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Resumo: Neste trabalho busca-se compreender em que medida processos de formação 
inicial e contínua têm influenciado, em certos casos, as atividades profissionais de 
professores de matemática e que aspectos de tais formações podem justificar 
dificuldades para refletir sobre a prática profissional e aprimorá-la. 
 Em minha trajetória profissional houve oportunidade de conviver com colegas 
professores de matemática da educação básica que afirmam que os cursos de formação 
contínua não correspondem às suas expectativas. 
 Para tratar de questões sobre formação inicial e contínua, foram utilizados como 
referência os trabalhos de Donald A. Schön e Philippe Perrenoud. Ambos argumentam 
que o professor reflexivo de sua prática é o profissional apto a escolher meios que 
favoreçam o desenvolvimento de seus alunos. 
 Perrenoud afirma que o foco da formação contínua tem sido preencher lacunas 
da formação inicial, principalmente no que se refere a domínio de conteúdo. Defende, 
por outro lado, que cursos de formação contínua têm maior potencial para o 
desenvolvimento do professor reflexivo, desde que partam das experiências e 
necessidades dos professores em formação. 
 Em vista disso, a proposta deste trabalho de mestrado é apoiar e acompanhar 
cada professora, envolvida no processo de investigação, na elaboração e 
desenvolvimento de um projeto de ensino, a partir de suas necessidades e anseios, para 
ser aplicado em sala de aula sob sua regência. Pretende-se identificar indícios de 
reflexão sobre a prática profissional dessas professoras, com foco sempre na melhora da 
qualidade da educação. 
 
Palavras chaves: Formação Contínua, Professor Reflexivo, Prática Profissional 
Reflexiva. 

 
Abstract: This project seeks to understand how the process of initial and continuous 
formation  have influenced, in certain cases, the professional activities of math teachers 
and what aspects of such formations may justify difficulties to reflect about professional 
practice and improve it. 

In my professional career I had the opportunity to be in contact with math 
teachers colleagues of basic education who claim that many courses of continous 
formation do not meet their expectations. 

To deal of questions about initial and continuous formation, the work of Donald 
A. Schön and Philippe Perrenoud were used as a support. Both argue that the reflective 
teachers are the professionals able to choose means of improve the development of their 
students. 

Perrenoud says that the focus of continuous formation has been filling gaps of 
initial formation, mainly with regard to content domain. He also states that formation 
courses have more potential for the development of reflective teacher, provided that 
they are inspired on the experiences and needs of teachers in training. 
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In the view of this, the proposal of this master thesis is to support and follow 
each teacher involved in the process of investigation, on the design and development of 
an educational project, based on their needs and desires, to be implemented in the 
classroom under their own regency. It is intended to identify evidence of reflection 
about professional practice of these teachers, always focused on improving the quality 
of education. 
 
Keywords: Continuous formation, reflexive teacher, reflexive professional practice.  
 
Introdução 

 
Neste projeto de mestrado buscamos compreender em que medida os processos 

de formação inicial e contínua de quatro professoras de matemática, participantes do 
programa Observatório da Educação, têm influenciado suas atividades em sala de aula e 
que aspectos de tais formações podem justificar dificuldades para refletir sobre a prática 
profissional e aprimorá-la. 

Diversas vezes, durante minha trajetória profissional e em cursos de formação 
contínua de que participei, pude verificar que uma grande quantidade de profissionais 
criticam os cursos de formação inicial alegando que estes não os prepararam 
profissionalmente. Segundo alguns professores, na faculdade “não se aprende a dar 

aulas”. Dizem ainda que “quando procuram um curso de formação contínua esperam 

encontrar orientações e explicações de como proceder/agir em aula”.  
O projeto de mestrado está inserido no projeto OBEDUC/Ensino de Matemática 

na Escola Elementar desenvolvido no Instituto de Matemática e Estatística da 
Universidade de São Paulo (IME-USP), a partir do mês de março de 2013, e que faz 
parte do Programa Observatório da Educação, financiado pela CAPES. 

O projeto desenvolve-se, principalmente, em aulas das disciplinas “Projetos de 
Estágio” e “Projeto de Ensino: aprendendo matemática com projetos”, alternadas às 
sessões de análise de práticas, inspiradas na proposta de Philippe Perrenoud. 

Nas sessões de análise de prática, encontros com a presença das professoras 
participantes do projeto, alunas do Mestrado Profissional em Ensino de Matemática e a 
coordenadora, desenvolvem-se discussões sobre temas de ensino de Matemática e 
atuação em sala de aula. O objetivo é despertar, em cada participante, a necessidade de 
analisar suas práticas e desenvolver um perfil profissional reflexivo. 

A partir das necessidades de cada professora, identificadas nesses encontros, 
realizam-se reuniões para discussão, planejamento, organização e avaliação de 
atividades que visem a elaboração e o desenvolvimento de projetos de ensino pelas 
próprias professoras.  

Com tal proposta, busca-se tentar atingir as professoras, a fim de que elas sintam 
a necessidade de pensar sobre suas práticas e de buscar alternativas metodológicas que 
favoreçam o aprendizado de seus alunos. 
 
Objetivos 
 

Busca-se compreender como se forma o professor de matemática reflexivo e 
como atuar para facilitar o aparecimento da reflexão em atividades de formação 
contínua. 

Pretende-se entender, a partir dos relatos das professoras sobre os cursos de 
formação inicial e contínua que realizaram, em que medida passaram a refletir sobre a 
prática a partir dessas formações. 
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O objetivo final é propor e avaliar uma estrutura de formação contínua que 
auxilie o professor na criação de projetos próprios de ensino, com potencial para 
“despertar seu caráter reflexivo”.  

Em suma, neste projeto de mestrado pretendemos verificar em que medida a 
elaboração e aplicação de um projeto próprio de ensino tem potencial para interferir 
realmente na prática e não só no discurso das professoras da escola básica. 
 
Motivação 
 

Penso que muitos professores que encontrei nos cursos de formação contínua 
que acompanhei, sejam na Universidade, sejam oferecidos pela Secretaria da Educação 
do Estado de São Paulo, saíram frustrados dessas atividades de formação já que não 
encontraram o que foram buscar. 

Durante minha formação inicial em licenciatura em matemática, em 2009, cursei 
a disciplina obrigatória do curso, MAT1500-Projetos de Estágio, no qual elaborei, 
juntamente com três colegas de turma e em parceria com uma professora da rede 
pública de ensino, um projeto de Alfabetização Matemática para alunos do 3º ano do 
Ensino Fundamental. Essa foi a primeira experiência que eu e muitos colegas de turma 
tivemos como professores e ocorreu enquanto ainda éramos estudantes. Esse momento 
foi muito importante em minha formação como professora, proporcionou um primeiro 
contato profissional e favoreceu o desenvolvimento das primeiras ideias de reflexão 
sobre a prática ainda durante a formação inicial. 

Em 2011 e 2012, já graduada e professora efetiva da rede Estadual de Ensino do 
Estado de São Paulo, participei como professora da disciplina Projeto de ensino: 

aprendendo matemática com projetos, oferecida como disciplina de extensão e que 
ocorre simultaneamente à disciplina MAT1500-(Projetos de Estágio) oferecida para a 
graduação, a fim de proporcionar uma interação entre graduandos e futuros professores 
com professores já formados e que buscam uma especialização e aperfeiçoamento de 
suas práticas.  

Nessas ocasiões tive a oportunidade de interagir com alguns professores que 
percorreram trajetórias diversificadas quanto a cursos de formação. De modo geral, os 
professores apresentam um mesmo discurso positivo sobre crenças e lutas acerca de 
uma educação de qualidade, mas quando questionados sobre suas atuações e como a 
formação contínua tem ajudado, o discurso soa bastante contraditório. Alegam que “não 

se pode mudar as características de suas aulas, pois uma pessoa sozinha em sala de 

aula não dá conta de atender todos os alunos em uma aula diferenciada”, ou que “os 

alunos não são capazes de fazer algo diferente”. Seus discursos estão muito 
impregnados de citações negativas quanto à capacidade de seus alunos. Em geral, dizem 
que “os estudantes não sabem ou não se interessam”, ou simplesmente que “os alunos 

não conseguirão”. 
As atividades de formação contínua de que esses colegas participaram não 

despertaram neles, nem ao menos, a motivação para a necessidade de refletir sobre 
mudanças em sua prática profissional. 

Sendo assim, observamos uma prática profissional impregnada de descrença 
quanto à capacidade de aprender dos alunos. Acreditamos que questões desse tipo 
poderiam ser melhor trabalhadas em cursos de formação contínua, buscando uma 
efetiva transformação da prática. 

Para poder constatar essas percepções particulares, foi elaborado um 
questionário com perguntas sobre formação inicial e contínua para aplicar a colegas de 
profissão. Com as respostas recebidas até o momento já é possível perceber claramente 
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que as afirmações acima são feitas por grande número de professores do Ensino 
Fundamental e do Ensino Médio. 

 

“Acredito que minha formação teve uma base conceitual de Matemática 

reforçada, o que de fato é muito relevante e que subsidia o trabalho 

didático/pedagógico, mas ficaram lacunas relacionadas à reflexão sobre a aula 

propriamente dita e como esta é construída.” (Resposta de um professor de 

matemática) 

 

Referencial Teórico e Metodológico 
 

Para tentar compreender as delicadas questões envolvidas na formação inicial e 
na formação contínua de um professor recorremos, principalmente, aos trabalhos de 
Schön e Perrenoud. Donald Schön afirma que o verdadeiro profissional, qualquer que 
seja a área de atuação, é aquele que reflete sobre sua própria prática e que ele só aprende 
a fazer fazendo. Schön defende que somente no ambiente em que o estudante vai 
trabalhar a prática é possível aprender a refletir na ação e sobre a ação. 

Perrenoud aborda as questões de formação inicial e contínua do professor. Da 
mesma forma que Schön, defende que somente o professor reflexivo, na ação e sobre a 
ação, pode alcançar domínio dos saberes acadêmicos e práticos. 

Perrenoud destaca ainda que, mesmo entre aqueles professores que procuram 
aperfeiçoamento, com anos de experiência no exercício da função, a formação reflexiva 
nem sempre encontra terreno favorável. Afirma que boa parte das propostas de 
formação contínua dos professores tem sido organizada em torno da atualização dos 
saberes disciplinares, das referências didáticas, de novas tecnologias; tem visado a 
atualizar conhecimentos ou preencher lacunas deixadas na formação inicial. 

Para Perrenoud, a problemática da mudança não tem sido o centro da formação 
contínua. Esta tem se apoiado na certeza de que todo novo saber é fonte de novas 
práticas a partir do momento em que é aceito e assimilado. Para ele, propostas de 
formação contínua têm maior potencial para resultar em transformação das práticas se 
partirem das experiências dos professores participantes. 

No caso específico da matemática há a expectativa de que os alunos 
desenvolvam habilidades de identificar e resolver problemas, pensar criticamente, 
argumentar, tomar decisões. Um professor crítico e reflexivo, autônomo, detentor de 
saberes específicos e pronto a utilizá-los em momentos adequados, certamente está apto 
a favorecer o desenvolvimento de tais habilidades nos estudantes. 

Porém, o convívio com professores de matemática da educação básica tem 
mostrado que, na formação contínua, além de promover a reflexão sobre a prática, é 
ainda necessário tratar conteúdos específicos da disciplina, já que muitos colegas 
apresentam dificuldades conceituais sobre assuntos que devem abordar com suas 
turmas.   

Dentro dessa perspectiva, outra conjectura que se faz é que possivelmente, para 
esses professores, em algum momento de sua formação, seja ela inicial ou contínua, não 
ficaram muito bem esclarecidos a importância e o papel do professor como principal 
responsável pela transposição didática de que fala D’Amore, 2007.  

 

A transposição didática consistiria, portanto, do ponto de vista do 

professor, em construir suas próprias aulas retirando da fonte dos saberes, 

levando em conta as orientações fornecidas pelas instruções e pelos programas 

(saber a ensinar), para adaptá-los à própria classe: nível dos alunos, objetivos 

buscados. A transposição didática consiste em extrair um elemento de saber do 
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seu contexto (universitário, social etc.) para recontextualizá-lo no ambiente 

sempre singular, sempre único, da própria classe. (p.226) 

 
Schön entende o professor reflexivo como o profissional que compreende sua 

profissão, planeja e percebe dificuldades para alcançar objetivos específicos, que é 
capaz de replanejar e ainda conhece e compreende a estrutura do aluno em seu processo 
de aprendizagem. É o profissional que utiliza seus conhecimentos e habilidades na 
tomada de decisões e que é capaz de entender e articular a dúvida do aluno de modo a 
melhor auxiliar sua aprendizagem  

  

“Um professor reflexivo tem a tarefa de encorajar e reconhecer, e ao 

mesmo tempo dar valor à confusão dos seus alunos. Mas também faz parte das 

suas incumbências encorajar e dar valor às suas próprias confusões. Se prestar 

a devida atenção ao que as crianças fazem, então o professor também ficará 

confuso. E se não ficar, jamais poderá reconhecer o problema que necessita de 

explicação.” (Schön, 1997, p.85) 
 
Assim como Schön, Perrenoud defende a ideia de que somente o professor 

reflexivo na ação e sobre a ação, pode alcançar domínio dos saberes acadêmicos e 
práticos. Para ele, é justamente na formação inicial e contínua que o professor tem a 
possibilidade de elevar o nível de suas competências profissionais. 

 Enfatiza que uma verdadeira prática reflexiva requer uma postura, uma forma e 
uma identidade. Que a formação reflexiva desenvolve autonomia, o repertório 
necessário para a tomada de decisões e a capacidade de assumir responsabilidades. 

 
Desenvolvimento 

 
A Metodologia escolhida para este trabalho é o estudo de caso, pois considerou-

se ser adequada à investigação em educação, por ser metodologia apropriada ao estudo 
de situações em que o investigador é confrontado com situações complexas de difícil 
identificação de variáveis consideradas importantes. 

Caracteriza-se ainda por ser um método específico de pesquisa de campo, em 
que as investigações de fenômenos são feitas à medida que ocorrem. 

A ideia do projeto consiste em estudar como os projetos de ensino, enquanto 
recurso didático favorecem o aprendizado em sala de aula e ainda proporcionar o 
desenvolvimento do profissional reflexivo. 

Para tanto, o estudo de casos, deste projeto de mestrado, basea-se no estudo do 
grupo de professoras participantes do projeto Obeduc. 

No entanto, por perceber em duas das quatro professoras uma postura mais 
resistente à mudança em suas práticas e por demonstrarem sinais de uma certa confusão 
dos conceitos matemáticos fundamentais, decidiu-se por concentrar os esforços de 
estudo apenas nelas duas. 

Assim, a proposta de projeto realizada foi desenvolver um planejamento didático 
para o início de 2015, de modo a retomar as principais ideias trabalhadas no Ensino 
Fundamental II. 
 
Resultados 

 O projeto de mestrado ainda está em desenvolvimento, mas resultados já são 
percebidos com relação aos indícios do surgimento de uma prática reflexiva. As 
professoras demonstram uma preocupação real a respeito da compreensão dos conceitos 
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por seus alunos e reconhecem a necessidade de se buscar novos caminhos para 
esclarecer as confusões surgidas durante o aprendizado.  

Relatam necessitar rever e compreender conceitos matemáticos fundamentais a 
serem ensinados de modo a se fazer compreender significativamente por seus alunos. 

 
Próximos Passos 
 

Elaboração dos projetos de ensino das professoras, de modo a serem aplicados 
no início de 2015.  

Acompanhamento da aplicação desses projetos e elaboração de critérios para 
analisar o material coletado ao longo desses quase dois anos de estudo à luz da 
metodologia de pesquisa escolhida. 

Elaboração de um relatório do estudo de caso e desenvolvimento dos projetos de 
modo a compor a dissertação de mestrado. 

Mas principalmente, um estudo cuidadoso dos resultados de modo a verificar 
reais indícios de reflexão sobre a prática por parte das professoras. 

 
Considerações Finais 
 

Pesquisar e estudar um tema tão importante para o ensino como a formação 
contínua de professores veio a enriquecer enormemente minha própria formação 
profissional enquanto professora.  

Pensar e tratar a educação por essa perspectiva só fomentou meu enorme desejo 
de estar em sala de aula e buscar a cada dia novas estratégias de ensino, visando sempre, 
ainda que em uma pequena perspectiva, a melhoria da qualidade do ensino. 
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