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CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL PROFISSIONAL DOS PROFESSORES DE MATEMÁTICA 
DE SANTIAGO: UMA TENTATIVA DE FORMAÇÃO CONTINUADA. Marcos Cézar Wollmann 
Santos, Danusa de Lara Bonoto (orient.) (Ciências Exatas e da Terra, URI-Santiago). 

Com o passar dos tempos, cada vez mais chegamos a conclusão, de que é através da escola que temos um 
crescimento na sociedade. Pesquisas indicam que a Matemática está entre as disciplinas que mais retardam o 
progresso dos alunos nas diferentes séries, contribuindo em muito, para o fracasso escolar. A matemática é vista 
ainda como uma área do conhecimento pronta, com resultados precisos, conteúdos fixos e sem nenhuma relação com 
a realidade do aluno; causando nele um sentimento de desgosto, de ansiedade e até de medo. Por isso, é fundamental 
analisar essa situação e refletir sobre ela, procurando conhecer melhor os fatores que poderiam estar influenciando 
para que se mantenham esses baixos índices de produtividade e qualidade no ensino de Matemática. Assim o grande 
desafio para todos os educadores é transformar a Matemática teórica em Matemática prática e útil para o estudante. 
Para que seja possível tal transformação, é necessário uma reflexão conjunta com professores que trabalham com a 
disciplina de Matemática, é necessário fazer uma reflexão sobre as metodologias utilizadas, sobre as dificuldades 
vivenciadas e como superá-las. Partindo deste princípio, este projeto (iniciado em agosto de 2003), pretende 
investigar o perfil profissional dos professores de Matemática da micro região de Santiago/RS e verificar quais 
possibilidades existem, no sentido de realizar um trabalho de apoio teórico e metodológico junto a esses educadores 
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de tal forma a subsidiar as suas ações em sala de aula. Busca-se também saber que possibilidades e qual a 
disponibilidade, esses profissionais da educação teriam, para participarem de cursos de atualização permanente 
(formação continuada) através de iniciativas conjuntas com a Universidade. Como recurso metodológico, serão 
adotados procedimentos próximos de uma pesquisa participante, utilizando uma análise qualitativas para as 
informações obtidas, através de questionários e entrevistas semi-estruturadas com os professores. Os resultados 
obtidos serão categorizados a fim de se compor a caracterização profissional dos professores de Matemática de 
Santiago. Desta forma, acreditamos, que o primeiro passo está dado, na tentativa de apontar alternativas viáveis para 
a qualificação (atualização e aperfeiçoamento) desses professores e, assim iniciar uma ação, que ao longo do tempo, 
pode modificar o quadro referente ao ensino da Matemática, no município da Santiago. 
 




