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A melhoria do ensino de Matemática na Educação Básica depende de diversos 
fatores, no entanto, a questão da formação dos professores dos anos iniciais pode 
ser considerada como primordial. O professor dessa etapa deve dominar estratégias 
de ensino de matemática que permitam a construção dos conceitos de número, 
medida, figuras geométricas, entre outros. A presente pesquisa tem como principal 
objetivo desenvolver uma proposta de formação continuada de professores dos 
anos iniciais para o ensino dessa disciplina, baseada em dois eixos: cursos de 
capacitação específica e formação de grupos de estudo e trabalho pedagógico para 
aplicação de projetos educacionais na área de matemática. O problema de estudo é 
orientado pela seguinte questão: quais dificuldades os professores dos anos iniciais 
do Ensino Fundamental das escolas públicas de Vilhena (RO) apresentam com 
relação à compreensão dos conteúdos matemáticos e ao uso de estratégias de 
ensino desta disciplina na sala de aula? No estudo dessa problemática pretende–se 
aplicar e avaliar uma proposta de formação continuada para professores dos anos 
iniciais para o ensino de matemática. Essa proposta está baseada em experiências 
já realizadas na área de formação de professores, que privilegiam o 
acompanhamento do professor durante sua capacitação, e a efetiva integração dos 
estudos realizados ao seu cotidiano de trabalho. O GETEMAT é desenvolvido 
segundo os princípios da pesquisa–ação, o que permite aos sujeitos envolvidos se 
desenvolverem profissionalmente de “dentro para fora”, pois tem como ponto de 
partida as preocupações e interesses das pessoas na sua prática profissional. Os 
sujeitos da pesquisa são os professores dos anos iniciais das escolas públicas 
urbanas do município de Vilhena (RO), acadêmicos e professores do curso de 
Pedagogia do Campus de Vilhena da UNIR. Pretende–se com a pesquisa criar 
espaços de formação continuada nas escolas, que possibilitem a melhoria da 
qualidade de ensino. 
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O ensino de matemática na Educação Básica no nosso país tem apresentado um 
resultado insatisfatório, especialmente quando são analisados os resultados do 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e da Prova Brasil. 

Introdução 

Segundo Araújo e Luzio (2004), na 4ª série do Ensino Fundamental, a média 
nacional da prova de Matemática realizada pelo Saeb, em 2003, foi de 177 pontos 
quando um padrão mínimo seria uma média de 200 pontos, o que, segundo os 
autores, indicaria a aprendizagem de conteúdos e a consolidação de habilidades 
satisfatórias para quatro anos de escolarização. 

Ainda, segundo os autores citados, o escore mínimo de 200 pontos, para esta etapa 
de escolaridade, revela que os alunos são capazes de: estabelecer relações entre 
medidas de tempo; identificar a troca de moedas com pequenas quantias de 
dinheiro; decompor um número natural em suas ordens; calcular o resultado de 
subtrações mais complexas; efetuar multiplicações com números de dois 



algarismos; efetuar divisões exatas por números de um algarismo; resolver 
problemas simples, utilizando dados apresentados em gráficos e tabelas. 

A distribuição percentual dos alunos segundo seu desempenho na prova de 2003 
aponta que 11,5% dos estudantes da 4ª série estão no estágio muito crítico, ou 
seja, não atingiram 125 pontos na prova.  Isto significa que os estudantes deste 
estágio não calculam o resultado de uma adição de números naturais de três 
algarismos (ARAÚJO e LUZIO, 2004).  No estágio crítico, que segundo os 
avaliadores, corresponde a alunos que possuem algumas habilidades elementares 
de interpretação de problemas, aquém das exigidas para o nível de escolaridade 
correspondente à 4ª série, encontram-se 40,1% dos estudantes das escolas 
brasileiras.  

Considerando-se a tabela abaixo: 

Tabela 1 - Médias de Proficiência em Matemática - 4ª série E.F. Escolas 
Urbanas Sem Escolas Federais 

ANO 1995 1997 1999 2001 2003 2005 
Brasil 192,8 192,1 182,3 179,0 180,7 185,7 

Região Norte 175,4 174,9 171,3 163,6 165,4 169,9 
Rondônia 179,9 180,2 173,5 170,9 171,5 173,7 

Fonte: DAEB/Inep/MEC 

Ao se analisar os dados referentes aos anos de 1995 a 2005 com relação à média 
de proficiência em Matemática na 4ª série de Ensino Fundamental, se observa que 
esta não ultrapassa 192,8 pontos, numa escala, que como já referido tem como 
pontuação mínima aceitável de 200 pontos. Entre os anos de 1997 a 2003 há um 
decréscimo nesta média, atingindo seu ponto mínimo em 179 pontos. 

Especificamente na Região Norte, local onde a pesquisa está sendo desenvolvida, 
os dados são mais alarmantes.  Nesta região, entre os anos de 1995 a 2005, a 
pontuação média dos alunos na prova de matemática variou entre 175,4 a 163,6 
pontos, havendo um decréscimo na média entre os anos de 1997 a 2001. A partir 
de 2003 há um aumento na pontuação, passando a 165,4 e no ano de 2005 para 
169,9 pontos. 

O Estado de Rondônia em relação à média da Região Norte, apresenta resultados 
um pouco mais positivos. A variação de pontuação no período de dez anos (1995-
2005) é superior à média da Região Norte, no entanto está sempre abaixo da 
média nacional. 

Considerando-se as notas da Prova Brasil em Matemática na 4ª série do Ensino 
Fundamental realizada em 2005 e 2007 no Município de Vilhena, têm-se os 
seguintes resultados: 

Tabela 2 - Notas em Matemática na Prova Brasil na 4ª série do E. F. no 
município de Vilhena - RO 

REDE 2005 2007 
Municipal 172,00 180,31 
Particular 178,40 186,53 
Estadual 184,40 192,99 



Fonte: Inep/MEC 

Observa-se que há uma melhoria nos índices, com aumento especialmente na rede 
municipal, que é objeto de estudo desta pesquisa, de 8,31 pontos. No entanto, 
estes índices ainda estão abaixo dos 200 pontos considerados mínimos exigidos. 

A melhoria do ensino de Matemática na Educação Básica no Brasil depende de 
diversos fatores, no entanto a questão da formação dos professores dos anos 
iniciais para o ensino desta disciplina pode ser considerada como um fator 
primordial. 

Segundo os dados levantados pelo Saeb a maioria dos professores desta etapa de 
ensino possui em média 11 anos de escolaridade, desta forma mais do que um 
problema de escolarização, a questão da deficiência no ensino da Matemática está 
na formação destes professores para o ensino dos conteúdos das séries iniciais e no 
domínio de competências e conhecimentos específicos para ensinar Matemática de 
maneira adequada às crianças de 6 a 10 anos. 

O professor das séries iniciais da Educação Básica deve dominar estratégias de 
ensino de matemática que permitam a construção dos conceitos de número, 
medida, figuras geométricas, entre outros. Além disso, precisam estar preparados 
para analisar os diversos materiais didáticos, em especial, o livro didático, e 
escolher aquele que for mais adequado ao tipo de trabalho pedagógico que 
pretende desenvolver na sala de aula. 

A questão que orienta a presente pesquisa é a seguinte: Quais dificuldades os 
professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental das escolas municipais de 
Vilhena apresentam com relação à compreensão dos conteúdos matemáticos e ao  
uso de estratégias de ensino desta disciplina na sala de aula? 

No estudo desta problemática pretende-se aplicar e avaliar uma proposta de 
formação continuada para professores dos anos iniciais para o ensino de 
matemática. 

Esta proposta está baseada em experiências já realizadas na área de formação de 
professores, que privilegiam o acompanhamento do professor durante sua 
capacitação, e a efetiva integração dos estudos realizados ao seu cotidiano de 
trabalho.   

Os trabalhos de pesquisa na área de formação de professores desenvolvidos pelo 
Laboratório de Educação e Informática Aplicada (LEIA) da Faculdade de Educação 
da UNICAMP, nos últimos anos, demonstraram que a prática iniciada com o Projeto 
Eureka[1] de formação continuada em serviço que privilegia os espaços de 
formação, não apenas fora do ambiente de trabalho, mas especialmente no 
fortalecimento do grupo de professores na escola em que desenvolvem um projeto 
inovador, efetivamente cria a possibilidade de formação de uma comunidade 
científica educacional de discussão e consequentemente uma melhoria do trabalho 
docente. 

A proposta de formação continuada em serviço que a presente pesquisa irá 
desenvolver ao longo de três anos tem por objetivo a melhoria do trabalho 
pedagógico dos professores dos anos iniciais que atuam na rede pública municipal 
de Vilhena (RO) através de dois eixos.  

A proposta do GETEMAT[2] 



O primeiro eixo é constituído por cursos de formação específicos para 
aprimoramento do conhecimento matemático relacionado aos conteúdos dos anos 
iniciais do Ensino Fundamental. O segundo contempla a formação de grupos de 
estudo para discussão de aspectos teóricos relevantes à prática em sala de aula, 
estudando os diversos conteúdos de Matemática sob a ótica do ensino dos mesmos 
nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

A duração prevista para o desenvolvimento da pesquisa é de trinta e seis meses 
com início em dezembro de 2008 e término em dezembro de 2011. Como primeira 
ação da pesquisa tem-se a coleta de dados para se traçar o perfil qualitativo do 
ensino de matemática nas séries iniciais das escolas públicas do município de 
Vilhena (RO). Os dados estão sendo coletados através de um questionário que 
busca determinar o grau de formação dos professores, tempo de atuação nos anos 
iniciais, cursos de formação já realizados, conteúdo escolar que mais tem facilidade 
para trabalhar com os alunos, conteúdo matemático com mais dúvidas e 
dificuldades para ensinar, forma de atuação pedagógica e recursos que utiliza no 
desenvolvimento de suas atividades didáticas. Além do questionário, está sendo 
aplicada uma escala de atitudes com relação à matemática[3]. A participação do 
professor nesta primeira ação independe da sua participação posterior no Projeto. 

Os cursos de capacitação previstos no primeiro eixo do projeto são outra etapa da 
pesquisa e serão planejados a partir das necessidades pedagógicas dos professores 
determinados através do questionário. 

A implantação de um Laboratório Multimídia de Educação e Ensino de Matemática é 
outro objetivo do GETEMAT. Pretende-se criar um local para pesquisa do professor, 
onde além de material bibliográfico, o docente encontrará diversos materiais 
didáticos para utilizar durante o desenvolvimento de suas aulas. 

Paralelo aos cursos de formação, inicialmente, será criado o grupo de estudo e 
trabalho pedagógico geral (GETEMAT - geral), envolvendo os professores dos anos 
iniciais das escolas pesquisadas, acadêmicos e professores da Universidade Federal 
de Rondônia (UNIR) - Campus de Vilhena. É objetivo deste grupo estudar, discutir, 
planejar e avaliar projetos pedagógicos para serem desenvolvidos junto aos alunos 
na sala de aula. 

Também é objetivo do projeto, a criação de grupos de estudo e trabalho 
pedagógico específico (GETEMAT - específico) nas escolas pesquisadas, envolvendo 
os professores dos anos iniciais participantes do projeto, para que a prática do 
planejamento, discussão e avaliação do trabalho desenvolvido em sala de aula 
passe a ser uma atividade autônoma dos professores envolvidos no projeto. 

Outro objetivo da pesquisa é avaliar o desenvolvimento dos projetos pedagógicos 
propostos pelos professores a partir das discussões no grupo geral e nos grupos 
específicos das escolas e que deverão ser desenvolvidos junto aos alunos durante o 
ano letivo. 

O GETEMAT é desenvolvido segundo os princípios da pesquisa-ação.  Este tipo de 
pesquisa permite que os sujeitos em estudo possam se desenvolver 
profissionalmente de "dentro para fora", pois tem como ponto de partida as 
preocupações e interesses das pessoas envolvidas na sua prática profissional. 
(ENGEL, 2000: 183).  

Algumas considerações sobre formação de professores e o GETEMAT 



Além disso, de acordo com Thiollent (1996:17), "com a pesquisa-ação, os 
pesquisadores pretendem desempenhar um papel ativo na própria realidade dos 
fatos observados".  Assim, o GETEMAT pretende atuar de forma significativa nos 
espaços escolares, procurando a partir do conhecimento da realidade, propor ações 
que possam modificar esta realidade. 

Segundo Thiollent (1996), a pesquisa-ação é uma estratégia metodológica na qual 
há uma ampla e explícita interação entre pesquisadores e pessoas implicadas na 
situação investigada. Desta interação resulta a ordem de prioridade dos problemas 
a serem pesquisados e as soluções a serem encaminhadas.  

Ainda segundo Thiollent, citado em Pimenta (2005),  

A pesquisa-ação tem por pressuposto que os sujeitos que nela se 
envolvem compõem um grupo com objetivos e metas comuns, 
interessados em um problema que emerge num dado contexto no 
qual atuam desempenhando papéis diversos: pesquisadores 
universitários e pesquisadores (professores no caso escolar). 
Constatado o problema, o papel do pesquisador universitário consiste 
em ajudar o grupo a problematizá-lo, ou seja, situá-lo em um 
contexto teórico mais amplo e assim possibilitar a ampliação da 
consciência dos envolvidos, com vistas a planejar as formas de 
transformação das ações dos sujeitos e das práticas institucionais. 
(p.523) 

Assim, os grupos de estudo e trabalho pedagógico que serão criados nas escolas 
terão a função de constituir os sujeitos da pesquisa - ação, ou seja, o grupo com 
objetivos e metas comuns interessados em um problema que emerge do contexto 
da escola. 

Segundo Engel (2000), a pesquisa-ação é auto-avaliativa, ou seja, as modificações 
introduzidas na prática são constantemente avaliadas no decorrer do processo de 
intervenção.  A partir da análise dos resultados obtidos na prática pelos professores 
integrantes do projeto e das discussões teóricas que serão desenvolvidas nos 
Grupos de Estudo e Trabalho Pedagógico, durante o processo poderá haver 
modificações, mudanças de direção e redefinições, conforme a necessidade do 
grupo envolvido na pesquisa. 

Ripper (1996), ao discutir as dificuldades da formação do professor no contexto do 
uso das tecnologias, aponta para a necessidade de redefinição do papel do 
professor para que este também desenvolva uma visão social da sua função 
enquanto professor. 

Isto implica que o professor deve compreender sua prática como uma prática 
social, sendo ele um ator vital deste processo (KRAMER, 1989). Além disso, esta 
autora aponta que "... os mecanismos de formação do professor (no caso, em 
serviço) devem ser percebidos como prática social inevitavelmente coerente com a 
prática que se pretende implantar na sala de aula entre professores e alunos" 
(KRAMER, 1989). 

Braga (1996) apresenta os caminhos propostos para a formação continuada do 
professor discutida por Kramer: 

(...) Kramer sugere algumas maneiras de como a formação em 
serviço pode favorecer a melhoria da qualidade de ensino: pensando 
a prática, buscando novos conhecimentos, transformando essa 



prática; favorecendo o acesso e a análise dos conhecimentos em 
jogo; abrindo espaço para o pedagógico, superando a alienação e o 
afastamento dos profissionais da escola em relação ao ensino; 
fortalecendo as escolas, redefinindo o papel dos especialistas (de 
supervisor para desafiador ou coordenador das discussões); 
oferecendo elementos de análise crítica sobre o papel do professor; 
propiciando a construção do Projeto Pedagógico da escola. (p. 66) 

A perspectiva deste projeto de pesquisa com relação à formação de professores se 
detém na contribuição de Paulo Freire a esta questão. Freire (1996) aponta que 
"ensinar, exige pesquisa", desta forma, destaca que o conhecimento novo 
produzido supera outro que antes foi novo e que será ultrapassado por outro no 
futuro. Assim, tão importante quanto conhecer o conhecimento existente é estar 
aberto e apto à produção de conhecimentos que ainda não existem. Ensinar, 
aprender e pesquisar lidam com estes dois aspectos do ciclo do conhecimento. 

Na nota de rodapé do seu texto Pedagogia da Autonomia

Fala-se hoje, com insistência, no professor pesquisador. No meu 
entender o que há de pesquisador no professor não é uma qualidade 
ou uma forma de ser ou de atuar que se acrescente à de ensinar. Faz 
parte da natureza da prática docente a indagação, a busca a 
pesquisa. O de que se precisa é que, em sua formação permanente, 
o professor se perceba e se assuma, porque professor, como 
pesquisador. (p. 32) 

, Freire (1996) apresentou 
a seguinte idéia: 

De acordo com Freitas (2005), Paulo Freire por conta da sua própria experiência 
como professor defendeu a constituição de espaços coletivos de formação, a fim de 
que se neste espaço se desenvolvam práticas de observação, registro, reflexão e 
discussão permanentes sobre o ato de ensinar.  

Para concluir estas considerações, observa-se que a proposta de metodologia 
baseada na pesquisa-ação para o GETEMAT procura evidenciar estas idéias 
apresentadas por Freire, de acordo com Pimenta (2005).  

Ao realizar-se dentro do contexto escolar e mais precisamente na 
sala de aula a pesquisa-ação pode constituir uma estratégia 
pedagógica, um espaço de conscientização, análise e crítica [...]. Os 
professores que vivenciam esta modalidade de pesquisa têm a 
possibilidade de refletir sobre as suas próprias práticas, sua condição 
de trabalhador, bem como os limites e possibilidades do seu trabalho. 
[...] Dessa forma, a práxis pedagógica dos professores envolvidos na 
pesquisa, partindo da própria ação docente, refletida, fundamentada 
teoricamente e sistematizada se constitui uma modalidade de 
formação contínua com amplas possibilidades transformadoras e 
emancipatórias. (p. 526) 

A presente pesquisa está sendo desenvolvida, como já observado, na rede escolar 
municipal de Vilhena, em Rondônia. Neste universo, optou-se pela apresentação da 
proposta aos professores e professoras dos anos iniciais em nove escolas 
municipais urbanas, já que as escolas estaduais estão deixando de atender o ensino 
fundamental nesta etapa de escolarização.  

Considerações finais 



Num universo de cento e vinte professores e professoras, espera-se atingir nesta 
primeira etapa da pesquisa (perfil qualitativo do ensino de matemática nos anos 
iniciais), setenta por cento deste total. Isto significa que dos 120 questionários 
distribuídos, se consiga a devolução de aproximadamente 84. 

Com relação à constituição do GETEMAT - geral, que corresponde à segunda etapa 
da pesquisa e que deve iniciar no segundo semestre de 2009, pretende-se atingir 
aproximadamente trinta por cento deste universo, ou seja, por volta de trinta 
professoras e professores. 

O GETEMAT é vinculado ao grupo de pesquisa GEP - Grupo de Estudos Pedagógicos 
- do Departamento de Pedagogia do Campus de Vilhena e durante o seu 
desenvolvimento, pretende-se possibilitar ao aluno e aluna do curso de Pedagogia a 
produção de monografias de conclusão de curso, tratando da formação de 
professores e  melhoria do ensino de matemática, bem como desenvolver projetos 
de iniciação científica vinculados ao desenvolvimento desta pesquisa. 

Atualmente três alunas do quinto semestre do curso de Pedagogia do Campus de 
Vilhena desenvolvem Projetos de Iniciação Científica, com bolsas do CNPq, 
 vinculadas ao Projeto GETEMAT, com o seguintes temas: Matemática e Tecnologia: 
o desafio de ensinar matemática nos 4ºs e 5ºs anos das séries iniciais das escolas 
municipais de Vilhena-RO; a visão dos professores sobre as ações desenvolvidas 
pelo GETEMAT e a mudança de sua prática pedagógica; a aprendizagem da 
matemática através dos jogos nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Esta pesquisa busca criar mais do que um grupo de estudo, pretende-se a 
constituição de uma comunidade científica educacional, no sentido tratado por 
Garcia (2002). Esta autora em seu trabalho destaca a visão de Heller (1991, p. 70, 
apud  GARCIA, 2002: 128) sobre o que é um grupo: "é  a unidade em si mesma 
onde imperam as relações face-a-face e onde os sistemas de exigências sociais 
encontram-se representados por homens (pessoas conhecidas) e por relações 
humanas (estruturadas)". 

Seguindo as idéias trabalhadas por Garcia (2002), nem todo grupo é uma 
comunidade, porém qualquer grupo pode se tornar uma comunidade (HELLER, 
1991, apud GARCIA, 2002:129). O que irá permitir esta constituição do grupo em 
comunidade serão os interesses, os objetivos comuns e integradores do trabalho ao 
qual o grupo se dispõe a desenvolver. 

Espera-se com o desenvolvimento do GETEMAT a criação de uma comunidade 
científica educacional que irá possibilitar uma melhoria do ensino de matemática 
nos anos iniciais nas escolas municipais de Vilhena. 

ARAÚJO, Carlos Henrique;  LUZIO, Nildo. 
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[1] O Projeto Eureka começou em 1990 nas escolas da rede pública municipal de 
Campinas e envolveu todas as escolas de ensino Fundamental (36), duas pré-
escolas e educação supletiva (oito centros de suplência II e 200 classes de 
suplência I da FUMEC (Fundação Municipal Educação Comunitária)), incluindo, 
portanto, desde pré-escola até educação de jovens e adultos. Em 1990 foram 



realizados os primeiros cursos do módulo intensivo e iniciou-se a implementação de 
Laboratórios de Informática Educativa. O Projeto iniciou sua expansão em 1995, 
visando abranger todas as 36 escolas municipais de Ensino Fundamental. Esta 
proposta de formação continuada foi desenvolvida junto à Prefeitura de Campinas 
até 1997.  

[2] Este projeto é financiado pelo 

[3] Escala de atitudes de Aiken e Dreger (1961), Aiken (1963) adaptada e validada 
por Brito (1996). 
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