaborativo. 

No quinto capítulo apresentamos o problema do ensino no resultado 

da análise dos dados obtidos através das notas dos alunos da Escola 

Municipal de Educação Básica Gleidis Rodrigues e as respostas dos 

professores no questionário. Para ajudar a resolver essa problemática foi 

pensado na formação do docente, mas uma formação continuada em que 

ele possa refletir sobre o ensino da matemática, as práticas metodológicas 

que contribuam no bom desempenho dos alunos para uma aprendizagem 

de qualidade. E como isso seria possível? Nessa perspectiva foi 

organizado o grupo colaborativo dando a oportunidade aos professores de 

poderem se encontrar para juntos discutir assuntos relevantes sobre o 

ensino da matemática. 

Diante do que foi revelado pelo estudo realizado, é possível afirmar 

que a formação do Professor é essencial a fim de auxiliar na melhoria da 

prática pedagógica, nesse sentido conclui-se que a formação continuada 

em grupo colaborativo entre outros aspectos contempla o planejamento 

integrado, a redução de tempo de planejamento dos professores e 

promove a reflexão crítica sobre as práticas pedagógicas. Almeja-se que a 
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partir desse trabalho os grupos colaborativos tenham continuidade no 

município de Timbó Grande –SC.  
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1 O ENSINO DA MATEMÁTICA 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) direcionam o ensino 

da Matemática, assim como outras áreas do conhecimento, a novos rumos, 

criando um currículo com objetivos mais definidos, que facilite ao aluno 

aprender a Matemática por compreensão, onde o aluno passe a ser um 

agente ativo do processo de construção do seu próprio conhecimento. As 

finalidades do ensino de Matemática indicam, como objetivos do Ensino 

Fundamental, levar o aluno a: 

 

- identificar os conhecimentos matemáticos como meios para 
compreender e transformar o mundo à sua volta e perceber o 
caráter de jogo intelectual, característico da Matemática, como 
aspecto que estimula o interesse, a curiosidade, o espírito de 
investigação e o desenvolvimento da capacidade para resolver 
problemas;  
 - fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e 
qualitativos do ponto de vista do conhecimento e estabelecer o 
maior número possível de relações entre eles, utilizando para 
isso o conhecimento matemático (aritmético, geométrico, 
métrico, algébrico, estatístico, combinatório, probabilístico); 
selecionar, organizar e produzir informações relevantes, para 
interpretá-las e avaliá-las criticamente;  
- resolver situações-problema, sabendo validar estratégias e 
resultados, desenvolvendo formas de raciocínio e processos, 
como dedução, indução, intuição, analogia, estimativa, e 
utilizando conceitos e procedimentos matemáticos, bem como 
instrumentos tecnológicos disponíveis; 
- comunicar-se matematicamente, ou seja, descrever, 
representar e apresentar resultados com precisão e argumentar 
sobre suas conjecturas, fazendo uso da linguagem oral e 
estabelecendo relações entre ela e diferentes representações 
matemáticas;  
- estabelecer conexões entre temas matemáticos de diferentes 
campos e entre esses temas e conhecimentos de outras áreas 
curriculares;  
- sentir-se seguro da própria capacidade de construir 
conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a auto-estima e a 
perseverança na busca de soluções;  
- interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando 
coletivamente na busca de soluções para problemas propostos, 
identificando aspectos consensuais ou não na discussão de um 
assunto, respeitando o modo de pensar dos colegas e 
aprendendo com eles (BRASIL, 1997, pg. 37). 

 
 

A Matemática, assim como outras áreas do conhecimento, contribui 

significativamente para que tais componentes sejam alcançados, pois 

permite resolver problemas da vida cotidiana, tem muitas aplicações no 
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mundo do trabalho e funciona como instrumento essencial para a 

construção de conhecimentos em outras áreas curriculares. Do mesmo 

modo, interfere fortemente na formação de capacidades intelectuais, na 

estruturação do pensamento e no raciocínio dedutivo do aluno. Então ela 

pode ser vista como um instrumento de cidadania, formando indivíduos 

capazes de questionar a realidade e resolver as situações que se 

apresentam frente ao seu cotidiano.  

O ensino de matemática é um dos possíveis caminhos para preparar 

futuros cidadãos, com conhecimentos científicos críticos de forma que 

possam viver melhor em sociedade. Pois destaca a competência crítica, a 

qual deve ser atribuída a educadores e educandos, no que se refere ao 

desenvolvimento das competências e habilidades dos educandos para que 

estes possam abordar criativamente situações da vida diária, de modo que 

possam apoiar os processos de democratização na sociedade. 

O trabalho com a Matemática em sala de aula representa um desafio 

para o professor na medida em que exige que ele o conduza de forma 

significativa e estimulante para o aluno. Geralmente as referências que o 

professor tem em relação a essa disciplina vêm de sua experiência 

pessoal. Muitos deles afirmam que tiveram dificuldades com aquela 

Matemática tradicionalmente ensinada nas escolas, que tinha como 

objetivo a transmissão de regras por meio de intensiva seção de exercícios 

(SCHNEIDER, 2007). 

Não raramente o professor recebe questionamentos, como: “Mas 

onde vou usar isso?”, “Nunca vou usar esse conteúdo para nada”. Em 

diversas oportunidades, mesmo após a justificativa da aplicação do referido 

conteúdo, os alunos não conseguem compreender sua importância, e isso 

pode levar a desmotivação do aluno em aprender(GALLAS, 2013). 

Ensinar Matemática é desenvolver o raciocínio lógico, estimular o 

pensamento independente, a criatividade e a capacidade de resolver 

problemas. Os professores de Matemática devem procurar alternativas 

para aumentar a motivação dos alunos, desenvolver a autoconfiança, a 

organização, concentração, atenção, raciocínio lógico-dedutivo e o senso 

cooperativo, desenvolvendo a socialização e aumentando as interações do 

indivíduo com outras pessoas. 
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A verdadeira educação é uma ação enriquecedora para todos os 
que com ela se envolvem, e sugere que em vez de se despejar 
conteúdos desvinculados da realidade nas cabeças dos alunos 
deve-se aprender com eles, reconhecer seus saberes, e juntos 
se buscar novos conhecimentos (D’AMBRÓSIO, 1994, p.38). 
 

 

O Ensino da Matemática nos dias atuais deve preocupar-se em criar 

estratégias que possibilitem aos alunos construir significados e conceitos 

matemáticos, não somente calcular e resolver listas de exercícios. Neste 

sentido, é necessário esforço e interesse por parte do professor e o mesmo 

deve saber que o aluno não compreende somente com a explicação, mas 

sim, após várias aplicações de métodos atuais e formas que farão com que 

o aluno perceba a importância de se aprender Matemática. 

 

O processo de formação dos professores perpassa por pontos 
fundamentais, a saber. É importante para o professor tomar 
consciência do que faz ou pensa a respeito de sua prática 
pedagógica, tendo uma visão crítica das atividades e 
procedimentos na sala de aula e dos valores culturais de sua 
ação docente. Adotando uma postura de pesquisador e não 
apenas de transmissor e, tendo um melhor conhecimento dos 
conteúdos escolares e das características do desenvolvimento e 
da aprendizagem de seus alunos (MACEDO, 1994, p.62). 

 

O professor deve estar inovando sempre, é possível comparar as 

metodologias de ensino com um filme que, por melhor que seja, com o 

tempo se tornará desinteressante, do mesmo modo funciona uma 

metodologia de ensino.  Além disso, há que se pensar na individualidade 

dos educandos, os professores devem saber que o aprendizado é pessoal 

e cada um tem o seu ritmo. Certamente a mesma atividade proposta em 

uma determinada turma, vai ter aceitação, participação e resultados 

diferentes quando aplicada em turmas diversas, cabe ao professor sempre 

fazer uma análise de suas práticas e buscar aprimorá-las, procurando 

sempre identificar e enfatizar as qualidades e habilidades de cada aluno.  

A sala de aula deve ser um ambiente seguro e que permita aos 

alunos sentirem confiança em si mesmo, possibilitando-os desenvolver 

suas habilidades. Cabe então ao professor mediar esse processo, propiciar 
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ao aluno o interesse e provocá-lo para a investigação, dar-lhe o sentimento 

de que ele descobre por si próprio o que lhe é ensinado. O professor não 

deve forçar a conclusão, mas sim, deixá-la formar-se espontaneamente, 

compreendendo que cada aluno tem suas limitações, ou seja, cada aluno 

tem sua maneira de aprender. 

 

O professor precisa respeitar o ritmo do “aprender a aprender” 
de cada aluno. Portanto, é preciso encontrar meios para mostrar 
o caminho para o aluno atingir o domínio dos conteúdos 
necessários ao êxito da aprendizagem. O papel da educação é o 
de descobrir estratégias que levem essas diferenças em 
consideração, mas que faça no sentido de promover, ao máximo, 
o desenvolvimento do indivíduo (PRESBITERIS, 1989, p. 10). 

 

 
O filósofo grego Sócrates enfatizava que sua função não era 

ensinar, mas levar as pessoas a descobrir as coisas por si próprias, 

acredita que o professor seja um facilitador da aprendizagem, pois facilitar 

não é a mesma coisa que ensinar. Sendo assim o professor não é um 

“enchedor de baldes”, mas um facilitador da aprendizagem, aquele que 

leva o aluno a discernir as informações importantes e as suas 

necessidades, com isso, aprendendo a avaliar, analisar e organizar essas 

informações de maneira inteligente, pondo metas e projeto de vida, 

buscando a realização desses objetivos, assimilando sempre a tomada de 

decisão não dar a solução, e pra que isso aconteça existem algumas 

formas tais como fazer uso de perguntas inteligentes, instigando, 

desafiando, provocando, motivando o aluno a explorar sua capacidade 

intelectual. 

Os conteúdos não podem ser vistos pelos alunos de forma isolada. 

Não podemos “despejar” conteúdos nos alunos como se fossem gavetas 

que devem guardá-los; aula de Matemática abre a gavetinha de 

Matemática. A segunda aula é Geografia, vamos abrir a gaveta de 

Geografia, agora é aula de Artes, abre a gaveta de Artes e assim por 

diante. Só percebemos a complexibilidade do que exigimos dos nossos 

alunos quando refletimos sobre a nossa ação pedagógica, um dos 

problemas da atual situação da Educação é que muitos educadores não 

planejam suas atividades e não tem uma intencionalidade pedagógica, de 



20 
 

fato, é como se caminhassem sem saber de onde partiram e muito menos 

aonde querem chegar.      

 

O caráter disciplinar do ensino formal dificulta a aprendizagem 

do aluno, não estimula ao desenvolvimento da inteligência, de 

resolver problemas e estabelecer conexões entre os fatos, 

conceitos, isto é, de pensar sobre o que está sendo estudado. O 

parcelamento e a compartimentação dos saberes impedem 

apreender o que está tecido junto (MORIN, 2000, p.45). 

 

A censura imposta pelo regime autoritário, próprio do ciclo das 

ditaduras militares tomou especial cuidado em fincar estacas ideológicas 

ao redor das escolas, bloqueando o questionamento e impondo uma série 

de normas restritivas e limitantes para o encaminhamento do ensino. Como 

professores e considerando a destinação da ação pedagógica, reproduzem 

o poder da censura e, por isso mesmo, restringem a liberdade dos alunos. 

E por não refletirem sobre as consequências da censura ainda reclamam 

da falta de iniciativa, autonomia e criatividade dos educandos. Às escolas 

foram impostas muitas regras de “como proceder” ao mesmo tempo em 

que diminuíram suas condições materiais de funcionamento e as suas 

possibilidades de relacionamento com os reais problemas da comunidade 

circundante. Os livros didáticos por terem que se adequar às 

recomendações oficiais deixaram de expressar a realidade, os professores 

por sua vez viram censurados os seus direitos e as suas iniciativas, 

principalmente através da restrição econômica. É chegada à hora de 

acordar e de contestar a impostura, a arrogância e o poder das instituições 

autoritárias que não se renovam historicamente e tem suas antenas 

voltadas para o passado reproduzindo a ignorância e a alienação (DA 

SILVA, 1988). 

No cenário da Educação atual, devemos levar em consideração os 

avanços tecnológicos e também que vivemos em um mundo globalizado, 

Ramos (2015), especialista em Educação, afirma que temos uma Escola 

do século XIX, um Professor do século XX e um Aluno do século XXI. E 

nesse contexto o professor deixa de ser o detentor do saber, visto que hoje 

em dia muitas pessoas têm acesso imediato às informações, por meio de 
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celular, tablet, notebook, etc., e essas informações mudam 

constantemente. É importante ressaltar que mesmo com acesso a todas as 

informações os jovens ainda não utilizam os recursos que lhes são 

disponibilizados de forma produtiva, diante desse fato o professor pode 

intervir de forma significativa na mediação do conhecimento, orientando e 

aprendendo juntos, é necessário tornar o aluno um ser pesquisador, capaz 

de buscar soluções para seus problemas e produzir novos conhecimentos.   

A tecnologia traz a interação de todos os espaços e tempos, 

trabalhar com a tecnologia é abrir a Escola para o mundo e trazer o mundo 

para dentro da Escola.  Mas os novos veículos de comunicação e as novas 

tecnologias não foram ainda colocados a serviço da escola como 

instrumentos que podem ajudar na busca, produção e transformação do 

conhecimento. Sobre isso, Corrêa (2003, p.43) pondera que: “O contato 

entre educação e tecnologias, quando usadas como mediação de uma 

determinada prática educativa, elucida, de forma atraente, o ensino aos 

estudantes”.  

Não é possível aprender sem que alguma forma de leitura esteja 

envolvida, a leitura é um dos fundamentos importantes para aprendizagem. 

Ela é um dos meios pelo qual construímos conhecimentos, promovemos 

reflexão sobre os diferentes assuntos e desenvolvemos o intelecto, 

favorecendo assim a formação de um cidadão crítico.  

Saber ler é uma competência indispensável em todas as disciplinas, 

mas não basta apenas saber ler é preciso realmente ler, ou seja, saber 

interpretar. Muitas vezes a falta de interpretação atrapalha o aprendizado 

de todas as disciplinas, porém o incentivo a prática da leitura parte apenas 

da disciplina de português e é incumbida a esta, a tarefa de ensinar a 

interpretar.  

O professor deve ser um incentivador, motivando seus alunos a criar 

o hábito da leitura, mas para isso ele deve também ter o hábito de ler, deve 

ter consciência da necessidade, além de praticar com eficiência esse 

hábito. Através da leitura realizada com prazer, é possível desenvolver a 

imaginação, desenvolvendo a escuta, enriquecendo o vocabulário, 

envolvendo linguagens diferenciadas, etc. 
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Tendo em vista que o aluno precisa conviver com o texto de 
matemática e interpretá-lo durante toda a sua carreira escolar, 
em situação formal, e que o sucesso nessa tarefa está ligado à 
língua portuguesa, a investigação de situações de entendimento 
torna-se fundamental para o desenvolvimento de uma didática 
que facilite o desempenho do educando na escola ou fora dela 
(BITTENCOURT, 2008, p. 5). 

 

Paulo Freire destaca a necessidade de atentarmos para as leituras 

de mundo que, na maioria das vezes, antecedem a leitura da palavra 

escrita. Os professores cometem o erro de muitas vezes dar ênfase em 

apenas um sentido, não permitindo que os alunos se expressem através 

das múltiplas linguagens.  Reduzir o processo de leitura somente ao verbal-

escrito é perder de vista a realidade em que todos nós estamos inseridos. 

Um aspecto importante muitas vezes esquecido pelos docentes são 

os temas transversais, o ensino dos mesmos é fundamental quando se 

busca desenvolver a capacidade crítica-reflexiva do aluno com relação às 

questões político-social-cultural e formar cidadãos em sua totalidade.  

Com base nos grandes avanços da humanidade é que se percebe a 

importância de trabalhar dentro dos conceitos apresentados. Portanto, 

cabe aos educadores ter habilidade e criatividade para melhor desenvolver 

o potencial que cada educando possui. O modo de ensinar reflete o que o 

professor é em relação a sua competência profissional, a sua posição 

como cidadão e como ser humano.  
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2 FORMAÇÃO DOCENTE 

 
 

É verdade que o mundo contemporâneo está marcado pelos 

avanços na comunicação e na informática e por tantas outras 

transformações tecnológicas e científicas. Essas transformações intervêm 

nas várias esferas da vida social, provocando mudanças econômicas, 

sociais, políticas, culturais, afetando, também, as escolas e o exercício 

profissional da docência (LIBÂNEO, 2001).  

A atividade docente vem se modificando em decorrência de 

transformações nas concepções de escola e nas formas de construção do 

saber, resultando na necessidade de se repensar a intervenção 

pedagógico-didática na prática escolar. Um dos aspectos mais importantes 

dessas transformações é o investimento na qualidade da formação dos 

docentes e no aperfeiçoamento das condições de trabalho nas escolas, 

para que favoreçam a construção coletiva de projetos pedagógicos 

capazes de alterar os quadros de reprovação, de retenção e da qualidade 

social e humana dos resultados da escolarização (RIOS, 2001). 

De acordo com Rios (2001, p. 53) o docente é professor em 

exercício, isto é, que efetivamente desenvolve uma atividade. Ser professor 

é uma profissão. Mas é no efetivo exercício de sua profissão que o 

professor recebe a denominação de docente, particípio presente – aquele 

que está desenvolvendo um processo de ensinar.  

Libâneo (2001) destaca alguns pontos que sinalizam um 

posicionamento sobre as novas atitudes docentes diante das realidades do 

mundo contemporâneo, são elas, Assumir o ensino como mediação: 

aprendizagem ativa do aluno com a ajuda pedagógica do professor; 

Modificar a ideia de uma escola e de uma prática pluridisciplinares para 

uma escola e uma prática interdisciplinares; Conhecer estratégias do 

ensinar a pensar, ensinar a aprender a aprender; Persistir no empenho de 

auxiliar os alunos a buscarem uma perspectiva crítica dos conteúdos, a se 

habituarem a aprender as realidades enfocadas nos conteúdos escolares 

de forma crítico-reflexiva; Assumir o trabalho de sala de aula como um 

processo comunicacionale desenvolver a capacidade comunicativa; 
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Reconhecer o impacto das novas tecnologias da comunicação e 

informação na sala de aula; Atender a diversidade cultural e respeitar as 

diferenças no contexto da escola e da sala de aula; Investir na atualização 

científica, técnica e cultural como ingredientes do processo de formação 

continuada; Integrar no exercício da docência a dimensão afetiva; 

Desenvolver comportamento ético e saber orientar os alunos em valores e 

atitudes  em relação à vida, ao ambiente, às relações humanas, à si 

próprios.   

Sobre a expressão “dar aula” muito utilizada entre docentes, Rios 

(2001, p. 27) argumenta, a aula não é algo que se dá, mas que se faz, no 

trabalho conjunto de professores e alunos. O fazer aula não se restringe à 

sala de aula, está além de seus limites, no envolvimento de professores e 

alunos com a aventura do conhecimento, do relacionamento com a 

realidade. 

 
Por intermédio do gesto de ensinar, o professor, na relação com 
os alunos, proporciona a eles, num exercício de mediação, o 
encontro com a realidade, considerando o saber que já possuem 
e procurando articulá-lo a novos saberes e práticas. Possibilita 
aos alunos a formação e o desenvolvimento de capacidades e 
habilidades cognitivas e operativas (LIBÂNEO, 1991, p.100).  

 

 

Se não há ensino sem aprendizagem, pode-se concluir que o 

professor – ensinante – aprende no processo de ensinar, aprende sempre. 

Entretanto, seu aprendizado é diferente do aprendizado dos alunos – há 

uma especificidade em seu trabalho e é para ela que se volta a didática. A 

didática faz parte essencial da formação e da prática docente (RIOS, 

2001).Para Libâneo (1998, p. 55) “A didática é a disciplina que ordena e 

estrutura teorias e práticas em função do ensino, isto é, está a serviço do 

trabalho profissional do professor”. 

 

Fala-se muito que é preciso desenvolver nos alunos, hoje, a 
capacidade de aprender a aprender. Ora, nos cursos de 
formação de professores, a tarefa dos docentes é ensinar a 
ensinar. E isso quer dizer responder a um desafio colocado 
continuamente, no sentido de garantir organicidade e coerência 
ao processo que, com estas características, poderíamos 
denominar, ligando seus dois pólos constituintes, um processo 
de ensinagem (ANASTASIOU apud RIOS, 1998, p. 55). 
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A formação de professores de Matemática é um grande desafio. 

Considerando que o professor de Matemática é o principal articulador entre 

os conhecimentos matemáticos produzidos e os alunos, e um dos grandes 

responsáveis por possíveis transformações tanto na escola como na 

sociedade. 

 

Num tempo de reinvenção da prática social, a formação do 
profissional da educação está em processo de metamorfose. A 
educação é o processo histórico, concreto e dinâmico da 
produção da existência humana 
(WITTMANN apud MOREIRA, 2002, p. 13). 

 

 

A formação inicial é muito importante para a incorporação de uma 

cultura profissional, ou seja, para a construção de características 

essenciais do professor de Matemática.   

É indispensável que os professores tenham uma boa 

fundamentação teórica que lhe dê condições de compreender as razões 

para a utilização das diversas metodologias. Pois, a fundamentação teórica 

gera confiança, e somente assim o professor poderá escolher qual 

metodologia poderá utilizar. Para que isso seja possível é interessante que 

o professor procure ao longo de sua atuação profissional, uma formação 

constante, teórica e metodológica, para que a partir de uma base teórica 

busquem novos métodos de ensino. Porém, são poucos os interessados 

em mudar esse quadro. São poucas as oportunidades de cursos de 

formação devido à pouca procura, e, consequentemente, os professores 

acabam por se basear em livros didáticos que muitas vezes fornecem uma 

metodologia que não viabilize a compreensão dos conteúdos matemáticos 

(SANTOS, 2014). 

 

A formação dos professores se configura preocupação central 
nesse sentido. Mais do que instruir, eles devem educar, 
entendendo educação como a preparação para o exercício 
consciente da cidadania que se faz atuando politicamente na 
transformação social.  O problema é que grande parte dos 
professores tem como principal orientação o domínio do 
conteúdo e das técnicas, restringindo sua função ao 
cumprimento do programa de ensino (BONA, 2008, p.7).  
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.  
 

Uma das grandes preocupações dos professores é com relação à 

quantidade de conteúdo trabalhado. Para esses professores o conteúdo 

trabalhado, é a prioridade, ao invés da aprendizagem do aluno. É difícil o 

professor que consegue se convencer de que seu objetivo principal no 

processo educacional é que os alunos tenham o maior aproveitamento 

possível, e que esse objetivo fica longe de ser atingido quando a meta do 

professor passa a ser cobrir a maior quantidade possível de matéria em 

aula. Com isso, muitos professores concebem a matemática um processo 

de transferência de conhecimento. Porém, a matemática deve ser um 

instrumento que estimule os alunos a pensar e os remeta a identificação e 

resolução de problemas, ajudando-os a criarem novos hábitos de 

pensamento e ação. Deste modo, o professor deve conduzir o aluno à 

problematização e ao raciocínio, e nunca à absorção passiva das ideias e 

informações que lhes são fornecidas (BONA, 2008). 

Tradicionalmente, a prática mais frequente no ensino de Matemática 

é aquela em que o professor apresenta o conteúdo oralmente, partindo de 

definições, exemplos, demonstração de propriedades, seguidos de 

exercícios de aprendizagem, fixação e aplicação, e pressupõe que o aluno 

aprenda pela reprodução. Considera-se que uma reprodução correta é a 

evidência de que ocorreu a aprendizagem. Essa prática de ensino mostra-

se ineficaz, pois a reprodução correta pode ser apenas uma simples 

indicação de que o aluno aprendeu a reproduzir, mas não compreendeu o 

conteúdo. É necessário que o aluno mude sua posição, de passivo para 

ativo, e seja capaz de construir seu próprio conhecimento. Ao educador 

cabe o papel de orientador e de facilitador da aprendizagem que busca 

ajudar o aluno a construir seus conceitos, percebendo as necessidades de 

suas aplicações (SKINNER, 2009). 

O grande desafio no processo do ensino de matemática é encontrar 

a melhor forma de aprendizagem, para isto é necessário desenvolver um 

programa dinâmico que apresente o ensino atual ligado aos problemas 

cotidianos. Atualmente, são muitas metodologias de ensino e correntes que 

após muitos estudos e pesquisas, afirmam que apenas a memorização e a 

repetição não bastam para que haja um processo de ensino aprendizagem. 
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Faz-se necessário uma busca de novos métodos de ensino. “Ninguém 

nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz educador, a 

gente se forma, como educador, permanentemente, na prática e na 

reflexão da prática” (FREIRE, 1991, p. 58).  

É importante que professores e alunos sejam curiosos, instigadores. 

É preciso, indispensável mesmo, que o professor se ache repousado no 

saber de que a pedra fundamental é a curiosidade do ser humano 

(FREIRE, 1996, p.96). Faz-se necessário, portanto, que se proporcionem 

momentos para experiências, para as buscas. O educador precisa estar 

disposto a ouvir, a dialogar, a fazer de suas aulas momentos de liberdade 

para falar, debater e ser aberto para compreender o querer de seus 

estudantes. 

 Entre as qualificações essenciais desejadas do professor de 

Matemática, além do bom domínio conceitual em sua área, está um 

compromisso ético e afetivo com a promoção do aluno, nas suas 

circunstâncias, uma identificação construída em torno de objetivos comuns 

com a instituição em que atua e uma compreensão do sentido social, 

político e filosófico de sua função, não somente, mas também 

consubstanciada nas diretrizes educacionais que presidem seu trabalho 

(FREIRE, 1996). 

Assim, o professor precisa fornecer ao aluno tarefas de 

aprendizagem que apresentem algum desafio, mas estejam ao seu 

alcance, e de ajudá-los a realizá-las com sucesso, pois, a autoconfiança 

dos alunos cresce à medida que experimentam sucessos na aprendizagem 

(VASCONCELOS, 2000). 

São muitas as técnicas e métodos que surgiram para facilitar a 

compreensão do aluno. Contudo, a resistência ainda encontrada em muitos 

educadores impede que a Matemática seja vista como um instrumento 

indispensável para o aluno. Visto que, o professor é tido como referencial 

na sala de aula, o qual deve ser o primeiro a demonstrar as aplicações fora 

do âmbito escolar daquilo que se aprende dentro dele.  

A figura do professor é o centro das atenções e que influi muito no 

gosto ou não dos alunos pela Matemática. O professor precisa ser hábil, 

tem que usar de todos os artifícios para despertar o interesse dos alunos. É 
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preciso apresentar o conteúdo de maneira que faça sentido para eles e que 

o mesmo venha realmente ao encontro de suas necessidades de modo 

que todos possam entendê-lo e cultivá-lo no dia-a-dia (SANTOS, 2014).  

Para Freire (1996) o ensino é muito mais que uma profissão, é uma 

missão que exige comprovados saberes no seu processo dinâmico de 

promoção da autonomia do ser de todos os educandos. Os princípios 

enunciados por Paulo Freire promovem a inclusão de todos os educandos 

numa escolaridade que os dignifica e respeita, pois respeita a sua leitura 

do mundo como ponte de libertação e autonomia de ser pensante e 

influente em seu próprio desenvolvimento.  

 Os professores são unânimes em reconhecer o impacto das atuais 

transformações econômicas, políticas, sociais e culturais na educação e no 

ensino, levando a uma reavaliação do papel da escola e dos professores. 

Entretanto, por mais que a escola básica seja afetada, ela mantém-se 

como instituição necessária a democratização da sociedade. Por isso o 

tema formação de professores assume no Brasil de hoje importância 

crucial. Não há reforma educacional, não há proposta pedagógica sem 

professores, já que são os profissionais mais diretamente envolvidos com 

os processos e resultados da aprendizagem escolar (LIBÂNEO, 2001). 

Diversos estudos têm apontado os problemas de formação inicial e 

continuada do professor. Critica-se a rigidez curricular e metodológica dos 

cursos de formação e o desligamento da prática. Entretanto, é certo que 

formação geral de qualidade dos alunos depende de formação de 

qualidade dos professores (LIBÂNEO, 2001). 

Para que o professor possa trabalhar numa abordagem 

sócioconstrutivista, e que planeje e promova na sala de aula situações em 

que o aluno estruture suas ideias, analise seus próprios processos de 

pensamento (acertos e erros), expresse seus pensamentos resolva 

problemas, numa palavra, faça pensar, é necessário que seu processo de 

formação tenha essas características. Parece claro que às inovações 

introduzidas no ensino correspondam mudanças na formação inicial e 

continuada de professores (LIBÂNEO, 2001).   

As investigações sobre formação de professores apontam como 

questão chave o fato de que os professores desempenham uma atividade 
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teórico prática, e  é difícil pensar na possibilidade de educar fora de uma 

situação concreta e de uma realidade definida. Especificamente quanto às 

práticas de formação de professores, a tendência investigativa mais 

recente e mais forte é a que concebe o ensino como atividade reflexiva. A 

ideia é a de que o professor possa pensar sua prática, ou em outros termos 

que o professor desenvolva a capacidade reflexiva sobre sua própria 

prática. Tal capacidade implicaria por parte do professor uma 

intencionalidade e uma reflexão sobre seu trabalho (LIBÂNEO, 2001).  

Deste modo a formação continuada por meio de grupos 

colaborativos contempla com êxito tais perspectivas.   
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3 GRUPOS COLABORATIVOS NA FORMAÇÃO DOCENTE 

 

Nas culturas de colaboração, as relações de trabalho em 

colaboração, exercidas pelos professores, podem ser classificadas como 

espontâneas, voluntárias, orientadas para o desenvolvimento, difundidas 

no tempo e no espaço e imprevisíveis. As relações espontâneas são 

sustentadas nas interações entre os próprios profissionais e evoluem 

espontaneamente (HARGREAVES, 2001). 

As relações de trabalho em colaboração são voluntárias quando 

resultam da própria percepção que os professores têm do seu valor, que é 

consequência da sua experiência profissional, e sentem o trabalho em 

conjunto como agradável e produtivo. Nas relações de trabalho orientadas 

para o desenvolvimento os professores decidem as finalidades e as tarefas 

do seu trabalho em conjunto, deixando de parte os propósitos dos 

elementos externos (HARGREAVES, 2001).  

As relações difundidas no tempo e no espaço dependem de uma 

entidade que regula de forma clara essa cultura de colaboração, este tipo 

de relação de colaboração constitui-se na forma como os professores 

vivenciam o dia-a-dia na escola. E as relações classificadas como 

imprevisíveis os professores atuam com discrição, mas exercem controle 

sobre o que desenvolvem, transformando as suas ações em resultados 

incertos e imprevisíveis (HARGREAVES, 2001).  

         O trabalho colaborativo não deve se limitar a interações que se 

restringem à troca de informações e de materiais e por contribuir de modo 

restrito para o desenvolvimento profissional dos professores. Pelo 

contrário, o trabalho conjunto através de uma docência assegurada por 

equipe, o planejamento conjunto, a pesquisa-ação, o acompanhamento 

permanente de colegas e a tutoria, entre outros, no entendimento de Fullan 

e Hargreaves (2000) e Lima (2002), têm potencial para promover a 

qualificação profissional, pois implicam a mobilização de saberes e o 

recurso a processos de diálogo para a tomada de decisões, e que exigem 

um maior aprofundamento de conceitos de educação, docência e 

aprendizagem (FERNANDES; CARVALHO; CARVALHO, 2010). 
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Para que se verifique um verdadeiro trabalho em colaboração, 
têm que ser analisadas criticamente as práticas existentes, 
procurando melhores alternativas e trabalhando em conjunto, 
arduamente, para introduzir alterações e avaliar o seu valor 
(FULLAN & HARGREAVES, 2001, p. 102) 

 

O trabalho docente em coletividade pode favorecer o 

desenvolvimento da destreza na análise crítica, na resolução de problemas 

e na tomada de decisões. O que ocorre entre pessoas que tentam resolver 

um problema significativo para todos e estabelecem um diálogo no qual 

soluções são propostas, ampliadas, modificadas ou contrapostas é a co-

construção do conhecimento, parte essencial do processo de 

aprendizagem (WELLS, 2001). 

 

O conhecimento de forma colaborativa é gerado e co-construído 
coletivamente e produzido na interatividade entre duas ou mais 
pessoas que dele participam, constituindo-se o núcleo da 
atividade. Assim, as tarefas conjuntas provocam uma 
necessidade de confrontar pontos de vista divergentes, acerca 
da mesma atividade, o que possibilita a descentralização 
cognitiva e se traduz no conflito sociocognitivo que mobiliza as 
estruturas intelectuais existentes e obriga os sujeitos a 
reestruturá-las, dando lugar ao progresso intelectual (BOLZAN 
2002, p.53). 

 

Segundo Araújo (2004) na aprendizagem colaborativa as pessoas 

nela envolvidas passam a reconhecer o que sabem, o que os outros sabem 

e o que todos não sabem e essas atitudes resultam na busca de superação 

dos limites do grupo.  

O trabalho colaborativo permite aos professores enfrentar as 

situações imprevisíveis e incertas da sua profissão de forma mais 

confortável. 

Embora vivenciem na escola diversas situações de colaboração, 

como eventuais trocas de materiais, ajuda em situações difíceis, reuniões, 

entre outras, professores muitas vezes não dispõe de tempo e não tem 

oportunidade para refletir sobre a prática pedagógica com seus colegas.  

 

É necessário que os professores das escolas brasileiras tenham 
um espaço para reflexão, planejamento e transformação de sua 
prática educacional em atividades humanizadoras para si mesmo 
e para seus alunos (MARTINS, 2002, p.233). 
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Além disso, existe a resistência por parte de alguns professores ao 

trabalho colaborativo que pode ser “encarada como uma admissão da 

própria incompetência” (LIMA, 2002, p. 53). 

 

Pode-se ensinar vinte anos ao lado de um colega sem nunca ter 
falado com ele sobre pedagogia e sem saber mais sobre as suas 
práticas do que simples rumores. A maioria dos professores 
resiste tanto à objetivação dos seus atos profissionais através da 
pesquisa, quanto à análise cooperativa das suas práticas entre 
colegas (PERRENOUD, 2002, p.96). 

 
 

Contudo, o modo como as escolas estão organizadas limita 

fortemente a possibilidade de esta interdependência ser alargada a níveis 

mais profundos. Para tal contribuem diversos fatores: por exemplo, a 

tradição cultural do trabalho isolado na sala de aula, um currículo rígido 

prescrito que suscita pouca necessidade de trabalho conjunto entre os 

colegas e horários letivos que não criam espaços comuns livres para o 

trabalho colaborativo (LIMA, 2002; ROLDAO, 2007). Sobre isso Hargreaves 

(2001, p.217), argumenta: “Culturas de colaboração são incompatíveis com 

sistemas escolares nos quais as decisões sobre o currículo e a avaliação 

são fortemente centralizados”. 

Diversos estudos confirmam a existência de uma cultura 

individualizada, muito longe de uma cultura de colaboração, em que o 

professor cumpre uma tarefa que lhe está atribuída, não tendo por hábito 

partilhar as dúvidas, os problemas surgidos no cotidiano escolar. Uma 

outra concepção de formação contínua só será possível se os professores 

reconhecerem aos outros professores capacidade de discussão dos 

problemas que lhes são comuns (PACHECO; FLORES, 1999, p. 135). 

Ao valorizar o trabalho colaborativo, não se nega a importância da 

atividade individual na docência, defende-se a reconciliação dos dois tipos 

de atividades – grupais e individuais – entendendo que qualquer delas, 

sem a outra, limita o potencial de trabalho dos professores (FULLAN; 

HARGREAVES, 2000). 
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3.1 Aprendizagem Colaborativa 

 

Conceituar a aprendizagem colaborativa não é simples porque há 

uma diversidade de usos desse termo tanto no campo acadêmico quanto 

em outros campos. Aprendizagem colaborativa implica interação entre 

grupos de pessoas, presencialmente ou não com o intuito de aprender algo 

juntos. Na colaboração todos trabalham em conjunto, em um esforço 

coordenado, a fim de alcançar o objetivo ao qual se propuseram 

(DILLENBOURG, 1999). 

Existem diferenças entre colaboração e cooperação e para 

Dillenbourg essas diferenças podem ser explicadas pelo modo de 

execução de tarefas em cada grupo. Na colaboração todos trabalham 

juntos para alcançar seus objetivos, já na cooperação cada um dos 

membros fica responsável por uma parte da tarefa.  

Em uma visão mais ampla do que significa aprender 

colaborativamente, pode-se dizer que, de maneira geral, espera-se que 

ocorra a aprendizagem como efeito colateral de uma interação entre pares 

que trabalham em sistema de interdependência na resolução de problemas 

ou na realização de uma tarefa. Segundo alguns estudiosos desse tipo de 

aprendizagem, a interação em grupos realça a aprendizagem, mais do que 

em um esforço individual. Uma aprendizagem mais eficiente, assim como 

um trabalho mais eficiente, é colaborativa e social em vez de competitiva e 

isolada. A troca de ideias com outras pessoas melhora o pensamento e 

aprofunda o entendimento (GERDY, apud WIERSEMA, 2000). 

De acordo com Vygotsky (1989) atividades realizadas em grupo, de 

forma conjunta, oferecem enormes vantagens, que não estão disponíveis 

em ambientes de aprendizagem individualizada. O autor explica que a 

constituição dos sujeitos, assim como seu aprendizado e seus processos 

de pensamento (intrapsicológicos), ocorrem mediados pela relação com 

outras pessoas (processos interpsicológicos). Elas produzem modelos 

referenciais que servem de base para nossos comportamentos e 

raciocínios, assim como para os significados que damos às coisas e 

pessoas. 
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A colaboração é uma filosofia de interação e um estilo de vida 
pessoal, enquanto que a cooperação é uma estrutura de 
interação projetada para facilitar a realização de um objetivo ou 
produto final. Aprendizagem colaborativa é uma maneira de lidar 
com as pessoas que respeita e destaca as habilidades e 
contribuições individuais de cada membro do grupo. Os 
praticantes da Aprendizagem Colaborativa aplicam essa filosofia 
na sala de aula, nas reuniões de comitê, com grupos 
comunitários, dentro de suas famílias e geralmente como um 
modo de viver e lidar com outras pessoas (PANITZ, 1996, p.1).  

 

 

No campo da investigação educacional, desde há mais de uma 

década, há um amplo consenso a ideia de que a colaboração profissional 

entre colegas é um fator fundamental de aprendizagem dos docentes no 

local de trabalho. 

A valorização do trabalho colaborativo no âmbito das instituições 

escolares tem sido associada a possibilidades quer de positivamente se 

responder aos desafios que a aprendizagem coloca quando se reconhece 

a importância de o currículo se centrar nos estudantes, quer de promover o 

desenvolvimento profissional dos professores (HARGREAVES, 2001). 

 

Refletir sobre a prática pedagógica parece ser um dos pontos de 
partida, pois compreender o processo de construção de 
conhecimento pedagógico de forma compartilhada implica 
compreender como se constitui esse processo no cotidiano 
escolar, local de encontros e desencontros, de possibilidades e 
limites, de sonhos e desejos, de encantos e desencantos, de 
atividade de reflexão, de interação e de mediação nessa 
construção que não é unilateral, mas acontece à medida que 
compartilhamos experiências, vivências, crenças, saberes, etc. 
numa ciranda que não se esgota, ao contrário, se desdobra, se 

modifica, se multiplica, revela conflitos e se amplia (BOLZAN, 
2002 p. 27).  

 

 

Segundo Little, (1990), existem quatro formas de colaboração, sendo 

elas, narrar e procurar ideias, onde cada professor preserva a sua 

individualidade. Ajuda e apoioque consiste em ajuda na resolução de 

problemas e dificuldades com que se deparam. Partilha que corresponde a 

um intercâmbio de materiais, métodos e trocas de ideias e opiniões. 

Trabalho em co-propriedade que envolve encontros entre professores 
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firmados na responsabilidade partilhada do trabalho de ensinar e na ideia 

de uma autonomia coletiva.  

No que tange ao contexto escolar a aprendizagem colaborativa vem 

sendo muito defendida no meio acadêmico atual, pois se reconhece nessas 

metodologias o potencial de promover uma aprendizagem mais ativa por 

meio do estímulo: ao pensamento crítico; ao desenvolvimento de 

capacidades de interação, negociação de informações e resolução de 

problemas. 

Matthewset al. (1995) destacam as principais características da 

aprendizagem colaborativa: 

-cabe aos próprios alunos a organização do grupo; 

-a definição de papéis é negociada e definida pelos alunos; 

-o professor encaminha as perguntas de volta para os próprios alunos 

responderem; 

-o trabalho avaliado pelos alunos em sala não é entregue ao professor, 

sendo apenas mais um estágio do trabalho final; 

-os alunos não recebem treinamento especial para trabalharem em grupo, 

pois o professor acredita que eles são participantes responsáveis que já 

usam habilidades sociais para desenvolver e completar atividades no 

trabalho colaborativo; 

-os alunos resolvem os conflitos no grupo; 

-os teóricos e praticantes dessa proposta metodológica tendem a vir da 

área humanística e das ciências sociais. 

A aprendizagem colaborativa vem de encontro às mudanças de 

práticas pedagógicas e da maneira de ensinar que vêm sendo discutida 

atualmente, tal metodologia propicia um ambiente reflexivo, instigante e 

desafiador, onde os alunos fazem parte do processo de ensino-

aprendizagem e a figura do professor passa de transmissor do 

conhecimento para orientador.  

Os estudantes que vivenciam a experiência de aprendizagem 

colaborativa também aprendem a conviver melhor em sociedade, uma vez 

que as ideias são discutidas em conjunto e que cada um deve respeitar a 

opinião do outro. Nesse contexto os alunos podem expor seus 
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conhecimentos prévios e a partir deles constituir novas ideias dando mais 

significado aos conteúdos e temas abordados.  

 

Tanto professores como alunos pensam, lêem, questionam suas 
próprias ideias e interagem com seus colegas, compartilhando 
suas inseguranças, tornando esta intenção enriquecida 
mutuamente (BEHRENS; ZEM, 2007, p.50). 
 
 

A aprendizagem colaborativa pode ser aliada com as tecnologias, 

visto que a aprendizagem colaborativa parte da interação entre os 

indivíduos, e no contexto em que estamos inseridos, as tecnologias, tais 

como, celulares, Internet, entre outros, nos propiciam melhor comunicação 

e interação dos indivíduos. Esta abordagem também torna o ensino 

aprendizagem mais atraente e eficiente, uma vez que não é necessário 

estar em um mesmo espaço para poder interagir. 

As tecnologias permitem um novo encantamento na escola, ao abrir 

suas paredes e possibilitar que alunos conversem e pesquisem com outros 

alunos na mesma cidade, país ou do exterior, no seu próprio ritmo. O 

mesmo acontece com os professores (MORAN, 1994). 

As tecnologias, assim como a aprendizagem colaborativa nos 

proporciona um olhar inovador para o ensino aprendizagem, partindo desse 

ponto de vista esta aliança só trazem benefícios, propiciando um melhor 

ensino aprendizagem.  Entretanto, para partir de tais perspectivas é 

necessário ser um professor investigador, disposto a refletir sobre seus 

métodos de ensino e inová-los. Também é necessário estar sempre 

atualizado assumindo o papel de professor pesquisador.  

 

O professor além de saber os conhecimentos sobre determinada 
área da realidade, que se converterá no conteúdo do ensino, 
alia-se ao domínio de recursos teóricos e metodológicos para 
transmissão, partilha e socialização dos conhecimentos 
(PIMENTA; LIMA 2004, p. 65). 

 
 

Para melhor entender o tema abordado, a autora buscou encontrar 

experimentos semelhantes e analisar seus resultados.  
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Nosso principal objetivo é problematizar e refletir sobre a nossa 
prática pedagógica no ensino-aprendizagem da álgebra 
elementar. Aliás, no grupo, assumimos essa prática como ponto 
de partida e de chegada nas nossas discussões semanais. Estas 
discussões, no entanto, não se limitam ao ensino da álgebra 
elementar. Inúmeras vezes, face às dificuldades e desafios que 
nós vimos enfrentando no cotidiano escolar, as reuniões tornam-
se um espaço de desabafo.  
Além de encontros ocasionais de estudo teórico-metodológico, 
envolvendo leitura e discussão de textos, existem ações 
investigativas que podem ser realizadas coletiva ou 
individualmente. Quando a atividade for de interesse de todos, 
esta é planejada, aplicada e avaliada por todos. Quando a 
atividade investigativa for decorrente de um problema ou 
interesse particular, esta recebe a colaboração e a análise de 
todos os participantes do grupo. Deste modo, a pauta das 
reuniões é planejada coletivamente (GRUPO DE PESQUISA-
AÇÃO EM ÁLGEBRA ELEMENTAR, 2001, p. 2). 

 

Um artigo publicado pela revista Educa, apresenta parte dos estudos 

desenvolvidos durante um estágio de pós-doutorado a partir das 

observações realizadas no primeiro semestre de 2012 das reuniões do 

Grupo de Sábado (GdS), onde as autoras buscaram relacionar a dinâmica 

deste grupo com a experiência do projeto de pesquisa Grupo de Estudo e 

Trabalho Pedagógico de Ensino de Matemática: Formação Continuada de 

Professores dos Anos Iniciais Para o Ensino de Matemática(GETEMAT), 

financiado pelo CNPq e desenvolvido em Vilhena (RO) junto a docentes da 

rede municipal de ensino. 

As autoras realizaram um estudo da história da constituição do 

Grupo de Sábado (GdS) a partir de duas teses de doutorado que foram 

desenvolvidas considerando os trabalhos do grupo (PINTO, 2002; 

JIMÉNEZ ESPINOSA, 2002), assim como da análise dos livros produzidos 

por seus participantes: Grupo de Pesquisa-Ação em Álgebra Elementar 

(2001); Fiorentini; Espinosa (2003); Fiorentini; Cristovão (2007); Carvalho; 

Conti (2009). A partir dos estudos de Cochran-Smith; Lytle (1993, 1999, 

2009) e Fiorentini (2004, 2011), as autoras procuraram identificar pontos de 

convergência entre a experiência do GdS e o trabalho de outro grupo de 

professores, que se desenvolveu a partir de um projeto de pesquisa 

financiado pelo CNPq junto a docentes dos anos iniciais da rede municipal 

de Vilhena (RO), o chamado GETEMAT.  

Foram utilizadas como material de análise pelas autoras as 

observações das reuniões do primeiro semestre de 2012 do GdS como 
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contraponto aos registros das reuniões do GETEMAT que ocorreram entre 

o segundo semestre de 2009 e o segundo semestre de 2011. 

 

Somos um grupo de professores que dão aula de matemática e, 
como o nome indica, nos reunimos aos sábados para refletir e 
analisar a prática pedagógica em matemática de uma 
perspectiva micro (sala de aula) e de uma perspectiva macro (as 
políticas e gestões públicas da educação brasileira). Move-nos a 
concepção de que o professor é produtor de conhecimento da 
prática e essa produção se dá à medida que transforma a sala 
de aula em campo de investigação (CARVALHO; CONTI, 2009, 
p.7). 

 
 

De acordo com as autoras supracitadas observou-se uma grande 

dificuldade das docentes que participaram do projeto em considerar sua 

prática como um recurso importante na geração de conhecimento. As 

professoras não se viram como produtoras de conhecimento e sim como 

usuárias do conhecimento produzido por outros. E tinham uma 

preocupação em “obter conhecimento” para melhorar a prática, se 

preocupavam com um conhecimento para o uso. 

As autoras concluíram que as experiências das reuniões de grupo 

de sábado apontam para a importância dos grupos colaborativos para a 

problematização do processo de aprender e ensinar Matemática 

considerando como ponto de partida e ponto de chegada a prática do 

professor. Conforme as autoras, o construto investigação como postura foi 

cunhado há mais de dez anos com o objetivo de oferecer uma 

compreensão sobre o conhecimento gerado em comunidades de 

investigação; como a investigação se relaciona com a prática; e o que os 

professores aprendem com a investigação (MÜLLER; CARVALHO, 2014).  

 

A noção de investigação como postura tem como objetivo 
problematizar os papéis que os professores desempenham no 
desenho e implementação de iniciativas para seu próprio 
aprendizado. Quando grupos de professores e outros 
profissionais se reúnem para aprender, há questões 
relacionadas à negociação da agenda, à divisão do poder e à 
tomada de decisões, à representação do trabalho do grupo e à 
negociação das inevitáveis tensões de propósitos e pontos de 
vista individuais e coletivos. Estas questões raramente são 
evidentes, mas estão sempre presentes. Como elas emergem e 
como são geridas são fatores que ou circunscrevem ou ampliam 



39 
 

as possibilidades de que, com o tempo, o trabalho se torne mais 
produtivo (COCHRAN-SMITH; LYTLE, 1999, p. 295).  

 

 

Outro artigo intitulado “Formação continuada em grupos 

colaborativos: professores de matemática iniciantes e as aprendizagens da 

prática profissional”, parte dos resultados de uma pesquisa de doutorado, 

descreve e analisa as contribuições da participação em grupos 

colaborativos à formação e à aprendizagem do professor de Matemática 

em início de carreira.  

Segundo os autores nessa fase de início de carreira é onde os 

professores têm mais dificuldades e enfrentam mais desafios, os autores 

evidenciaram que os grupos colaborativos contribuíram para a prática 

profissional dos professores iniciantes ao promover um processo reflexivo e 

sistemático (individual e coletivo) sobre a prática docente; por fornecer 

apoio para enfrentar os desafios e as dificuldades que o professor iniciante 

encontra diante da complexidade da prática escolar, principalmente porque 

a ele são geralmente atribuídas as classes mais problemáticas da escola; 

por promover mudanças da prática pedagógica nas escolas, valorizando a 

exploração, a problematização e a interação entre os alunos, sobretudo o 

trabalho em grupo e a socialização intergrupos e por conduzir os 

professores a ouvir atentamente os alunos, considerando suas respostas e 

significações, fazendo intervenções questionadoras, promovendo a 

negociação de significados e a construção de conceitos matemáticos com 

seus alunos.  

A participação nos grupos colaborativos minimiza a cultura 

individualista da profissão docente, pois, através da reflexão compartilhada 

com amigos críticos, os professores iniciantes puderam assumir seu 

próprio desenvolvimento e tornaram-se pesquisadores da própria prática, 

tendo socializado seus aprendizados em sua comunidade profissional local 

e também com a comunidade mais ampla dos educadores matemáticos 

(GAMA; FIORENTINI, 2009). 

  Damiani (2008) , conclui que a revisão das investigações acerca do 

trabalho colaborativo– em suas diferentes formas – assim como o 

entendimento do processo que o sustenta sugerem que esse tipo de 
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atividade apresenta potencial para auxiliar no enfrentamento dos sérios 

desafios propostos pela escola atual em nosso país. 

Segundo a autora a literatura indica que o desenvolvimento de 

atividades de maneira colegiada pode criar um ambiente rico em 

aprendizagens acadêmicas e sociais tanto para estudantes como para 

professores, assim como proporcionar a estes um maior grau de satisfação 

profissional. O trabalho colaborativo possibilita, além disso, o resgate de 

valores como o compartilhamento e a solidariedade – que se foram 

perdendo ao longo do caminho trilhado por nossa sociedade, 

extremamente competitiva e individualista.  

A autora apresenta em seu trabalho evidências suficientes para 

afirmar que esse tipo de trabalho é importante e deve, portanto, ser 

entendido e discutido tanto nos cursos de formação inicial quanto nos 

programas de formação continuada de docentes (DAMIANI, 2008). 

 Maria Auxiliadora Bueno Andrade Megid e Alessandra Rodrigues de 

Almeida autoras do artigo “Aprendizagem do professor em grupos 

colaborativos que ensina matemática na infância: um olhar para grandezas 

e medidas” proporcionam um olhar para o trabalho colaborativo acerca de 

um determinado tema/conteúdo e tem por objetivo, analisar em que medida 

a participação em um grupo de estudos sobre o ensino de matemática 

para/na infância contribui com a aprendizagem docente sobre grandezas e 

medidas, promovendo a transformação da prática pedagógica. 

Para as autoras as reverberações da experiência relacionadas à 

participação no grupo colaborativo, que se configurou como um espaço 

privilegiado de problematização e compartilhamentos de aprendizagens 

sobre a Matemática na infância foram reveladas nas situações em que os 

professores declaram mudanças em suas atitudes e suas práticas. Tais 

reverberações ajudam a promover mudanças na maneira de ensinar e 

aprender Matemática na infância, tornando-a mais exploratória, 

desenvolvida a partir de contextos múltiplos, variados e significativos às 

crianças e incentivadora do pensamento e das ações infantis.  

As autoras afirmam que a participação no grupo possibilitou 

aprendizagens sobre as grandezas e medidas e sobre seu ensino e 

aprendizagem para os alunos dos anos iniciais de Educação Básica, 
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favorecendo alterações graduais nas práticas docentes com a inserção 

desse tema em sala de aula, ou em transformações nos modos de abordá-

lo, possibilitando novas aprendizagens às crianças (MEGID; ALMEIDA, 

2017). 
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5 METODOLOGIA 

 

5.1Classificação do Estudo 

 
 

O presente trabalho volta-se para uma análise da participação dos 

professores de Matemática da cidade de Timbó Grande – SC no grupo 

colaborativo, contribuindo com o estudo e orientações para enfrentar as 

maiores dificuldades encontradas no ensino-aprendizagem de Matemática 

de 6º a 9º ano do Ensino Fundamental da escola Gleidis Rodrigues. Por 

isso optou-se por uma pesquisa- ação com abordagem quantitativa e 

qualitativa. A pesquisa qualitativa enfatiza o processo e seu significado, 

aqui se refere ao grupo colaborativo dos professores enquanto a 

quantitativa preocupa-se em medir quantidade, frequência e intensidade, 

abrange as notas dos alunos no desempenho da matemática comparada 

com as notas nas demais disciplinas.  

 

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social que é concebida e 
realizada em estreita associação com uma ação ou com a 
resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e 
os participantes representativos da situação da realidade a ser 
investigada estão envolvidos de modo cooperativo e participativo 
(THIOLLENT,1985,p.14). 

 

Na pesquisa qualitativa, o cientista é ao mesmo tempo o sujeito e o 

objeto de suas pesquisas. O desenvolvimento da pesquisa é imprevisível. 

O conhecimento do pesquisador é parcial e limitado.  O objetivo da amostra 

é de produzir informações aprofundadas e ilustrativas: seja ela pequena ou 

grande, o que importa é que ela seja capaz de produzir novas informações 

(DESLAURIERS, 1991, p. 58). 

Tendo em vista que para uma educação de qualidade faz-se 

necessário entender a realidade do aluno e o contexto em que ele está 

inserido, buscou-se primeiramente conhecer a escola onde será aplicado o 

projeto de intervenção e a realidade dos alunos. 

A escola onde foram obtidos os dados para análise é a Escola 

Municipal de Educação Básica “Gleidis Rodrigues”, localizada no Centro de 

Timbó Grande- SC. Na área de estudo há 17 salas de aula com 33 turmas 
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tanto no período matutino quanto no vespertino, atendendo cerca de 720 

alunos. Nesta escola trabalham 61 professores, além de serventes e 

merendeiras totalizando 67 funcionários. Sua equipe gestora é composta 

pela diretora, diretora adjunta e secretária, todas trabalhando 40 horas-

aulas semanais (PPP, 2017). 

Abordando os espaços existentes, a escola possui quadra esportiva, 

sala informatizada e ginásio de esportes. Os equipamentos disponíveis na 

escola são televisão, multimídia, impressora e aparelho de som. Os alunos 

são em sua maioria provenientes de famílias de baixa renda, sendo que 

seus pais (quando do interior) trabalham em suas pequenas propriedades 

rurais, juntamente com todos os filhos, de onde tiram seu sustento, aqueles 

que moram na zona urbana trabalham nas indústrias, pequenas casas 

comerciais e alguns são autônomos. O período matutino é onde se percebe 

maior heterogeneidade sócio econômica, pois a maioria dos alunos é 

oriunda do interior devido ao transporte escolar que só ocorre neste 

período (PPP, 2017).   

Sempre que necessário os pais, os professores e a equipe gestora 

reúnem-se para resolver pertinentes ao processo educativo. Referindo-se a 

organização trabalham com período bimestral, ou seja, os alunos recebem 

as notas de dois em dois meses, sendo realizados conselhos de classes 

com a presença indispensável de pais e alunos (PPP, 2017). 

A pesquisa se desenvolveu da seguinte maneira:  

O primeiro passo foi analisar através de amostras as notas dos 

alunos de 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental da Escola Municipal de 

Educação Básica Gleidis Rodrigues na disciplina de matemática no ano de 

2017.  

Segundo passo foi comparar as notas de matemática dos alunos 

com relação às outras disciplinas. 

Terceiro passo foi aplicado um questionário aos professores de 

matemática da rede pública municipal. 

Quarto passo foi organizar um grupo colaborativo com os 

professores atuantes nos anos finais do Ensino Fundamental da rede 

pública municipal para encontros formativos, dialógicos e reflexivos críticos 
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sobre a matemática e como ensinar essa disciplina em sala de aula, a 

metodologia usada na prática pedagógica.  

Buscando promover uma reflexão em torno do tema Educação e 

também do ensino aprendizagem de Matemática a pesquisasdora convidou 

todos os professores de Matemática do município de Timbó Grande-SC 

para a experiência de participar de um grupo colaborativo. Inicialmente a 

autora explicou o objetivo do grupo colaborativo e como é a metodologia de 

trabalho em um grupo colaborativo, onde não há divisão de tarefas, todas 

as reflexões são feitas em conjunto, uma ideia complementando outra, 

promovendo discussões e aprimorando conhecimentos. A pesquisadora 

apenas orientou e instigou as discussões. Foram abordados como temas 

norteadores a Educação e o ensino-aprendizagem de Matemática e foram 

retomadas pela autora as mesmas questões do questionário respondido 

previamente pelos participantes do grupo de forma isolada. “o grupo torna-

se o contexto no qual são criadas oportunidades para o professor explorar 

e questionar seus próprios saberes e práticas, bem como para conhecer 

saberes e práticas de outros professores” (FERREIRA, 2008, p. 152).De 

acordo com Freire “Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática” (FREIRE, 

1996, p.30).  Quanto mais o educador se conhece, se percebe, sabe como 

é e porque o é, maior sua capacidade de mudar, tornar-se melhor, 

promover-se da curiosidade ingênua para a curiosidade epistemológica. 

O grupo se constituiu de forma bem heterogênea, participaram 

professores afastados do convívio educacional, professores da rede 

pública e professores que estão participando de um programa da rede 

estadual de ensino no município, programa (Ensino Médio Integral em 

Tempo Integral EMITI) desenvolvido e apoiado pelo instituto Ayrton Senna.   

Quinto passo foi planejar um roteiro de conteúdos para o grupo 

colaborativo com temas relevantes como: 

- O que é matemática ? 

- O que é ensinar matemática?  

- A educação matemática como área de reflexão para repensar o ensino de 

matemática. 

  Os assuntos descritos acima foram planejados com intenção de 

promover, diálogo, reflexão crítica sobre a prática e possibilitar colaboração 
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entre os participantes, ou seja, uma troca de experiência entre os 

professores com o objetivo de resignificar a prática pedagógica e a 

organização de um planejamento coletivo a fim de reduzir tempo na 

preparação de aula. 

 Além dos conteúdos planejados os professores tiveram a 

oportunidade de trazer para discutir no grupo situações e práticas 

vivenciadas na sala de aula.   

 

 
5.2 Desempenho em Matemática 

 
 
Com o intuito de fazer uma análise mais detalhada do Ensino de 

Matemática de 6º ano ao 9º ano do Ensino Fundamental da Escola Gleidis 

Rodrigues foram analisadas as notas da disciplina de Matemática obtidas 

pelos alunos no ano de 2017, através de amostras de notas das turmas 9º 

ano 01, 8º ano 01, 7º ano 01 e 6º ano 01 do período vespertino da referida 

escola. Nessas amostras foram analisadas as notas de Matemática 

comparadas com as notas das demais disciplinas. 

A turma escolhida para amostra do sexto ano foi a turma 6º ano 01 

do período vespertino, composta de 30 alunos. A turma do 7º ano 01 

escolhida para amostra também estuda no período vespertino, nela 

estudam 18 alunos.  

Foi escolhido o 8º ano 01 para amostra turma esta que tem 16 

alunos. Em visita a sala do oitavo ano no dia em que a autora fez a coleta 

de dados na escola, a mesma percebeu a precariedade do espaço físico 

onde estudam esses alunos que são poucos, mas a sala é pequena para 

eles. Em conversa informal com a professora que estava na sala de aula 

naquele dia a mesma relatou que em dias de calor a sala é muito abafada.  

A turma do 9º ano 01 tem 16 alunos possui o mesmo problema de 

espaço físico encontrado na turma do oitavo ano, são poucos alunos que 

estudam nessa classe, mas a sala é pequena e abafada. 

O objetivo da análise dos dados obtidos pela autora é diagnosticar o 

desempenho dos alunos na disciplina de Matemática em relação às demais 
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disciplinas na Escola Municipal de Educação Básica Gleidis Rodrigues do 

município de Timbó Grande- SC. 

 
 

5.3 Entrevista com Professores 
 

 

Na intenção de obter um diagnóstico dos principais problemas 

apresentados pelos alunos na aprendizagem de Matemática bem como os 

principais problemas encontrados pelos professores, problemas esses que 

impedem a eficácia de sua prática pedagógica, foi elaborado um 

questionário sendo este aplicado a todos os professores da disciplina de 

Matemática que atuam no município de Timbó Grande, SC. Além disso, 

com o questionário pretende - se também analisar a experiência 

profissional dos professores, os métodos de ensino mais utilizados por eles 

e coletar sugestões que na opinião dos mesmos poderiam ajudar na 

melhoria do ensino aprendizagem de Matemática. 

No total, seis professores responderam o questionário, todos 

demonstraram interesse pela pesquisa e se mostraram dispostos a ajudar 

no que fosse necessário. Alguns questionários foram respondidos pelos 

professores em seu local de trabalho, outros em suas próprias residências, 

a autora acompanhou a resposta de todas as perguntas do questionário em 

todos os questionários respondidos.  

O nome dos professores que responderam o questionário não é 

citado para manter sua identidade em sigilo.  

Todos os professores que responderam o questionário têm mais de 

seis anos de experiência profissional, a maioria varia entre sete e nove 

anos de experiência com educação, apenas duas professoras fogem a 

essa regra, uma que possui 12 anos e outra que possui 20 anos de 

experiência profissional.  

O questionário aplicado na pesquisa está disponível nos anexos. A 

primeira questão foi elaborada com o intuito de levar em consideração a 

experiência profissional de cada professor (a) entrevistado, visto que o 

questionário será respondido por todos os professores de Matemática 

atuantes no município de Timbó Grande. Através de suas respostas pode-
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se concluir se os problemas apontados pelos mesmos são atuais ou já 

existem há algum tempo, pois as questões posteriores não delimitam um 

determinado período.  

 A segunda questão tem por objetivo diagnosticar os principais 

problemas apresentados pelos alunos na aprendizagem de Matemática do 

ponto de vista do professor entrevistado.  

Na terceira questão buscou-se saber as sugestões dos professores 

para diminuir ou sanar as dificuldades que eles percebem na aprendizagem 

dos alunos, ou seja, o que eles fazem ou o que deveria ser feito para tentar 

diminuir ou sanar essas dificuldades.    

Com a quarta questão procura-se observar quais são as dificuldades 

encontradas pelos docentes para desenvolver seu trabalho e o que os 

impede enquanto professores de atingir seus objetivos além das 

dificuldades de aprendizagem dos alunos.  

Por fim a quinta questão trata da metodologia de ensino mais 

utilizada pelos professores em seu dia-a-dia em sala de aula para e a partir 

daí elaborar um método de ensino diferente do habitual ou aprimorá-lo para 

enriquecer o ensino aprendizagem.  

Com relação ao questionário aplicado com os professores, em 

encontros prévios informais foi constatado que o diagnóstico através de 

questionário respondido pelos professores e as respostas registradas de 

forma escrita seria a melhor opção, pois os professores relataram que 

assim se sentiriam mais a vontade para falar de suas angústias e dar suas 

contribuições para a pesquisa.  

 

3.1 Experiência do Grupo Colaborativo 
 

 
Reuniu-se o grupo de estudo colaborativo, onde foram convidados 

todos os professores que previamente responderam o questionário, a ideia 

da participação em grupos colaborativos é promover uma análise crítica 

das práticas pedagógicas utilizadas pelos professores no município de 

Timbó Grande- SC, assim como abordar temas relevantes sobre educação 

e o ensino de matemática, trocar informações, sugestões e pesquisar em 

conjunto soluções para as dificuldades encontradas no dia-a-dia.  
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A experiência com o grupo colaborativo teve a duração de 10 horas 

com o intuito de discutir e analisar as questões respondidas pelos membros 

do grupo isoladamente, o objetivo é promover a reflexão acerca de temas 

importantes para o ensino de matemática de forma conjunta, onde todos 

possam colaborar, questionando, opinando e formulando uma resposta 

conjunta aos questionamentos trazidos pela autora. Os professores 

participantes também colocaram suas angústias e esperanças enquanto 

educadores.  

As respostas do grupo colaborativo foram comparadas pela autora 

com as respostas obtidas anteriormente para analisar se houve ou não 

mudanças de perspectiva depois da participação no grupo colaborativo. A 

autora também pediu para que cada professor participante do grupo 

colaborativo relatasse como avaliou sua participação neste grupo, além de 

observar se houve ou não mudança em seu modo de pensar em relação 

aos temas abordados antes e depois da participação no grupo colaborativo 

e se, de algum modo a participação no grupo irá refletir em suas práticas 

pedagógicas. 

A partir das discussões observadas no grupo colaborativo a autora 

propôs a analise de algumas questões relativas à formação docente como: 

os grupos de estudo colaborativos são alternativas viáveis à formação 

continuada? Quanto estas ações modificam a prática? Quais fatores 

influenciam a criação e manutenção de grupos de professores voltados à 

discussão sobre a prática? 

Este trabalho não pretende contornar os desafios e problemas do 

Ensino de Matemática no local de estudo, a proposta do grupo colaborativo 

é apontar sugestões para melhorar as práticas de Ensino de Matemática e 

tornar o Ensino de Matemática mais significativo, de modo que o aluno 

desperte o gosto em aprender Matemática e se sinta parte do processo de 

ensino aprendizagem.  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

6.1 Resultados do Desempenho dos Alunos em Matemática 

 

Com a análise das notas constatamos que os alunos obtiveram as 

menores notas na disciplina de Matemática quando comparada com as 

demais disciplinas. Na turma do sexto ano a maioria dos alunos conseguiu 

obter a média na disciplina de matemática, mas as notas ainda são baixas 

se comparadas com as notas das demais disciplinas. Dos 30 alunos 

apenas 7 se destacaram na disciplina de matemática. 

Uma das possíveis explicações para esses dados é a transição do 

5º ano para o 6º ano, visto que antes os alunos tinham apenas três 

professores diferentes, sendo um de Artes, um de Educação Física e o 

professor titular da turma, então não havia o “troca-troca” de professores e 

o professor titular geralmente terminava a atividade de uma disciplina para 

depois iniciar outras atividades e isso não ocorre no Ensino Fundamental, 

onde muitas vezes os professores interrompem suas atividades devido a 

troca de aula e os alunos ainda não estão habituados com isso. 

Na turma do 7º ano 01 escolhida para amostra apenas cinco alunos 

obtiveram as maiores notas em Matemática, mas apenas dois ficaram 

abaixo da média na disciplina. Percebe-se que mais da metade dos alunos 

tem as menores notas em Matemática quando comparadas com as demais 

disciplinas e esses dados são muito preocupantes.  

No 8º ano 01 13 alunos tem as menores notas em matemática, 

apenas 3 se destacam na disciplina.  Na turma do 9º ano 01 apenas 4 se 

destacam nas notas de Matemática em relação às outras disciplinas 

oferecidas pela escola. Muito mais da metade dos alunos dessa classe 

apresentam os mesmos problemas das turmas anteriores. Um dos desafios 

no Ensino de Matemática, apontados em conversa informal com a 

professora de Matemática da turma, é a falta de atenção, pois são todos 

adolescentes, uma fase difícil de trabalhar, ela relata.  

Os dados apresentados pela autora evidenciam a realidade do 

ensino matemático nos dias atuais, as amostras de notas coletadas 
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comprovam que existem problemas na forma como está sendo conduzido o 

ensino de matemática, realidade esta que a autora percebe em pesquisas 

informais que não é diferente nas outras escolas do estado de Santa 

Catarina e diante dos fatos não podemos nos acomodar, é preciso buscar 

soluções para garantir uma educação de qualidade e assim assegurar um 

futuro mais digno para nossos jovens.  

Percebe-se que foram coletados dados de uma amostra de alunos 

de 6º ano ao 9º ano do ensino fundamental, no total foram observadas as 

notas de 80 alunos, desses, 61 tem as menores notas em matemática e 

apenas 19 se destacam na disciplina. Ou seja, 76,25% dos alunos têm as 

menores notas na disciplina de Matemática quando comparada com as 

outras disciplinas ofertadas pela escola, o que significa que mais da 

metade dos alunos apresentam dificuldades na aprendizagem de 

matemática.  

São muitos os fatores que contribuem para essa estatística, esses 

fatores muitas vezes também perpassam o ambiente escolar. 

Evidentemente, embora se deseje muito, não se consegue solucionar todos 

esses problemas, mas busca-se fazer a nossa parte como profissionais 

comprometidos com a Educação. Para melhor análise dos dados obtidos, 

os mesmos foram dispostos no gráfico que segue.  

 

Figura 1: Notas de Matemática. 
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No gráfico é possível observar as notas de Matemática comparadas 

com as notas das demais disciplinas. Nota-se que em todas as séries/ano 

as médias em Matemática são as mais baixas em relação à média em 

outras disciplinas. A turma do sexto ano apresentou maior diferença entre a 

média de Matemática e as demais disciplinas, seguido do sétimo ano, 

oitavo ano e por fim o nono ano. Nas turmas de sexto e sétimo ano as 

notas em Matemática estão abaixo da média da escola.  

 

 

6.2 Resultado das Entrevistas com Professores 

 

A fim de verificar os métodos de ensino utilizados pelos professores, 

ter uma visão mais abrangente do ensino de matemática no município de 

Timbó Grande – SC, bem como buscar sugestões para a melhoria do 

ensino de matemática foi realizado um levantamento de dados através de 

um questionário com perguntas voltadas aos professores de Matemática 

atuantes no município de Timbó Grande – SC. 

Quando questionados sobre quais as maiores dificuldades 

apresentadas pelos alunos na disciplina de matemática as respostas foram 

semelhantes. Em síntese eles responderam que as maiores dificuldades 

apresentadas pelos alunos na disciplina de matemática são a 

interpretação, indisciplina, falta de respeito, falta de interesse em aprender 

e falta de concentração. Apenas dois professores responderam que as 

maiores dificuldades encontradas na aprendizagem do saber matemático é 

a falta de compreensão dos processos utilizados nos cálculos e a falta de 

domínio dos conteúdos e regras básicas da matemática.  

 

A principal dificuldade que encontro é a falta de interesse por 
parte dos alunos, não tem vontade de aprender, acham que tudo 
é brincadeira, isso acaba acarretando em falta de entendimento 
de conteúdos e regras básicas(PROFESSOR ENTREVISTADO, 
2017). 
 

 

Se tratando de apontar soluções para os problemas enfrentados 

pelos alunos os professores sugeriram proporcionar mais leitura, trabalhar 
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com o lúdico e material manipulável, trabalhar com situações-problema 

desafiadoras relacionadas com o cotidiano do aluno e formar parceria entre 

família e escola, neste último item ressaltam que os valores e o respeito 

deveriam vir de casa. “Trabalhar com atividades lúdicas atraindo o aluno e 

ao mesmo tempo o desafiando” (PROFESSOR ENTREVISTADO, 2017). 

Em relação aos métodos de ensino utilizados no ensino da 

matemática cinco dos seis professores que responderam o questionário 

declararam que o método mais utilizado por eles é o expositivo utilizando o 

livro didático, e também trabalham com o lúdico e material concreto. A 

maioria declara utilizar vários métodos de ensino visando sempre à 

aprendizagem dos alunos. Quando questionado sobre qual método de 

ensino que utilizava em suas aulas um professor responde: “Procuro em 

minhas aulas utilizar resolução de problemas e quando possível trago 

materiais manipuláveis para complementar um tema abordado durante as 

aulas” (PROFESSOR ENTREVISTADO, 2017). 

As maiores dificuldades encontradas pelos educadores no ensino da 

disciplina de matemática é a falta de tempo para planejar as atividades, 

pois devido à baixa remuneração os professores enfrentam uma longa 

jornada de trabalho para conseguir uma renda digna.  

Outra dificuldade é a falta de conhecimento prévio por parte dos 

alunos o que dificulta o ensino de um novo conteúdo, pois o professor 

muitas vezes tem salas lotadas de alunos e não tem oportunidade de dar 

maior atenção para os alunos que apresentam esse tipo de dificuldade o 

que acaba acarretando em problemas de aprendizagem posteriores. Outro 

aspecto importante citado pelos professores e que dificulta o ensino da 

matemática é a aversão que os alunos têm em relação à disciplina. Esse 

fato muitas vezes é oriundo de casa ou do meio em que convivem, pois 

não raramente escutamos alguém dizer que a matemática é difícil ou que 

não gostam da disciplina e isso acaba gerando um preconceito em relação 

à matemática e é preciso muito esforço por parte do professor para mudar 

essa opinião dos alunos. 

 

“Sinto que os alunos vêm para os anos finais com muita 
dificuldade nas operações básicas da matemática e com um 
bloqueio em relação à disciplina. Fatos esses que atrasam o 
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aprendizado, pois primeiro preciso fazer com que uma parte dos 
meus alunos aprenda a gostar da disciplina para depois obter 
êxito nos conteúdos ministrados” (PROFESSOR 
ENTREVISTADO, 2017). 

 

Uma das maiores dificuldades relatada pelos professores são as 

exigências do sistema, onde o professor tem que cumprir com o currículo 

estabelecido e seguir o ensino do conteúdo conforme o ano/série em que o 

aluno está. Muitas vezes não se atinge o objetivo de ensinar determinado 

conteúdo a todos os alunos, mas passa-se a diante, pois "temos que 

ensinar todos os conteúdos estabelecidos para aquele ano". 

Outro fator importante apontado pelos professores é a falta de 

respeito e indisciplina dos alunos, relatam que quando é proposto um jogo 

ou outra atividade que envolva competição os alunos não respeitam o 

tempo dos colegas, querem ganhar a qualquer custo e isso gera brigas e 

desentendimentos entre os colegas.  

Uma professora ainda declara que tem dificuldade em realizar 

atividades práticas e prefere o uso dos métodos tradicionais. Em conversa 

informal com a autora a professora diz que os alunos não se comportam 

como deveriam no desenvolvimento de atividades lúdicas.  

Além das dificuldades citadas acima os professores ainda apontam, 

a falta de materiais, declaram que a escola não fornece materiais para a 

realização das atividades propostas. A falta de espaço físico para a 

realização dessas atividades e a falta de apoio por parte da escola.  

Com o questionário tivemos uma visão mais ampla da situação do 

ensino de matemática no ensino fundamental da escola Gleidis Rodrigues, 

o questionário foi essencial para que pudéssemos conhecer os problemas 

e termos embasamento para buscar soluções. 

Percebemos que todos os professores responderam o questionário 

de forma bem direta, todas as suas respostas foram breves, mas 

responderam com muita clareza. Esse fato pode caracterizar que os 

mesmos fazem pouca leitura, ou até mesmo a falta de intimidade com a 

língua portuguesa.  

Os dados obtidos foram analisados e utilizados como referenciais 

pelo grupo de estudo colaborativo, visando abordar os aspectos em que os 
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alunos têm mais dificuldade na disciplina de matemática para assim criar 

estratégias e apontar caminhos para a melhoria do ensino de Matemática 

na escola Gleidis Rodrigues. 

 

6.3 Resultados do Grupo Colaborativo 

 

Observou-se um comodismo por parte de alguns educadores, pois 

não compareceram todos os professores que foram convidados para 

participar do grupo colaborativo. Muito se discute sobre melhorar a 

Educação, mas percebe-se que muitas vezes o professor, fator principal, 

para que de fato aconteça esta melhoria está acomodado, não busca se 

atualizar e não está interessado em investir em algo novo, ou seja, novas 

práticas e novas metodologias.  

Foi considerado pelos participantes do grupo o preconceito dos 

alunos em relação à Matemática um dos fatores que mais influência na 

aprendizagem de Matemática. Argumentaram que antes mesmo de tentar 

resolver um exercício os alunos já afirmam que não sabem ou não 

entenderam. “Inicialmente, nossa maior dificuldade era a falta de vontade, 

de interesse, por parte dos alunos. Hoje, percebemos que a dificuldade 

está no preconceito dos alunos em dizer que não sabem, não aprendem a 

disciplina” (PROFESSOR, 2018).  

Várias pessoas, inclusive educadores de outras disciplinas, 

apresentam adversidade quando se fala em Matemática. De acordo com os 

professores participantes do grupo colaborativo essa visão vem sendo 

construída ao longo do tempo e propagada até mesmo dentro das escolas 

desde as séries iniciais. Assim o aluno assume a condição de incapaz e 

não busca avançar na apreensão de novos conhecimentos.   

O grupo também constatou que há uma grande desmotivação nos 

alunos, estes não têm interesse em buscar conhecimentos e esse fato 

segundo o grupo não ocorre somente na disciplina de matemática. Os 

estudantes não se sentem responsáveis pela sua aprendizagem, não 

buscam aprofundar o conhecimento construído em sala de aula e 

tampouco, pesquisam sobre o conteúdo que está sendo estudado. Os 

professores estão sempre buscando maneiras de solucionar as 
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dificuldades de aprendizagem de cada aluno, procurando entender qual a 

metodologia adequada para ensinar cada um de seus educandos, mas os 

alunos não fazem a sua parte, percebe-se que muitos não estão 

interessados em entrar em uma universidade, alguns não almejam nem 

terminar os estudos.  

Os participantes do grupo comentaram que este fato ocorre por falta 

de motivação familiar. Embora na escola os professores incentivem os 

alunos buscando ampliar seus horizontes e apresentando um futuro 

promissor através da sua formação a maioria dos pais não vê a Educação 

como fator fundamental para o crescimento pessoal e profissional. Muitos 

pais não terminaram o Ensino Fundamental e acreditam que somente o 

trabalho promove o crescimento.  

Alguns participantes do grupo lecionam no programa (Ensino Médio 

Integral em Tempo Integral EMITI), como já mencionado anteriormente, 

esses professores relataram a dificuldade dos pais em aderir o programa 

pelo fato de que o aluno permanece o dia todo na escola. “Os pais não 

querem que os filhos participem do programa porque precisam deles em 

casa para realizar tarefas domésticas, cuidar dos irmãos menores e até 

mesmo para trabalhar na roça” (PROFESSOR, 2018).  

Esse é um fator cultural do próprio município, pois é um município 

pequeno, de população humilde conforme relata o Projeto Político 

Pedagógico da escola Gleidis Rodrigues.  

 

Os alunos são na sua maioria provenientes de famílias de baixa 
renda, sendo que seus pais (quando do interior) trabalham em 
suas pequenas propriedades rurais, juntamente com todos os 
filhos, de onde tiram seu sustento, os que moram na zona 
urbana trabalham nas indústrias, pequenas casas comerciais e 
alguns são autônomos (PPP, 2017).  

 

 

O grupo propõe que sejam criados momentos de interação entre 

família e escola, para que os pais participem da vida escolar do filho e não 

sejam chamados na escola somente para resolver problemas e em dias de 

conselho de classe. Também ressaltam que somente o dia da família na 

escola é pouco para trazer os pais para o convívio escolar e devem ser 

criadas outras oportunidades para que a família participe da vida escolar 
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dos alunos. Algumas professoras comentaram que dentro do programa 

EMITI já estão buscando essa parceria entre família e escola através do 

que chamam de “aula show”.  

 

Cada bimestre uma área do conhecimento fica responsável por 
preparar uma aula show sobre sua disciplina e são convidados 
todos os pais para participarem, essa ideia é nova e até hoje só 
aconteceu uma aula show, onde compareceram somente quatro 
pais, mas os pais que compareceram gostaram das atividades e 
pareceram empolgados, esperamos que na próxima aula show 
venham mais pais (PROFESSOR, 2018). 
 

 
Segundo os professores é difícil trazer os pais para a escola porque 

a maioria trabalha e as atividades geralmente acontecem durante a 

semana. É preciso criar estratégias para que de fato aconteça a parceria 

entre família e escola.  

De acordo com o grupo os alunos precisam ser protagonistas, e o 

programa EMITI tem contemplado com êxito esse aspecto. O programa 

tem como objetivo desenvolver as seguintes competências:  

- Autonomia: saber fazer escolhas e tomar decisões acerca de questões 

pessoais e coletivas, fundamentadas no autoconhecimento e no projeto de 

vida.  

- Autoconhecimento: capacidade de usar o conhecimento de si, a 

estabilidade emocional e a habilidade de interagir nas tomadas de 

decisões, especialmente em situações de estresse, críticas ou 

provocações.  

- Colaboração: capacidade de atuar em sinergia e responsabilidade 

compartilhada, respeitando diferenças e decisões comuns, adaptando-se a 

situações sociais variadas.  

- Abertura para o novo: disposição para novas experiências estéticas, 

culturais e intelectuais; atitude curiosa, inventiva e questionadora em 

relação a vida.  

- Responsabilidade: capacidade de agir de forma organizada, perseverante 

e eficiente na busca de objetivos, mesmo em situações adversas. 

- Comunicação: capacidade de compreender e se fazer compreender em 

situações adversas, respeitando os valores e atitudes dos envolvidos nas 
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interações, utilizando criticamente a capacidade de leitura e de produção 

textual. 

- Pensamento crítico: capacidade de analisar ideias e fatos em 

profundidade, investigando os elementos que os constituem e as conexões 

entre eles, utilizando conhecimentos prévios e formulando sínteses.  

- Resolução de problemas: capacidade de identificar problemas, 

desenvolver e lançar mão de conhecimentos e estratégias diversas para 

resolvê-los, bem como de aprender com o processo, aplicando as soluções 

em outros contextos.  

- Criatividade: capacidade de fazer novas conexões a partir de 

conhecimentos prévios, de buscar soluções novas, gerenciando variáveis 

aparentemente desconexas; de dar saltos conceituais.  

Os professores se referem às turmas que não participam do projeto 

EMITI, como turmas do ensino regular, e argumentam que nessas turmas é 

necessário que o professor tenha postura de orientador para que os alunos 

se tornem pesquisadores. Acreditam que cabe ao professor inovar suas 

aulas com o uso de jogos, do lúdico e que a alternativa mais viável seria 

relacionar a teoria com a prática na resolução de situações problema e em 

atividades desafiadoras sempre buscando abordar temas do contexto em 

que o aluno está inserido.  

 

A resolução de problemas é peça central para o ensino da 
Matemática, pois o pensar o fazer se mobilizam e se devolvem 
quando o indivíduo está engajado ativamente no enfrentamento 
de desafios. Esta competência não se desenvolve apenas 
quando propomos apenas exercícios de aplicações dos 
conceitos e técnicas matemáticas, pois neste caso, o que está 
em ação é uma simples transposição analógica: o aluno busca 
na memória um exemplo semelhante e desenvolve passos 
análogos aos daquela situação, o que não garante que seja 
capaz de utilizar seus conhecimentos em situações diferentes ou 
mais complexas (BRASIL; MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2000, 
p. 40). 
 
 

Segundo os professores participantes do grupo colaborativo, o 

principal problema da Educação é o próprio sistema de Educação. Este 

exige o cumprimento de um extenso currículo. Assim os professores se 

preocupam em passar o conteúdo e acabam zelando mais por cumprir o 

cronograma do que pela aprendizagem em si de cada educando. Por ter 
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que cumprir com o cronograma de conteúdos, o professor não tem tempo 

para desenvolver aulas inovadoras, pois este tipo de metodologia requer 

tempo tanto para prepará-las quanto para desenvolvê-las em sala de aula. 

Este sistema de ensino colabora para a compartimentação dos conteúdos, 

desde a organização dos conteúdos por série/ ano.  

Outra dificuldade relatada pelos professores são os alunos não 

alfabetizados. Alguns alunos chegam ao 6º ano sem saber ler, esses 

alunos acabam ficando excluídos dos outros alunos da classe e os 

professores não conseguem ajudá-lo. Outro fato semelhante acontece com 

os alunos que não dominam as operações matemáticas básicas ou não 

aprenderam sobre um determinado conteúdo que já deviam saber de 

acordo com a sua série/ano. Os professores acreditam que esses fatos 

acontecem devido à ineficiência do conselho de classe, que acaba mais 

por expor os pais e alunos com dificuldades ao invés de buscar soluções 

para os problemas encontrados. E ainda acrescentam que esses alunos 

não alfabetizados são “empurrados” ano após ano, pois é exigido da escola 

um baixo índice de reprovação. O grupo sugere como solução aulas de 

reforço no contra turno, de português e matemática. 

 

A função político-pedagógica do Conselho Escolar se expressa 
no “olhar” comprometido que desenvolve durante todo o 
processo educacional, tendo como foco privilegiado a 
aprendizagem, qual seja: no planejamento, na implementação e 
na avaliação das ações da escola. Nesse acompanhamento 
corresponsável, o Conselho Escolar participa da elaboração do 
projeto político-pedagógico e acompanha o desenrolar das ações 
da escola, num processo permanente de acompanhamento e 
avaliação. Esses momentos de avaliação servem como 
diagnóstico, ou seja, como apresentação da realidade que, por 
sua vez, indica quais aspectos podem ser mantidos, quais os 
que devem ser revistos na prática cotidiana da escola e quais 
novos procedimentos precisam ser propostos. Tudo isso, 
contudo, não se afirma como um fim em si mesmo. Toda essa 
postura de acompanhamento tem uma finalidade maior: a 
construção de uma educação democrática e emancipadora 
(BRASIL, 2004). 

 

As salas de aula com muitos alunos também vem sendo um 

problema tanto na rede estadual, quanto na rede municipal de ensino no 

município de Timbó Grande. Isso porque são poucas salas de aulas, como 

já relatado anteriormente pela autora são salas de aula pequenas e 
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abafadas com mais alunos que o ideal. O professor também se depara com 

a falta de material necessário para desenvolver as atividades que planeja, 

tendo muitas vezes que comprar os materiais com seu próprio dinheiro. 

 

As condições de trabalho são de extrema relevância para o 
desenvolvimento do trabalho docente e para a garantia da 
valorização profissional. Conforme Caldas, Entende-se por 
condições de trabalho o conjunto de recursos que possibilita uma 
melhor realização do trabalho educativo, e que envolve tanto a 
infraestrutura das escolas, os materiais didáticos disponíveis, 
quanto os serviços de apoio aos educadores e à escola 
(CALDAS apud CARISSIMI; TROJAN, 2007,p.77). 

 

Um dos aspectos importantes para a melhoria da Educação é a 

valorização dos professores. Os professores precisam ter uma enorme 

carga horária para poder garantir seu sustento, assim não dispõe de tempo 

necessário para aperfeiçoamento das práticas pedagógicas e para preparar 

suas aulas com metodologias diferenciadas. Os participantes do grupo têm 

um sonho em comum, a implantação do Laboratório de Matemática. 

Acreditam que com essa ferramenta irá melhorar muito o ensino 

aprendizagem de Matemática.   

 

As perspectivas de melhoria na qualidade do ensino estão 
articuladas com a valorização docente, traduzida pelas 
condições concretas de formação, remuneração e de trabalho 
dos professores. No Brasil, a valorização profissional é proposta 
pela Constituição Federal (CF) de 1988 (BRASIL, 1988) e 
ratificada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB), Lei nº 9394/1996 (BRASIL, 1996). Entretanto, as 
mudanças ocorridas no mundo do trabalho e as reformas 
educacionais, das duas últimas décadas, estabeleceram limites 
para tal valorização (CARISSIMI; TROJAN, 2011, p 58). 
 

 

Um dos temas abordados foi à atuação do professor auxiliar, os 

participantes do grupo consideraram que muitas vezes o professor auxiliar 

acaba realizando as tarefas dos alunos especiais, e os alunos ficam muito 

dependentes do professor auxiliar. “Quando o professor auxiliar não está 

em sala de aula, o aluno participa e procura realizar as atividades” 

(PROFESSOR, 2018). 

 O grupo também considera que os alunos especiais aprenderiam 

muito mais em salas separadas, com menos alunos, com metodologias de 
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ensino diferenciadas, onde os alunos poderiam interagir mais entre eles e 

com o professor.  Acreditam que não está acontecendo à inclusão nas 

escolas, a inclusão não acontece simplesmente porque os alunos especiais 

estão convivendo no ambiente escolar.  

Os professores concordam que o método de ensino mais utilizado 

no ensino regular é o método tradicional, e reconhecem que este método 

não contempla a formação integral do educando. Esse tipo de 

procedimento onde os alunos sentam em fila, não podem se comunicar faz 

com que o aluno se torne um passivo receptor de conhecimento e 

caracteriza a figura do professor como alguém que detém todo o 

conhecimento e o transmite. Esse tipo de metodologia de ensino é vista 

como um ritual nas escolas.  

 

O que torna o ritual mau dentro do espaço escolar é a falta de 
reflexão sobre ele, o problema está na forma como ele é 
proposto, o que geralmente acontece é a imposição de um ritual, 
sem que haja a possibilidade de adaptações. Isto é, 
normalmente os rituais já fazem parte da instituição, os alunos 
chegam e eles já estão lá e não há uma preocupação em 
adequar os rituais aos indivíduos, mas, sim, de adequar os 
indivíduos em favor dos rituais. As individualidades não são 
respeitadas e o diálogo é inexistente, o que faz com que os 
rituais não tenham significado para os alunos. Ignora-se o fato de 
que os alunos que chegam à escola já têm uma vida anterior a 
ela(DALMÉDICO, 2007, p. 11). 

 

O grupo ressalta que os professores até utilizam outras 

metodologias, uma vez ou outra, mas o método tradicional prevalece na 

maioria das aulas. Essa realidade está sendo superada dentro do 

programa EMITI, comentam os professores, no programa os alunos não 

sentam em fila, geralmente sentam em grupos ou em círculo e interagem 

entre si e com o professor o tempo todo, pois os alunos são incentivados a 

pesquisar e a trabalhar de forma colaborativa. No programa EMITI os 

alunos tem uma apostila chamada de OPAS, que tem todo o material para 

ser trabalhado durante os bimestres, não há divisão de conteúdos, são 

trabalhados ao mesmo tempo diversos conteúdos, além de ter em sua 

grade uma aula destinada a realização de pesquisa, resolução de 

problemas e projeto de vida, chamado de PV e busca-se em cada aula 

desenvolver as competências para o século XXI citadas anteriormente.  
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No PV o aluno escolhe o professor para ser seu orientador, essa 

aula é reservada para que os alunos falem de seus projetos pessoais, 

sonhos e dificuldades. No ensino regular os alunos encontram resistência 

por parte de alguns professores quando começam a lhes contar sobre suas 

vidas, professores geralmente não têm tempo para ouvi-los e estão mais 

preocupados com os conteúdos. O grupo comentou que quando há 

atividades envolvendo esportes, dança e cultura na escola e os alunos 

necessitam se ausentar em algumas aulas, alguns professores não 

permitem, argumentando que o aluno vai perder conteúdos, esses 

professores não entendem a importância da formação integral do 

estudante, não percebem que mais importante que saber todo o conteúdo 

é que o aluno se torne um cidadão com valores éticos e morais, capaz de 

interferir na busca de uma sociedade mais justa. Os participantes do grupo 

apontam como sugestão, a criação de projetos integradores na escola, 

propostos no PPP, para que todas as disciplinas e todos os alunos 

participem e ninguém se sinta prejudicado, pois esses projetos auxiliam e 

muitona formação integral do estudante, argumenta o grupo.  

 Os professores avaliaram sua participação no grupo colaborativo 

como muito produtiva. “Eu acredito que foi muito produtiva, cada um de nós 

conseguiu expor suas ideias e discutir sobre os problemas que todos nós 

enfrentamos no dia-a-dia” (PROFESSOR, 2018).  

 A pesquisadora constatou que os professores se expressam muito 

mais e melhor oralmente do que na forma escrita. Mas todos contribuíram, 

compartilharam experiências e conhecimentos. Também se percebe que 

no grupo colaborativo foram abordados assuntos que não haviam sido 

mencionados por nenhum professor nas respostas ao questionário aplicado 

pela autora.  

 Quando questionados sobre sua forma de pensar nos temas 

abordados antes e depois das discussões o professor respondeu “Sim, 

houve mudança, pois percebi que existem várias maneiras de trabalhar a 

prática escolar melhorando-a” (PROFESSOR, 2018).  Outro professor 

comenta “Sim, anteriormente estava inserida no ensino regular, onde a 

realidade era outra, hoje no ensino integral percebo grandes mudanças, 

pois os métodos são outros, diferenciados” (PROFESSOR, 2018). Um dos 
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participantes relata “Sim, quando há uma troca de ideias sempre 

adquirimos informações, as quais transformamos em conhecimentos, 

sempre que há dúvidas ou problemas a ideia de outra pessoa pode nos 

auxiliar na solução” (PROFESSOR, 2018).  

 Os professores acreditam que os grupos colaborativos são 

alternativas viáveis a formação continuada, argumentam que as trocas de 

experiências são enriquecedoras, que o grupo colaborativo é uma maneira 

dos professores se comunicarem, aprenderem juntos através da troca de 

experiências e que essa troca de experiências permite um olhar diferente 

para as várias maneiras de trabalhar o ensino aprendizagem de 

Matemática.  

 

À medida que refletimos sobre nossa realidade, e fazemos uma 
análise crítica, podemos mudar e nos desenvolver, e a decisão 
de mudar ou resistir à mudança é permeada por nosso 
conhecimento, crença, características pessoais e interesses 
(POLETTINI, 1996, p. 250). 
 

 
 De acordo com os participantes do grupo colaborativo a reflexão 

modifica muito a prática “Nosso modo de pensar interfere no nosso modo 

de agir e isso faz com que nossas práticas mudem, buscando sempre o 

bem do educando” (PROFESSOR, 2018). Um professor que participa do 

programa EMITI ainda relata “Eu trabalho no ensino integral, já mudei 

bastante minhas práticas, pois o programa exige isso, e a reflexão modifica 

a prática” (PROFESSOR, 2018).  Argumentaram que normalmente estão 

focados no ambiente em que trabalham e não percebem que há outras 

formas de ensinar e o grupo permitiu esse olhar mais abrangente das 

metodologias de ensino.  

Em relação aos fatores que influenciam na criação e manutenção 

dos grupos colaborativos os professores consideram como fatores positivos 

a troca de experiências, a colaboração entre os colegas na busca de 

solução para os problemas, o planejamento integrado, a auto avaliação, 

reflexão sobre sua própria prática pedagógica, a discussão sobre os temas 

que gera o aprendizado, a elaboração de projetos que podem surgir de 

ideais do grupo para a melhoria do ensino aprendizagem.  
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Como fatores negativos percebem a falta de tempo dos professores 

para a participação no grupo e a falta de compromisso com a busca pelo 

conhecimento. Também acreditam que alguns professores não consideram 

a participação no grupo colaborativo como uma formação continuada, pois 

estão habituados em frequentar formações em que alguém, geralmente um 

palestrante, conduz a formação e transfere ou aprimora o conhecimento. 

Estes professores não acreditam que o conhecimento pode ser gerado ou 

aprimorado através da interação entre os participantes do grupo.  

Esta experiência de grupo colaborativo teve como tema norteador 

algumas questões elaboradas pela autora e abordou em suas discussões 

temas sobre a educação e o ensino de matemática de maneira geral, mas 

o grupo também teve como objetivo refletir e aprimorar o ensino de um 

determinado conteúdo de interesse do grupo. O grupo colaborativo em 

questão também contou com a participação somente de professores de 

Matemática, mas pode haver um grupo com professores integrantes de 

todas as disciplinas. É importante ressaltar o caráter voluntário deste 

grupo, onde as tarefas não foram divididas nem as perguntas direcionadas, 

cada um colaborava no momento em que se sentisse à vontade, e a 

relatora também não foi escolhida, a mesma se propôs de forma voluntária. 

No grupo também houve momentos de descontração, principalmente na 

hora do lanche, onde os participantes ficaram à vontade para falar dos 

mais variados assuntos, o grupo tornou-se uma reunião de amigos 

“Sempre marcamos aquele café para conversarmos, mas nunca sobra 

tempo, o grupo colaborativo criou essa oportunidade” (PROFESSOR, 

2018) comentou uma professora.  

 

5.6 Roteiro para o Grupo Colaborativo 

 

Os roteiros a seguir foram elaborados para as próximas reuniões a 

serem realizadas com o grupo colaborativo. 

 
Público Alvo: Professores de Matemática 
 
Cronograma: Encontros a cada quinze dias 
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TEMA 1 

O que é Matemática? 

 

Objetivo 

 Propor aos professores uma reflexão sobre o que é matemática 

oportunizando a exposição de ideias, valorizando o conhecimento 

que já possuem para ampliar o conhecimento teórico e prático. 

 

Desenvolvimento 

 

 Depois da reflexão sobre o que é matemática entregar um texto 

teórico que explique o que realmente é matemática e em duplas os 

professores irão ler e selecionar os pontos chaves para socializar no 

grupo. 

 

Recursos  

 Texto impresso 

 

TEMA 2  

O que é ensinar Matemática e como ensinar?  

 

Objetivo 

 Compreender como se deve ensinar matemática em sala de aula, 

possibilitando aos professores rever a Diretriz Curricular de Matemática e 

as tendências metodológicas nela propostas para melhorar a qualidade das 

aulas. 

 

Desenvolvimento 

 Lançar a pergunta e deixar que os professores falem, coloquem 

suas experiências. Depois no coletivo elaborem planos de aula 

contemplando aulas práticas. 
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Recursos 

 Diretrizes Curriculares  

 

TEMA 3  

Educação Matemática para repensar o ensino de Matemática 
 
 
Objetivo 
 

 Entender o que é Educação Matemática e como ela contribui no 
ensino da Matemática na escola 

 

Desenvolvimento 

 Pesquisar em conjunto sobre o tema Educação Matemática, em 

seguida socializar ideias com o grupo. 

  

Recursos 

 Internet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os dados levantados na pesquisa referente às notas dos alunos na 

disciplina de matemática evidenciou o baixo rendimento dos educandos, 

comparado com as outras disciplinas nota-se que o desempenho foi 

melhor.Com esse resultado e os dados coletados no questionário dos 

professores para verificar os métodos de ensino utilizados por eles no 

ensino de matemática houve a necessidade de organizar um grupo 

colaborativo para promover reflexão crítica da prática pedagógica no 

ensino da matemática. 

O grupo colaborativo acredita que a maior dificuldade enfrentada em 

sala de aula é o preconceito dos alunos em relação à disciplina de 

Matemática, seguido da falta de interesse. A falta de parceria entre família 

e escola também é constatada como um fator que contribui para a 

desmotivação dos alunos. De acordo com o grupo os alunos precisam se 

tornar protagonistas. Nesse contexto argumentam que a melhor solução 

seria criar momentos para que a família participe mais da vida escolar de 

cada estudante, e nesses momentos trabalhar para que os pais passem a 

valorizar mais a Educação para que família e escola atuando juntas 

solucionem os problemas encontrados. O grupo também considera 

importante trabalhar a questão do preconceito com a Matemática com os 

professores das séries iniciais e demais professores das escolas.  

O conselho de classe realizado de forma ineficiente expõe pais e 

alunos e acaba afastando ainda mais a família da Escola, não consegue 

encontrar soluções para os problemas constatados e contribui para que 

alguns alunos passem de série/ano sem se apropriar dos conhecimentos 

necessários. O grupo colaborativo propõe a revisão da metodologia dos 

conselhos de classe, onde não se comente somente os problemas, mas 

também se proponham soluções, e que estes sejam realizados apenas 

entre os professores e direção, os pais sejam comunicados somente em 

casos em que se perceba a necessidade. Os participantes do grupo 

também sugerem aulas de reforço de Português e Matemática no contra 

turno.  
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O grupo acredita que o sistema de ensino falho contribui para a 

compartimentação dos conteúdos, exige um baixo índice de reprovação 

fazendo com que as escolas aprovem alunos que não são alfabetizados, 

além de estabelecer que os professores cumpram com um currículo muito 

extenso de conteúdos.  A falta de valorização dos professores também é 

considerada como uma grande dificuldade, professores com uma enorme 

carga horária não dispõe de tempo para cursos de formação e nem para 

planejar suas aulas da maneira que desejam. Os professores comentam 

que é necessário que haja uma mudança no atual modelo de ensino, 

segundo eles o programa EMITI é um modelo a ser seguido, que vem 

tendo êxito neste município.  

Outras dificuldades relatadas é a falta de material necessário para 

que o professor desenvolva seu trabalho e a falta de um ambiente 

adequado (salas maiores, mais arejadas e com um número menor de 

alunos). Os participantes do grupo também abordaram a falta de inclusão 

na escola e acreditam que os alunos especiais deveriam frequentar aulas 

no contra turno com metodologias adequadas para eles.  

De acordo com o grupo colaborativo o método de ensino mais 

utilizado pelos professores do ensino regular é o método expositivo, sobre 

isso argumentam que não é oferecido condições necessárias para que o 

professor desenvolva seu trabalho e nesse contexto cada professor busca 

oferecer o melhor de si, inovando suas aulas sempre que possível e 

procurando melhorar sempre. O grupo também acredita que a melhor 

forma de se trabalhar diante das dificuldades encontradas é através da 

resolução de situações problema desafiadoras, instigando o aluno a buscar 

soluções, e ressaltam que em todo conteúdo trabalhado deve ser 

relacionado à teoria com a prática em situações do contexto em que o 

aluno está inserido.  

Todos os participantes do grupo puderam contribuir com seus 

conhecimentos e experiências, nenhum participante ficou excluído, todos 

participaram ativamente de todas as discussões. O grupo colaborativo tem 

como característica principal a voluntariedade, as atividades não são 

divididas nem as perguntas direcionadas e todos se mostraram dispostos a 

participar e colaborar.  
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Foram abordados no grupo colaborativo assuntos não mencionados 

pelos professores no questionário proposto pela autora e respondido 

previamente pelos professores participantes do grupo e percebe-se que a 

participação no grupo colaborativo permitiu um olhar mais abrangente dos 

professores frente os temas em discussão.  

O grupo colaborativo considera que a formação continuada de 

docentes caracteriza o compromisso com a Educação e a busca pelo 

conhecimento, nesse sentido destacam que o grupo se torna o espaço 

ideal para o planejamento integrado, a elaboração de projetos, a auto 

avaliação da prática docente e a troca de experiências, bem como apoio 

para enfrentar os problemas do cotidiano.  

Percebe-se que os grupos colaborativos são alternativas viáveis à 

formação continuada de professores e percebe-se que a troca de 

experiência e a reflexão ajudam a aprimorar o ensino, não somente de 

matemática, mas de todas as disciplinas. Os participantes do grupo 

gostaram da experiência e queriam continuar com o grupo colaborativo, 

mas ressaltam que talvez a falta de disponibilidade dos participantes não 

permita. Em vista disso discute-se a possibilidade de utilizar as tecnologias 

e implantar os grupos colaborativos virtualmente, assim os professores 

poderiam interagir uns com os outros em suas próprias residências.  

Diante do que foi revelado pelo estudo realizado, é possível afirmar 

que a formação do Professor é essencial a fim de auxiliar na melhoria da 

prática pedagógica. A formação vivenciada em cada um dos encontros 

formativos sustenta o argumento em defesa de uma formação que valoriza 

a reflexão da prática e a aprendizagem colaborativa. 

No processo formativo ocorrido no grupo colaborativo, os 

professores apresentaram as mesmas dificuldades em relação ao ensino 

da matemática.  

A partir dos resultados da pesquisa pode-se dizer que uma formação 

que se constitui com o trabalho colaborativo não é tão simples assim, leva 

tempo, exige um grande esforço e engajamento de todos os envolvidos. 

Essa prática de formação mexe com o comodismo dos docentes, de um 

jeito ou de outro gera mudanças na mentalidade e nas atitudes das 

pessoas, é difícil de ser realizada por envolver fatores complexos do 
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cotidiano escolar, por estimular as pessoas a saírem do isolamento, a 

compartilhar saberes, trocar experiências e desenvolver trabalhos em 

conjunto. 

Conclui-se que a formação continuada em grupo colaborativo, entre 

outros aspectos contempla o planejamento integrado e a redução de tempo 

de planejamento dos professores.  

Almeja-se que a partir desse trabalho os grupos colaborativos 

tenham continuidade no município de Timbó Grande - SC, os professores 

participantes do grupo colaborativo sugeriram que sejam convidados 

professores de outras disciplinas e também das séries iniciais para que a 

diversidade de experiências enriqueça os debates. Outra sugestão do 

grupo é que os debates tenham como tema um conteúdo específico, pois 

acreditam que o direcionamento dos debates nesse sentido vai aprimorar 

muito mais as práticas pedagógicas. 
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UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE (UNIARP) 

CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Questionário aplicado com professores de matemática do ensino 

fundamental do município de Timbó Grande – SC.  

 

1) Há quanto tempo você leciona?  

R:  

 

 

 

 

2) Em sua opinião quais são as maiores dificuldades de aprendizagem 

apresentadas pelos alunos na disciplina de matemática? 

R: 

 

 

 

 

 

3) Como você educador poderia intervir para superar essas 

dificuldades ou diminuí-las?  

R: 

 

 

 

4) Quais são os maiores obstáculos que você enfrenta no processo de 

ensino da matemática? 

R: 

 

 

 

5) Qual o método de ensino que você mais utiliza? 

R:  


