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1. RESUMO 

Essa pesquisa investigou ações de professoras que atuam com classes de anos 

iniciais do Ensino Fundamental, em uma escola da rede municipal de ensino 

fundamental I na cidade de Campinas-SP. O problema investigado assim se 

configurou: Como uma formação continuada, realizada no interior da escola, 

reverbera nos aspectos relacionados ao ensinoaprendizagem de matemática de 

alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental? A pesquisa Teve por objetivo 

verificar, a partir da observação de aula, como ações formadoras voltadas para 

professores dos anos iniciais, ocorridas num ambiente colaborativo, podem ser 

utilizadas/ressignificadas e refletir no trabalho escolar. É Importante destacar que um 

grupo de professoras e gestoras da escola estiveram envolvidas num grupo de 

trabalho colaborativo que refletiu sobre o espaço escolar, planejaram intervenções 

para a prática pedagógica relacionada à matemática, à língua materna e ao 

desenvolvimento da autorregulação da aprendizagem. A metodologia utilizada foi 

caráter qualitativo, prevendo-se inicialmente o conhecimento da escola, dos 

professores e da realidade onde a pesquisa foi desenvolvida. Os dados foram 

produzidos por meio de áudio-gravações de aulas, transcrições das áudio-gravações 

e anotações da aluna pesquisadora. Ao final deste estudo espera-se que seja 

possível compreender como as práticas elaboradas em um grupo colaborativo 

auxiliam no processo de ensinoaprendizagem dos aspectos relacionados à 

matemática, bem como corroboram com a reflexão dos envolvidos com a educação 

escolar.  

Palavras-chave: Formação de professores em serviço. Anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Ensinoaprendizagem de matemática. 

 2. INTRODUÇÃO  

Esta pesquisa de Iniciação científica se insere no Plano de Trabalho de 

pesquisa da prof. ª Dra. Maria Auxiliadora Bueno Andrade Megid aprovada para o 

biênio 2016-2017 intitulada: “A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA 

ESCOLA: APRENDIZAGENS DESENVOLVIDAS EM UM AMBIENTE 

COLABORATIVO – a perspectiva do ensinoaprendizagem de matemática”. 

A mesma pesquisa contou com outra pesquisa de Iniciação Científica, na 

qual uma bolsista responsável pelas observações e áudio-gravações realizados nas 

reuniões com os professores pertencentes ao grupo colaborativo. Já esta pesquisa 



responsabilizou-se pelas observações e áudio-gravações das aulas de uma turma 

do anos inicias do Ensino Fundamental, a pesquisa também trás algumas 

contribuições das reuniões com os professores pertencentes ao grupo colaborativo. 

O projeto se relaciona também a outros de Iniciação Científica, orientados 

por outras duas docentes do Grupo de Pesquisa Formação e Trabalho Docente. A 

pesquisa das três docentes se articula e tem por objetivo verificar como um processo 

de formação continuada, configurado a partir de estudos em um grupo colaborativo, 

pode possibilitar a construção de elementos norteadores da prática pedagógica dos 

participantes, relacionadas aos processos de ensinoaprendizagem da língua 

materna (sob a responsabilidade da profa. Dra. Elvira Cristina Martins Tassoni) e da 

matemática (sob a responsabilidade da profa. Dra. Maria Auxiliadora B. A. Megid, 

orientadora desta IC), utilizando como recurso estratégias de autorregulação da 

aprendizagem (sob a responsabilidade da profa. Dra.Jussara Cristina Barboza 

Tortella). A pesquisa das três docentes, juntamente com as suas orientandas de 

Iniciação Científica foi desenvolvida na em uma escola Municipal de Ensino 

Fundamental na cidade de Campinas-SP. 

O problema que norteou esta investigação, assim foi configurado: Como 

uma formação continuada, realizada no interior da escola, reverbera nos aspectos 

relacionados ao ensinoaprendizagem de matemática de alunos dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental? 

O objetivo investigativo da presente pesquisa foi o de verificar como um 

processo de formação continuada, configurado a partir de estudos em um grupo 

colaborativo, pode possibilitar a construção de elementos norteadores da prática 

pedagógica dos participantes, relacionadas aos processos de ensinoaprendizagem 

da matemática e da língua materna, utilizando como recurso estratégias de 

autorregulação da aprendizagem. 

No primeiro momento foi realizada uma reunião para organizar e 

direcionar o olhar para a coleta de dados. Em seguida houve os encontros/reuniões 

com os professores da escola municipal que quiseram participar ao grupo 

colaborativo. Foram realizadas anotações das observações e algumas áudio-

gravações. Depois de um semestre foi organizado as observações das salas de 

aulas, mas devido os horários de aula, foi possível a observação de apenas uma 

sala de primeiro ano, foi combinando em uma das reuniões que as outras 

professoras fizessem narrativas de suas práticas.  



Mesmo o foco de pesquisa sendo as observações da atuação do 

professor em sala de aula a participação das reuniões com os professores 

pertencentes ao grupo colaborativo foi essencial para compreender as ações 

observadas. 

Durante o processo de análise foram realizados alguns encontros em 

grupo, palestras e reuniões com a orientadora para auxílio no encaminhamento da 

pesquisa. Também foram realizadas leituras de textos que fazem parte da formação 

das reuniões: AUTO-REGULAÇÃO EM CRIANÇAS SUB-

10. PROJECTO SARILHOS DO AMARELO. Pedro Sales Luís Rosário. José Carlos 

Núñez. Júlio González-Pienda; o livro infantil Sarilhos do Amarelo - Pedro Sales Luís 

Rosário, e de dois contos: A festa no Céu e os três porquinhos. Mas também foi 

utlizado outros textos para análise dos dados. 

A partir dessa pesquisa de iniciação cientifica, esperamos poder melhor 

compreender como uma ação formativa, que organiza, reflete e produz 

colaborativamente ações pedagógicas que tenham por objetivo contemplar o 

ensinoaprendizagem de matemática oferecem contribuições para o ensino e a 

aprendizagem de matemática. Também, ao retornar para a escola as reflexões 

sobre as observações feitas, pretendemos contribuir com as ações pedagógicas 

relacionadas à matemática e à aprendizagem dos alunos.  

3. OBJETIVOS  

Geral:  

Verificar como um processo de formação continuada, configurado a partir 

de estudos em um grupo colaborativo, pode possibilitar a construção de elementos 

norteadores da prática pedagógica dos participantes, relacionadas aos processos de 

ensinoaprendizagem da matemática utilizando como recurso estratégias de 

autorregulação da aprendizagem. 

 

Específicos:  

• Refletir sobre práticas e organização de ações para serem desenvolvidas em 

aula, referentes ao ensino de matemática, quando configuradas em ambiente 

colaborativo; 



• Observar e refletir sobre ações pedagógicas que tenham por objetivo 

contemplar o enasinoaprendizagem de matemática de forma a inserir nesse 

processo todos os envolvidos: alunos, professores e gestores da escola; 

 

• Fortalecer o diálogo entre a comunidade acadêmica, os gestores e os 

professores da escola campo.  

4. METODOLOGIA 

A presente pesquisa teve como abordagem qualitativa e à campo a sua 

perspectiva metodológica. Na qual foi realizada em uma escola da rede pública da 

cidade de Campinas. 

O recurso utilizado foi observação de aulas, a partir das observações 

registros em um diário de campo e gravações em áudio de ações relacionadas à 

matemática desenvolvidas em sala. 

Sobre a escolha da observação, Lüdke e André afirmam que, 

A observação possibilita um contato pessoal e estreito do pesquisador com 
o fenômeno pesquisado, o que apresenta uma série de vantagens. Em 
primeiro lugar, a experiência direta é sem dúvida o melhor teste de 
verificação da ocorrência de um determinado fenômeno (LÜDKE E ANDRÉ, 
1986, p. 26). 
 

Depois das observações em sala de aula foram realizadas transcrições 

dos dados colhidos. Que serviram para as análises da pesquisa. 

 5. DESENVOLVIMENTO  

As observações em sala de aula foram realizadas no 2º semestre de 

2016. Antes o grupo colaborativo juntamente com as professoras, coordenadora e 

diretora, conversaram para organizar e planejar os dias para a realização das 

observações. Depois foi combinado entre a pesquisadora bolsista e a professora do 

1º ano que as observações seriam realizadas as quartas-feiras. 

Foram seis dias de observação que se iniciaram dia 29/09 (setembro), e a 

continuação em novembro nos dia 09/1, 23/11, 25/11, 30/ 11 e 02/12 (dezembro).  

Por ser uma sala de 1º ano não foi possível que a professora trabalhasse 

com o livro as travessuras do amarelo, então por orientação das professoras 

formadoras a professora do 1º ano utilizou outra história, o conto ‘’ A festa no céu’’ e 

depois ‘’os três porquinhos’’. Durante as observações foi possível identificar algumas 



das ações da professora que foram discutidas nas reuniões de formação, essas e 

outras situações relevantes serão apresentadas a seguir: 

 

Dia 29 de Setembro  

Houve uma atividade sobre o planejamento da tartaruga. Nessa atividade 

houve um dialogo entre a professa para seus alunos sobre a ação da tartaruga, em 

seguida propôs uma atividade do livro didático do que precisaria para o 

planejamento da receita.  

Foi colocada 3 etapas para o planejamento e o modo de fazer em 

seguida: 

1º Organizar os ingredientes; 
2º Cozinhar os ingredientes; 
3º Enrolar as bolinhas. 
 

Misturar: 

Leite condensado 
Leite em pó 
Chocolate em pó  
Manteiga – untar as mãos 
Granulado – por os brigadeiros. 
 

Ela pediu para abrirem na página 130 em receitas do suco de frutas e que 

uns dos alunos lessem o enunciado. Despois a professora sugeriu uma votação para 

ver qual receita a sala poderia fazer. Suco ou brigadeiro.  

A votação foi feita na lousa e a professora fez a seguinte conta com seus 

alunos: 

 
 
                
 
 

 
                  Figura 1- Representação na lousa 

O brigadeiro Ganhou. As crianças contaram junto com a professora a 

quantidade de votos. 

 

 



Dia 09 de Novembro:  

Nesse dia a professora começou a aula com o material dourado, trabalhando a 

sequência numérica: objeto – símbolo, mais a adição (sistema de número decimal). 

A lousa estava da seguinte maneira: 

 
 
 
 
            
 

 
Figura 2- Representação na lousa. 

 
Ao ensinar a adição, a professora armou a conta na lousa e perguntava 

aos alunos a resposta, eles respondiam. Depois de algumas vezes a professora não 

perguntava mais, pois os alunos já respondiam. 

Depois foi a subtração: 
        10          
         9          

Na subtração ela usou também o material dourado para explicar à eles como 
funciona.                        
        10¹º          
         9                  
         1            Figura 3- Representação na lousa 
 

Após essa atividade ela trabalhou ditado de número com os alunos ela 

colocava uma quantidade de cubinhos com barrinhas e pedia para que os alunos 

observassem e colocassem o símbolo numérico que representava aquela 

quantidade. Os números foram 30 e depois 100. Alguns alunos acertaram outros 

chegaram perto do número. E por último foi passado uma atividade individual para 

os alunos representarem os números e as quantidades desenhadas (representadas 

pelo material dourado). 

 

Dia 23 de Novembro: 

Nesse dia a professora ensinou sobre sucessor e antecessor. Iniciou 

perguntando para seus alunos o que era e se alguém sabia o que significava após 

algumas respostas ela escreveu na lousa o número 1, em seguida perguntou quem 



é o sucessor deste número. Uma das Crianças respondeu que é o 2. Então ela 

escreveu na lousa 1  2. Depois perguntou o que é antecessor? A mesma aluna 

respondeu: 0. A professora então anotou na lousa 0 1  2 . Após pergunta aos alunos 

se tinham entendido ela escreveu mais alguns números na lousa: 

      0       1       2 
                       9     10     11 
E perguntou às crianças quem era o sucessor e antecessor de quem. 

    0=1      1+1 = 2 
                       0       1       2 
                      9=1      +1 = 11 
                       9      10     11 
Ela finalizou dizendo que tirar 1 do número é antecessor e juntar 1 um é sucessor. 
 
Dia 25 de Novembro: 

Não houve outra atividade relacionando matemática nesse dia.  
 
Dia 30 de Novembro:  

Nesse dia a professora explicou sobre as estações do ano, em seguida 
passou uma atividade do sistema de numeração decimal. Ela perguntou aos alunos 
o que seria 10 dezenas de 10, um dos alunos respondeu 10 grupos de 10. Então ela 
pediu para que eles escrevessem no caderno. Alguns alunos ficaram confusos no 
inicio mas eles mesmos se ajudaram explicando e confirmaram com a estagiaria. 
Depois da atividade a maior parte dos alunos tinham feito de 1 à 10, de 11 à 20 de 
20 à 30 até dar o número 100, e completar os 10 grupos de 10 números. 

 
Dia 02 de Dezembro: 

Nesse dia a professora passou avaliação de matemática. Ela começou 

fazendo ditado de número, antes explicou o que era ditado de números e em 

seguida começou a ditar os seguintes números: 

                  5 100 51   6 15 23  7 10 2016   86 
                12   22 31 49 54 60 79 85    97 183 

Ela ditava e os alunos escreviam no caderno. Ao terminar a primeira fileira 

do ditado de número a professora chamou várias crianças para responder o número 

do ditado na lousa. 

Houve um dos números que estava representado 1083. A professora não 

apagou o que o aluno respondeu, e escreveu a representação correta em cima. 

Depois continuou com ditado e os alunos copiando. Ao finalizar o ditado a 

professora explicou o segundo exercício da avaliação e deixou terminarem o 

anterior. Esse exercício era um problema no qual as crianças tinham que ler para 



entender e responder. A professora leu uma vez e mostrou como elaborar uma 

resposta R: Ele pegou __ madeiras pelo caminho Ou Ele ficou com __ carrinhos. 

A professora leu alguns problemas com os alunos que não tinha 

entendido a questão, e individualmente continuaram fazendo respondendo os 

problemas de matemática.  

Houve um período de intervalo para a aula de outra disciplina.  

Na volta para a aula a professora pediu para que eles colocarem na lousa 

os números corretos do ditado. Depois das respostas escritas pelos alunos, ela 

explicou sobre a composição do número, usando como exemplo um dos números do 

ditado. Estavam escritos: 12 8 ou 3, e a professora falou 183, ela explicou sobre a 

composição dos números:     100 

                                                 80 
                                                   3 

Após explicar aos alunos, ela corrigiu coletivamente mais um exercício da 

avaliação que a maioria havia errado: 12+ 2=  A professora questionou os alunos, e 

a maioria respondeu que erraram o sinal. 

6. RESULTADOS  

As observações permitiram confirmar o que Rosário; Pienda & Núñez 

afirmam, que ‘’Habitualmente, os alunos com dificuldades de aprendizagem, ou 

apenas com baixo rendimento, sentem-se mal por não conseguirem acompanhar os 

seus colegas. (ROSÁRIO; PIENDA & NÚÑEZ, 2007, p. 16). Porém havia um esforço 

por parte da professora de seguir estratégias aprendidas nas reuniões de formação, 

como: pedir aos alunos não apagarem o erro e refazer a conta do lado da folha, ou 

trabalhar a decomposição de números e até estratégias como receita relacionando a 

história festa do céu para trabalhar o PLEA. Essas ações também afirmam que, 

Os professores são a chave para criar um ambiente de sala de aula com 
ricas oportunidades para a aprendizagem. É sua a responsabilidade de 
propor e organizar tarefas e coordenar as atividades de aprendizagem de 
desenvolvimento para seus alunos (LOPES; D’AMBROSIO; CORRÊA, 
2016, p. 288). 
 

Dessa forma a participação de professores em uma formação em que tem como 

objetivo oportunizar um espaço colaborativo de aprendizagem é permitir que não só 

o professor tenha novas estratégias para ensinar, mas também que seus alunos 

tenham novas maneiras de aprender.  

 

 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  



Com essa pesquisa foi possível compreender que o resultado de uma 

formação não acontece de ‘’um dia para o outro’’, mas a cada participação da 

formação juntamente com a escolha do professor de por em prática o que recebeu 

de sugestão, o que aprendeu de novo, e o que teve de ideia a partir das reuniões de 

formação. Então aos poucos percebe-se que as aprendizagens desenvolvidas pelo 

professor em um ambiente colaborativo é tão importante quanto a primeira formação 

dele, pois a partir dessa experiência de formação em grupo colaborativo, percebe-se 

que esse momento oportuniza ao professor um momento de reflexão entre a teoria e 

a pratica, permitindo a reflexão sobre a teoria antes da prática e a reflexão depois da 

prática em sala de aula são essenciais. O PLEA Planejar Executar e Avaliar 

proporciona ao professor esse ciclo de reflexão para planejar, para executar e 

Avaliar, ver o caminho que o aluno percorreu e o quanto ele avançou. Claro que 

cada professor tem suas estratégias de ensino e de aprendizagem, Mas sem duvida 

ter uma formação que proporciona esse conhecimento e apoio para por em prática é 

proporcionar ao professor e aos alunos formas diferentes e divertidas de aprender 

conteúdos dos quais muitas vezes se torna chato, e as vezes se torna chato por 

vários fatores: Professor inseguro sobre determinado conteúdo ou utiliza das 

mesmas práticas sem novas estratégias. Por mais que seja ‘pouco’’ o resultado 

observado, isso não significa que seja pequeno, mas se faz necessário ter uma 

formação continua para que o professor possa sempre ter apoio para continuar 

aprendendo e ensinando. 

8. FONTES CONSULTADAS 

LÜDKE, Menga & ANDRÉ, Marli. Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas. 
São Paulo: E.P.U., 1986. 
 
ROSÁRIO, Pedro S. L. NUÑEZ José C. PIENDA, Julio G. Auto-regulação em 
crianças sub-10.Projecto Sarilhos do amarelo. Porto Editora, 2007.  
 
ROSÁRIO, Pedro S. L. NUÑEZ José C. PIENDA, Julio G. As travessuras do 
amarelo. 1ºed. 2º reimpressão. Americana, SP: Adonis, 2015. 
 
SERRAZINA, Maria de Lurdes. O Professor que Ensina Matemática e a sua 
Formação: Uma experiência em Portugal. Educação e Realidade, Porto Alegre, v. 
39, n. 4, p. 1051-1069, 2014. , capturado online em junho de 2017 de: 
http://www.ufrgs.br/edu_realidade. 
 
LOPES, Celi Espasandin; D’AMBROSIO, Beatriz Silvia; CORRÊA, Solange 
Aparecida. A Insubordinação Criativa em Educação Matemática Promove a Ética e a 
Solidariedade. Zetetiké, Campinas, SP, v.24, n.3, set./dez.2016, p.287-300. 


