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RESUMO

A atividade do docente que ensina matemática, se compreendida como uma prática social, pode
ser estudada tendo como suporte referenciais teóricos e metodológicos de abordagens
sociológicas. O objetivo do estudo foi identificar, analisar e discutir elementos constitutivos da
atividade docente relacionados aos saberes, à autoridade, à autonomia e à alteridade,
manifestados em processos de interação durante a resolução de problemas em aulas de
matemática. Trata-se de uma pesquisa qualitativa orientada pelas ações de quatro professoras,
participantes da pesquisa, que lecionam matemática nos anos iniciais de uma escola municipal
de ensino fundamental situada na zona sul da cidade de São Paulo. Os dados empíricos foram
produzidos entre junho de 2016 e novembro de 2017 a partir de fontes e procedimentos
diversificados: a) encontros de formação continuada de matemática coordenados pelo
pesquisador, ocorridos na própria escola; b) planejamentos de aulas de matemática feitos pelas
quatro professoras; c) interações ocorridas entre os alunos e entre estes e as professoras no
desenvolvimento das aulas planejadas; d) acompanhamento das aulas pelo investigador. A
interpretação e análise dos dados reunidos por meio de questionários, produção escrita,
mensagens eletrônicas e observações de aula apoiaram-se em procedimentos metodológicos da
Sociologia Pragmática e embasamentos teóricos relativos às políticas públicas de educação e
de formação de professores, à resolução de problemas, à comunicação e à interação nas aulas
de matemática e aos saberes, à alteridade, à autonomia e à autoridade docentes. Os resultados
dessa análise confirmaram: (i) a hipótese da pesquisa de que as quatro professoras mobilizaram,
além de saberes disciplinares, curriculares e experienciais relativos ao ensino e à aprendizagem
de matemática, aspectos relativos à alteridade, autonomia e autoridade docentes nos processos
interativos estabelecidos entre elas e os alunos; (ii) a necessidade de refletir e problematizar os
impactos de políticas públicas de formação, inicial e continuada de professores, que desconsideram
a condição docente, o papel e a importância do professor na explicitação do que consiste a natureza
do seu trabalho. As análises sugerem a defesa de políticas públicas educacionais que dignifiquem
tanto a condição quanto o papel do professor da escola básica, convocando-o para o debate e a
participação direta na formulação destas políticas, não o concebendo somente como mero
executor de ações decididas por atores sociais externos ao seu contexto de trabalho.
Palavras-chave: Alteridade, autonomia e autoridade. Saberes docentes. Ensino e
aprendizagem de matemática. Formação de professores. Interação e comunicação. Sociologia
Pragmática. Obeduc.

JESUS, H. L. On alterity, autonomy, authority and teacher knowledge in Mathematics
classes, 2018. 594 f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade
de São Paulo, São Paulo, 2018.
ABSTRACT

Mathematics teaching activity, if understood as a social practice, can be investigated having as
a support specific theoretical and methodological references of sociological approaches. The
aim of this study was to identify, analyze, and discuss constitutive elements of teaching activity
related to acquirements, alterity, autonomy, and authority expressed in interacting processes
during problem solving in Mathematics classes. It is a qualitative research guided by four
teachers’ actions; these teachers, subjects of the research, teach Mathematics in the first years
of a community basic school located in South of São Paulo. Empirical data have been generated
between June 2016 and November 2017 from different sources and procedures: a) continued
formation meetings on Mathematics coordinated by the researcher, which took place at the
school itself; b) Mathematics classes planning made by above-mentioned four teachers; c)
interactions occurring between students and between them and above-mentioned teachers in
developing planned classes; d) resort to questionnaires, written production, e-mails, class
monitoring and records. Data interpretation and analysis were based on methodological
procedures from Pragmatic Sociology and theoretical foundations related to public policies on
education and teacher formation, problem solving, communication and interaction in
Mathematics classes, and to teachers’ acquirements, alterity, autonomy, and authority. This
analysis led us to the following results: (i) they confirmed the research hypothesis that besides
disciplinary, curriculum, and experimental acquirements related to Mathematics teaching and
learning these four teachers mobilized aspects related to teacher’s alterity, autonomy, and
authority in the interactive processes established between them and their students; (ii) they
confirmed the need to reflect upon and question the impacts of initial and continued teachers’
formation public policies that disregard teaching condition and teacher’s role and importance
in making explicit the nature of their work. The analyses suggest one should support educational
public policies that promote both teachers’ condition and role in basic schools, calling them in
for a debate and a direct involvement in shaping these policies, instead of framing them only as
mere executors of actions decided by social actors external to their work environment.
Keywords: Authority, autonomy and otherness. Teaching acquirements, Mathematics teaching
and learning. Teacher formation. Interaction and communication. Pragmatic Sociology.
Obeduc.

JESUS, H. L. Sur l’altérité, l’autonomie, l’autorité et les savoirs enseignants dans les cours
de mathématiques. 2018. 594 f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.
RÉSUMÉ
L’activité de l’enseignant de mathématiques, considérée en tant que pratique sociale, peut être
examinée à partir des référentiels théoriques et méthodologiques particuliers aux approches
sociologiques. Notre objectif est d’identifier, d’analyser et de discuter des éléments constitutifs
de l’activité enseignante, tels que les savoirs, l’autorité, l’autonomie et l’altérité, qui se
manifestent dans les processus d’interaction en salle de classe lors de la résolution de problèmes
de mathématiques. Il s’agit d’une recherche qualitative, ayant comme base les actions de quatre
institutrices enseignant les mathématiques dans les premières classes d’une école municipale
d’enseignement fondamental situé dans la zone sud de la ville de São Paulo. Les données
empiriques ont été récoltées entre juin 2016 et novembre 2017 à partir des sources et des
démarches suivantes: a) des rencontres de formation continuée de mathématiques coordonnées
par le chercheur dans l’école; b) des planifications de cours des quatre institutrices; c) des
interactions entre élèves et entre élèves et institutrices pendant les cours planifiés; d) des
questionnaires, des rédactions, des messages électroniques, des suivis et des registres des
classes. L’interprétation et l’analyse des données s’appuient sur les apports méthodologiques
de la Sociologie Pragmatique et sur diverses études qui discutent les politiques publiques
d’éducation et de formation de professeurs, la résolution de problèmes, la communication et
l’interaction pendant les cours de mathématiques et les savoirs, l’altérité, l’autonomie et
l’autorité des enseignants. Les résultats de cette analyse ont confirmé: (i) l’hypothèse de la
recherche, à savoir que les quatre institutrices ont mobilisé non seulement des savoirs
disciplinaires, curriculaires et expérientiels liés à l’enseignement et à l’apprentissage des
mathématiques, mais aussi des éléments concernant l’altérité, l’autonomie et l’autorité
enseignante dans les interactions entre elles et leurs élèves; (ii) le besoin de réfléchir sur les
impacts des politiques publiques de formation initiale et continuée d’enseignants, politiques qui
méconnaissent les conditions de l’enseignement, le rôle et l’importance du professeur dans
l’explicitation de la nature de son travail. Ces résultats suggèrent ainsi le besoin de défendre
des politiques publiques éducationnelles qui puissent prendre en compte les conditions
d’enseignement et le rôle du professeur dans l’école fondamentale, le convoquant pour discuter
et pour participer directement de la formulation de ces politiques, ne le considérant plus comme
le simple exécutant d’actions décidées par des acteurs sociaux extérieurs à son contexte de
travail.
Mots-clés: Autorité, autonomie et altérité. Savoirs enseignants, enseignement et apprentissage
de mathématiques. Formation de professeurs. Interaction et communication. Sociologie
Pragmatique. Obeduc.
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1 INTRODUÇÃO

A presente tese torna públicos meus pontos de vista sobre determinados elementos da
prática de professores que ensinam matemática, mais propriamente, como os saberes, a
alteridade, a autonomia e a autoridade docentes são mobilizados pelos professores no
desenvolvimento de aulas de matemática. Ela representa as minhas interpretações e
compreensões, formadas na experiência docente e no trabalho investigativo − composto por
referenciais teóricos e estudo de campo −, sobre práticas de professores que ensinam
matemática, observadas durante suas atuações em sala de aula orientadas pela busca de
manifestações relativas aos quatro elementos da atividade docente relacionados acima.
Experiência compreendida neste estudo com o mesmo sentido atribuído por Larrosa
(2011, p.5): “é isso que me passa”, no qual “isso” está associado a um acontecimento, “o passar
de algo que não sou eu” (p.5), “me” indica que é em mim que a experiência tem lugar e “passa”
se refere à possibilidade de a experiência ser a passagem, o caminho, “uma saída de si para
outra coisa, um passo para outra coisa.” (p.8)
Por esta razão, a introdução foi organizada com a finalidade de compartilhar com os
interlocutores qual é o problema central da investigação, como cheguei até ele e qual foi o
percurso escolhido para encaminhá-lo.
Espero que a leitura deste trabalho, compreendido entre a “Introdução” e as
“Considerações finais”, promova reflexões sobre os diferentes temas, questões e problemas que
foram objeto deste estudo. Não porque as perspectivas aqui apresentadas sejam verdades
absolutas, definitivas ou incontestáveis, muito pelo contrário; mas que as interpretações ora
tornadas públicas incentivem e ampliem problematizações, discussões e outras investigações
sobre dimensões essenciais do trabalho docente, em particular do professor que ensina
matemática em escolas de educação básica.
Na realidade, eu desejo a você o mesmo que aconteceu comigo durante a realização
desta investigação: adquirir o hábito de, frequentemente, pôr em questão certezas, preceitos e,
ao mesmo tempo, permitir-se a formulação de outras questões, de novos pontos de vista, ou
seja, possibilitar a emergência de novas ideias que complementem, questionem ou neguem parte
das ideias apresentadas neste estudo.
Sobretudo, que esta pesquisa o incentive a se engajar na defesa da profissão e no
enfrentamento de questões associadas ao paradoxo vivenciado pelos professores de educação
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básica, nomeadamente os de escolas públicas: são integrantes das profissões conceituadas pela
sociedade como essenciais e, ao mesmo tempo, fazem parte das profissões mais desvalorizadas
por esta mesma sociedade.
Este é meu 25º ano exercendo a profissão de professor de matemática na rede pública
municipal de São Paulo, e meu 23º ano como formador de professores que ensinam matemática.
Ser professor e formador de professores que ensinam matemática na rede pública, além
de garantir minha subsistência e a de minha família, permitiu-me compartilhar com outros
professores e com os alunos o que aprendia nas leituras de textos de Educação e de Educação
Matemática, na participação de cursos e oficinas relacionados ao ensino e à aprendizagem de
matemática e dos congressos, seminários, simpósios ou encontros de Educação Matemática. À
medida que os anos passavam, as avaliações dos alunos e dos professores sobre meu trabalho
ajudavam a construir a ideia de que, dia após dia, eu estava compreendendo e desenvolvendo
meu papel de professor e de formador, de maneira satisfatória.
Entretanto, devido às contribuições de educadores e pesquisadores, cheguei à
conclusão de que minhas ações de formação eram genéricas, isto é, as atividades eram as
mesmas para todos os professores, independentemente das séries/anos em que lecionavam e das
situações problemáticas enfrentadas por eles nos locais de trabalho. Formações com doses
significativas de diretivismo em relação aos conteúdos da matemática escolar e às metodologias
para ensiná-los, que resultavam em ações fragmentadas, pois desconsideravam outras
dimensões importantes do trabalho do professor, tais como a alteridade, a autonomia e a
autoridade docentes. Foram necessários muitos anos, e a vivência de uma situação em
particular, para eu ter certeza de que as condições de trabalho e problemas de múltiplas
naturezas enfrentados por meus pares, os professores, não eram valorizados, nem vistos com a
devida importância.
Em 2010 eu fazia parte da equipe de ensino fundamental e médio da Secretaria
Municipal de Educação de São Paulo (SME-SP) e, entre outras atividades, envolvi-me em um
projeto do Programa Observatório da Educação (Obeduc), realizado pela Faculdade de
Educação da Universidade de São Paulo (Feusp) 1.

1

Projeto “Investigando dimensões sócio-contextuais na relação dos alunos do ciclo I com a Matemática e no
enfrentamento de dificuldades de aprendizagem”, coordenado pelo Prof. Dr. Vinício de Macedo Santos.
Programa Observatório da Educação – Edital nº 038/2010 – Capes/Inep.
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Uma das ações desse projeto consistia na realização de oficinas de matemática com
alunos do 5º ano do ensino fundamental de nove anos.
O fato de eu estar na sala de aula coordenando as oficinas − tecidas em muitas
conversas, presenciais e virtuais, com a professora da turma e propostas para todos os
respectivos alunos − foi algo que me impressionou muito. Em 90 minutos, alunos interagiam
entre si, uns mais e outros menos; alguns se expressavam demais, enquanto outros permaneciam
em silêncio. Resoluções criativas surgiam ao lado de outras, mais escolarizadas, e duplas ou
trios de alunos que nem sabiam por onde começar.
Se essa característica do projeto causou muito impacto, mais impressionado eu fiquei
ao participar de reuniões logo após a realização das oficinas, nas quais os professores e a
coordenadora pedagógica da escola, juntamente com o membro da Equipe de Ensino
Fundamental e Médio da SME-SP, o membro da Diretoria Regional de Educação (DRE) do
município de São Paulo à qual a escola pertencia, o licenciando em Matemática, o doutorando
em Ensino de Matemática e o docente da Faculdade de Educação da USP, avaliavam as
oficinas, socializando aspectos positivos e o que carecia mudanças e/ou reajustes. Profissionais
com funções e experiências diferentes: coordenador pedagógico, professor de educação básica,
professor de ensino superior, futuro professor, pesquisador, professores designados na DRE e
na SME-SP.
Representações sobre professores de escola básica pública e sobre professores de
ensino superior poderiam constituir-se em obstáculos para a condução das atividades.
Contudo, as circunstâncias do projeto promoveram práticas colaborativas, compreendidas
como aquelas nas quais todos os atores sociais envolvidos em determinada ação contribuem
para a sua realização compartilhando os próprios conhecimentos e habilidades, e ao mesmo
tempo se desenvolvendo e promovendo o desenvolvimento dos demais atores.
As experiências e os lugares de atuação de cada um iluminaram aspectos relacionados
tanto ao planejamento quanto à realização das oficinas, difíceis de serem percebidos por apenas
uma pessoa. As intenções de ampliar as aprendizagens dos alunos horizontalizaram as relações
entre os participantes das reuniões pós-oficinas sem que, para isso, eles abdicassem de seus
conhecimentos e experiências profissionais.
Diante daquela situação, eu pensava nos professores, como encaminhavam todas as
situações dentro e fora da sala de aula; como lidavam com o transbordamento da escola
(NÓVOA, 2006, p. 23):
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Começou pela instrução, mas foi juntando a educação, a formação, o
desenvolvimento pessoal e moral, a educação para a cidadania e para os
valores... Começou pelo cérebro, mas prolongou a sua acção ao corpo, à
alma, aos sentimentos, às emoções, aos comportamentos... Começou pelas
disciplinas, mas foi abrangendo a educação para a saúde e para a
sexualidade, para a prevenção do tabagismo e da toxicodependência, para a
defesa do ambiente e do patrimônio, para a prevenção rodoviária... Começou
por um “currículo mínimo”, mas foi integrando todos os conteúdos possíveis
e imaginários, e todas as competências, tecnológicas e outras, pondo no
“saco curricular” cada vez mais coisas e nada dele retirando.

Na escola do século XXI retratada por Nóvoa (2006), o professor está comprometido
em todas as tarefas descritas anteriormente. Em concordância com as ideias desse autor, esperase do professor, enquanto componente do quadro dos profissionais de uma escola, que possua
capacidade de educar os alunos para viverem em uma sociedade heterogênea, plena de
interesses das mais diversas naturezas: econômicos, políticos, religiosos etc. E também que
favoreça a inserção dos alunos no mercado de trabalho e atenda às suas respectivas
necessidades, interesses e limites, sejam eles cognitivos ou físicos, “de desenvolver a
autoestima, de dar significado científico, social e cultural para aquilo que faz e ensina, de
envolver a família2 e outros atores educacionais no desenvolvimento do projeto educativo”
(XAVIER; ABREU; GONÇALVES, 2012, p. 836).
Se Nóvoa me permitisse eu incluiria, na “caixa do transbordamento”, o “pacote do
controle”. Dentro dele estão as avaliações em larga escala, elaboradas fora da escola, e
dispositivos internos e externos à esta instituição, produzidos com a finalidade de verificar o
cumprimento de planejamentos (anual, mensal, semanal etc.); os usos de recursos didáticos; a
proposição e a adequação das lições de casa; a coerência entre instrumentos de avaliação e os
conteúdos efetivamente ensinados aos alunos.
As tecnologias digitais ampliaram as estratégias de controle sobre a atividade docente.
Há pouco tempo atrás, encontros presenciais entre professores e equipes gestoras eram

2

O Obeduc e o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), ambos implementados pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), possibilitam projetos cuja inserção nas
escolas revelou aspectos reais de seus cotidianos.
Ao estudarem a relação entre escola e comunidade em um dos projetos do Obeduc, Betini, Almeida e Malavasi
(2012) revelam outro distanciamento: o existente entre a escola e seu entorno. Os autores qualificam a relação
escola−comunidade nas escolas analisadas como muito pequena e nada significativa. É uma relação restrita a
festas e comemorações. Esta atitude distancia a escola, isola-a da comunidade na qual está inserida e ignora “a
vida social, comunitária, econômica [...] e os movimentos naturais da comunidade” (BETINI; ALMEIDA;
MALAVASI, 2012, p. 1.570).
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suficientes para monitorar as atividades docentes, mas atualmente esse controle também pode
ser exercido a distância, on-line3.

1.1 Justificativa

Esta investigação trata da atividade docente, que compreende a elaboração de planos
de ensino anuais, bimestrais e semanais; a seleção de atividades para atingir objetivos de
aprendizagem; a metodologia e a organização dos alunos e a seleção de instrumentos de
avaliação com a finalidade de verificar se os objetivos previamente determinados foram
alcançados pelos alunos.
A estas atividades, tradicionalmente realizadas fora da sala de aula, juntam-se as que
acontecem dentro dela, mais precisamente, o desenvolvimento do plano, cuja realização efetiva
pode aproximar-se ou se distanciar das ideias nele registradas. Contudo, outras atividades
sobrepõem-se requerendo a atenção do professor, tais como os ajustes ao plano, a gestão de
questões decorrentes de seu desenvolvimento, como as dificuldades dos alunos, dado que há o
inesperado em decorrência do seu envolvimento e participação, das interações em classe, das
dificuldades diante de objetivos ou de atividades que se mostram inadequadas frente à dinâmica
da classe...
O objeto de estudo desta investigação é a atividade docente; contudo, antes de
evidenciar sob qual perspectiva ela será estudada, é imprescindível sublinhar que o trabalho do
professor integra, com o desempenhado por outros profissionais (diretores, assistentes
pedagógicos, coordenadores pedagógicos etc.), uma prática social.
Compreendemos uma prática social sob o mesmo significado adotado por Miguel e
outros (2004, p. 82), qual seja: “um conjunto de conjuntos compostos por quatro elementos”:
[...] por uma comunidade humana ou conjunto de pessoas; 2) por um
conjunto de ações realizadas por essas pessoas em um espaço e tempo
determinados; 3) por um conjunto de finalidades orientadoras de tais ações;
4) por um conjunto de conhecimentos produzidos por tal comunidade.
(MIGUEL et al., 2004, p. 82)

3

Um exemplo pode ser encontrado no documento Sistema de gestão pedagógica, publicado pela SME-SP em
2014 e disponível em: <http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/10562.pdf>. Acesso em: 16 ago.
2016.
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As práticas sociais estão sempre interagindo entre si, e ao mesmo tempo em que
produzem conhecimentos, apropriam-se e ressignificam conhecimentos gerados em outras
práticas sociais (MIGUEL et al., 2004, p. 82).
Por essa razão, nós interpretamos a escola, ou melhor, a atividade desenvolvida nela,
como uma prática social, porque a escola não é uma instituição descolada da sociedade; pelo
contrário, ela “é apenas uma dentre as múltiplas instituições sociais, e a vida que nela se
desenvolve, embora possa ser concebida e analisada com relativa autonomia, é apenas um
fragmento ou aspecto de uma vida social mais ampla” (AZANHA, 1992, p. 61).
Nessas circunstâncias, carece de sentido analisar a prática docente, sem perder de vista
que ela se desenvolve tendo como referência a finalidade social da escola pública no século
XXI, mais precisamente, a quem ela serve.
Por este motivo, compartilhamos das ideias de Gandin (2011, p. 31), apoiadas na obra
de Apple:
[...] o crucial é perguntar: “o conhecimento de quais grupos é ensinado na
escola?”, “por que esse conhecimento?”, “qual a relação entre cultura e
poder em educação?”, e “quem se beneficia dessa relação?” Essas questões
não tratam o conhecimento e as práticas escolares como dadas, mas como
uma realidade a ser criticamente examinada.

Como os professores lidam com tudo isso, isto é, com a quantidade de tarefas dentro
e fora da sala de aula, e o controle interno e externo de seu trabalho? Quais saberes eles
mobilizam diante das inúmeras situações de sala de aula? Como eles lidam com imprevistos,
conflitos, resoluções de alunos muito diferentes das suas e erros aparentemente indecifráveis
cometidos por aqueles? Suas práticas docentes “estão a serviço de quem”? Qual a percepção
que professores têm relativamente ao alcance e aos fins da sua atividade docente?
Na condição de prática social, a atividade docente é o lugar do encontro, nem sempre
harmonioso, de diferentes atores movidos por interesses das mais diversas naturezas. No
desenvolvimento de uma aula, explícita ou implicitamente, estão imbricados os interesses de
administradores públicos, de produtores de livros didáticos, de pesquisadores, de empresários,
dos pais, dos alunos etc.
O cenário em que o professor atua, parcialmente caracterizado nos parágrafos
anteriores, apresenta-se de complexidade tal que torna muito difícil, ou praticamente
impossível, uma investigação que abarque todas as variáveis que intervêm na prática docente.
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Por esta razão, vamos nos orientar, neste estudo, por dois aspectos da atividade docente, um
cognitivo e o outro inter-relacional.
O aspecto cognitivo refere-se aos saberes mobilizados pelos docentes com o intuito de
favorecer a aprendizagem dos alunos; o inter-relacional corresponde à relação que os
professores estabelecem com os estudantes nas aulas de matemática.
Nesse sentido, esta investigação se justifica por dois motivos. O primeiro diz respeito
a elementos constitutivos da atividade docente: saberes (aspecto cognitivo), articulados à
autoridade, autonomia e alteridade docentes (aspectos inter-relacionais), revelados durante a
realização de atividades envolvendo processos de interação, de argumentação e de negociação
de significados entre alunos e entre alunos e professor, em aulas de matemática, porque:
Da soma de experiências vivenciadas, em particular aquelas relacionadas à
formação e ao desenvolvimento profissional pelos quais o professor passa (o
de Matemática ou qualquer outro) constituem-se os saberes que são a base
de sustentação da atividade docente. Desse processo provém o substrato que
dá sustentação à autonomia, autoridade e alteridade docentes 4, elementos
residuais indissociáveis, inerentes à formação, à natureza do ofício e à
condição docente constitutivos, a meu ver, de uma “ontologia do ser
professor”. (SANTOS, 2015, p. 5- 6, grifo do autor)

O segundo motivo refere-se ao potencial de contribuição da investigação para o debate
sobre processos de formação inicial e continuada de professores que ensinam matemática, bem
como o processo de ensino e de aprendizagem desta área de conhecimento na escola básica,
segundo a perspectiva da Sociologia Pragmática5.

1.2 Problema da pesquisa e hipótese

O problema da presente investigação é: como elementos constitutivos da atividade
docente – saberes, autoridade, autonomia e alteridade – são revelados por professores que
ensinam matemática na rede municipal de São Paulo em processos de interação, de
argumentação e de negociação de significados durante a resolução de problemas nas aulas de
matemática?

A alteridade, a autonomia e a autoridade docentes são objetos de estudo do terceiro capítulo: “O professor e a
aula de Matemática”.
5
A Sociologia Pragmática será abordada de maneira pormenorizada no quarto capítulo.
4
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Hipótese: os professores que ensinam matemática na rede municipal de São Paulo,
diante do cenário descrito na “Introdução”, não utilizam apenas os saberes docentes específicos
relacionados aos conteúdos matemáticos em suas práticas. Alteridade, autonomia e autoridade
docentes são mobilizadas em processos interativos, envolvendo argumentações e negociações
de significados, promovidos pela resolução de problemas.

1.3 Objetivos

a) Geral:
• Identificar, analisar e discutir elementos constitutivos da atividade docente
relacionados à alteridade, à autonomia, à autoridade e saberes, mobilizados em processos de
interação, de argumentação e de negociação de significados durante a resolução de problemas
em aulas de matemática.
b) Específicos:
• Evidenciar as relações existentes entre interações, argumentações, negociação de
significados e alteridade, autonomia, autoridade e saberes docentes;
• Estabelecer articulações entre resolução de problemas e processos interativos em aulas
de matemática;
• Refletir e problematizar os impactos das políticas públicas de educação e de formação
de professores, envolvendo a integração entre universidade e escola básica (Obeduc e Pibid) na
prática docente efetivamente desenvolvida em aulas de matemática.
Com a finalidade de atingir os objetivos geral e específicos, visando à busca de
resposta à pergunta da pesquisa e à confirmação, ou não, da hipótese, o texto da tese foi
organizado em cinco capítulos. O primeiro – “Introdução” − apresenta o objeto de estudo, a
justificativa, o problema, a hipótese, os objetivos geral e específico da pesquisa.
O próximo capítulo – “Formação de professores: pesquisas e políticas públicas” − trata
da condição docente e de aspectos exteriores à sala de aula, mas que estabelecem relações
intrínsecas com ela, por meio das aulas que ali são realizadas.
Por esta razão, o capítulo tem como objetos de estudo: as políticas públicas de
educação e formação docente que impactam currículos, metodologias, materiais didáticos,
avaliações e, consequentemente, formações inicial e continuada de professores, especialmente
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as dirigidas aos professores que ensinam matemática. Formação inicial integral e formações
continuadas prioritariamente sob responsabilidade de instituições de ensino superior cujos
conhecimentos são tomados como referência na formulação das políticas públicas
mencionadas.
O terceiro capítulo – “O professor e a aula de matemática” − trata da prática docente
de quem ensina matemática, sobre elementos desta que estão presentes no desenvolvimento das
aulas.
A aula é o “lugar” de realização das atividades propostas pelo professor, dos critérios
considerados por ele na organização dos alunos, da gestão das interações entre alunos e
professor e entre alunos e alunos. A mediação dos conflitos interalunos, as ações docentes
favoráveis às aprendizagens dos estudantes e os instrumentos adequados para avaliá-las
também compõem o cenário de uma aula.
Por este motivo, o terceiro capítulo discorre sobre aspectos relacionados aos saberes
docentes, à alteridade, à autonomia e à autoridade docentes; à resolução de problemas, à
contextualização e à interação e negociação de significados nas aulas de matemática.
Em síntese, o segundo e o terceiro capítulos tratam de aspectos inerentes, de acordo
com a nossa interpretação, à prática docente desenvolvida em sala de aula.
O quarto capítulo, dedicado à “Metodologia”, trata do contexto da pesquisa – a escola
e os participantes−, da abordagem metodológica, dos procedimentos e instrumentos
metodológicos utilizados na produção dos dados durante a interação, o acompanhamento e a
observação de aulas das quatro professoras participantes da pesquisa.
Os princípios da Sociologia Pragmática são apresentados nesse capítulo, pois eles
regularam a produção dos dados empíricos desta investigação.
Pelo fato de a Sociologia Pragmática abordar o social a partir dos pontos de vista e dos
argumentos utilizados pelos atores sociais nas diversas situações vividas por eles, concebendoos como capazes de criticar e de apresentar as razões para agir de determinado modo, princípios
e métodos próprios da Sociologia Pragmática francesa foram tomados como referências na
abordagem, nos procedimentos metodológicos e nos instrumentos usados nesta pesquisa para
coleta e construção dos dados empíricos.
Na sequência, o capítulo “Encontros entre atores sociais: as aulas de quatro professoras
que ensinam matemática” estabelece relações entre o segundo e o terceiro capítulo por meio da
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análise dos dados produzidos antes, durante e após as observações de aulas de matemática, com
foco na percepção de aspectos relativos aos quatro elementos da atividade docente tomados
como objetos desta investigação.
Na primeira parte deste capítulo são retomados o ensino e a aprendizagem da
matemática segundo uma perspectiva sociológica, para além dos referenciais teóricos
sistematizados na Psicologia ou Didática.
O quinto capítulo reúne aspectos referentes a elementos constitutivos da atividade
docente – alteridade, autonomia, autoridade e saberes - revelados por quatro professoras que
ensinam matemática na rede municipal de São Paulo.
Este capítulo também aponta limites em políticas públicas de educação e de formação
de professores que ensinam matemática orientadas por referenciais teóricos e didáticos visando
apenas aos aspectos cognitivos da atividade docente, e indica que, na atividade docente
interpretada como prática social, considerar referenciais sociológicos na compreensão do que
caracteriza a atividade docente torna-se fundamental na elaboração destas políticas.
Finalmente, nas “Considerações finais” são retomadas as ações colocadas em prática
pelo pesquisador, compreendidas entre a formulação da hipótese e a observação das aulas de
matemática das quatro professoras participantes da pesquisa.
Os referenciais teóricos, os procedimentos metodológicos e os instrumentos desta
investigação são resultantes das minhas interpretações associadas às contribuições das obras
dos autores relacionados nas referências bibliográficas. Por este motivo, o texto foi redigido na
primeira pessoa do plural.
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2 FORMAÇÃO DE PROFESSORES: PESQUISAS E POLÍTICAS PÚBLICAS

A sala de aula é o local onde os professores de educação básica exercem seu ofício e
é nela que se concretizam conteúdos, objetivos, metodologias, atividades e avaliações.
A aula é o produto de um processo nem sempre correspondente ao tempo de sua efetiva
realização, composto de certezas e incertezas, de possibilidades e de contradições, do encontro
entre concepções do professor e dos alunos, expectativas e demandas sociais.
Podemos conceber a aula como um lugar de passagem, de partilha, de metamorfose,
pois nela planos e intenções se materializam, onde o privado (planejamento do professor) tornase público (aula realizada com os alunos).
Se, do ponto de vista do aluno, a aula é de autoria do professor, do ponto de vista deste
ela é fruto de uma coautoria entre ele e outros autores, quase sempre invisíveis aos olhos dos
alunos. Autores presentes em todo o processo de formação docente, seja na escola básica, seja
no nível superior ou na formação continuada, nas políticas públicas de educação e nos materiais
didáticos.
Neste sentido, a intenção deste capítulo é tratar dos aspectos exteriores à sala de aula,
porém inerentes à tomada de decisões dos professores relacionadas ao planejamento e à
realização de aulas de matemática: a formação inicial e continuada, o papel da universidade
nesta formação e a influência da implementação de políticas públicas, consubstanciada em leis
e ações relacionadas a currículos, metodologias, materiais didáticos e avaliações.

2.1 A condição docente

O acesso ao banco de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes) e aos das faculdades de Educação confirmam a existência de
muitos estudos sobre aspectos a respeito da educação em curso no Brasil, entre estes, a produção
de conhecimento referente ao professor e a todos elementos relativos ao seu trabalho.
Diferentes referenciais teóricos são utilizados no estudo dos saberes específicos
docentes, gestão de sala de aula, recursos didáticos, metodologias, instrumentos e finalidades
da avaliação etc.
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Pode-se questionar em quais investigações o professor cooperou e em quais ele
colaborou6, em quais pesquisas ele se reconhece e por quais se norteia para refletir sobre a
própria prática. O mesmo acontece com toda política pública de educação e de formação de
professores. Porém, diante de tanta produção acadêmica e políticas públicas de educação, é
inevitável questionar qual é a concepção de melhoria em cada pesquisa e política pública e, tão
ou mais importante, quem delas se beneficia.
Nóvoa, em entrevista a Rodrigues (2015), enumera duas tendências que impedem uma
política pública de melhorar a qualidade da educação. A primeira reside na crença7, típica de
políticos, de que leis e reformas são necessárias e suficientes para dar conta dos problemas
educacionais. A segunda relaciona-se à tendência de seguir modismos importados
(RODRIGUES, 2015). Ambas são negativas para a educação como um todo e especialmente
para as escolas de redes estaduais ou municipais, visto que estas são reduzidas a laboratórios de
políticas das administrações públicas, formuladas sobre ideais muito distantes das realidades
vividas nas escolas, ou de aulas planejadas segundo teorias cujos estudos ora realizados não são
suficientes para se ter certeza de que podem ser aplicadas nas condições apresentadas pelas
escolas, muitas vezes, diferentes dos contextos tomados como referências nessas elaborações
teóricas.
Por essas razões, Nóvoa adverte, na mesma entrevista (RODRIGUES, 2015), sobre a
necessidade de a escola refletir permanentemente com a intenção de buscar soluções mais
adequadas aos seus problemas. Contudo, não pode ser uma ação afastada de todo o
conhecimento produzido nas academias ou das perspectivas das políticas públicas. “Nesse
sentido, é impossível ser professor sem assumir uma atitude de experimentação, de procura, de
inovação” (RODRIGUES, 2015).
São diversos os referenciais teóricos empregados nas análises de práticas docentes, de
políticas públicas de educação e de formação de professores. A busca de aprofundamento,
limites, contradição ou aplicação de determinadas teorias motiva e amplia o conhecimento
produzido e sistematizado na academia. Em contrapartida, pode-se questionar a repercussão
deste conhecimento sobre professores e alunos de escolas de educação básica.

6

7

Trabalho cooperativo: diversas pessoas trabalham em conjunto para o mesmo fim; as relações entre os
participantes são desiguais e os objetivos individuais, bastante distintos. Trabalho colaborativo: diversas pessoas
trabalham em conjunto para atingir objetivos comuns; existe relativa igualdade entre os participantes em relações
mútuas (PONTE, 2004, p. 39-40).
Crença: ideia aceita sem o devido suporte teórico e altamente influenciada pela cultura ou pelas experiências
próprias. Por exemplo: “matemática não é para mulheres” ou “todo problema de matemática tem uma única
solução, obtida a partir da realização de uma ou mais operações” (MORON; BRITO, 2001).
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“É difícil ensinar de modo diferente do que aprendemos.” Esta frase foi proferida por
uma professora da escola de educação básica8 em que os dados empíricos desta pesquisa foram
produzidos, e prontamente ratificada pelos demais professores, confirmando o distanciamento
entre o conhecimento produzido na universidade e o que circula nas escolas de educação básica.
Ela surgiu durante a vivência de uma atividade relativa aos fatos fundamentais da multiplicação,
denominada “Tábua de Pitágoras” (Apêndice B), conhecida há muito tempo pela comunidade
de Educação Matemática.
Nesse dia, os professores relembraram seus tempos de estudantes durante a leitura de
narrativas de futuras professoras sobre as tabuadas de multiplicação, presentes na pesquisa de
Nacarato e Passeggi (2013):
A quarta série trouxe junto de si uma época de se decorar tabuadas. Eu fazia
muito bem as contas matemáticas, mas tinha milhares de cópias de tabuada
em meu caderno que a professora mandava fazer de lição de casa. (Helena)
Fui para o ensino fundamental e médio; mudei para uma escola no centro da
cidade onde a matemática se fez presente em minha vida, na maioria das
vezes, em situações constrangedoras como as terríveis chamadas orais de
tabuada, onde a professora na época, chamada Roseli, pedia para que cada
aluno fosse à frente da sala e questionava a tabuada, penalizando aquele que
errasse com inúmeras vezes de cópia do número correto. Quando chegava o
dia das provas dela então... Era um pesadelo! (Miriam)
Na escola eu me lembro das professoras me fazerem copiar a tabuada e da
chamada oral (quem errasse levava um ponto negativo e tinha que fazê-la
em casa). (Carmen). (NACARATO; PASSEGGI, 2013, p. 294-295)

As graduandas participantes da pesquisa realizada por Nacarato e Passeggi (2013)
tinham menos de 30 anos, portanto, iniciaram a escolarização em meados da década de 1980,
período no qual a proposta curricular de matemática do estado de São Paulo já tinha sido
elaborada e divulgada nas escolas, fato que levou as autoras a afirmarem que “as mudanças
curriculares raramente chegam às salas de aula [... e] as orientações curriculares eram
ignoradas pela maioria das professoras [das graduandas], que mantinham práticas
ultrapassadas e destituídas de significado para os alunos” (NACARATO; PASSSEGGI, 2013,
p. 295).
As conclusões das autoras provocaram em nós alguns questionamentos e hipóteses:
por que as orientações curriculares foram ignoradas pelas professoras das graduandas e por que
elas mantinham práticas ultrapassadas e destituídas de significado para os alunos? Talvez
porque as novas práticas de ensino de matemática presentes nas orientações curriculares da
8

Encontro de 1h30min realizado no dia 16 de junho de 2016, com a presença de 15 professores, a maior parte
lecionando do 1º ao 5º ano e dois professores de Matemática do 6º ao 9º ano do ensino fundamental.
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década de 1980 fossem destituídas de significado para as professoras de então. Quem sabe,
diante da pergunta “Por que vocês ignoram as orientações curriculares e mantêm práticas
ultrapassadas e destituídas de significado para os alunos?”, a resposta mais frequente fosse: “É
difícil ensinar de modo diferente do que aprendemos”.
Em nossa percepção, é improvável, quase impossível existir alguém que discorde desta
opinião: a educação é fundamental no desenvolvimento do país, na melhoria da qualidade de
vida dos brasileiros. Esta afirmação representa um consenso, um bom senso, um senso comum
ou um slogan?
Apesar de ser muito provocativo investigar as relações custo/benefício implícitas no
progresso, no desenvolvimento e na melhoria da qualidade de vida obtidos por meio da
educação, não é este o objetivo desta pesquisa. Mas... custo e benefício para quem? Como é
possível depositar tanta responsabilidade na educação e, ao mesmo tempo, desvalorizar
socialmente a profissão docente?
Na mesma entrevista (RODRIGUES, 2015), Nóvoa defende a impossibilidade de
deixar sobre os ombros dos professores toda a responsabilidade pelas ações relacionadas à
superação das dificuldades e do desinteresse manifestados pelos estudantes. O autor assinala
que os professores têm condições de fazer os alunos gostarem do que não gostavam, não
obstante, “é preciso fazer também um trabalho de sensibilização no plano social, criando
‘territórios educativos’ em que toda a gente se mobiliza para apoiar e valorizar as aprendizagens
[...]” (RODRIGUES, 2015).
Pesquisas confirmam as percepções de Nóvoa publicadas na entrevista de Rodrigues
(2015). Algumas tratam da desvalorização do professor e das condições docentes (DINIZ et al.,
2011; FANFANI, 2007; TEIXEIRA, 2007) e outras abordam os impactos causados no
psiquismo do professor durante o exercício de sua profissão (LELIS, 2012).
O termo “condição”, do latim conditio, remete, ao mesmo tempo, à ideia de ato ou de
criar, e “de um ser no conjunto de realidades ou de um homem na sociedade” (TEIXEIRA,
2007, p. 429). Por este motivo, Teixeira (2007, p. 429) trata da condição docente em dois
sentidos: “do que funda ou do que cria, aquilo que dá origem, que instaura [... e,] referindo-se
a um estado, a um conjunto de realidades ou a uma situação de um homem na vida social [...] a
docência se instaura na relação social entre docente e discente”.
O segundo sentido de condição docente remete ao fato de que ela “é instituída pelo
trabalho docente, [... correspondendo] ao estado e à realidade dos sujeitos que trabalham com
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a docência” (CAMARGO; SOUSA, 2010, p. 1); portanto, altera-se constantemente, devido
principalmente às mudanças nas políticas educacionais, (re)constituindo identidades docentes,
tanto na aceitação quanto na resistência a tais políticas.
Ao tratar da condição docente, Teixeira (2007, p. 431) identifica as tensões como um
dos motivos da geração de conhecimentos e saberes, “sejam eles dos campos disciplinares ou
outros tipos de saberes e conhecimentos socialmente produzidos, selecionados e
distribuídos”:
[...] Conhecimentos e saberes a serem apresentados e interrogados, não como
algo acabado e natural, mas dinâmico. Historicamente construídos pelo
trabalho e pelos agenciamentos de longas cadeias de grupos e gerações
humanas no jogo das forças, dos conflitos e tensões sociais. Saberes e
conhecimentos vindos das escolhas e contingências em que foram sendo
criados, mediante os quais o mundo foi reinventado em pensamentos, ideias
e palavras. (TEIXEIRA, 2007, p. 431)

O excerto acima acentua um aspecto que, acreditamos, é inerente à docência: a
indissociabilidade entre esta atividade profissional e a formação humana, pois o aspecto mais
significativo da atividade docente não está relacionado a conteúdos e métodos de ensino, mas
ao encontro entre sujeitos socioculturais, na condição de docente e discentes. Não importa o
material didático utilizado, nem o local onde a aula ocorre; desde que haja o encontro entre
professores e alunos, “a docência se estabelece” (TEIXEIRA, 2007, p. 432).
Concebida como um tipo de relação humana, a docência está sujeita a toda sorte de
convivências, consoantes às sucedidas entre atores sociais em contextos externos à sala de aula.
Em outras palavras, o ensino tem uma dimensão humana e relacional, na qual o convívio nem
sempre é pacífico, nem sempre é bélico.
Por este motivo, Nóvoa (2004, p. 20) associa a atividade docente à ideia de um corpo
a corpo diário no qual o professor é obrigado a se envolver, para lidar com alunos que querem
aprender, com aqueles que apresentam dificuldades porque não querem aprender ou com
“aqueles que trazem novas realidades sociais e culturais para dentro da escola”.
A esse respeito, Fanfani (2007) ressalta a existência do duplo desafio dos docentes na
atualidade: primeiro, atender a um número maior de alunos, devido à massificação da educação;
segundo, atender a qualquer tipo de estudante, não somente os das classes sociais dominantes,
tradicionalmente, mais habituados à cultura escolar. Crianças e jovens oriundos de setores
socialmente excluídos, antes distantes dos sistemas formais de educação, provocam na escola
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a necessidade de adequar o conteúdo programático, que tende a mudar, a cada reforma
curricular, o saber docente e o desejo de aprender, ou não, de todos os alunos.
O autor observa uma defasagem entre conhecimentos e competências docentes e os
problemas enfrentados nas salas de aula, que pode provocar situações de depressão, quando os
professores se conscientizam dos limites de seus conhecimentos e de suas competências na
busca de intervenções adequadas, visando a atingir resultados objetivados a priori. Por esta
razão, as atuais condições de trabalho comprometem cada vez mais a pessoa, não somente o
profissional docente.
O cenário descrito acima justifica a pluralidade dos temas dos estudos, das diferentes
concepções teóricas e metodológicas relacionadas à condição da formação docente:
[...] os/as professores/as como sujeitos socioculturais; o cotidiano de vida e
trabalho; dimensões e processualidades da condição professor/a; vidas,
experiências e histórias do/a professor/a; questões da subjetividade;
temporalidades, materialidades e registros simbólicos na condição docente e
no trabalho; corporeidade, temporalidades, gênero e ciclos de vida no
exercício do magistério; a questão étnico-racial na docência; formação
docente; multiculturalismo e interculturalismo no exercício da docência; a
escola e a sala de aula como espaço sociocultural e as relações docentediscente. (DINIZ et al., 2011, p. 14)

Diniz e outros (2011) descrevem as pluralidades concernentes às condições de
formação docente circunscritas ao contexto histórico e social no qual os saberes docentes são
construídos e aplicados, características de uma relação muito complexa entre estas condições e
a formação inicial ou continuada de professores.
Conceber a docência como relação humana, ou melhor, conceber a condição docente
constituída na relação entre sujeitos socioculturais (alunos e professor) com experiências
singulares, leva Teixeira (2007) a assinalar que a docência é da ordem do humano e da ordem
do político. É da ordem do humano porque “sempre diz respeito aos humanos, a seus encontros,
desencontros, entendimentos e conflitos: às suas tensões e incompletudes. A seus devires [... E
da ordem do político por ser] originada em interações sociais presentes no cenário da vida em
comum” (TEIXEIRA, 2007, p. 430).
Mas a docência também é da ordem da delicadeza e do cuidar. Ela compreende o
cuidar de si e também do outro, demonstrado no “zelo com os processos educativos, com os
percursos e dinâmicas da formação humana” (TEIXEIRA, 2007, p. 433). Esse cuidado de si e
do outro envolve “dinâmicas, conteúdos e formas de construção do conhecimento e inserção na
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cultura, traçados em que a dimensão política se reitera na educação” (TEIXEIRA, 2007, p. 433);
por sua vez, a ordem da delicadeza revela-se no “respeito ao delicado envolvimento, ao delicado
comprometimento, a uma delicada preocupação e zelo com os destinos e temporalidades
humanos” (TEIXEIRA, 2007, p. 433).
A complexidade da prática docente se acentua porque todas as dimensões descritas acima
são relativas a um profissional atuante em um mundo no qual a palavra de ordem é a transição,
concretizada pelo surgimento de novos modelos socioeconômicos e culturais, responsáveis por
mudanças significativas em instituições, nos valores sociais e nas demandas econômicas. Tal
cenário demanda “uma redefinição das expectativas educacionais em relação à escola e ao trabalho
do/a professor/a” (DINIZ et al., 2011, p. 19).
Exige-se do professor do século XXI o trabalho com o saber já tradicionalmente
integrado ao currículo, a apropriação de novas maneiras de ensinar, incluindo a compreensão e
a utilização das novas tecnologias, tendo em vista a melhoria na qualidade da escolarização
popular, condizente com as exigências sociais contemporâneas, em um ambiente escolar cada
vez mais complexo, circunstanciado pelas “limitadas disposições políticas e econômicas dos
sucessivos governos em priorizar efetivamente a educação básica, a despeito do destaque que
essa questão tem merecido no âmbito dos discursos oficiais” (DINIZ et al., 2011, p. 19), e pelo
aumento progressivo da heterogeneidade dos alunos decorrentes das experiências de vida,
conhecimentos acumulados e interesses.
Lelis (2012) identifica três problemas que afetam o ofício docente: “a sobrecarga de
trabalho gerada por um conjunto de fatores, o esgotamento (síndrome de burnout) que vem
acometendo cada vez mais essa categoria profissional e as dificuldades de acesso à atualização
profissional” (LELIS, 2012, p. 167).
O desenvolvimento de ações específicas da atividade docente e o exercício, em sala de
aulas, de funções mais apropriadas a enfermeiros, psicólogos ou assistentes sociais constituem
os fatores responsáveis pela sobrecarga de trabalho do professor.
Tais demandas acarretam sentimentos relacionados à perda de identidade profissional
no professor, pois este se conscientiza dos limites9 de sua formação inicial ou continuada e se
vê obrigado a recorrer a atributos pessoais para dar conta de problemas típicos de outros

9

A falta de professores substitutos impede professores de se atualizarem profissionalmente, pois não podem
afastar-se das salas de aula (LELIS, 2012).
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profissionais, como, por exemplo, os relacionados “à indisciplina, à dispersão, à dificuldade de
envolvimento das famílias com a escolarização dos seus filhos” (LELIS, 2012, p. 171).
Concordamos com a interpretação de Charlot (2009) alusiva ao modo como a
sociedade compreende o professor: um profissional sobre o qual se projetam diversas
contradições, de ordem econômica, cultural, técnica, científica... que, por sua vez, são reflexos
das contradições sociais. Na realidade, “as contradições são, ao mesmo tempo, estruturais, isto
é, ligadas à própria atividade docente, e sócio históricas, uma vez que são moldadas pelas
condições do ensino em certa época” (CHARLOT, 2009, p. 21).
O mesmo autor evidencia três fenômenos contraditórios que influenciam a atividade
docente. O primeiro refere-se à consciência: o professor reconhece a própria imersão em
discursos contraditórios; o segundo relaciona-se à interpretação pessoal: as contradições sociais
são interpretadas em termos pessoais; e o terceiro diz respeito à vitimização, geradora de
indignação e desmobilização profissional.
Representado socialmente ora como herói, ora como vilão; ora como algoz, ora como
vítima e alvo de muitas críticas, resta ao professor desenvolver “estratégias de sobrevivência”
(CHARLOT, 2009, p. 21), colocadas em prática primeiramente para sua sobrevivência
profissional e psicológica. Depois, manifestam-se as ações relacionadas à formação dos alunos.
“Quanto mais difíceis as condições de trabalho, mais predominam as estratégias de
sobrevivência” (CHARLOT, 2009, p. 21).
Discursos contraditórios estão presentes em textos que responsabilizam ora o
professor, ora os alunos, pelo desempenho destes últimos nos mais variados instrumentos de
avaliação. A contradição também se revela no embate entre ser professor tradicional ou
construtivista.
Professor tradicional compreendido como aquele cujas ações são norteadas pela
racionalidade técnica, em que ele se reduz a mero executor de desejos materializados em planos
elaborados por outros atores sociais, externos ao seu âmbito de trabalho. Professores com estas
características priorizam a exposição como estratégia para transmitir conhecimentos. Professor
construtivista concebido como o docente que é autor da própria prática, tecida na análise crítica
de políticas públicas e materiais didáticos produzidos por outros atores sociais. Professores
construtivistas são mediadores do processo de aprendizagem dos estudantes, deixam de ser o
centro do ensino e da aprendizagem e incentivam as interações entre ele e os alunos e as
existentes entre os alunos. (LEÃO, 1999)
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No contexto descrito anteriormente, corre-se o risco de se perder a função social da
escola, relacionada tanto à circulação de saberes quanto à possibilidade de refletir sobre eles,
com vistas à produção de novos saberes, capazes de explicar e compreender melhor o mundo
contemporâneo.
Charlot (2009) apoia-se em Bachelard para elaborar sua concepção de aprendizagem:
o processo de sistemas constituídos na busca de respostas a questionamentos, a algo carente de
encaminhamento e solução. Constructo coerente com práticas docentes favoráveis ao
desenvolvimento de pensamentos, e não com professores que transmitem conteúdos, pois, para
o autor, o que importa é a viagem intelectual inerente aos processos de formulação destes
sistemas. Espera-se dos alunos, neste processo, atitudes cada vez mais autônomas,
acompanhadas pelos professores discretamente em determinados momentos, e de maneira mais
incisiva em outros. “O mais importante é que saibam de onde vêm, por que andam e, ainda, que
cheguem a algum lugar que valha a pena ter feito a viagem” (CHARLOT, 2009, p. 28).
Tratar todos os alunos de modo único ou respeitar as diferenças? Circunscrever a
prática docente à escola ou à comunidade na qual ela está inserida? (CHARLOT, 2009). Estes
são somente dois dos dilemas ao ensinar.
Rabello (2009, p. 105) dialoga com os discursos contraditórios identificados por
Charlot. Segundo ele, o professor é constantemente avaliado, pressionado e julgado sendo,
muitas vezes, considerado “o pivô de todos os males”. Apoiado em ideias de Tardif e Nóvoa,
esse autor concebe a formação do professor construída na articulação entre os saberes advindos
de lugares e tempos diferentes − escola, universidade, ações de formação continuada − e os
“saberes intuitivos adquiridos em sala de aula, espaço de formação por excelência, para o qual
convergem reprodução e inovação” (RABELLO, 2009, p. 107). Além disso, e diferentemente
de outros profissionais, a atuação bem-sucedida do professor depende da cooperação dos
estudantes.
Os parágrafos anteriores trataram de aspectos problemáticos da condição docente no
século XXI. Mas, ao mesmo tempo, indicaram alternativas possíveis de serem implantadas e
implementadas considerando, justamente, as especificidades das instituições de ensino,
notadamente as escolas de educação básica e as universidades. Contudo, é imprescindível
salientar que especificidades não são concebidas por nós como meios de sobreposição ou
domínio de uma instituição sobre a outra, em que diferenças geram desigualdades. Nós as
associamos à ideia de uma complementação cíclica, despojada de centro e sem direção
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determinada a priori, isto é, escolas de educação básica e universidades completam umas às
outras, suprindo lacunas em função das necessidades formativas que se apresentam.
A situação que mobiliza as duas instituições pode exigir, em seu encaminhamento, a
contribuição mais intensa da escola de educação básica ou da universidade, e mesmo nestas
condições, ambas podem aprender uma com a outra10.
Neste âmbito, escolas de educação básica e universidades, na qualidade de fragmentos
da vida social (AZANHA, 1992), não podem isolar-se das instituições governamentais11,
religiosas, familiares etc., com as quais estabelecem relações, nem sempre harmoniosas,
permanentemente demandando consensos, nem sempre atingidos.

2.2 Políticas públicas de formação docente

A profissão de professor de escola básica carrega consigo uma particularidade que a
difere das demais: o fato de outros profissionais terem sido estudantes neste tipo de escola, nas
quais também estudam ou estudaram seus filhos, autoriza-os a tecer críticas sobre a escola e,
particularmente, sobre a atividade docente.
Porém, não são apenas outras categorias profissionais que avaliam as escolas básicas,
historicamente as públicas e, consequentemente, os professores que nelas trabalham: a
sociedade na qual vivemos, tradicionalmente, critica. Críticas sobre qualquer assunto são
emitidas por atores de todas as classes sociais (CORRÊA, 2009b) e a educação pública, um dos
direitos sociais, é um campo fértil para toda sorte de julgamentos, sustentados ou não por
argumentos bem fundamentados.
De acordo com Nóvoa (SANTOS, 2013), nas últimas quatro décadas ocorreu um
afastamento da opinião pública, da mídia e da política em relação ao professor. Falar de escola
10

Assim como nós, Moraes e outros (2011) consideram reducionista e equivocada a crença de que a escola
(somente) aplica o conhecimento produzido (somente) pela universidade. Segundo as autoras, a articulação entre
as duas instituições “pode promover a construção dos espaços de democratização do conhecimento que podem
beneficiar ambas as instituições, possibilitando o estabelecimento de uma relação dialética entre
ação/teoria/ação, ou seja, a práxis. Pois, enquanto a escola tem a possibilidade de refletir sobre seus limites e
sobre seu compromisso em educar para o trabalho e a vida, a universidade, por sua vez, pode buscar as respostas
para os problemas enfrentados pela escola pública, e ao mesmo tempo, redimensionar a formação inicial e
continuada de professores investindo no professor pesquisador do cotidiano escolar” (MORAES et al., 2011, p.
3).
11
Dialogamos com Zainko (2010, p. 116) quando esta defende a atuação de uma universidade de inclusão social:
“[...] deve participar de maneira decidida da melhoria qualitativa de todos os níveis do sistema educativo,
principalmente no que tange: a formação com atualização docente; a transformação dos alunos em agentes ativos
de sua própria formação; a promoção da pesquisa socioeducativa e a elaboração de políticas públicas no campo
da Educação em geral, aí incluídos: o ensino fundamental e médio”.
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não significa necessariamente se aproximar dela, pois se observa uma dissociação entre o
universo da sociedade e o da formação de professores. A título de exemplo, Nóvoa cita os
políticos portugueses, que, quanto mais discursam sobre a escola, mais se distanciam dela
(SANTOS, 2013).
O aumento das exigências atribuídas à escola e ao professor e o desconhecimento, por
parte de docentes universitários, da realidade das escolas onde vão trabalhar os futuros
professores são os motivos apontados pelo autor como justificativas do afastamento descrito
acima.
A superação desse afastamento é possível pela valorização do professor, compreendida
por Nóvoa (SANTOS, 2013) como o conhecimento profundo do conteúdo a ensinar e a
consideração de três instâncias fundamentais à formação deste profissional: pessoa, indução
profissional e escola.
Ao tratar de aspectos relacionados à profissionalização docente, dos discursos de
formadores de professores e de investigadores em Educação, Nóvoa percebe uma relação entre
o aumento da visibilidade social dada à profissão docente e o aumento do controle estatal e
científico exercido sobre ela, o que conduz, paradoxalmente, “a uma desvalorização das suas
competências próprias e de sua autonomia intelectual” (NÓVOA, 2008, p. 4).
Os discursos sobre a formação de professores são provenientes dos departamentos
universitários na área de Educação, ou dos especialistas nesta área ou dos integrantes da
“indústria de ensino” (NÓVOA, 2008, p. 5), responsáveis pelas publicações de materiais
didáticos, nomeadamente os livros didáticos.
Estudos confirmam a existência desta indústria de ensino, surgida e consolidada no
Brasil principalmente com o advento do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), que
fomentou a área comercial das editoras de didáticos (CASSIANO, 2005; DEAECTO, 2017;
MAIOR..., 2007).
O cenário acima caracteriza “uma inflação discursiva sobre os professores” (NÓVOA,
2008, p. 5), em que eles não são os protagonistas e veem o próprio território profissional
ocupado por outros grupos.
As diversas e sucessivas políticas de educação implantadas por administrações
públicas municipais, estaduais ou federais evidenciam uma instabilidade e irregularidade no
movimento de profissionalização do ensino, que não ocorre do mesmo modo em todos os
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países, mas se caracteriza como não linear, composto de “continuidade, de desvios e de
retrocessos” (TARDIF, 2013, p. 552-553).
Tardif (2013, p. 558-559) considera o ensino ainda distante do status de profissão,
tanto intelectual quanto estatutário, pois caracteriza “profissão” pela:
[...] existência de uma base de conhecimentos científicos que sustenta e
legitima os julgamentos e os atos profissionais; a presença de uma
corporação profissional reconhecida pelo Estado; uma ética profissional
orientada pelo respeito aos clientes; autonomia profissional e a
responsabilidade profissional decorrente da autonomia.

Essa caracterização da profissão, articulada aos aspectos que apontam o afastamento
do professor da opinião pública, parecem indícios de um movimento de profissionalização
docente favorável à degradação desta profissão e não ao seu desenvolvimento. Nossa suposição
dialoga com argumentos apresentados por Tardif (2013) ao justificar a existência do movimento
relatado acima: 1) obrigação dos professores fazerem mais com menos recursos; 2) diminuição
do tempo gasto com os alunos; 3) diversificação de papéis (professor, psicólogo, policial, pai,
motivador etc.); 4) obrigação do trabalho coletivo e da participação na vida escolar; 5) gestão
cada vez mais pesada de alunos do ensino público em dificuldade; e 6) exigências crescentes
das autoridades políticas e públicas sobre os professores, compreendidos como trabalhadores
da indústria.
Concluímos que as ideias de Tardif (2013) a respeito da degradação da profissão
docente dialogam com as de Nóvoa (2009), principalmente as referentes ao afastamento da
sociedade em relação ao professor que, segundo o autor, ainda não é elevado “à categoria de
profissional, principalmente os concernentes à deterioração das condições de trabalho e da sua
realização sob um regime de insegurança e de instabilidade” (TARDIF, 2013, p. 564).

2.3 Formação de professores construída dentro da profissão

A formação orientada para o desenvolvimento dos professores, seja ela inicial ou
continuada, compreende concebê-los como profissionais capazes de conduzir os próprios
percursos de aprendizagem; de produzir conhecimentos e relacioná-los criticamente a
conhecimentos já produzidos; de se responsabilizar por todo o processo de organização do
ensino visando à aprendizagem dos alunos.
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Nesta concepção de formação, professores não são meros aplicadores de orientações
procedentes de órgãos centrais – ministério, secretarias estaduais ou municipais de Educação
−, bem como de teorias estudadas e sistematizadas por universidades, mas sim profissionais
capazes de analisar essas orientações tendo, como referência, as experiências reais, vividas por
eles no cotidiano escolar.
Em síntese, acreditamos que toda formação apartada dos contextos reais onde a
atividade docente se realiza impede o desenvolvimento profissional do professor, conforme
descrito no item 2.1. Por esta razão, defendemos uma formação de professores que seja norteada
dentro da profissão docente, ou seja, pelo contexto onde, de fato, ela acontece.
Nóvoa (2009) localiza o regresso dos professores ao centro das preocupações
educativas no início do século XXI, após períodos no quais os focos foram a racionalização do
ensino, a pedagogia por objetivos e o planejamento (anos 1970); reformas educativas e atenção
às questões do currículo (anos 1980); organização, administração e gestão dos estabelecimentos
de ensino (anos 1990).
O conhecimento, a cultura profissional, o tato pedagógico, o trabalho em equipe e o
compromisso social são cinco disposições12 que, associadas respectivamente a cinco propostas
de ação: prática, profissão, pessoa, partilha e público (NÓVOA, 2009, p. 30-31), permitem o
tratamento da relação entre as dimensões pessoais e profissionais na formação da identidade
docente.
O conhecimento passa pela construção de práticas docentes condutoras das
aprendizagens dos alunos. A cultura profissional envolve a compreensão dos sentidos da
instituição escolar, a integração a uma profissão e à aprendizagem tutorada pelos profissionais
mais experientes.
O tato pedagógico compreende a capacidade de comunicação, a serenidade de se dar
ao respeito e envolver os alunos na realização das atividades escolares. O trabalho em equipe
refere-se às dimensões coletivas e colaborativas da profissão, à intervenção conjunta nos
projetos da escola, à participação em comunidades de prática.

12

Nóvoa (2009, p. 29) utiliza esse conceito como alternativa ao debate sobre as competências que, segundo ele,
parece saturado. O conceito disposição é “mais líquido” e “menos sólido” e ajuda a olhar preferencialmente para
as dimensões pessoais e profissionais na produção identitária dos professores.
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Finalmente, o compromisso social relaciona-se ao diálogo da escola com a
comunidade, à intervenção no espaço público da educação, à consideração dos princípios,
valores e diversidade cultural.
A relação entre a atividade docente e o contexto no qual ela se realiza ocorre por meio
da cultura profissional, do tato pedagógico e do compromisso social.
Nóvoa (2009, p. 33), caracteriza a profissão docente:
Um lugar outro, um terceiro lugar, no qual as práticas são investidas do ponto
de vista teórico e metodológico, dando origem à construção de um
conhecimento profissional docente. [...] as práticas docentes são
extremamente difíceis e complexas, mas, por vezes, alimenta-se
publicamente a ideia de que ensinar é muito simples, contribuindo assim
para um desprestígio da profissão.

Concordamos com o autor: as cinco disposições descritas anteriormente favorecem a
formação de professores construída dentro da profissão, desde que analisadas em investigações
cujos dados sejam produzidos em situações concretas de sala de aula, de problemas escolares
reais, bem ou mal resolvidos pelos alunos. Pesquisas cujos resultados revelem o processo de
conhecimento dos professores, mais precisamente, o que a) prevaleceu em seus percursos
profissionais, b) foi abandonado ou sofreu modificação, c) foi levado em consideração para
transformar saberes científicos em possibilidades de resolução de problemas pessoais, sociais
e culturais.
Compreendemos que a intenção de Nóvoa (2009) é criticar a concepção da
superioridade dos conhecimentos acadêmicos sobre os construídos pelos professores da escola
básica em sua trajetória profissional, manifestada na tendência em valorizar os conhecimentos
teóricos produzidos por cientistas da Educação ou especialistas pedagógicos. Ele não nega a
importância indispensável da investigação científica na formação de professores, mas defende
a integração do professor em uma cultura profissional, caso se deseje compreender sua
complexidade.
O contexto descrito acima favorece a implementação de políticas públicas de formação
de docentes nas quais estes são concebidos como objetos carentes de reformas (FERREIRA,
2003).
Desde que seja uma reforma realizada de fora para dentro, norteada pelos referenciais
teóricos das respectivas políticas, na qual o professor deve esforçar-se para assimilar
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conhecimentos e suprir suas carências tendo a teoria como base e ponto de partida (FERREIRA,
2003, p. 35).
A autora aponta limites nas pesquisas de formação de professores de matemática para
sustentar a sua afirmação: considerá-los objetos de estudo e a preponderância de teorias
externas ao universo de suas atuações.
Ferreira (2003) observa limites nas pesquisas de formação de professores de
matemática nas quais esses docentes são analisados por meio de teorias sistematizadas em
universos exteriores às escolas onde atuam. Esta conclusão dialoga com a de Nóvoa (2009),
uma vez que tal situação configura certo esgotamento em estudos sobre formação e prática de
professores, considerando as cinco disposições propostas pelo autor (prática, profissão, pessoa,
partilha e público).
De acordo com Tardif (2013), a estagnação científica em pesquisas educacionais é
causada pela fragmentação da educação em disciplinas organizadas sob diversas teorias que, ao
não dialogarem entre si, denunciam duas impossibilidades: 1) a de isolar o conhecimento dos
professores da formação, do desenvolvimento profissional, da identidade, da carreira, das
condições de trabalho, das tensões e dos problemas socioeducativos característicos desta
profissão; 2) a de separar os conteúdos a ensinar em questões normativas e epistemológicas.
O mesmo autor tece críticas às pesquisas e políticas públicas nas quais professores são,
apenas e tão somente, objetos de estudo e defende, assim como nós, a necessidade de rever a
formação de professores, de modo que estes sejam reconhecidos como sujeitos de
conhecimento e produtores de saberes.
Borges (2012, p. 2.941-2.942) relaciona temas que, segundo a nossa opinião, podem
estreitar a relação entre a formação inicial do professor com a realidade que será vivenciada por
ele posteriormente: “sociedade do conhecimento, atividade profissional do magistério,
mediação didática em sala de aula, cultura profissional, necessidade da experiência, crise de
identidade docente, relação professor-aluno e os entraves da gestão e da avaliação”.
Garcia (apud BORGES, 2012, p. 2.941-2.943) sinaliza 14 constantes que podem
nortear discussões sobre a formação docente, considerando a perspectiva de desenvolvimento
profissional e a complexidade associada à prática docente. Entre elas, destacamos as relativas
ao professor em exercício: 1) a trajetória como aluno; 2) as crenças sobre o ensino, construídas
nas experiências pessoais de aprendizagem; 3) o “que” e o “como” se ensina constituem a
identidade docente; 4) o conhecimento docente é fragmentado e hierarquizado, pois saberes
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eruditos são superiores aos saberes populares; 5) o conhecimento prático é valioso, pois
aprende-se a ensinar ensinando; 6) o trabalho docente é solitário: cada qual é o senhor de sua
sala; 7) a mudança da prática docente e o sentido que o próprio professor atribui à sua atividade
profissional são influenciados pelo cotidiano das interações entre professores e alunos; 9) tudo
depende do professor, incluindo as condições de os alunos acessarem os conteúdos previstos
nos planejamentos anuais de cada disciplina; 10) o professor entendido como consumidor “fastfood”, por meio diversas ações com a finalidade de introjetar a necessidade deste profissional
consumir políticas públicas e novas tecnologias de informação e comunicação (TIC); 11) a
competência não reconhecida (relativa aos professores cujas competências são desmerecidas) e
a incompetência ignorada (referente aos professores que desenvolvem seu trabalho sem se
preocupar com o direito de aprender do aluno); 12) a desconfiança do professor diante das TIC;
13) a influência incompleta dos docentes que concorrem com as informações fornecidas pela
televisão e pela internet, fato que demanda deles e da escola um papel importante na formação
social dos alunos, visto que nem todo conteúdo divulgado pela televisão e pela internet é
confiável; 14) os primeiros anos do magistério são cruciais na formação identitária do
professor13.
As ideias apresentadas acima configuram uma situação em que diversos atores sociais,
distantes da escola e sem exercer a atividade docente, decidem pelos professores o que, como
e quando eles devem ensinar; a atividade docente organiza-se em torno da formação de pessoas
em uma sociedade que reconhece nos professores a competência para fazê-la e, ao mesmo
tempo, segundo Tardif (2008), não os considera capazes de “atuar em sua própria formação e
para controlá-la, pelo menos em parte, isto é, ter o poder e o direito de determinar, com outros
atores da educação, seus conteúdos e formas” (TARDIF, 2008, p. 240).
Nós acreditamos na capacidade de o professor ser sujeito de sua formação continuada
e, juntamente com seus pares, definir quais conhecimentos deseja ampliar e quais deficiências
em sua prática intenciona estudar, analisar e superar. Também nos alinhamos a autores que
defendem ações de formação continuada realizadas nas escolas, pois estas contribuem
significativamente nos processos de ensino e aprendizagem que ali se desenvolvem, ao partir
de situações reais vivenciadas por todos os educadores que nelas trabalham.
Porém, entendemos que, se as escolas se fecharem em si mesmas, tornando endógenas
todas as formações continuadas, podem correr o risco de se alienarem da realidade mediata,

13

A oitava constante proposta por Marcelo Garcia afirma que professores que saem da sala de aula dificilmente
voltam a ela, devido a mudança de cargo ou a questões relacionadas à saúde mental ou física;
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reduzindo os objetos de estudo ao cotidiano imediato de seus profissionais. Os estudos
realizados por Borges (2012), Ferreira (2003), Nóvoa (2009) e Tardif (2008), cujas ideias foram
expostas neste item do capítulo, evidenciam a dificuldade de as escolas encaminharem,
sozinhas, todos os seus problemas.

2.4 Políticas públicas de formação de professores que ensinam matemática

As formações inicial e continuada de professores que ensinam matemática tornam-se
temas de interesse dos governos federal, estaduais e municipais, principalmente quando o
desempenho dos alunos fica abaixo do esperado após a realização de avaliações em larga
escala14 (BRASIL, 2013a).
Os resultados revelados nessas avaliações promovem, entre formuladores de políticas
públicas educacionais e pesquisadores de diversas instituições, posicionamentos favoráveis ou
desfavoráveis à utilização de avaliações desta natureza, opiniões que provocam reflexões sobre
a estrutura, o conteúdo e a metodologia utilizada nas aulas de matemática e, reiteradamente,
implicam a elaboração e implementação de ações de formação continuada, visando à melhoria
dos tais resultados, muitas vezes planejadas na colaboração estabelecida entre gestões
administrativas e instituições de ensino superior15.
Ações formativas genéricas iguais para todos os professores, cujos temas
correspondem aos conteúdos nos quais os alunos demonstraram desempenho abaixo do
satisfatório nas avaliações de larga escala, reforçam a concepção de que redes de ensino, e os
professores responsáveis pela educação formal dos alunos, são apenas executores de ações
inerentes ao exercício de suas atividades profissionais, decididas por agentes sociais distantes
dos locais onde elas acontecem.
Neste sentido, concordamos com as críticas formuladas por Imbernón (2010) às
formações organizadas com a finalidade de fornecer respostas iguais a todos os professores,

14

Avaliações em larga escala, ou avaliações externas: definidas, organizadas e conduzidas por agentes sociais
externos às escolas onde são aplicadas; justificadas por quem as utiliza pelo fato de possibilitarem, além do
monitoramento e funcionamento de redes de ensino, o fornecimento de subsídios para a (re)formulação de
políticas educacionais; e cujas questões são elaboradas tomando como base uma matriz, na qual objetos de
avaliação são especificados, e que permitem a produção de provas padronizadas, necessárias para o
estabelecimento de comparações na rede de ensino onde são aplicadas (ALAVARSE, 2013).
15
Mendes (2008) apoia-se em Saul para tratar das relações de poder estabelecidas entre universidades e ensino
básico público: “acabam colocando a primeira em situação de tutela em relação à segunda, reforçando a imagem
de que a universidade é que produz e detém o saber, e a escola básica aplica os saberes produzidos e suas práticas”
(SAUL apud MENDES, 2008, p. 10.138).
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discutindo, nos encontros de formação, a proposição e a resolução de problemas genéricos. São
formações inadequadas por serem generalistas, realizadas fora do ambiente de trabalho dos
professores e planejadas em torno de um tema, independentemente das necessidades
profissionais dos docentes que delas participam.
A oferta de um conjunto de atividades prontas que, segundo as concepções de quem
as propõe, devem ser reproduzidas em sala de aula, também é um dos problemas identificados
na implementação de ações de formação continuada por Maggie (2006) e Hoffmann e Duso
(2011):
Muitas destas propostas acabam nas gavetas, pois ao generalizarem
atividades como se todos os alunos e salas de aula fossem iguais, parecem
desconsiderar os contextos específicos do ambiente macro e micro escolar
em que atuam os professores participantes e, por isso, não chegam a ser
incorporadas como um saber ativo. (HOFFMANN; DUSO, 2011, p. 14.286)

A situação torna-se mais dramática, pois, à inadequação das políticas públicas
educacionais, juntam-se a distância entre a formação inicial recebida pelos professores nos
cursos de licenciatura em Matemática ou em Pedagogia e a realidade das escolas básicas e
públicas (BARRETO; MITRULIS, 1999; FIGUEIREDO; COSTA, 2012; MAGGIE, 2006;
MAINARDES, 2006; VIEIRA; ZAIDAN, 2016).
Alinhados aos autores acima, consideramos o conhecimento sobre a cultura da escola
imprescindível na elaboração e implementação de políticas capazes de atingir os professores 16.
É uma possibilidade de as condições adversas do trabalho docente deixarem de ser apenas
objeto de pesquisas acadêmicas, tema de reportagens e motivo de usos eleitoreiros.
As conclusões dos autores evidenciam as consequências deste tipo de política pública
na aprendizagem dos estudantes: “o resultado mais importante e mais doloroso foi verificar que
os alunos têm uma enorme expectativa em relação à escola e ao que ela pode propiciar, mas

16

Ao investigar os impactos de um projeto envolvendo escola e universidade na prática de professores em exercício
na Rede Municipal de Curitiba, Mendes (2008) identifica os motivos pelos quais, segundo os participantes, as
ações de formação continuada eram desarticuladas da prática pedagógica: por não responderem às questões mais
urgentes trazidas pelos professores: como trabalhar com as dificuldades de aprendizagem dos alunos, e pela
proposição da mesma formação para todos os participantes, independentemente de suas experiências e
conhecimentos relacionados à docência. Em nossa opinião, esta avaliação dos professores é extremamente
significativa, pois revela a desconsideração de que qualquer grupo de professores, assim como o formado por
alunos, também é heterogêneo, seja devido às experiências em sala de aula, seja às formações iniciais, e também
às continuadas realizadas anteriormente a esta, fato contraditório quando comparado à produção acadêmica e
governamental referente ao ensino e à aprendizagem em classes heterogêneas.
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essa expectativa parece não ser compartilhada pela maioria dos professores” (MAGGIE, 2006,
p. 165).
A profissão docente17, assim como qualquer outra, demanda conhecimentos
específicos para ser exercida, relativos a determinada ciência ou campo de saber que são
apropriados na formação inicial, seja ela em licenciatura ou em Pedagogia. Não obstante, tão
importante quanto aqueles são os conhecimentos oriundos da prática docente, motivo pelo qual
a formação inicial e continuada dos professores “deveria, em boa parte, basear-se nesses
conhecimentos” (TARDIF, 2008, p. 241).
Por esta razão, fazemos nossas as palavras de Tardif (2008, p. 241):
[...] é estranho que a formação de professores tenha sido e ainda seja,
bastante dominada por conteúdos e lógicas disciplinares, e não profissionais.
Na formação de professores ensinam-se teorias sociológicas,
docimológicas18,
psicológicas,
didáticas,
filosóficas,
históricas,
pedagógicas, etc., que foram concebidas, a maioria das vezes, sem nenhum
tipo de relação com o ensino nem com as realidades cotidianas do ofício do
professor.19
17

Scheid, Soares e Flores (2009, p. 67) evidenciam que o aluno do curso de Pedagogia é o único que, de fato, tem
uma intenção clara de se tornar um profissional da área de Educação, porém, “na maior parte dos cursos, não é
oferecida a oportunidade de seguir aprendendo os conteúdos ou objetos de ensino que deverá ensinar no futuro”.
Em contrapartida, muitos alunos que ingressam nas licenciaturas desejam ser “biólogos, geógrafos, matemáticos,
linguistas, historiadores ou literatos, dificilmente professores de biologia, de geografia, de matemática, de
línguas, de história ou de literatura. A maioria dos cursos de graduação é ministrada num contexto institucional
distante da preocupação com a educação básica, que não facilita nem mesmo a convivência com pessoas e
instituições que conhecem a problemática dessa última” (SCHEID; SOARES; FLORES, 2009, p. 67).
Gostaríamos de acrescentar a este posicionamento das autoras que tal situação se altera, mesmo que não de forma
significativa, quando o Ministério da Educação (MEC) implementa programas norteados pela inserção de futuros
professores nas escolas de educação básica, como acontece, por exemplo, com o Pibid (BRASIL, 2010).
18
Docimológicas: relacionadas às avaliações e à atribuição de notas e/ou conceitos.
19
Na condição de formador de professores que ensinam matemática na escola básica, foram inúmeras as vezes
que o autor desta tese, após conversar com os docentes sobre determinado conceito e/ou procedimento
matemático, ouviu comentários do tipo “Por que não me ensinaram deste jeito?”, “Eu não aprendi assim”. Entre
os exemplos, podemos citar:
a) as relações entre os algoritmos das operações elementares, as propriedades das operações e os princípios do
Sistema de Numeração Decimal. Professores desconhecem que, na técnica operatória popularmente conhecida
como “empréstimo”, o minuendo é decomposto de tal modo que seja possível retirar as unidades correspondentes
às ordens do subtraendo, sem alterar o valor daquele:

Em 223 – 119, os professores não sabiam que 2C + 1D + 13U = 200 + 10 + 13 = 223;
b) associar a base de um prisma ou de uma pirâmide à face pela qual estes sólidos são apoiados em uma superfície
plana. Não sabem que base, neste contexto, tem o significado de referencial e que a base de um prisma é a face
que contem metade dos vértices deste prisma, e a base de uma pirâmide é a face que tem todos os vértices, exceto
um;
c) diante de uma atividade que relaciona áreas e perímetros de retângulos, não aceitar como o de maior área, entre
todos que possuem, por exemplo, 24 cm de perímetro, aqueles cujos quatro lados medem 6 cm cada, pois é um
quadrado. Não aceitação relacionada ao desconhecimento de que todo quadrado é um retângulo.
Além de exemplos desta natureza, isto é, referentes a conceitos e procedimentos matemáticos, professores
compartilham dificuldades relacionadas: à indisciplina dos alunos e à difícil convivência com os pais; a lidar
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Nestas condições as teorias correm o risco de não serem reconhecidas ou validadas por
professores. A este respeito, Tardif (2008, p. 241) afirma: “se quero saber como realizar um
trabalho qualquer, o procedimento mais normal consiste em aprendê-lo com aqueles que
efetuam esse trabalho”.
A concepção de professores assumida em orientações curriculares, materiais de apoio
e livros didáticos é outro aspecto responsável pelo fracasso da implementação de políticas
públicas de formação continuada de professores.
A correspondente formação inicial deficitária, enfatizada nesses documentos, é tomada
como referência na elaboração de materiais de apoio. Por este motivo, além das atividades são
incluídos nestes materiais: objetivos e recursos necessários em sua realização, organização dos
alunos, individual ou em grupo, orientações de encaminhamentos, correções e intervenções.
São tantas orientações que resta aos professores apenas lê-las e aplicá-las em sala de aula
(FANIZZI, 2015). E, se depender da insistência no modelo de formação inicial conhecido como
“3 + 1”, a situação descrita dificilmente será alterada.
Apesar de sua extinção por meio do Decreto-Lei n° 53, de 18 de novembro de 1966,
ainda se verifica “nas licenciaturas dos professores especialistas a prevalência da histórica ideia
de oferecimento de formação com foco na área disciplinar específica, com pequeno espaço para
a formação pedagógica”, mesmo após a implantação das Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Formação de Professores em 2002 (GATTI, 2010, p. 1.357).
Portanto, a SME-SP e outras secretarias de Educação, municipais ou estaduais, que
assim procedem fiam-se na diretividade e no detalhamento como estratégias para lidar com as
deficiências da formação inicial docente.
Em síntese, os elaboradores de formações continuadas depositam, nas orientações
extremamente diretivas e detalhadas, a capacidade de atenuar essas deficiências e, ao mesmo
tempo, qualificar o professor com as contribuições mais atuais e significativas oriundas de
estudos e pesquisas na área educacional.
Integral ou parcialmente, orientações curriculares, materiais de apoio e livros didáticos
são elaborados a partir de deficiências da formação inicial comprovadas em investigações e
sistematizadas por meio de teses, dissertações, relatórios, livros etc. Neste sentido, é
com as pressões impostas por avaliações institucionais, particularmente os usos que serão feitos do desempenho
dos alunos, principalmente quando estão abaixo do estipulado, a priori, pelos órgãos centrais (Ministério da
Educação, secretarias estaduais ou municipais de Educação).
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imprescindível a realização de investigações sobre os impactos da formação inicial dos
professores em salas de aula reais, com as condições apresentadas por elas, para a elaboração
de políticas públicas educacionais relacionadas a currículo, metodologia e avaliação.
Concordamos com Fanizzi (2015, p. 291) quando afirma que professores são
concebidos como “receptores ativos dos documentos” nas ações de formação continuada, pois
estas são norteadas por orientações curriculares e resultados dos alunos em avaliações externas,
ou seja, partem de contextos exteriores e não correspondentes às práticas efetivamente ocorridas
em sala de aula.
Podemos deduzir que a formação continuada de professores compreende, nas
condições evidenciadas acima, a via de compensação de defasagens, tanto da formação inicial
quanto as relacionadas ao distanciamento entre as concepções dos docentes e os referenciais
teóricos das respectivas políticas públicas.
Se, por um lado, deficiências são enfrentadas, por outro, perde-se a finalidade da
formação continuada20, qual seja o aperfeiçoamento e a especialização, criando a impressão de
que sua existência se justifica apenas com o objetivo de suprir ou compensar as carências da
formação inicial (GATTI, 2008; ORTIGÃO, 2008).
As considerações de Fanizzi (2015) sobre o afastamento21 do professor da escola
pública básica na elaboração de currículos também se aplicam às políticas públicas curriculares
no âmbito do governo federal.
20

Em nossa opinião, é fundamental que em toda ação de formação continuada sejam evidenciadas aos participantes
quais deficiências serão tratadas e sob quais referenciais teóricos e metodológicos. E, tão importante quanto, que
se deixe claro para quais atores sociais estas deficiências são benéficas e para quais são maléficas. Não é objeto
de estudo desta pesquisa, mas seria interessante investigar se existe pelo menos uma ação de formação continuada
na qual uma ou mais deficiências, invariavelmente atribuídas aos formandos, não seja(m) a(s) justificativa(s) de
sua realização. Formações continuadas são encontros de deficiências: de um lado, os formadores visando ao
atendimento de demandas definidas no local onde trabalham, ou solicitadas por quem os contratou; de outro
lado, os professores, baseados nas respectivas experiências de sala de aula. Neste âmbito, é possível a existência
de formações continuadas organizadas visando à implementação de orientações curriculares de determinada
gestão, nas quais os professores participantes estão ávidos por orientações que os ajudem a lidar com a
quantidade de alunos em sala de aula, com os alunos que não sabem ler e escrever, com a indisciplina etc. Enfim,
muitos professores participam das ações de formação continuada na esperança de que a secretaria de Educação
e/ou universidade os auxilie a superar dificuldades imediatas das respectivas práticas. Por esta razão,
concordamos com Mendes (2008, p. 10.138): a ideia de que as soluções vêm de fora da escola é um forte indício
da concepção de que é a teoria que guia a prática, nunca o contrário e/ou a possibilidade de uma relação dialética
entre elas; “visto desta forma o papel da universidade fica esvanecido, distanciado de possibilitar ao professor a
construção de conhecimentos sobre educação que possam auxiliá-lo em sua prática e consequentemente na sua
profissionalização e na melhoria da qualidade da educação.”
21
A pesquisa de Rheinheimer (2007) mostra, infelizmente de forma coerente, que cerca de 65% dos professores
pesquisados responderam não participar da definição dos temas das formações continuadas; 22% participaram
parcialmente e apenas 12% afirmaram ter participado integralmente. A autora acrescenta a este cenário o fato de
que as avaliações feitas pelos professores das formações continuadas nas quais participam, contendo indicações
dos aspectos que carecem de revisão, reformulação ou reorganização, “ainda não se constituem como
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Propostas, parâmetros, diretrizes curriculares, guias, base nacional comum são
expressões relacionadas ao currículo mínimo comum nacional de escolas básicas 22
(CIAVATTA; RAMOS, 2012). Currículos propostos a todo o território nacional surgem
periodicamente, movidos pelos mais diversos interesses, associados a determinada gestão
partidária, justificados, salvo a diferença de termos, por princípios democráticos, na garantia da
igualdade de oportunidades educacionais a todos, na educação de qualidade, e materializados
por meio de conteúdos comuns mínimos a serem estudados em todas as escolas básicas.
Se princípios democráticos justificam e norteiam a elaboração de currículos mínimos
nacionais, estes mesmos princípios desaparecem dos professores de educação básica neste
processo. Nós qualificamos esta participação de marginal, pois quando ela se dá é por
representatividade, em que representados desconhecem quem os representa e, dificilmente, na
condição de autor, quando muito os professores participam como “parecerista23” de versões
preliminares dos currículos mínimos nacionais, ou por meio de consultas via internet.
Portanto, a participação do professor de escola básica na elaboração de currículos se
reduz a confirmar ou não documentos elaborados externos ao trabalho que ele realiza, cujas
condições nem sempre são consideradas nessas publicações.
A situação descrita acima contradiz o reconhecimento, pela sociedade, da importância
da educação e, à vista disso, dos professores da escola básica, no desenvolvimento de um país24.
Por esta razão, concordamos com Tardif (2008, p. 143):
[...] embora os professores ocupem a posição mais importante entre os
agentes escolares, embora o papel deles seja tão importante quanto o da
comunidade científica, no que se refere ao aspecto sociocultural, eles se
instrumento para o aprimoramento da política de formação contínua na rede de ensino” (RHEINHEIMER, 2007,
p. 11). Aproximadamente 33% dos professores entrevistados pela autora informaram que as avaliações feitas por
eles não são consideradas; 41% responderam que são parcialmente consideradas, enquanto 20% dos professores
pesquisados afirmaram que são considerados para o planejamento das ações de formação e 5% não emitiram
opinião. Estes dados nos ajudam a compreender com maior profundidade como o professor é afastado de aspectos
significativos relativos à sua profissão. Quanto ao dado referente à utilização das avaliações feitas pelos
professores das formações continuadas nas quais eles participam, podemos questionar: 1) Se um professor
percebe que um formador de professores não leva em consideração a avaliação da formação feita pelos
participantes, por que este professor deve considerar o desempenho dos respectivos alunos nas avaliações
propostas por ele?; 2) Um aluno, após a reprovação devido aos resultados abaixo dos esperados nas disciplinas,
apresenta um recurso no órgão competente, solicitando a revogação da decisão. Durante o processo realizado
para a tomada da decisão sobre o caso, a comissão descobre que os professores não consideravam os resultados
dos alunos nas respectivas avaliações para replanejar as próximas aulas. Qual seria a decisão da comissão?
Enfim, por que as demandas dos professores podem ser ignoradas em formações continuadas, mas as demandas
dos respectivos alunos em sala de aula, não?
22
Segundo a denominação atual.
23
Entre aspas porque os professores das escolas básicas não são os pareceristas oficiais.
24
Independentemente do significado atribuído a esta expressão e de quem se beneficia deste desenvolvimento.
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encontram, com muita frequência, em último lugar na longa sequência dos
mecanismos de decisão e das estruturas de poder que regem a vida escolar.
[...] se quisermos que os professores sejam sujeitos do conhecimento,
precisaremos dar-lhes tempo e espaço para que possam agir como atores
autônomos de suas próprias práticas e como sujeitos competentes de sua
própria profissão.

Outro aspecto que agrava a participação dos professores da escola básica nas decisões
referentes ao próprio trabalho é a possibilidade de suas discordâncias ou críticas negativas aos
documentos curriculares oficiais serem interpretadas como consequência da formação inicial
precária e, assim, serem consideradas descartáveis.
Atualmente, o currículo nacional proposto pelo MEC denomina-se Base Nacional
Comum Curricular (BNCC)25 e só foi disponibilizado a análises e sugestões públicas após a
produção da primeira versão por 116 especialistas.
Em geral, o modo como são produzidos os currículos e os documentos oficiais pelos
órgãos públicos exclui o professor ou mesmo as entidades ou associações que o representam.
Tal procedimento sugere uma desconfiança em relação à formação e competência dos docentes
ou expressa um julgamento que desqualifica a vontade, a formação e a capacidade do professor.
Nessas condições, cabe ao professor aprender este currículo comum e não se desviar
dele, pois livros didáticos, avaliações em larga escala e propagandas divulgando as qualidades
da nova proposta curricular o colocam na berlinda e, estando neste lugar, não faltarão motivos
para responsabilizá-lo pelo fracasso de seus alunos (DICKEL, 2016).
Desse modo, ampliam-se as ações do professor executor: ele cumpre currículos
mínimos elaborados em órgão centrais e exteriores à escola, adota livros didáticos dos quais
não é autor e aplica avaliações em larga escala de cuja formulação não participou
(ASSUNÇÃO; CARNEIRO, 2012).
Dependendo dos resultados apresentados em uma avaliação de larga escala, como, por
exemplo, a Prova Brasil, o professor é lembrado de que seus alunos não atingiram determinado
valor no Ideb26, definido a priori em uma escala. Este resultado converte-se em razão para a
participação deste professor, às vezes de forma compulsória, em ações de formação continuada
promovidas por secretarias municipais ou estaduais de Educação (MARQUES, 2008; SOUSA;
ARCAS, 2010; VIEGAS; SCAFF, 2015).

25
26

Disponível em: <http://historiadabncc.mec.gov.br/#/site/faq#secao2-questao3>. Acesso em: 7 mar. 2018.
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), criado em 2007 pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia federal vinculada ao MEC.
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Consideramos extremamente importante saber qual é a qualidade da educação pública
oferecida a todas as escolas, nomeadamente as localizadas em áreas menos privilegiadas do
país, mas discordamos do fato de o resultado abaixo do esperado em avaliações de larga escala,
inferido no âmbito municipal, estadual ou federal, se constituir em justificativa para
responsabilizar equipes gestoras e docentes pelo fracasso dos alunos (FREITAS, 2007).
Freitas (2007, p. 965) demonstra como os princípios meritocráticos liberais se tornam
justificativas do sucesso dos alunos nesse tipo de avaliação: “mérito do diretor que é bem
organizado; mérito das crianças que são esforçadas; mérito dos professores que são aplicados;
mérito do prefeito que deve ser reeleito etc.”.
Independentemente de os resultados em avaliações de larga escala serem positivos ou
negativos, o procedimento empregado para obtê-los − combinação entre notas, reprovações e
abandono de alunos em determinado ano letivo − revela, por si só, como alguns aspectos
referentes ao processo de ensino e aprendizagem são critérios para julgar algo tão complexo.
São muitas as variáveis inerentes ao processo de ensino e aprendizagem desconsideradas na
determinação de notas, resultados ou índices de avaliações de larga escala como, por exemplo,
as condições de vida de professores e alunos e a adequação, ou não, de políticas públicas. Por
essa razão, concordamos com Freitas (2007, p. 971-972, grifos do autor):
E o que restou de um serviço público do qual as elites, para se elegerem,
fizeram de cabide de emprego generalizado, enquanto puderam, sem regras
para contratação ou demissão? O que dizer da permanente remoção de
professores e especialistas a qualquer tempo, pulando de escola em escola?
O que dizer dos professores horistas que se dividem entre várias escolas? O
que dizer dos alunos que habitam as crescentes favelas sem condições
mínimas de sobrevivência e muito menos para criar um ambiente propício
ao estudo? Sem falar do número de alunos em sala de aula.

Em síntese, tanto políticas públicas curriculares quanto avaliativas condicionam ações,
entre elas as de formação continuada docente, partindo de índices27 aferidos por meio de um
conjunto limitado de variáveis intervenientes no processo educacional (SOARES, 2013).

27

Ao tratar da relação entre políticas de currículo e políticas docentes para a educação básica, concernentes aos
modos de articulação das práticas culturais, Barreto (2012, p. 139) expõe inquietações que, em nossa opinião,
também cabem perfeitamente para as consequências das avaliações institucionais nos currículos das escolas de
educação básica: “O risco de minimizar a necessidade que possuem todos os alunos – independentemente do
pertencimento etnicorracial, sexo, idade, condição física, local de moradia, ou de outros atributos adstritos ou
não − de adquirirem na escola os instrumentais de análise que possibilitam chegar a níveis mais abstratos,
generalizáveis de explicação e a interagir com outras realidades e formas de pensamento e expressão de maneira
crítica”.
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Nestas condições, o professor desconhece por que determinado índice é adequado,
quem e como chegou até ele (LEAL; SILVA; SILVEIRA, 2014; VIANNA, 2003). Contudo,
sabe que o resultado da escola na avaliação de larga escala vai se tornar público e sujeito a toda
sorte de interpretações por qualquer ator social (BAUER, 2006).
Se acrescentarmos a esse contexto o fato de que avaliações em larga escala são iguais
em todas as escolas onde são aplicadas (ASSUNÇÃO; CARNEIRO, 2012), estão criadas todas
as condições de o currículo mínimo − ou, mais propriamente, a parte do currículo mínimo
correspondente às matrizes de referência28 usadas na elaboração destas avaliações −
transformar-se em currículo oficial (BONAMINO; SOUSA, 2012; OLIVEIRA, 2016;
PERRENOUD, 2003).
Ao tratar da relação entre Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e a autonomia da
escola, Azanha (2006) auxiliou-nos a compreender com maior profundidade as ideias
apresentadas acima, mais precisamente sobre os diferentes aspectos envolvidos na implantação
e implementação de políticas públicas educacionais. O efeito provocado pela publicação de
propostas, orientações ou parâmetros curriculares na formação de professores, a elaboração de
livros ou de outros materiais didáticos de apoio, identificado pelo autor, é possível de ser
encontrado em livros didáticos antigos em cujas capas se encontram expressões semelhantes a:
“de acordo com os guias curriculares”.
O MEC desenvolveu um conjunto de ações visando à implantação da BNCC29. Todos os
setores envolvidos direta ou indiretamente com a educação básica brasileira mobilizaram-se e se
posicionaram em relação a mais esta iniciativa do governo federal na direção de um currículo comum,
válido para todas as escolas da educação infantil ao ensino médio.
O título de um seminário realizado em 2016 sobre o tema, “O livro didático e a Base
Nacional Comum Curricular”, as falas e os lugares dos debatedores, são exemplos que ratificam
e comprovam a atualidade das ideias de Azanha:
“O resultado da BNCC impactará diretamente a formação de professores, o
Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e na estruturação de livros
didáticos”, observou Gislane Campos Azevedo Seriacopi, diretorapresidente da Abrale. “O BNCC nos coloca em uma posição muito relevante
nas discussões sobre a melhoria da Educação no Brasil”, completou Vera
28

As matrizes de referência indicam habilidades avaliadas em cada etapa da escolarização, orientam a elaboração
de itens de testes e de provas e norteiam a construção de escalas de proficiência utilizadas para classificar o que
e o quanto o aluno realiza no contexto da avaliação. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/matrizes-dereferencia>. Acesso em: 12 maio 2017.
29
Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 26.mar. 2017.
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Cabral, diretora executiva da Abrelivros. “A Base vai mudar muito o que
entendemos por Educação Básica no Brasil. Quando aprovada, servirá para
estruturar currículos, que impactarão na formação de professores. Os novos
currículos e a nova formação de professores são fundamentais para a
construção de materiais didáticos”, sentenciou José Antônio Vieira de Paiva
Neto, ex-secretário de Educação do Estado do Rio de Janeiro e que estava
representando o MEC. (NETO, 2016)

A implementação da BNCC sem que o governo responsável por sua elaboração tenha
consciência de como, efetivamente, documentos similares publicados anteriormente
repercutiram nas práticas escolares, é outra característica das políticas públicas educacionais
brasileiras apontada por Azanha (2006), como um aspecto carente de muita reflexão. A esse
respeito, o autor propõe duas questões que entendemos serem fundamentais na reflexão de
qualquer política pública curricular. Uma trata das teorias tomadas como fundamentos em sua
elaboração e a outra, relacionada à primeira, sobre as respectivas escolhas.
No caso específico dos PCN, Azanha (2006, p. 6, 8) questiona: se “as teorias
psicológicas sobre aprendizagem e ensino devem constituir a matriz para a elaboração das
diretrizes de um projeto curricular nacional, [...] por que outras concepções de aprendizagem e
ensino devem ser preteridas em função da concepção construtivista?”
Estamos de acordo com o autor quando este evidencia: somente “a pluralidade teórica
e a crítica mútua que ela favorece permitem o desenvolvimento do saber científico” (AZANHA,
2006, p. 8).
Propostas curriculares elaboradas sob uma concepção de aprendizagem e ensino sem
a necessária e suficiente reflexão estão investidas de duas pretensões: 1) ter encontrado a teoria
verdadeira, com o potencial de resolver satisfatoriamente todos os problemas referentes à
aprendizagem e ao ensino; 2) essa teoria é infalível.
A pluralidade teórica e a divergência, inerentes ao desenvolvimento da ciência,
também o são para a democracia. Enquanto na ciência a divergência “impede sentimentos
subjetivos de certeza”, na democracia ela “impede que minorias sejam suprimidas pela
hegemonia das forças políticas vencedoras” (AZANHA, 2006, p. 10).
Após nos lembrar “de que a unanimidade de opiniões e o consenso político não são
garantia, em quaisquer condições, de alcance da verdade e de defesa do interesse público”
(AZANHA, 2006, p. 10), e da impossibilidade de aplicar apenas uma teoria da aprendizagem e
do ensino em práticas pedagógicas, devido à complexidade constitutiva de qualquer instituição
escolar, Azanha conclui:
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Há professores que ensinam com pleno êxito e há professores que ensinam
com êxito menor ou até mesmo quase nulo. Quais são os fatores presentes
em cada situação de ensino e que condicionam o êxito? É claro que não há
respostas simples para essa questão. Presumir que o grau de êxito depende
de uma correta ou incorreta teoria do ensino e da aprendizagem é, no
mínimo, uma simplificação do problema. (AZANHA, 2006, p. 11)

As licenciaturas − cursos nos quais discussões semelhantes às evidenciadas acima
deveriam fazer parte dos respectivos currículos30 − são, desde a década de 1980, objeto de
estudos, conforme pesquisa realizada por Gatti (2010), que possuem em comum a indicação de
problemas referentes aos propósitos destas formações iniciais.
O estágio é, por força da lei, “o lugar” onde universidade e escola de educação básica
mais se aproximam durante a formação inicial do futuro professor. Ele propicia a “articulação
entre a dimensão teórica e a dimensão prática, ambas indispensáveis à formação do professor,
sendo a primeira, habitualmente, atribuída à responsabilidade da instituição de ensino superior,
e a segunda, à da instituição escolar” (LÜDKE, 2009, p. 101).
No entanto, mesmo em cursos de licenciatura com propostas diferenciadas31 (LÜDKE,
2009) percebem-se aspectos referentes aos papéis da universidade e da escola de educação
básica que dificultam a formação de professores. Entre estes aspectos, Lüdke (2009, p. 98)
destaca: “dentro do modelo que inspira a universidade brasileira, a formação de professores
ocupa um lugar bastante secundário. Nele, as prioridades são concentradas nas funções de
pesquisa e elaboração de conhecimento científico”.
Segundo os entrevistados pela pesquisadora, este modelo demanda dos docentes
universitários, responsáveis pela formação de professores de educação básica, um movimento
autodenominado “contra a maré”, por ser uma atividade desvalorizada pelas forças dominantes

Após analisar currículos do curso de Pedagogia, Gatti (2010, p. 1.371-1.372) afirma: é “possível constatar que:
a) o currículo proposto pelos cursos de formação de professores tem uma característica fragmentária,
apresentando um conjunto disciplinar bastante disperso; b) a análise das ementas revelou que, mesmo entre as
disciplinas de formação específica, predominam as abordagens de caráter mais descritivo e que se preocupam
menos em relacionar adequadamente as teorias com as práticas; c) as disciplinas referentes à formação
profissional específica apresentam ementas que registram preocupação com as justificativas sobre o porquê
ensinar; entretanto, só de forma muito incipiente registram o que e como ensinar; d) a proporção de horas
dedicadas às disciplinas referentes à formação profissional específica fica em torno de 30% [...] nas disciplinas
de formação profissional, predominam os referenciais teóricos, seja de natureza sociológica, psicológica ou
outros, com associação em poucos casos às práticas educacionais; e) os conteúdos das disciplinas a serem
ensinadas na educação básica [...] comparecem apenas esporadicamente nos cursos de formação e [...] eles são
abordados de forma genérica ou superficial, sugerindo frágil associação com as práticas docentes; f) poucos
cursos propõem disciplinas que permitam algum aprofundamento em relação à educação infantil”.
31
1) um novo curso de licenciatura em Física; 2) uma proposta interdisciplinar para o curso de História e Geografia;
3) concepção inovadora da disciplina prática de ensino em um curso de Letras (LÜDKE, 2009, p. 98).
30
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das respectivas instituições, pelo não recebimento de incentivos e até por certo demérito
acadêmico cuja consequência mais evidente é o afastamento destes docentes “das atividades
nobres ligadas usualmente à pesquisa” (LÜDKE, 2009, p. 98).
A pesquisa de pós-doutorado realizada por Zaidan (2016), cujos sujeitos foram
licenciandos de matemática recém-formados por duas universidades, apresentou conclusões
que dialogam com os achados da investigação empreendida por Lüdke (2009).
Zaidan (2016) constatou que: a) existem diferentes entendimentos teóricos sobre a
formação de professores, pois esta demanda “estudos dos conhecimentos do ponto de vista
científico, mas articulados ao ponto de vista profissional, ou seja, indicam que a formação do
professor deve tomar como referência a perspectiva profissional e não a da ciência pura”
(ZAIDAN, 2016, p. 1); b) os sujeitos da pesquisa entendem que os conteúdos específicos:
[...] são ministrados em disciplinas que não se articulam entre si, [...]
importantes e necessários ao futuro professor por oferecer uma base geral da
matemática formal e acadêmica, dando-lhes segurança teórica; e, ao mesmo
tempo, expuseram que se sentiram despreparados para ensinar os conceitos
próprios do currículo da educação básica. (ZAIDAN, 2016, p. 1)

A autora chamou a atenção para o fato de, durante as entrevistas, os professores de
matemática recém-formados citarem sistematicamente “questões do âmbito das relações
professor-aluno, caracterizadas como pouco dialogais, especificamente naquelas que tratam dos
conhecimentos específicos, vivendo os licenciandos grande tensão por realizarem a opção pela
licenciatura” (ZAIDAN, 2016, p. 1).
Zaidan (2016) concluiu que os cursos de formação de professores de matemática para
a escola básica das duas universidades apresentam: inadequação dos estudos do conhecimento
matemático específico por se apresentarem fragmentados e desconectados dos conhecimentos
que o professor necessita para sua ação profissional, podendo estar influenciando
negativamente a própria formação; “ausência de estudos claramente situados e sistemáticos dos
conceitos matemáticos essenciais do currículo da escola básica [...]” (ZAIDAN, 2016, p. 1).
Em particular, o estudo realizado por Lüdke (2009) em instituições de ensino superior
evidencia uma hierarquia parecida à vivenciada pelo autor desta investigação ao longo dos 25
anos em que, até a presente data, foi professor de matemática em escolas de educação básica,
públicas ou particulares: “o poder” dos professores de língua portuguesa e de matemática sobre
os demais. O “voto de minerva” em todas as indecisões relacionadas à aprovação ou reprovação
de um aluno foi dado pelos professores destas duas disciplinas.
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Se, nas escolas básicas, disciplinas impõem hierarquias, nas universidades o critério
para classificar e valorizar docentes é a distância entre as atividades desenvolvidas por eles e
as atividades de cunho científico e de pesquisa.
Lüdke (2009, p. 98) constata que
[...] se acha solidamente instalada a ordem hierárquica na academia
universitária: no primeiro escalão, se situam os professores cujas atividades
predominantes são de cunho científico e de pesquisa; no segundo, estão os
que desempenham tanto atividades de pesquisa, como atividades de ensino;
no terceiro, finalmente, estão confinados aqueles professores cujas
atividades se concentram no ensino e na formação de professores. Os dados
colhidos pela pesquisa permitem constatar não apenas uma separação entre
escalões, mas realmente uma superposição hierárquica, de forma que o poder
vai claramente decrescendo à medida que se troca a atividade de pesquisa
pela de ensino, ou de qualquer coisa relacionada com a educação.

Como decorrência dos aspectos anteriores, Lüdke (2009) aponta a difícil aproximação
entre universidade e sistemas de ensino da escola básica, fato dificultador de estágios docentes,
justamente porque as separações32 e hierarquias existentes dentro da universidade conduzem ao
distanciamento entre as duas instituições, sendo a primeira, historicamente, responsável pela
formação inicial dos professores que vão trabalhar na segunda.
A esse respeito, Lüdke (2009, p. 99) afirma que “se trata de dois universos inteiramente
distintos entre si, pois professores formadores de futuros educadores para a educação básica
não têm uma visão sequer razoável da realidade desses sistemas de ensino e não têm, em sua
maioria, nenhuma vivência nele, como professores”.
Percebe-se que a publicação na mídia − principalmente a jornalística e a televisiva −
de reportagens sobre o desempenho dos alunos em avaliações institucionais suscita discussões
que ultrapassam os muros das escolas, das secretarias de Educação e das universidades.
Os resultados abaixo do esperado sensibilizam diversos setores33 da sociedade,
preocupados em identificar quais foram os responsáveis, ou melhor, os irresponsáveis por
deixarem os alunos chegarem a esta situação, papel em geral atribuído, única ou principalmente,
32

Inclusive separações físicas, ou seja, a faculdade de Educação funciona em um prédio e as faculdades de Letras,
Matemática, Ciências etc., em outros prédios.
33
Existe uma vasta quantidade de reportagens, publicadas em jornais, revistas e sites, cujas manchetes expõem as
mazelas do sistema público educacional e, conscientemente ou não, induzem os leitores a se afastarem cada vez
mais dos professores e da educação pública como um todo: “1 em cada 5 alunos do ensino fundamental não sabe
matemática” (AGÊNCIA BRASIL, 2014); “Maioria dos estudantes de oito anos não sabe ler nem fazer conta
direito” (SALDAÑA, 2017); “Resultado da Prova Brasil mostra queda de aprendizagem ao longo do ensino
fundamental” (VIEIRA; VASCONCELLOS, 2014); “Pisa: quase metade dos estudantes tem desempenho menor
do que o adequado” (TOKARNIA, 2016).
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aos professores de educação básica34. Em nossa opinião, tal atribuição ignora o descaso dos
governos relativamente ao investimento em condições de trabalho, em políticas públicas
centradas na formação inicial ou continuada de professores, no dimensionamento do papel das
avaliações externas etc.
Gatti (2010, p. 1.359) confirma nossas percepções quando trata da multiplicidade de
fatores que convergem para o desempenho insatisfatório35 dos alunos, nem sempre
considerados nos julgamentos feitos pelos diferentes atores sociais a respeito dos desempenhos
dos discentes em avaliações de larga escala: as políticas públicas educacionais postas em ação,
o financiamento da educação básica, aspectos da cultura nacional, regional e local, hábitos
estruturados, a naturalização, em nossa sociedade, da situação crítica das aprendizagens efetivas
de amplas camadas populares, as formas de estrutura e gestão das escolas, formação de gestores,
as condições sociais e de escolarização dos pais e mães de alunos das camadas populares (os
“sem voz”) e, também, a condição do professorado: sua formação inicial e continuada, os planos
de carreira e salário dos docentes da educação básica e as condições de trabalho nas escolas.
Em síntese, Gatti (2010) apresenta elementos que reforçam nossa perspectiva em
desresponsabilizar quem também está sujeito às consequências do abandono, da falta de atenção
e investimento em políticas educacionais consistentes.
Outros estudos (BORGES; FERREIRA; FONTOURA, 2012; DAVID, 2011;
LÜDKE; CRUZ, 2005; ZEICHNER, 2010) investigam o distanciamento entre os saberes
sistematizados nas instituições de ensino superior e os utilizados pelos professores que ensinam
matemática na escola básica, ratificando os argumentos de Nóvoa (2009) sobre o afastamento
da sociedade em relação ao professor.
Um dos argumentos concerne à atividade matemática escolar, à acadêmica e à do
cotidiano.
A matemática escolar refere-se ao conjunto de saberes validados pela matemática
acadêmica, associado especificamente ao desenvolvimento do processo de educação escolar
básica em matemática; não é só aquilo que se ensina na escola básica, uma vez que inclui os

34

Professores habilitados para lecionar em turmas de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio,
educação de jovens e adultos e educação especial.
35
Aqui cabe perguntar para quem interessa este desempenho insatisfatório. Para os alunos, pois é um forte indício
de que, futuramente, terão muitas dificuldades de inserção na sociedade? Para os empresários, pois terão
funcionários cuja formação vai demandar ações extras de capacitação em serviço? Para escolas particulares, pois
é um forte argumento favorável à manutenção da cobrança de mensalidades para crianças e jovens ascenderem
à educação formal?
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saberes docentes oriundos de sua formação inicial em nível superior. Por sua vez, a matemática
acadêmica compreende o corpo científico de conhecimentos, conforme produzido e percebido
pelos matemáticos profissionais. Finalmente, a matemática do cotidiano abrange ideias,
procedimentos e práticas correspondentes com a matemática escolar, utilizados em situações
do cotidiano das pessoas, fora da escola (DAVID, 2011, p. 4-5).
De acordo com David (2011), as tensões se manifestam quando o professor se propõe
a articular as três atividades matemáticas, e se intensificam entre aqueles cuja formação inicial
não tratou das especificidades, aproximações e afastamentos entre estas três matemáticas, pois
a matemática escolar, referenciada nas práticas dos matemáticos profissionais, é uma
construção própria da escola e, ao mesmo tempo, não é totalmente endógena a ela. Por sua vez,
a matemática do cotidiano possui situações cujas resoluções nem sempre são validadas pela
matemática escolar.
A autora localiza a falta de discussão dos conflitos e dos distanciamentos,
principalmente entre a matemática acadêmica e a escolar, na formação inicial e continuada dos
professores que ensinam esta disciplina, como responsável pela dificuldade em articulá-las na
escola básica.
Um distanciamento observável entre essas duas matemáticas reside no fato de que,
enquanto a matemática científica independe de contextos, “a matemática escolar é dependente
de contextos de referência específicos que levam em consideração as experiências cotidianas
dos estudantes e o seu desenvolvimento cognitivo anterior” (DAVID, 2011, p. 6).
Porém, contraditoriamente, dependendo da formação do professor, as experiências
matemáticas cotidianas dos estudantes não são reconhecidas, pois aquele valoriza somente
procedimentos e termos validados na matemática escolar. Este distanciamento torna-se evidente
quando, por exemplo, se considera situações aritméticas nas quais as respostas são obtidas pelos
alunos por meio do cálculo mental, mas o professor exige a resolução por uma técnica
operatória com o uso de papel e lápis.
A docência compreende uma atividade profissional complexa e com forte apelo social,
pois todo professor integra um projeto educacional de grandes proporções cuja finalidade é o
“desenvolvimento de um processo de escolarização básica, o qual, por sua natureza
eminentemente social, está sujeito a condicionamentos externos à escola, não escapa das lutas
sociais mais gerais, das disputas em torno de interesses políticos, socioculturais e econômicos
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(MOREIRA; FERREIRA, 2013, p. 985). Portanto, o professor de matemática, assim como o de
qualquer outra disciplina, não pode perder de vista a natureza social de sua profissão.
Essas circunstâncias demandam de qualquer professor a clareza sobre os tipos de
pessoas beneficiadas por sua prática docente, visto que esta é influenciada por todo tipo de
interesses. Nesse sentido, a ação docente de quem ensina matemática não deveria realizar-se
desassociada dos contextos sociais nos quais convivem os alunos e o professor. Em
contrapartida, assim como os das demais disciplinas, o professor de matemática leciona uma
matéria escolar detentora de especificidades. No caso da Matemática, sua especificidade referese à linguagem simbólica, formal, aos conceitos, procedimentos e habilidades próprias dos
domínios numérico, métrico, probabilístico, geométrico, proporcional, estatístico, algébrico etc.
Nesta conjuntura, o professor que ensina matemática, voluntária ou involuntariamente,
além de lidar com a matemática acadêmica e a escolar, vê-se diante de uma diversidade de
atividades e materiais escolares cujo uso ou aplicação nem sempre são consensuais entre
educadores matemáticos e matemáticos profissionais.
Há dissensos tão marcados, tão distantes entre si, que não faz sentido transformar as duas
matemáticas praticadas pelos docentes em uma só. A esse respeito, David (2011, p. 6) afirma: “a
única questão que deve ser colocada é se essa disparidade importa, e, se importar, o que deve ser
feito para que ambos os lados convivam com ela, mantendo um diálogo frutífero”.
As aproximações, os distanciamentos, as articulações e desarticulações entre a
matemática acadêmica, a escolar e a do cotidiano exigem posicionamentos do professor no
desenvolvimento de sua prática profissional: compõem um cenário onde, ao mesmo tempo, se
intensificam a complexidade do trabalho do professor e reflexões sobre quais atores sociais são
os mais adequados para a elaboração de políticas públicas de formação docente, particularmente
os que ensinam matemática em escolas básicas.
Políticas públicas são formuladas em órgãos centrais – ministério, secretarias estaduais
e municipais de Educação – e transformadas em parâmetros curriculares, orientações
curriculares etc. com a colaboração de especialistas na área da Educação, mais propriamente,
docentes do nível superior.
Por este ângulo, Lima e Manrique (2015, p. 218) concluem que políticas brasileiras e
paulistas, do governo federal e do governo do estado de São Paulo, voltadas para a formação
continuada de professores são implantadas visando mais à “[...] atualização de conhecimentos,
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informações e inovações metodológicas do que no sentido de promover o desenvolvimento
profissional e atender às necessidades dos professores frente aos desafios da prática”.
Em outras palavras, são ações reguladas pelo protótipo de um professor ideal,
permanentemente confrontado com professores reais, diferentes entre si, uma relação tensa
(ARROYO, 2015) entre o protótipo ideal docente e o pensar no diferente, observada em
políticas e diretrizes de formação de professores.
No processo de elaboração e implementação de documentos curriculares oficiais
produzidos ao longo do tempo, independentemente dos governos, observa-se o mesmo modus
operandi: pressupõe-se um tipo ideal de professor, único e universal a formar e, portanto, “em
estreita articulação com a construção de uma base comum nacional e com uma política nacional
única, comum de avaliação, de uma concepção única, comum de qualidade” (ARROYO, 2015,
p. 5). Partilhamos dos questionamentos de Arroyo (2015), principalmente os relativos à
evidência das opções políticas que fundamentam a articulação íntima entre parâmetros
nacionais comuns, base nacional comum, diretrizes nacionais comuns de formação de
professores, política nacional única de avaliação etc.
Antes de tratarmos de políticas públicas de educação, explicitaremos nossa concepção
de políticas públicas de Estado e políticas públicas de governo. Para isso, nos apoiaremos em
Höfling (2001, p. 31), que concebe Estado “como o conjunto de instituições permanentes –
como órgãos legislativos, tribunais, exército e outras que não formam um bloco monolítico
necessariamente – que possibilitam a ação do governo”.
Höfling (2001) define governo como ações materializadas em programas e/ou projetos
propostos para toda sociedade, elaborados por parte dela (políticos, técnicos, organismos da
sociedade civil etc.). Portanto, uma política pública de governo compreende a orientação
política de determinada gestão governamental que, durante um período, responsabiliza-se pelas
e atua nas funções de Estado.
Políticas públicas brasileiras de governo, embora não sejam políticas de Estado, são
interpretadas como tais pelos respectivos governantes. Porém, objetivos da educação, perfil
adequado de professores, orientações curriculares e concepções de avaliação são implantadas a
cada mudança de governo ou, mais precisamente, de partido político (MACEDO, 2015;
MASCARENHAS, 2009).
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Se a gestão muda, mas o partido no poder permanece o mesmo, as transformações nas
políticas de educação são mais discretas. Mas, se muda o partido, as mudanças são muito mais
profundas.
O estudo realizado por Aguiar (2011) ratifica esta afirmação. Ao investigar as políticas
públicas educacionais do município de São Paulo nas gestões de Luiza Erundina (1989-1992),
Paulo Maluf (1993-1996), Celso Pitta (1997-2000), Marta Suplicy (2001-2004) e José
Serra/Gilberto Kassab (2005-2008), essa autora conclui que a escola pública brasileira, popular
e democrática é resultante de “políticas públicas contraditórias, revelando, ora propostas
inclusivas, ora excludentes, com intencionalidades, ora democráticas e ora autoritárias,
hegemônicas e contra hegemônicas” (AGUIAR, 2011, p. 1).
Em síntese, no Brasil, diferentes gestões implicam, sistematicamente, diferentes
concepções de professor, diferentes materiais didáticos e diferentes estratégias de formação
continuada. O primeiro ano de uma gestão na respectiva secretaria de Educação é dedicado à
formação de equipes e à elaboração de orientações curriculares, colocadas em prática no ano
seguinte.
Compreender os princípios da “nova orientação curricular” demanda tempo e muita
disposição do professor, pois estudos acadêmicos, muitos deles de longa data, tornam-se, de
uma gestão para outra, norteadores do trabalho a ser realizado em sala de aula em determinada
gestão, embora estejam muitas vezes fundamentados em teorias distantes do professor da escola
básica.
O quadro se agrava quando a gestão muda de partido político: orientações curriculares
e publicações afins divulgadas pela administração anterior deixam de ser publicadas ou são
tratadas como algo inexistente no cotidiano do professor.
Nos dois últimos anos de uma gestão – período no qual os professores começam a
compreender as finalidades das políticas públicas de determinada administração –, pairam nas
escolas inquietações relacionadas à continuidade ou não das ações demandadas pela respectiva
secretaria de Educação. “Tudo depende de quem vai ganhar a eleição” é a resposta dada pelos
professores.
Se em uma administração pública se espera do professor conhecimento suficiente para
bons resultados dos alunos em avaliações em larga escala, em outra, espera-se deste mesmo
professor autonomia para elaborar o próprio currículo, em função das necessidades dos alunos
e da comunidade da qual eles fazem parte. Portanto, nesta concepção, o professor é o
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responsável pela elaboração dos instrumentos de avaliação, enquanto na outra, seu papel
resume-se a aplicá-la.
Professor técnico, professor reflexivo, professor pesquisador, professor mediador são
conceitos ou categorias produzidas em pesquisas no campo educacional apropriadas e
incorporadas pelo discurso político; dependendo do modo como estes termos são apresentados
aos professores, perdem o significado originalmente atribuído a eles e se transformam em
rótulos que cada gestão pública “cola” no professor, sem perguntar qual sentido este confere a
tal rótulo, pois, para os formuladores de políticas públicas elaboradas e implementadas desta
forma, resta ao professor apenas executá-las.
Se elaboradores de políticas públicas de educação concebem professores como meros
executores de suas intenções, estes, por sua vez, concebem estas políticas como imposições do
governo, ou melhor, de determinada gestão partidária, formuladas por pessoas que ignoram a
realidade profissional vividas por eles (LOPES, 2004). Portanto, para professores, políticas
públicas educacionais tornam-se “coisas públicas do governo” e somente dele. Não as
legitimam, pois não as tomam para si, não se apoderam delas e implementam ações favoráveis
ao seu sucesso.
A afirmação acima pode passar a falsa impressão de que, nas condições expostas, o
professor permanece à margem das políticas públicas educacionais. Ele participa, mas não é
uma participação segundo princípios democráticos, como bem esclarecido por Ferreira e
Nogueira (2015, p. 110):
[...] esta participação tem outro efeito, o princípio do pertencimento da coisa
pública, ou seja, “as pessoas tendem a se comprometer com o que lhes
pertence, o que lhes diz respeito”. Quando se tem um plano elaborado com
a efetiva participação dos professores, educadores, pais, funcionários,
vereadores, do executivo, enfim de toda a sociedade, a possibilidade de não
se tornar um plano fictício ou dissociado da realidade local é muito menor,
pois cobranças advirão da sua implementação, inclusive em esferas extra
educacionais, com a participação do Ministério Público e Judiciário.

Em uma gestão, o currículo oficial é estruturado por disciplinas; em outra, por áreas
de conhecimento; na próxima, pela interdisciplinaridade. Em uma gestão, objetivos são os
norteadores dos planejamentos; em outra, tal papel é atribuído às expectativas de aprendizagem;
na próxima, esta função cabe aos direitos de aprendizagem. E os professores podem questionar:
mas, qual é a diferença entre a matemática compreendida como disciplina e a matemática
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concebida como área de conhecimento? O que difere organizar um plano por objetivos de
organizá-lo por direitos de aprendizagem?
Se em determinada gestão certos materiais didáticos são entendidos como alternativas
ao ensino mecânico e destituído de sentido para os alunos, e sugeridos como recursos visando
à superação das dificuldades dos discentes, na gestão seguinte estes mesmos materiais são
desqualificados, pois podem prejudicar a aprendizagem dos estudantes porque não traduzem
exatamente determinado conceito e/ou procedimento.
O Material Dourado36 ilustra a afirmação acima. De uso muito recomendado em
currículos oficiais e nas formações continuadas nos anos 1980 e 1990, atualmente é passível de
críticas, pois não é posicional, um dos princípios mais importantes do Sistema de Numeração
Decimal (GUIMARÃES, 2012; LERNER; SADOVSKY, 1996).
O contexto descrito nos parágrafos anteriores, referente às concepções atribuídas aos
professores, aos materiais didáticos, aos currículos da matemática na escola básica ao longo das
sucessivas administrações públicas, tem um de seus pilares na intensa produção acadêmica,
incluindo a Educação Matemática, alcançada graças a investigações realizadas com muita
seriedade e rigor, impulsionadas pelo processo tipicamente humano de aprofundamento, crítica
e ampliação dos conhecimentos sistematizados.
Entendemos que o problema reside no descompasso entre o tempo das investigações e
o dos professores das escolas básicas. Quando finalmente compreendem por que planejar
orientados por “competências”, “expectativas” ou “direitos”, e não por “objetivos de
aprendizagem”, surgem os direitos de aprendizagem. O mesmo acontece em relação aos
materiais didáticos.
Ribeiro (2012) aponta outro aspecto passível de ocorrer com qualquer documento
curricular oficial: são suscetíveis de diferentes interpretações, pois entre a implantação e a
implementação novos sentidos podem ser produzidos, inclusive na contramão de currículos
oficiais nacionais, estaduais ou municipais (RIBEIRO, 2012).
Também é muito difícil os autores assumirem que esses documentos curriculares
oficiais (nacionais, estaduais ou municipais) podem ser lidos com crédito ou descrédito, com
interesse ou desinteresse; aplicados por convicções próprias ou por pressão da secretaria de
Educação. Contudo, independentemente de os princípios destas propostas chegarem até os
36

Material elaborado pela médica e educadora Maria Montessori, composto de blocos cujas dimensões e relações
entre si podem representar agrupamentos decimais, próprios do Sistema de Numeração Decimal.
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alunos ou não, concordamos com Ribeiro, quando esta observa que “parece não ser possível
pensar na força de um quotidiano escolar que se constrói a despeito das orientações
curriculares” (RIBEIRO, 2012, p. 205).
Porém, é imprescindível enfatizar que o tempo compreendido entre o estudo de uma
teoria e a confiança de que esta pode constituir-se em fundamento para elaboração de
currículos, materiais didáticos, metodologias e instrumentos de avaliação é diferente do
tempo necessário para um professor de escola básica compreender esta teoria e incorporá-la
em sua prática37.
A publicação de uma orientação curricular não implica a transformação imediata da
escola visando à sua aplicação. Ao tratar de transformações nas escolas, Aguiar (2011, p. 3,
grifos da autora) afirma:
A mudança da escola não se faz de um dia para outro, como dizia
coloquialmente de terça para quarta-feira. Ela se faz pelos seus instituintes,
pelo movimento de baixo para cima, com os princípios da participação e da
dialogicidade, ou seja, ouvindo e dialogando com todos da comunidade
escolar (pais, educadores, alunos, funcionários, a própria comunidade em
que a escola se situa e os especialistas das diferentes áreas de conhecimento).

Todas as ações das políticas públicas educacionais são organizadas, segundo as
próprias administrações, pela democracia e pela implicação dos professores na implementação
dessas políticas, fato que demanda a compreensão do que estas administrações entendem por
democracia e implicação.

37

A SME-SP publicou, em 2007, o documento Orientações curriculares e proposição de expectativas de
aprendizagem para o Ensino Fundamental: ciclo I. (SÃO PAULO, 2007). Entre as páginas 140 e 141 desta
publicação há um texto intitulado “O estímulo à compreensão dos significados das operações”, que discorre
sobre a Teoria dos Campos Conceituais elaborada pelo pesquisador francês Gerard Vergnaud. De acordo com
esse texto: “Os estudos desse pesquisador sugerem o trabalho conjunto com os problemas aditivos e subtrativos,
pois fazem parte de uma mesma área conceitual, denominada de campo aditivo. Da mesma forma, os problemas
de multiplicação e divisão, que compõem o campo multiplicativo, devem ser trabalhados de forma conjunta”
(SÃO PAULO, 2007, p. 140). Com a intenção de tornar as orientações curriculares mais compreensíveis aos
professores do 1º ao 5º ano e ao mesmo tempo contribuir para sua implementação em sala de aula, a SME-SP
publicou, a partir de 2007, um conjunto de materiais de apoio, denominados Guia de apoio e orientação didática
para o professor. Consequentemente, desde 2007, atividades diagnósticas de matemática, conhecidas como
sondagens, elaboradas pela SME-SP e encaminhadas no início de cada ano letivo para serem realizadas pelos
alunos, são fundamentadas na Teoria dos Campos Conceituais. Vergnaud advoga que a situação “João tinha
algumas bolas de gude, ganhou 10 de seu pai e ficou com 35. Quantas bolinhas de gude ele possuía antes de
ganhar outras de seu pai?”, pode ser resolvida pela adição, 10 + ___ = 35, ou pela subtração, 35 – 10 =.
Passados dez anos, em 2017 as sondagens propostas pela SME-SP foram tema de estudo no horário coletivo de
formação de professores na escola onde foram produzidos os dados empíricos desta pesquisa, pois, segundo a
coordenação pedagógica, as professoras gostariam de compreender melhor por que, por exemplo, diante de
situações parecidas com a de João e as bolinhas de gude, tanto a adição quanto a subtração, conforme registradas
acima, eram indícios de que o resolvedor tinha compreendido a situação e selecionado procedimentos adequados
para solucioná-la (ver Apêndice I, p. 585).
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Mas, na prática, a participação de professores no processo de elaboração das políticas
públicas ocorre por representação (AGUIAR, 2011). Após reformulações, versões preliminares
tornam-se oficiais e são implantadas por meio de documentos curriculares cujas descrições dos
alunos e professores são muito distantes das encontradas em salas de aula reais (NACARATO,
2004).
O estudo de Aguiar (2011) traz, subliminarmente, um aspecto esquecido nas políticas
públicas de educação: a relação entre tais políticas e a formação continuada de professores
segundo a perspectiva dos contextos nos quais eles desenvolvem suas práticas docentes.
Por este motivo, nós defendemos a ideia segundo a qual as formações continuadas
favoráveis ao desenvolvimento profissional dos professores e, consequentemente, à
aprendizagem dos alunos são aquelas centradas na análise de situações problemáticas dos
professores (IMBERNÓN, 2010), ou seja, relacionadas às condições adversas de trabalho −
falta de materiais didáticos, quantidade de estudantes por turma etc. −, à diversidade de
conhecimentos e de interesses dos alunos.
Neste âmbito, tornam-se inadequadas políticas públicas de educação idênticas para
todas as escolas de determinada federação, estado ou município, acompanhadas das mesmas
ações de formação continuada de professores, visando somente à divulgação dessas políticas,
totalmente apartadas das situações problemáticas de cada escola.
Houve um tempo em que trabalho e profissão docente eram muito valorizados
socialmente (CASTRO, 2005; ROCHA, 2009). A distinção e o prestígio correspondem ao
período no qual os professores atendiam a um número reduzido de alunos, oriundos de extratos
sociais elevados economicamente. Quando aumentou a quantidade de alunos atendidos, parte
considerável deles pertencente às classes sociais menos favorecidas economicamente, a
distinção e o prestígio social caíram, juntamente com a remuneração (ROCHA, 2009; TARDIF,
2013). Em contrapartida, observa-se o aumento da responsabilidade docente, acompanhado do
aumento do controle externo de seu trabalho, exercido por meio de vários mecanismos,
conforme evidenciado por Nóvoa (2009) e Tardif (2013) no item 2.2 deste capítulo.
Livros didáticos são adotados democraticamente pelo professor 38, desde que façam
parte de coleções aprovadas por órgãos centrais; orientações curriculares elaboradas por agentes
externos dão ao professor a liberdade de fazer adaptações de acordo com a realidade em que

38

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) sob a coordenação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), instituído pelo Decreto nº 91.452, de 19 de agosto de 1985.
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ele leciona, desde que os conteúdos mínimos39 sejam cumpridos. Tais conteúdos mínimos, por
sua vez, são norteadores de formações continuadas iguais para todos e matrizes de referências
indutoras dos conteúdos das avaliações em larga escala 40, iguais para todas as escolas sob
responsabilidade de determinada administração pública.
Esta uniformidade de orientações curriculares, materiais de apoio, avaliações e
formações continuadas de professores indica o predomínio de modalidades formativas nas quais
são ignorados os contextos reais de atuação dos educadores.
Nestas modalidades, as mesmas orientações são sugeridas para diferentes problemas
educativos, ato que as deixa “à margem da situação geográfica, social e educativa concreta do
professor e de quais fossem as circunstâncias de tal problema educacional” (IMBERNÓN,
2010, p. 53).
Formações continuadas com as características supracitadas têm grande potencial de se
transformar em desencontros de educadores, pois, ao mesmo tempo em que o formador divulga
as expectativas que determinada gestão espera do professor, este se questiona quando alguém
vai auxiliá-lo a lidar com tantos alunos ao mesmo tempo e com tantas diferenças – cognitivas,
atitudinais etc. – entre eles.
Diante de formações docentes orientadas pela divulgação de ações relativas à
aplicação de avaliações externas, um professor pode perguntar-se: “como devo proceder para,
mais uma vez, ‘a minha formação precária’ não ser a justificativa do desempenho insatisfatório
dos alunos para os quais eu leciono?”
São formações fundamentadas na crença de que o professor é capaz de transformar
rapidamente a própria prática, visando a aperfeiçoá-la e adequá-la às políticas públicas
implantadas pela gestão que está no comando da administração pública.
Não são dadas a este professor condições e tempo necessários para refletir sobre as
políticas públicas e seus desdobramentos, avaliar sua pertinência em relação à experiência
vivida por ele no local onde a sua prática é exercida e, amparado nesta experiência, sugerir
adaptações, exclusões e inclusões para, assim, sentir-se coautor e corresponsável pelas ações
inerentes ao desenvolvimento favorável de seu trabalho.

39
40

Atualmente, Base Nacional Comum Curricular elaborada pelo MEC.
Prova Brasil e Provinha Brasil, elaboradas pelo Inep, autarquia federal vinculada ao MEC.
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Aguiar (2011), Imbernón (2010) e Nacarato (2004) ratificam o afastamento da
sociedade em relação ao professor, conforme apontado por Nóvoa (2009), no item 2.2 deste
capítulo.
Porém, o afastamento docente também se observa em políticas públicas nas quais o
protagonismo docente é declarado como essencial para que as ações correspondentes a estas
políticas sejam cumpridas. É o que ocorre em políticas públicas educacionais brasileiras
contemporâneas, guiadas por princípios e ideologias oriundas de organizações multilaterais
como o Banco Mundial41 e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura (Unesco).
O protagonismo do professor concebido nestas políticas torna ainda mais precária sua
atuação e o responsabiliza pelas mazelas da educação, pois muitas são as qualificações que
essas políticas associam aos professores (EVANGELISTA, 2012). Se, em um primeiro
momento, as qualificações de protagonista, polivalente, flexível, super etc. atribuídas ao
professor podem ser interpretadas como valorização do trabalho docente, principalmente
porque o professor é reconhecido como capaz de encaminhar a resolução de problemas sociais
e econômicos, na realidade essas qualificações escondem uma estratégia perversa que
“obscurece os interesses hegemônicos em presença, ademais de gerar no professor várias
espécies de desgaste e sofrimento” (EVANGELISTA, 2012, p. 39); em outras palavras,
intensifica as práticas docentes e as precariza.
Em um cenário no qual as políticas públicas são subordinadas ao capital internacional,
em que o discurso político separa e afasta de si a responsabilidade pelo fracasso dos alunos, ou
da sociedade, difundiu-se a ideia de que a qualidade da educação oferecida nas escolas é a causa
do atraso e da pobreza dos brasileiros, fato que, segundo Evangelista (2012), leva os
formuladores das políticas públicas educacionais a implantar ações visando à “reconversão” 42
do professor, com a finalidade de torná-lo capaz de lidar com aspectos relacionados à educação
especial, à alfabetização e educação de jovens e adultos, à educação indígena, à educação do
campo e de populações em situação de risco e vulnerabilidade social.
Pretende-se, nestas políticas públicas, docentes formados segundo a perspectiva da
educação integral, que sejam aptos a enfrentar desafios relativos aos direitos humanos, à
41

Pereira (2014) descreve como o Banco Mundial intervém em qualquer política de desenvolvimento, não somente
as restritas à educação; e Mascarenhas (2009) expõe como o Banco Mundial financia as mesmas políticas
educacionais em países tão diferentes como Brasil, Chile e China.
42
A ideia de “reconversão” aqui diz respeito a transformar novamente o professor, mas com o intuito de fazê-lo
um trabalhador a favor das políticas públicas subordinadas ao capital internacional.
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sustentabilidade ambiental e às relações étnico-raciais, basilares para o estabelecimento de um
ambiente escolar inclusivo. (EVANGELISTA, 2012).
A autora ressalta que todas as ações de formação docente são norteadas pela
manutenção da hegemonia do capital, e o protagonismo docente inerente a essas ações é a
condição por meio da qual se instaura a reconversão do professor. Reconversão controlada,
onde o protagonismo docente é a causa de sua própria alienação, pois, “quanto mais o
professor encaminhar

os

desígnios

da

reforma, mais estará

distanciado dos

comprometimentos históricos de sua função social” (EVANGELISTA, 2012, p. 46).
Percebe-se, nesse modelo de políticas públicas educacionais, uma contradição:
atribuem ao docente o papel de “superprofessor”, dotando-o de poder para a resolução de
problemas sociais e econômicos e, ao mesmo tempo, intensificam a precarização do trabalho
docente (EVANGELISTA, 2012), materializada na propagação, pela mídia, da incompetência
e da má formação do professor, culpando-o pelo fracasso dos alunos e, consequentemente, pelo
aumento de trabalhadores desempregados.
Entretanto, as condições adversas do trabalho docente e das escolas nas quais o
professor atua não fazem parte da análise crítica feita pela sociedade em relação a essas
políticas. A adversidade é concretizada na ausência de salários atrativos e de uma sólida carreira
docente, acompanhada da carência de equipamentos fundamentais para a aprendizagem dos
alunos – biblioteca, laboratórios de informática e de ciências – e da insuficiência de professores
efetivos e auxiliares. A falta de bons salários influencia no distanciamento dos professores do
acesso à cultura, à leitura de livros, da área educacional ou não (EVANGELISTA, 2012).
Problemas relacionados à gestão dos alunos, mais precisamente à sua quantidade, aos
diferentes níveis de conhecimento discente, às experiências e aos interesses de cada aluno, à
indisciplina, às frágeis condições do cotidiano externo à escola, com características de quem
vive em condições de intensa vulnerabilidade social, são outros aspectos importantes do
contexto escolar desconsiderados em políticas educacionais condicionadas ao capitalismo
(SANTOS, 2008).
Notamos, mais uma vez o aspecto contraditório destas políticas, pois almejam o
aprimoramento e a transformação da educação ignorando as condições de quem, de fato, a
realiza nas salas de aula.43 Santos (2008) evidencia como, nestas circunstâncias, a comunidade
43

Muitos são os termos usados para nomear as ações realizadas com professores em exercício: “treinamento,
capacitação, reciclagem, formação em serviço [...] cujos significados expressam diferentes práticas formativas”
(FORSTER; CUNHA; REIS, 2007, p. 3). Concordamos com as autoras, porém, gostaríamos de acrescentar que
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escolar tolera as consequências dessas políticas, implementando-as segundo as próprias
interpretações, que nem sempre são as esperadas por quem as elaborou.
As percepções de Santos (2008) ratificam os estudos sobre políticas públicas
realizados pelo sociólogo Stephen Ball (2002) e colaboradores.
O Ciclo de Políticas Públicas é um método de análise empregado com a finalidade de
compreender o processo de formulação e de implementação de políticas públicas em diferentes
contextos.
Entre os conceitos associados a este Ciclo de Políticas Públicas, pelo menos dois deles
compõem as conclusões de Santos (2008): recontextualização e hibridismo.
O conceito de recontextualização refere-se às reinterpretações dadas aos textos das
políticas públicas nos diversos contextos por onde circulam (FANIZZI, 2015). Nesse sentido,
quando a comunidade escolar implementou as políticas segundo as próprias interpretações
(SANTOS, 2008), praticou uma recontextualização das políticas públicas formuladas na
Secretaria de Educação.
O hibridismo ou hibridização corresponde aos resultados das recontextualizações das
políticas públicas (FANIZZI, 2015). No caso da comunidade escolar estudada por Santos
(2008), o hibridismo se manifestou quando os professores aplicaram, nas respectivas salas de
aula, ações relativas às políticas públicas emanadas da Secretaria de Educação com “a cara da
escola e dos professores” (SANTOS, 2008, p.142) que nela trabalham.
Ao serem questionados sobre as características de políticas públicas educacionais com
“a cara da escola e dos professores”, todos os sujeitos entrevistados por Santos (2008) sugeriram
políticas públicas cujas propostas iniciais fossem elaboradas primeiro nas escolas e,
posteriormente, compatibilizadas com outras propostas no MEC. Os mesmos entrevistados
evidenciaram a arbitrariedade na implantação das políticas públicas: “[...] muitas vezes os
pacotes chegam até as escolas, mas nunca [os professores] são consultados sobre qualquer
decisão no âmbito escolar” (SANTOS, 2008, p. 142).
A arbitrariedade na implantação das políticas públicas educacionais, acompanhada de
sua adesão parcial ou da interpretação distorcida em relação aos objetivos destas políticas,

os diferentes termos implicam diferentes práticas formativas porque se referem a diferentes concepções de
professor. Neste âmbito, compartilhamos da opção das autoras pelo uso da expressão “formação continuada”,
pois esta é coerente com a ideia de aprendizagem permanente, elemento inerente ao desenvolvimento
profissional.
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levaram Santos (2008) a refletir sobre o docente, principal ator das transformações ou
permanências possibilitadas por essas políticas, mais precisamente sobre se ele tem consciência
de sua importância neste processo. Apoiada no pensamento de Paulo Freire, a autora concluiu
que:
[...] a mudança profissional só ocorre a partir da mudança pessoal e permite
afirmar que para formar um profissional crítico, competente, reflexivo, em
busca da qualidade do ensino, nada mais certo e lógico do que o professor
se perceber como a peça importante desse processo, reconhecendo sua
responsabilidade nesta tarefa de reflexão. (SANTOS, 2008, p. 142-143)

Pesquisadores enfatizam (ADRIÃO et al., 2009; BALL, 2002; EVANGELISTA,
2012; GANDIN; LIMA, 2015; HÖFLING, 2001; MAINARDES, 2006; MOREIRA, 2012;
PANSARDI, 2011; SILVA; DINIZ, 2014) como as políticas públicas contemporâneas de
educação se afastam da mudança profissional concebida por Santos (2008), uma vez que não
têm nada de arbitrárias, pois são formuladas levando em consideração a lógica do mercado
capitalista.
O Estado reduz-se a mero gestor de políticas, organizadas por instituições vinculadas
à iniciativa privada, cujo objetivo principal é atingir determinados resultados, aferidos por meio
de avaliações institucionais elaboradas fora das escolas e sem a participação dos atores que
nelas desenvolvem suas ações profissionais (SANTOS, 2008).
Estudos revelam as consequências de políticas desta natureza na educação formal
promovida em escolas básicas, dos sistemas públicos de ensino (ARELARO, 2007;
EVANGELISTA, 2012; GANDIN; LIMA, 2015; MARCONDES; MORAES, 2013). A
necessidade de os alunos atingirem as metas estabelecidas nas avaliações institucionais,
definidas a priori e sem a participação dos professores, enviesa a lógica da aprendizagem para
a lógica do controle44 e faz desses profissionais os seus reféns.
Para cumprir as metas e evitar que sejam responsabilizados pelo fracasso dos alunos,
professores:
[...] podem, às vezes, ter que ensinar para a prova e colocar de lado quaisquer
outras preocupações pedagógicas, tais como objetivos estéticos, morais,
sociais ou outras metas cognitivas mais amplas. Há tensões inevitáveis, os
44

Lógica de aprendizagem: conhecimento concebido como produção cultural e constituinte da experiência do
aluno. O ensino é um processo coletivo, alunos trabalham em grupos, ajudam-se mutuamente e a avaliação é
diagnóstica. Lógica de controle: conhecimento concebido como um conjunto de dados reificados. O ensino é um
processo individual no qual o conhecimento é transmitido pelo professor, os alunos realizam tarefas individuais
com alto apelo para a memorização e a avaliação, além de verificar a aquisição de conhecimento, classifica os
alunos segundo os respectivos desempenhos (MARCONDES; MORAES, 2013).
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professores podem se concentrar mais na testagem do que na compreensão,
acabando por oferecer o que eles acreditam ser um currículo “limitado e
diluído”. (MARCONDES; MORAES, 2013, p. 460)

São políticas norteadas por princípios do neoliberalismo45, cujas consequências
residem na mudança do papel, no acúmulo de tarefas e no controle do trabalho realizado pelos
docentes (GANDIN; LIMA, 2015), de acordo com as conclusões de Evangelista (2012).
A desigualdade e a exclusão típicas de sociedades submetidas ao capital são
observadas em escolas organizadas segundo políticas educacionais, que deixam de ser locais
“onde todos pudessem ter acesso ao saber com equidade”, para se tornarem, cada vez mais,
“reprodutora[s] e mantenedora[s] deste paradigma mercadológico” (FORSTER; CUNHA;
REIS, 2007, p. 2).
A concepção de protagonismo docente (EVANGELISTA, 2012) na realidade é uma
estratégia das políticas neoliberais para aumentar as tarefas dos professores e, ao mesmo tempo,
responsabilizá-los pelo desempenho de alunos, como bem observado por Gandin e Lima (2015),
que, fundamentados nos conceitos de desqualificação, requalificação, intensificação (Apple) e
de performatividade (Ball), analisaram as transformações ocorridas no trabalho de
alfabetização desenvolvido por professores dos anos iniciais, a partir de um programa elaborado
por uma organização não governamental (ONG).
A desqualificação docente compreende as atribuições dos professores, os resultados
desejados e os procedimentos para atingi-los, definidos por quem controla, de fora, o trabalho
realizado nas escolas. Consequentemente, perde-se a autonomia docente e diminui o trabalho
intelectual do professor quanto à elaboração do currículo, ao planejamento e à gestão da sala de
aula, o que implica o exercício de outras habilidades, denominadas por Apple (apud GANDIN;
LIMA, 2015, p. 664) de requalificação. São habilidades necessárias ao exercício do
autocontrole e do controle do ritmo das respostas dos alunos. Enquanto a desqualificação
relaciona-se à perda da autonomia docente em executar as ações por ele planejadas, a
requalificação refere-se à realização e ao gerenciamento do trabalho segundo os ditames de
autores externos à escola.
A intensificação compreende novos afazeres além dos tradicionalmente assumidos
pelos professores: leitura dos manuais, cumprimento dos cronogramas, aplicação dos testes e
45

O sistema capitalista, do ponto de vista marxista, divide as pessoas em duas classes: a dos capitalistas e a dos
explorados, que são usados pelos outros por meio da mais-valia. Neoliberalismo, segundo essa linha de
pensamento, seria sinônimo “de livre mercado: desmantelamento do Estado de Bem-Estar Social,
desregulamentação de mercados, proteção da propriedade capitalista, entre outras ações. ” (GOMES, 2010).
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preenchimento de toda a documentação ligada ao controle de rendimento dos alunos e das aulas
realizadas.
Por sua vez, a performatividade é, segundo os autores (apoiados em Ball):
[...] uma tecnologia, uma cultura e um modo de regulação [...]; performances
[...] servem como medidas de produtividade ou resultados, como formas de
apresentação da qualidade ou momentos de promoção ou inspeção. [...]
estabelece a incerteza e a instabilidade de ser julgado de diferentes maneiras,
por diferentes meios, por meio de diferentes agentes. [...] é exercida tanto de
fora para dentro como de dentro para fora. (GANDIN; LIMA, 2015, p. 668)

As escolas participantes do programa pesquisado por Gandin e Lima (2015) receberam
manuais de orientação sobre o método fônico, livros didáticos, cronograma diário das lições e
testes aplicáveis ao longo do ano, todos elaborados pela ONG. A utilização de livros didáticos
e manuais extremamente diretivos e detalhados, juntamente com cronogramas diários de
atividades e testes de aferição dos resultados dos estudantes, todos produzidos por uma
instituição exterior à escola e à própria secretaria municipal de Educação, tiveram, de acordo
com Gandin e Lima (2015), algumas consequências.
As professoras que participaram da pesquisa realizada por Gandin e Lima (2015)
passaram de autoras a executoras dos planejamentos e das aulas. A necessidade imposta, de
cumprir as atividades no tempo preestabelecido, impediu-as de selecionar atividades específicas
para alunos com necessidades diferenciadas de aprendizagem.
A desqualificação, a requalificação e a intensificação do trabalho docente, aliadas à
performatividade, exigidas no desenvolvimento do programa adotado pela secretaria municipal
de Educação, foram capazes de provocar nos professores atitudes passíveis de serem
interpretadas como antiéticas, porém, na realidade, se constituíram em estratégias de
autoproteção.
Diante da quantidade expressiva de erros cometidos pelos alunos na realização
individual de um teste, uma professora decidiu encaminhar à secretaria de Educação os
resultados obtidos pelos alunos durante a correção coletiva, ação não prevista pelo programa.
Segundo Gandin e Lima (2015, p. 675):
[...] uma hipótese para que a professora tenha revisado coletivamente com
os alunos o segundo teste é exatamente a pressão que ela e a escola poderiam
sofrer se tivessem novamente notas ruins. [...] a revisão coletiva garantiria
notas melhores e nenhum tipo de cobrança em relação à professora e à
escola. A construção de uma performatividade, nesse caso, ocorre em
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virtude da competição que se instala entre as escolas, que passam a ser
cobradas quando não conseguem atingir as metas estabelecidas.

Os achados de Gandin e Lima (2015) dialogam com as conclusões de Arelaro (2007)
e Marcondes e Moraes (2013). Enquanto Arelaro (2007) evidencia a impossibilidade de propor
− em sistemas de ensino altamente controlados, nos quais existem tempos pré-definidos para
realizar todas as ações dos docentes e dos discentes − atividades diversificadas de acordo com
as necessidades individuais dos alunos, Marcondes e Moraes (2013) vislumbram, na adoção de
sistemas apostilados, a prescrição de um currículo comum, norteado pelas crenças que os
respectivos elaboradores têm acerca dos professores.
Sistemas apostilados são adotados na rede pública, segundo Marcondes e Moraes
(2013), porque: a) professores são incapazes de elaborar o próprio material didático; b) um
currículo comum é garantia da manutenção da equidade do currículo oferecido em diferentes
escolas; c) é uma estratégia para aproximar a qualidade da educação pública à oferecida pela
rede privada.
Nestas circunstâncias, ficam comprometidas a autonomia das escolas e dos professores
que utilizam as apostilas; “são desconsideradas as particularidades do contexto escolar,
prejudicando a execução do [projeto político-pedagógico] PPP e, consequentemente, afetando
a qualidade de ensino, concebida a partir da organização coletiva da comunidade escolar”
(MARCONDES; MORAES, 2013, p. 455).
A adoção de sistemas apostilados na rede pública de educação faz parte, conforme
evidenciado nos parágrafos que tratam de políticas educacionais orientadas segundo os
princípios do neoliberalismo, de um conjunto de ações condizentes com o processo de
proletarização docente, caracterizado pela deterioração das condições de trabalho e pela perda
do reconhecimento e da valorização dessa profissão pela sociedade, aspectos cuja consequência
é o aumento progressivo da perda do controle e da capacidade de decisão dos educadores sobre
a própria atividade profissional. Faz parte desse processo “a determinação do currículo a ser
adotado nas escolas, da avaliação dos alunos e a definição de objetivos pré-estabelecidos, que
visam operar aprendizagens concretas, perfeitamente estipuladas e definidas de antemão”
(MARCONDES; MORAES, 2013, p. 456).
As diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da educação básica
em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena, instituídas por meio da Resolução
CNE/CP nº 1 (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2002), concebem a prática
docente como lugar, foco e fonte de pesquisa. De acordo com este documento, a observação e
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a reflexão sobre as práticas docentes constituem-se em referenciais de preparação do futuro
professor, visando à sua atuação em situações escolares contextualizadas.
Garcia (2012, p. 12) identificou nesse documento as seguintes características,
consideradas por seus autores como fundamentais à atividade docente: “desenvolver práticas
investigativas; elaborar e executar projetos para desenvolver conteúdos curriculares; utilizar
novas metodologias, estratégias e materiais de apoio”.
Confrontando as conclusões das pesquisas realizadas por Arelaro (2007), Gandin e Lima
(2015) e Marcondes e Moraes (2013) com as características fundamentais da atividade docente
identificadas por Garcia (2012) nas diretrizes curriculares nacionais para a formação de
professores da educação básica em nível superior, revelam-se contradições entre políticas
públicas de educação e políticas de formação de professores, o que motiva alguns
questionamentos:
•

o que um futuro professor pode aprender durante o período de estágio em uma escola
na qual currículo, materiais didáticos, planejamento, cronograma de aulas e
instrumentos de avaliação são definidos exteriormente às escolas e à própria secretaria
de Educação?

•

o que o estagiário pode aprender acompanhando professores reduzidos ao papel de
meros executores, visando atingir resultados definidos a priori e sem qualquer
interferência desses educadores?
Cunha (2011) identifica fatores de interferência na construção dos currículos de escolas

públicas brasileiras, classificando-os em vertentes ideológicas e políticas.
Vertentes ideológicas são estruturadas a partir de valores e padrões de comportamento
concebidos como naturais, legítimos. As entidades religiosas são exemplos desta vertente.
Existe, inclusive, um movimento coordenado por estas instituições com a finalidade de
reintegrar ao currículo das escolas básicas a Educação Moral e Cívica, matéria escolar
intrinsecamente relacionada às ditaduras de 1937-1945 e 1964-1985 (CUNHA, 2011).
Vertentes econômicas referem-se aos contratos ou convênios com empresas e
organizações não governamentais, por meio dos quais as redes públicas adquirem de empresas
privadas livros didáticos, computadores e sistemas apostilados de ensino. Tais contratos são
responsáveis pelo aumento significativo no lucro destas empresas, pois as ONGs contratadas
“passam a ter receitas garantidas e poder de atuar sobre o ensino público mediante consultorias,
treinamentos, avaliação e até mesmo a gestão de redes inteiras” (CUNHA, 2011, p. 589).
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As leis criadas com o objetivo de inserir disciplinas nos currículos escolares também
fazem parte da vertente econômica, cujas consequências são: alterações em planos de carreira
dos professores, abertura de concursos para provimentos de vagas e redefinição da carga horária
das disciplinas.
Entre os temais mais sugeridos por legisladores, estão: “religião, moral, ética,
cidadania, civismo, direitos humanos, holocausto, cultura árabe, cultura afro-brasileira, cultura
indígena, meio ambiente” (CUNHA, 2011, p. 595). Seja como disciplinas seja como conteúdos,
são produtos de ações partidárias. Não concretizam reflexões geradas entre “atores internos ao
campo educacional” (CUNHA, 2011, p. 595).
O autor parte de levantamento realizado por uma organização não governamental para
definir a “precisa medida da falta de autonomia do campo educacional” (CUNHA, 2011, p.
595): 250 projetos de lei apresentados ao final de novembro de 2010 por deputados ou
vereadores, correspondentes a um quarto dos relativos à educação, tinham como objeto a
criação de novas disciplinas ou a mudança de conteúdos do currículo escolar. Tal fato leva-nos
a questionar quantos destes 250 projetos foram elaborados com os educadores; em quais deles
a inclusão de novas disciplinas, ou de mudanças curriculares, estão solidamente fundamentadas
em pesquisas na área educacional, ou representam anseios de grupos da sociedade civil,
eminentemente norteados pela disposição em garantir uma educação formal, principalmente a
pública, não submetida a interesses capitalistas e à manutenção de sistemas de ensino inferiores
para alunos oriundos de classes sociais menos favorecidas economicamente.

2.5 A relação entre a universidade e a escola básica na formação de professores

A relação entre a universidade e a escola básica, principalmente a da rede pública,
pode agravar-se quando a aproximação entre estas instituições é movida pelo interesse da
universidade na realização de pesquisas em Educação, nas quais os professores são apenas os
sujeitos das investigações. Hoffmann e Duso (2011, p. 14.287) destacam que,
independentemente de o problema ter sido concebido e investigado na escola, “[...] muitas vezes
não é dado à escola o feedback destas investigações”.
Os autores enfatizam, de forma polêmica, as ações que os pesquisadores interessados
na realização de investigações na área da educação básica devem fazer:
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[...] sair de seus laboratórios, sair de seus gabinetes na universidade, largar
seus computadores, largar seus livros e os livros escritos por seus colegas
que definem a natureza do ensino, os grandes valores educativos ou as leis
da aprendizagem, e ir diretamente aos lugares onde os profissionais do
ensino trabalham, para ver como eles pensam e falam, como trabalham na
sala de aula, como transformam programas escolares para torná-los efetivos,
como interagem com os pais dos alunos, com seus colegas etc.
(HOFFMANN; DUSO, 2011, p. 14.287)

Os autores apontam para possíveis limites − também identificados por Tardif (2008) e
Zeichner (2010) − de pesquisas sobre a educação básica realizadas por pesquisadores que
possuem pouco conhecimento sobre, ou desconhecem totalmente o que de fato acontece em
escolas de educação básica.
Nós estamos de acordo com Tardif (2008, p. 258-259) quando este trata de dois
aspectos que dificultam a análise e a compreensão dos (reais) saberes profissionais docentes.
Um deles se refere a julgar os professores de escola básica como “idiotas cognitivos” cuja
prática profissional é determinada por “estruturas sociais” ou pela “cultura dominante”, menos
por eles próprios.
O outro aspecto aproxima-se das ideias de Hoffmann e Duso (2011), pois evidencia
uma condição sine qua non para que a contribuição das Ciências da Educação seja reconhecida
e legitimada pelos professores: “não poderá ser garantida enquanto os pesquisadores
construírem discursos longe dos atores e dos fenômenos de campo que eles afirmam representar
ou compreender” (TARDIF, 2008, p. 259).
Merecem reflexão, por parte dos pesquisadores da área educacional, dois tipos de
investigação: aquelas cujas conclusões são inferidas sem a necessidade de o pesquisador ir até
as escolas nas quais os sujeitos desenvolvem as respectivas atividades profissionais; e as
realizadas nas escolas, nas quais as situações observadas pelo investigador ocorrem fora da sala
de aula. Inferir conclusões apoiadas apenas em respostas de um questionário demanda muito
cuidado do pesquisador, tanto na composição das questões quanto na articulação entre elas e a
pesquisa (o objeto de estudo, a pergunta e os objetivos).
Um professor de matemática do 6º ao 9º ano do ensino fundamental responde que em
suas aulas favorece a interação entre os alunos, o trabalho em grupo, a exposição de ideias, a
argumentação e a negociação de significados. Porém, como saber se, de fato, a resposta dada
pelo professor é coerente com a prática desenvolvida por ele na sala de aula? Até que ponto sua
resposta não é uma forma de se proteger, pois sabe que ela vai ao encontro das concepções
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contemporâneas, validadas pela comunidade de educadores matemáticos e presentes nas atuais
orientações curriculares oficiais?
Situação parecida pode ocorrer em pesquisas cujos resultados são obtidos a partir da
análise de atividades feitas com estudantes fora da sala de aula. É possível generalizar, para
uma sala de aula, composta de 30 a 40 alunos, e em condições nem sempre muito favoráveis
para a aprendizagem, inferências a partir do que foi observado em um aluno, ou em um pequeno
grupo deles, descolados dos ambientes nos quais estudam cotidianamente?
É importante refletir sobre o fato de o investigador se inserir no cotidiano da escola ser
garantia de um entendimento mais fidedigno do que ali acontece. Não podemos perder de vista
que sua presença implica o reconhecimento de que há um “estrangeiro” naquele lugar, cujos
motivos para estar entre eles afetam, mais ou menos intensamente, cada sujeito que compõe
este ambiente. Daí a necessidade de cuidar dos procedimentos e instrumentos metodológicos,
de tal forma que a triangulação46 entre eles resulte na produção de dados isentos de alterações47
que enviesam a realidade observada.
Apoiados nos estudos de Hoffmann e Duso (2011), Tardif (2008) e Zeichner (2010),
concluímos sobre a necessidade de se repensarem os espaços onde são realizadas pesquisas
envolvendo universidades e escolas básicas, os papéis de pesquisadores e pesquisados e as
condições nas quais as investigações são desenvolvidas.
Refletir sobre a realização de pesquisas envolvendo universidade e escola básica
possibilita pensar sobre quais referenciais teóricos nos ajudam a compreender melhor os papéis
destas duas instituições sociais nas formações inicial e continuada de professores, e como elas

46

Utilização de diversos procedimentos e instrumentos visando à ampliação dos dados relativos ao objeto de
pesquisa, de tal modo que, durante sua análise, os vieses interpretativos do pesquisador, surgidos em função de
sua interpretação da realidade ou de comportamentos adulterados pelos sujeitos da pesquisa, não comprometam
resultados e conclusões da investigação (MARCONDES; BRISOLA, 2014).
47
Laville e Dionne (1999, p. 181) evidenciam, por meio de uma história em quadrinhos, o desafio inerente ao ato
de o pesquisador recolher dados fidedignos ao modo como eles se apresentam na realidade observada. Primeiro
quadro: adulto observa, por trás de uma cortina, uma criança reproduzindo um desenho, copiando outro que está
muito próximo dela. Rosto com marcas de tinta, cabelo todo desarrumado. Folhas e lápis espalhados
desordenadamente pela sala e um vaso de planta, aparentemente descuidada, completam o cenário; segundo
quadro: o adulto caminha em direção contrária à que está a criança; terceiro quadro: o adulto caminha em direção
à sala onde está a criança, portando uma máquina fotográfica; quarto quadro: o adulto se posiciona atrás da
cortina para fotografar a cena observada por ele, descrita no primeiro quadro. A criança está com o rosto limpo,
o cabelo cuidadosamente penteado. As folhas inutilizadas desapareceram do ambiente, os lápis perfeitamente
alinhados. O desenho reproduzido pela criança exposto do seu lado direito, apoiado em uma espécie de puff no
qual é possível ver a planta em um estado muito melhor do que visto anteriormente e, lá no fundo da sala, o
desenho original, apoiado no móvel onde, antes, estava a planta. A criança, em pé, sorriso discreto nos lábios,
ereta e de frente para o adulto.
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podem realizar ações articuladas favoráveis à superação da crença de que a universidade produz
conhecimentos para a escola básica aplicá-los.
Nós encontramos nos conceitos de “terceiro espaço” e de “circularidades de saber”
contribuições para abordar os aspectos supracitados.

2.5.1 Terceiro espaço

Os conceitos de espaços híbridos ou terceiro espaço permitem a legitimação de novas
oportunidades de aprendizagem, construídas conjuntamente pela universidade e pela escola
básica, possíveis de superar uma situação muito comum em educação, na qual:
[...] os professores regentes, com os quais os estudantes trabalham durante
sua passagem pela escola, sabem muito pouco sobre a especificidade das
disciplinas de metodologia e fundamentos que seus estagiários completaram
na universidade, assim como aqueles que lecionam na universidade pouco
sabem sobre as práticas específicas utilizadas em classes de educação básica,
nas quais seus estudantes são alocados. (ZEICHNER, 2010, p. 484)

Este conceito rejeita possíveis binaridades, geradoras de tensões em Educação como,
por exemplo, conhecimento prático profissional versus conhecimento acadêmico ou teoria
versus prática, porque permite integrar o que “comumente é visto como discursos concorrentes”
(ZEICHNER, 2010, p. 484), constituindo-se como uma lente utilizada na discussão de
cruzamentos de fronteira entre universidade e escola, compreendidos pela criação de espaços
nos programas de formação inicial, nos quais professores de educação básica e de ensino
superior articulam as respectivas experiências profissionais no aprimoramento da aprendizagem
de futuros professores. É o que o autor denomina de espaço híbrido (ZEICHNER, 2010).
Nesta concepção de formação inicial, são ampliados os espaços de formação docente,
deslocando-os das universidades para comunidades nas quais as escolas básicas estão inseridas.
Devido ao cuidado e ao rigor de seus supervisores, as experiências de campo
conduzidas em terceiros espaços conectam-se integralmente aos estudos desenvolvidos nas
universidades, pois “os formadores de professores estão mais capacitados a alcançar suas
metas na preparação de professores para atuarem de forma bem-sucedida em práticas de
ensino complexas” (ZEICHNER, 2010, p. 494), ao adotarem como referência para as próprias
aulas a realidade na qual os futuros professores vão desenvolver as respectivas atividades
profissionais.
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Portanto, nestas condições os terceiros espaços de formação de professores
estabelecem novas relações entre o conhecimento acadêmico e o da prática profissional,
pautadas pelo equilíbrio e pela dialética.
As participações de seus integrantes são mais igualitárias e horizontalizadas,
independentemente de suas ocupações – professores de educação básica, docentes
universitários ou futuros professores –; são incentivadas articulações menos hierarquizadas
entre conhecimentos prático e acadêmico, tendo por finalidade a criação de novas
oportunidades de aprendizagem dos futuros professores 48.

2.5.2 Circularidade de saberes
O conceito de “circularidade de saberes” surgiu no contexto de situações
caracterizadas pelas “tensões, contradições, limites e possibilidades desses espaços-tempos
correlatos à formação” (BORGES; FERREIRA; FONTOURA, 2012), visto que explicita “a
circulação entre as duas fontes produtoras de saber (escola e universidade), cada uma
enriquecendo a seu modo a construção do conhecimento a seu respeito, cada uma se
retroalimentando” (LÜDKE; CRUZ, 2005, p. 14).
É uma ação sem fim, um movimento contínuo, dinâmico, que transforma e é
transformado. Não ocorre de modo sistêmico, abre-se para diferentes possibilidades de saberes,
portanto, não é fechada em si mesma e pressupõe dialogicidade entre os participantes
(BORGES; FERREIRA; FONTOURA, 2012).

48

Simião (2012) dialoga com estas ideias quando investiga as aprendizagens de bolsistas do Pibid inseridos em
escolas de educação básica. Quando se estreitam as relações entre universidade e escola básica, futuros
professores têm condições de vivenciar: “aprendizagens do contexto social e geográfico em que está inserida a
escola; aprendizagens de chegada dos alunos à escola; aprendizagens de aprofundamento: o diagnóstico da
escola, seus projetos, estrutura física, gestão escolar etc; aprendizagens sobre o projeto político-pedagógico da
escola e como ele reflete na prática pedagógica do professor; aprendizagens decorrentes da dinâmica interativa
de saberes; aprendizagens sobre a vida e o trabalho dos professores na escola; aprendizagens sobre a dinâmica
das aulas; aprendizagens sobre a escola em movimento, acompanhando os horários de entrada, saída, o recreio,
as atividades culturais e pedagógicas da escola; aprendizagens sobre a sala de aula: acompanhando o movimento
na sala, seus conflitos, contradições e possibilidades” (SIMIÃO, 2012, p. 212). Inferimos que, na condição de
atores sociais que transitam entre escola e universidade, isso permite aos docentes de ensino superior que nunca
foram professores de escola básica terem conhecimento consistente para o planejamento de aulas mais coerentes
com a realidade vivenciada pelos educadores em escolas de educação infantil, ensino fundamental e médio, e
educação de jovens e adultos.
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Dessa maneira, a atribuição de sentido aos objetos de estudo completa-se nas
contribuições dos saberes diversificados, onde cada participante valoriza e enriquece o
conhecimento de todos.
Compreendemos que os conceitos de terceiro espaço e circularidade de saberes
ampliam os elementos de análise de políticas públicas de educação e de formação de professores
e, tão significativo quanto, o modo como são formuladas e implementadas, pois tanto um quanto
o outro explicitam que todos os atores sociais envolvidos direta ou indiretamente com a
educação básica têm conhecimento e são capazes de contribuir significativamente para a
aprendizagem dos estudantes.
Políticas públicas educacionais formuladas sob a perspectiva desses dois conceitos não
ignoram as diferentes atividades profissionais e experiências de vida de seus autores, nem os
contextos dos lugares onde trabalham, visto que esta diversidade é a base para a construção de
ações nas quais todos os atores sociais envolvidos neste processo se reconheçam.

2.5.3 O Programa Observatório da Educação e o Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência

Por intermédio da Capes, o MEC constituiu dois programas nos quais as relações entre
a universidade e a escola básica são coerentes com os conceitos de terceiro espaço e
circularidade de saberes.
Os Programas Observatório da Educação (Obeduc) e Programa Institucional de Bolsa
de Iniciação à Docência (Pibid) foram duas ações de formação de professores para a educação
básica, nos quais estão instituídas a relação entre universidade e escola pública.
O Obeduc, instituído pelo Decreto Presidencial nº 5.803, de 8 de julho de 2006, “visa,
principalmente, proporcionar a articulação entre pós-graduação, licenciaturas e escolas de
educação básica, e estimular a produção acadêmica e a formação de recursos pós-graduados,
em nível de mestrado e doutorado” (BRASIL, 2006a).
Por sua vez, o Pibid, firmado pelo Decreto Presidencial nº 7.219, de 24 de julho de
2010 (BRASIL, 2010), tem como finalidades o incentivo à formação para a educação básica de
docentes em nível superior, à valorização do professor, à elevação da formação inicial ao nível
das licenciaturas, de modo a promover a integração entre educações superior e básica.
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Também são finalidades do Pibid a inserção de licenciandos na rotina das escolas
básicas públicas, por meio da oportunidade de integrá-los em processos de elaboração e de
participação em experiências pedagógicas, inovadoras e interdisciplinares, visando à superação
de problemas reais no processo de ensino e aprendizagem.
Ao contrário de políticas públicas que concebem professores como meros executores,
o Pibid incentiva as escolas de educação básica a se tornarem locais de formação nos quais seus
docentes são coformadores de futuros professores.
Nesse sentido, as escolas também se tornam protagonistas na formação inicial para o
magistério e, assim, contribuem na articulação “entre teoria e prática necessárias à formação
dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura” (BRASIL,
2010).
Os projetos do Obeduc e do Pibid implicam a participação de professores de escolas
públicas, estudantes e docentes de licenciatura, mestrando, doutorando e docentes de pósgraduação. Portanto, as condições de realização dos dois programas aproximam, em torno dos
projetos desenvolvidos nas escolas, pessoas com trajetórias estudantil e profissional muito
diferentes entre si, cujas concepções sobre educação são influenciadas pelas respectivas
experiências vividas e, em especial, as proporcionadas pelas posições ocupadas nos lugares
onde trabalham ou estudam.
As políticas públicas educacionais, os formuladores de currículos, de materiais
didáticos e das avaliações institucionais, aliados às pesquisas sobre formação de professores e
ao fato de que a formação inicial, e parte considerável da formação continuada, estão sob a
responsabilidade dos docentes universitários, caracterizam uma hierarquia simbólica e tangível
entre os professores dos diferentes níveis da educação formal. As denominações de cada
segmento da educação formal são evidências desta hierarquia: ensino de 1º, 2º e 3º graus; anos
iniciais, anos finais; ensino fundamental, médio e superior.
As diferenças entre os professores destes três segmentos devem-se ao fato de as
formações serem distintas, porque repousam sobre objetivos estabelecidos para a formação e
para o ensino em cada segmento.
Evitáveis são a desigualdade salarial, o status atribuído e a ideia de submissão, velada
ou não, entre esses níveis.
Há situações nas quais professores universitários põem em xeque as competências de
professores do ensino médio, que responsabilizam os professores de 6º ao 9º ano. Estes, por sua
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vez, imputam aos professores de 1º ao 5º ano a razão das dificuldades dos alunos. Finalmente,
professores deste segmento da escola básica se perguntam por que professores da educação
infantil não alfabetizaram as crianças na língua materna e na matemática.
O quadro descrito acima carece de muitas ponderações e, sem pretensão de ser tomado
como verdade inquestionável e absoluta, faz parte, da cultura educacional brasileira49, conforme
evidenciado nos estudos de Bulos e Jesus (2006), Cartaxo, Romanowski e Martins (2017) e
Richter, Souza e Silva (2015).
Tardif (2008, p. 244) defende a unidade da profissão docente, que vai da educação
infantil ao ensino superior, segundo uma perspectiva integralmente acatada por nós:
Seremos reconhecidos socialmente como sujeitos do conhecimento e
verdadeiros atores sociais quando começarmos a reconhecer-nos uns aos
outros como pessoas competentes, pares iguais que podem aprender uns com
os outros. Diante de outro professor, seja ele do pré-escolar ou da
universidade, nada tenho a mostrar ou a provar – mas posso aprender com
ele como realizar melhor nosso ofício comum.

Neste âmbito, pode-se questionar: Onde se dá o espaço formativo: na escola, na
universidade ou em ambos? A formação é somente para o estudante de licenciatura e o professor
da escola pública? E os demais participantes, também não estão em formação? Quem aprende
com quem? Quem ensina a quem? O que cada participante aprende com o outro? O que cada
participante ensina ao outro?50
A relação entre universidade e escola básica, os objetivos dos programas Obeduc e
Pibid, o conhecimento sobre as condições e as contribuições deste tipo de parceria mobilizaram
a realização de diversas pesquisas.

49

Que, lamentavelmente, foi expressa algumas vezes em formações continuadas nas quais o autor desta tese foi
formador, em frases como: “A culpa é da mãe que não ensinou Língua Portuguesa e Matemática ao seu filho
quando estava grávida”.
50
Moraes Cordeiro, Carvalho e Chicarino (2005, p. 1), em estudo visando a “compreender a interação entre
formadores de professores e professores de Química”, apresentam depoimentos de professores que não devem
ser tomados como generalizações, mas como ilustrações da complexa relação entre a escola pública e a
universidade: “Eu poderia ter ido embora, mas como somos um grupo, vamos ver se chegamos a um resultado.
Para mim está sendo interessante. Como eu acho que prá vocês [da universidade] também está. [...] E outra, eu
estou aproveitando [o trabalho de] vocês, também, da mesma maneira que vocês estão aprendendo com o nosso
trabalho. Embora eu não saiba de que jeito vocês estão aproveitando” (MORAES CORDEIRO; CARVALHO;
CHICARINO, 2005, p. 3-4, grifos nossos).
Os dois depoimentos refletem a crença da relação hierárquica entre universidade e escola pública, segundo os
próprios professores de escola básica. As duas falas causaram a impressão de que o professor da escola pública
sempre aprende com o formador, docente universitário, mas a aprendizagem na direção oposta não é tão evidente,
ou nem ocorre. É importante destacar que nossa interpretação foi formulada por conta das leituras realizadas e
atendo-se apenas aos depoimentos, sem considerar os contextos nos quais foram enunciados.
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Ambrosetti, Teixeira e Ribeiro (2012) realizaram um estudo com a finalidade de
investigar o impacto do Pibid nas práticas curriculares dos docentes de licenciatura e na postura
e desempenho dos alunos participantes desse programa, enquanto outros estudos
(BERNARDINO; FERNANDES, 2012; MARIM; FRANCO, 2012; NACARATO et al., 2012)
investigaram as contribuições do Obeduc e do Pibid para professores em exercício e/ou para
futuros professores.
No próximo capítulo, trataremos dos quatro elementos da atividade docente −
alteridade, autonomia, autoridade e saberes −, tomados como referência para nosso estudo sobre
o ser professor e a formação de professores que ensinam matemática.
Porém, antes de abordarmos estes quatro elementos próprios da atividade docente, é
importante retomarmos as ideias centrais apresentadas no presente capítulo. Elas mostraram
como as concepções dos formuladores de políticas públicas de educação e de formação de
professores, de elaboradores de currículos oficiais e de empresários do mercado de materiais
didáticos sobre os professores influenciam nas atividades destes.
Os autores com os quais dialogamos ao longo do capítulo ajudaram-nos a perceber que
muitos são os atores sociais que falam do professor, muito se fala deste profissional, mas nem
sempre ele está presente nestas conversas. Tal fato confirma a inflação discursiva sobre os
professores e o afastamento da opinião pública, da mídia e da política em relação a estes
profissionais, conforme anunciadas no capítulo.
O professor não é protagonista da própria prática; é executor de ações em sala de aula
e usuário de materiais didáticos definidos a priori. A competência do trabalho por ele
desenvolvido é verificada por meio de vários mecanismos, sendo as avaliações dos alunos em
larga escala, de cuja elaboração não participou, apenas um deles.
Essas circunstâncias confirmam a associação entre professores e o “lugar do morto”
ou do “terceiro excluído” defendido por Nóvoa (1998). A metáfora foi elaborada pelo autor a
partir do jogo de bridge, no qual um dos participantes é obrigado a colocar todas as cartas sobre
a mesa, mas não pode jogar nem interferir no jogo, mesmo que todas as jogadas sejam feitas
atendendo às suas cartas, motivo pelo qual este jogador ocupa o “lugar do morto”.
Nóvoa (1998) associa o “lugar do morto” ao professor, na relação saber – professor –
aluno. Assim como o jogador que ocupa o “lugar do morto”, o professor que realiza sua prática
docente segundo as circunstâncias relacionadas por nós anteriormente não desaparece da relação
saber – professor – aluno. O professor sempre está lá, visto que as ações necessárias para os alunos
se apropriarem de determinado saber passam pelo professor. Todavia, seu papel não é
determinante, pois se reduz a executar decisões tomadas por outros atores sociais.
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3 O PROFESSOR E A AULA DE MATEMÁTICA

O capítulo anterior discorreu sobre aspectos externos à aula, mas que reverberam antes,
durante e após a sua realização; no presente capítulo, o objeto de estudo são aspectos internos
à aula, perceptíveis em seu desenvolvimento. Enquanto aquele abordou a formação inicial e
continuada de professores, das políticas públicas educacionais, especificamente as relativas à
formação de professores, e das relações entre a universidade e a escola básica nesta formação,
este capítulo trata dos saberes, da alteridade, da autonomia e da autoridade docentes, da
interação e negociação de significados e da resolução de problemas.

3.1 Saberes, alteridade, autonomia e autoridade docentes

Durante muito tempo acreditou-se que, para ser professor, bastava possuir
conhecimento profundo sobre os conteúdos específicos de determinada matéria; no caso de
professores que ensinam matemática, bastava conhecer profundamente os conteúdos próprios
do currículo da matemática escolar.
As ideias expostas no segundo capítulo mostraram que o conhecimento profundo de
determinada matéria é um componente importante, essencial para o exercício da atividade
docente, porém não é o único saber necessário e suficiente para o exercício da atividade docente.
O saber específico de uma disciplina articula-se às metas e às ações das políticas públicas de
educação e de formação de professores, aos materiais educativos, incluindo o livro didático, e
às avaliações internas e externas à escola. Entretanto, saberes de outros tipos também são
necessários na realização de aulas de matemática, sendo, por esta razão, denominados de
saberes docentes.

3.1.1 Saberes docentes

Saberes docentes são objeto de estudo de muitas pesquisas: Campos (2013), Fiorentini
(2005), Lima (2007), Nunes (2001) e Tardif (2008, 2013) são algumas delas.
“Epistemologia da prática profissional” é a expressão formulada por Tardif (2008, p.
255) que designa “o estudo do conjunto dos saberes utilizados realmente pelos profissionais em
seu trabalho cotidiano para desempenhar todas as suas tarefas”. O autor qualifica como absurdo
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o estudo sobre saberes profissionais docentes dissociado das situações e práticas de ensino,
porque esses saberes não correspondem aos conhecimentos transmitidos na formação inicial.
Dito de outra maneira, não é possível estabelecer, no exercício da atividade
profissional, uma relação biunívoca entre práticas e conhecimentos aprendidos na formação
inicial, seja ela licenciatura ou pedagogia.
“Na prática, a teoria é outra”51. Esta frase, frequente em ações de formação continuada
nas quais o autor deste estudo foi formador, além de evidenciar uma concepção de oposição e
não de indissociabilidade entre teoria e prática, legitima as considerações de Tardif (2008, p.
257) sobre a relação entre a prática docente e os conhecimentos acadêmicos:
[...] a prática profissional nunca é um espaço de aplicação dos
conhecimentos universitários. Ela é, na melhor das hipóteses, um processo
de filtração que os dilui e os transforma em função das exigências do
trabalho; ela é, na pior das hipóteses, um muro contra o qual vêm se jogar e
morrer conhecimentos universitários considerados inúteis, sem relação com
a realidade do trabalho docente diário nem com os contextos concretos de
exercício da função docente.

Os saberes docentes do professor que ensina matemática compreendem, segundo
Fiorentini (2005, p. 110): “domínio conceitual e procedimental da matemática produzida
historicamente”; conhecimento dos fundamentos epistemológicos e sua evolução histórica;
relação entre a matemática e seus usos na sociedade; linguagens empregadas na representação
e na expressão de conceitos matemáticos. Saberes cujas dimensões subjetiva e prática estão
associadas, respectivamente, ao saber ser professor-educador e ao saber-fazer.
Assim como Fiorentini (2005), Tardif (2013, p. 33) compreende o saber docente
composto “de vários saberes provenientes de diferentes fontes”: saberes disciplinares,
curriculares, profissionais e experienciais. Segundo ele, os saberes experienciais são o “núcleo
vital do saber docente” (TARDIF, 2013, p. 33), graças ao qual ocorre o processo pelo qual
professores transformam as respectivas relações de exterioridade com os saberes em relações
de interioridade com a própria prática.

51

Ao abordarem a formação inicial de alunas do curso de Pedagogia e os impactos do projeto Pibid, Wiebusch e
outros (2012) destacam como a inserção delas nas escolas potencializou a discussão entre teoria e prática nas
aulas da faculdade, mais precisamente pelo fato de que muitos docentes de nível superior não têm prática escolar
e “insistem em afirmar certos aspectos que não são exatamente como eles falam” (WIEBUSCH et al., 2012, p.
2.979). As alunas citam como exemplo o uso da tinta guache, importante, segundo os docentes, “para desenvolver
a coordenação motora fina, o cuidado com o pincel, a precisão do traço que as crianças vão fazer, mas esquecem
de contar que trabalhar com tinta é uma bagunça, e que para isso nós precisamos estar preparados” (WIEBUSCH
et al., 2012, p. 2.979).
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Relação de exterioridade porque, exceto os saberes experienciais, a produção e a
circulação dos demais não são controladas pelos professores. (CARDOSO, DEL PINO &
DORNELES, 2012)
A atividade docente, comprometida com a formação de alunos capazes de encontrar,
entender e selecionar criticamente informações fundamentais ao enfrentamento dos problemas
surgidos na realidade vivida por eles, compreende saberes docentes especializados que
integrem os saberes dos discentes aos científicos e também a “outros saberes provenientes de
âmbitos de conhecimentos menos formalizados” (PORLÁN, 2014, p. 19, tradução nossa), como
aqueles construídos nas experiências cotidianas.
Nesta concepção de atividade docente, recursos didáticos são meios a serviço de
metodologias críticas e investigativas que, de maneira mais ou menos explícita, transmitem a
ideia de conhecimento como algo que está em contínuo processo de mudança. Favorecem o
trabalho em grupo e auxiliam os estudantes a desenvolver atividades de ajuda, cooperação,
empatia etc. (PORLÁN, 2014).
Neste contexto, saberes docentes são capazes de aproximar conteúdos tratados na
escola aos assuntos importantes de fora dela, de tal modo que os alunos não interpretem a
aprendizagem como um processo destituído de sentido, dentro e fora da escola.
A aprendizagem por meio da investigação de problemas sociais e ambientais
relevantes na atualidade implica saberes docentes que favoreçam “a aquisição e construção,
pelo aluno, de ferramentas conceituais e instrumentais imprescindíveis ao exercício da
cidadania” (SANTOS, 2014, p. 43), articuladas ao desenvolvimento e ao amadurecimento da
criticidade e da criatividade dos alunos.
Por estes motivos, no presente estudo não contemplamos saberes docentes dissociados
das finalidades mais amplas da educação formal. Particularmente no caso de professores que
ensinam matemática, trata-se de saberes embasados na convicção de que aprender matemática
é um direito básico de qualquer pessoa, porque esse campo de conhecimento desenvolve modos
de pensar essenciais no enfrentamento de situações do cotidiano, boa parte delas complexas e
conflitantes, visto que as relações sociais contemporâneas “exigem cada vez mais capacidades
como as de formular e resolver problemas, de raciocinar criticamente, de modelar situações, de
analisar criticamente processos e resultados e de suas metodologias diversificadas”
(ABRANTES et. al., 1999, p. 69).
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Portanto, saberes docentes são construídos em tempos e espaços diversos,
circunscritos às experiências e às relações interpessoais vivenciadas pelo professor como
membro de uma família, aluno de uma escola e de uma faculdade, sócio de um clube, adepto
de uma religião, docente de uma instituição escolar etc.
Por este motivo, dimensões pessoais, profissionais e sociais52 vão delineando o
conjunto de saberes docentes fundamentais em determinada época. Entretanto, esses saberes
são reinterpretados pelos professores a partir das próprias crenças e valores sobre ensino e
aprendizagem da matemática, elaborados ao longo de suas experiências de vida, sobretudo na
condição de aluno da educação básica e superior. As concepções dos professores sobre a
matemática dependem de seus interesses, do gosto em ensinar, da importância que atribuem à
matemática e das expectativas sobre a capacidade dos alunos em aprender.
Além das crenças e valores construídos pelos professores em suas experiências
pessoais, as representações e as expectativas que a sociedade − substancializada nos pais dos
alunos, nos empresários, nos administradores públicos etc. − deposita nos professores impactam
a constituição de crenças e valores sobre a profissão docente. Em maior ou em menor grau, e
mais acentuadamente no início, o exercício da docência compreende um movimento
permanente de enfrentamento de conflitos entre crenças, valores e expectativas dos alunos e
das famílias sobre o professor e o currículo (SERRAZINA; OLIVEIRA, 2002).
As ideias apresentadas nos parágrafos anteriores sinalizam limites em colocar somente
sobre os saberes docentes todo conhecimento necessário e suficiente para o exercício desta
profissão.
Professores podem utilizar materiais didáticos sob a perspectiva dos respectivos
autores, juntamente com as orientações emanadas dos órgãos públicos que gerem a educação
(ministério, secretarias estaduais ou municipais de Educação), apenas para atingirem resultados
desejados por agentes exteriores à escola. Nestas circunstâncias, os professores propõem, ao
longo da escola básica, situações cuja única solução é obtida por meio de operações com os
dados que nelas aparecem, contribuindo para que uma das regras do contrato didático se
estabeleça, qual seja: todos os problemas propostos nas aulas de matemática possuem uma única
solução, obtida por meio de uma ou mais operações. E, diante da apresentação de soluções
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Social compreendido como o conjunto de todo tipo de relacionamento entre indivíduos de uma sociedade:
político, econômico, religioso, esportivo, artístico etc.
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possíveis de um problema impossível de ser solucionado, os professores informam que os
alunos estavam enganados.
O contrato didático refere-se a outros elementos constituintes da sala de aula: 1) a
interpretação das atividades e das informações complementares fornecidas pelo professor; 2) o
cumprimento às normas negociadas, ou impostas, características singulares e, ao mesmo tempo,
frequentes no professor. Em síntese, o contrato didático compreende os hábitos do professor
esperados pelos alunos e o comportamento dos alunos esperado pelo professor (BROUSSEAU,
1982).
Portanto, professores que organizam as aulas de matemática adotando somente as
orientações emanadas dos órgãos públicos que gerem a educação podem induzir os alunos a
formular ideias ou hipóteses sobre a resolução de problemas que os impeçam de perceber e de
justificar por que determinada situação é impossível de ser solucionada.
Em contrapartida, se os conhecimentos revelados pelos alunos são elementos
imprescindíveis a serem levados em conta nas práticas docentes, materiais didáticos e
orientações curriculares são apoios usados pelos professores visando à construção de seu
próprio ensino.
Professores com esta atitude concebem os materiais didáticos como meios cujo uso
não está predeterminado nas orientações curriculares e que podem ser adaptados e modificados
em função das circunstâncias reais encontradas em suas respectivas salas de aula (MASON,
1996).
Os professores, sustentados nos próprios saberes docentes relativos ao conteúdo
específico da matemática, aos modos de ensiná-la, juntamente com o reconhecimento de que
as percepções dos alunos sobre as relações entre dados, condições e pergunta de um problema
diferem das percepções docentes, podem, diante de um problema do material didático,
impossível de ser solucionado, afirmar a impossibilidade da resolução do problema com a
solicitação de argumentos que a justifiquem (D’AMORE, 2007).
Tal ação não está necessariamente em orientações curriculares emanadas de
ministérios, secretarias de Educação ou em manuais de livros didáticos selecionados pelo
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). É colocada em prática porque, além de ser o
autor de suas aulas, o professor é consciente de seu papel como mediador, na problematização
e na relação dos alunos com o conhecimento matemático.
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Nossas ponderações referentes às conexões entre saberes docentes e as finalidades da
educação formal, ao fato de que estes saberes são construídos em tempos e espaços diversos, e
delineados pelas dimensões pessoais, profissionais e sociais dos professores, aproximam-nos
das concepções de saberes docentes favoráveis à aprendizagem matemática de modo
significativo, atribuindo, como resultado de interações, problematizações, experimentações,
ensaio e erro etc., sentidos aos conceitos e aos procedimentos matemáticos.
Atividades desprovidas de compreensão, de mobilização de raciocínio matemático,
apartadas da necessidade de desenvolvimento de habilidades específicas na resolução de
problemas podem gerar dificuldades nos estudantes, porque a realização mecânica de uma
tarefa impossibilita ao aluno “reconstituir aquilo que parecia saber fazer perante uma situação
que apresenta alguma diferença (mesmo que ligeira) ou que esteja colocada num contexto
diferente (ainda que familiar)” (ABRANTES et al., 1999, p. 22).
É fundamental, neste âmbito, que os alunos sejam envolvidos em atividades cujo
desenvolvimento e exploração em sala de aula contemplem aspectos inerentes ao fazer
matemático: exploração, procura de generalizações, elaboração de conjecturas, raciocínio
lógico, de tal modo que as atividades selecionadas também desenvolvam estes aspectos nos
alunos.
Perceber os sentidos atribuídos pelos estudantes durante a realização das atividades e
interpretar os erros cometidos por eles, segundo as perspectivas dos próprios alunos, são
componentes imprescindíveis dos saberes docentes.
Com a finalidade de elucidar melhor a afirmação acima, vamos nos basear
especificamente em um conteúdo que, dependendo das concepções dos professores, é o único
cuja presença no currículo da matemática escolar é unanimidade entre os educadores: o ensino e
a aprendizagem das quatro operações elementares: adição, subtração, multiplicação e divisão.
O saber sobre estas operações é crucial no modo como o ensino organizado pelo
professor vai influenciar as aprendizagens dos alunos. Os problemas de adição e de subtração
nos fornecem um bom exemplo.
O professor consciente de todos os tipos de problemas resolvíveis por essas duas
operações, e das variáveis intervenientes em sua resolução, tem maiores condições de organizar
aulas cujos desenvolvimentos favoreçam o estabelecimento de relações entre a adição e a
subtração, visando à aprendizagem de conteúdos significativos carregados de sentido para os
alunos.
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Em outras palavras, o saber docente não se restringe às ideias relacionadas às
operações de adição e de subtração: também compreende ações mais adequadas na motivação
e no interesse dos estudantes pela resolução dos problemas propostos. Além disso, envolve o
planejamento de aulas em que os alunos exploram diferentes estratégias de resolução, percebam
as mais adequadas na solução de determinado problema e a necessidade de aprender outras.
Nesta concepção de saber docente, o professor compreende a relação entre a eficiência
dos alunos na resolução de problemas, mais precisamente, as heurísticas53 mobilizadas por eles,
e o conhecimento matemático dos alunos. Cada aluno é reconhecido como corresponsável pelo
desenvolvimento das habilidades essenciais na interpretação e nas tomadas de decisão
fundamentadas no conhecimento matemático, não apenas na resolução de problemas da
matemática escolar, mas, sobretudo, naquelas relativas a situações familiares, trabalhistas,
políticas, econômicas etc.
As ideias apresentadas nos parágrafos anteriores apontam para os saberes docentes 54
compreendidos como saberes sociais. Tardif (2008) expõe motivos que, em nossa opinião,
sustentam esta afirmação.
Saberes docentes são sociais porque são partilhados por um grupo de professores,
atuantes em uma mesma escola, apoiados nas respectivas formações iniciais que, mesmo
realizadas em tempos e/ou lugares diferentes, apresentam pontos em comum: estrutura,
currículo, referenciais teóricos...
O fato de um professor nunca definir sozinho o próprio saber profissional é outro aspecto
apontado por Tardif (2008) como mais um motivo de o saber docente ser um saber social. Há
todo um sistema, compreendido pela “universidade, administração escolar, sindicato, associações
profissionais, grupos científicos, instância de atestação e de aprovação das competências,
Ministério da Educação, etc.” (TARDIF, 2008, p. 12), que legitima, define e orienta a utilização
do saber docente. Este sistema evidencia as limitações em analisar a atividade do professor
somente pelo ponto de vista psicológico ou epistemológico, pois “nos ofícios e profissões não
existe conhecimento sem reconhecimento social” (TARDIF, 2008, p. 13).
O objeto de trabalho do professor não é algo material como em muitas profissões. Suas
ações não visam à produção de um meio de transporte, alimento, utensílio de cozinha, móvel
ou um medicamento. Porém, também não é possível afirmar que o objeto de trabalho docente
53
54

As heurísticas de resolução de problemas são tratadas no item 3.2.3.
Os saberes docentes segundo Tardif (2008) serão detalhados mais adiante. O autor afirma que eles são temporais,
plurais e heterogêneos, personalizados e situados, carregando as marcas do ser humano professor.
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seja algo imaterial. Com efeito, o sujeito professor trabalha com outros sujeitos, os alunos; não
obstante, a ação docente não é norteada pelo conhecimento, até mesmo porque este não é etéreo,
intangível, divino ou celestial.
A ação docente é direcionada pelas práticas sociais, compostas nos papéis atribuídos
aos professores, aos alunos e à instituição escolar; no modo como o educador age sobre, ou
interage com os alunos e, consequentemente, na maneira como os alunos reagem ao, ou
interagem com o docente, interações em que o conhecimento elaborado pela humanidade é
imprescindível para que tais atores sociais justifiquem as próprias ações e os modos de agir
diante das situações que vivenciam socialmente. “Daí decorre todo um jogo sutil de
conhecimentos, de reconhecimentos e de papéis recíprocos, modificados por expectativas e
perspectivas negociadas.” (TARDIF, 2008, p. 13)
Os conteúdos e as metodologias de ensino também justificam por que o saber do
professor é um saber social (TARDIF, 2008). Os saberes a serem ensinados e o modo de ensinálos se modificam em função das mudanças sociais.
Ao longo da história do ensino e aprendizagem de matemática, observam-se
orientações curriculares organizadas segundo métodos ativos de aprendizagem, nos quais
alunos são incentivados a participar das aulas e são seus coautores, em contraposição a
orientações centradas unicamente no professor (ZORZAN, 2007).
A este respeito, Gasperini e Cantoral (2014, p. 363) compreendem mudanças
relacionadas aos conteúdos e às metodologias de ensino como aspectos da ação docente que
professores devem enfrentar permanentemente: reformas educativas, programas de ensino,
adoção de livros didáticos, referenciais teóricos norteadores do ensino e da aprendizagem etc.
Todos os conhecimentos concernentes à educação, pedagogia, didática, aprendizagem
e ensino são construções histórico-sociais. Os respectivos conteúdos, formas e modalidades
destes campos “dependem intimamente da história de uma sociedade, de sua cultura legítima e
de suas culturas (técnicas, humanistas, científicas, populares, etc.), de seus poderes e contra
poderes, das hierarquias que predominam na educação formal e informal, etc.” (TARDIF, 2008,
p. 14).
Finalmente, o saber do professor é social, porque resulta de um processo muito longo,
correspondente à sua carreira; no “contexto de uma socialização profissional [... é um saber que
se modifica, se adapta e é incorporado] em função dos momentos e das fases de uma carreira”
(TARDIF, 2008, p. 14). É um saber compreendido pelo conhecimento do modo como os
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professores constroem, efetivamente, os próprios saberes, elaborados intimamente na relação
entre estes e os espaços de trabalho cotidiano, onde os professores “são, fazem, pensam e
dizem” (TARDIF, 2008, p. 15).
Em síntese, os professores “possuem saberes específicos que são mobilizados, utilizados
e produzidos por eles no âmbito de suas tarefas cotidianas” (TARDIF, 2008, p. 228).
Nos identificamos com o ponto de vista de Tardif (2008) em relação às duas mais
frequentes representações atribuídas aos professores em pesquisas educacionais: ou são
considerados como técnicos, responsáveis por aplicar conhecimentos produzidos por outros
atores sociais55, ou são apontados como “agentes sociais cuja atividade é determinada
exclusivamente por forças ou mecanismos sociológicos 56” (TARDIF, 2008, p. 229). O autor
critica as duas representações, pois em ambas:
[...] o professor não passa de um boneco de ventríloquo: ou aplica saberes
produzidos por peritos que detêm a verdade a respeito de seu trabalho ou é
o brinquedo inconsciente no jogo das forças sociais que determinam o seu
agir, forças que somente os pesquisadores das ciências sociais podem
realmente conhecer (TARDIF, 2008, p. 230)

Professores são sujeitos do conhecimento, pois possuem saberes específicos de sua
profissão, produzidos, utilizados e mobilizados por eles em suas atividades profissionais
cotidianas, portanto, as práticas docentes são resultantes dos significados atribuídos pelos
próprios professores.
Tardif (2008) sustenta a consideração dos pontos de vista de professores, de suas
respectivas subjetividades, em investigações cujos objetos de estudo sejam os saberes desses
profissionais e nas quais a teoria não seja exclusividade dos pesquisadores e a prática, dos
pesquisados. Em estudos desta natureza, “a relação entre pesquisa universitária e o trabalho
docente nunca é uma relação entre teoria e prática, mas uma relação entre atores, entre sujeitos
cujas práticas são portadoras de saberes” (TARDIF, 2008, p. 237).
Neste sentido, os próprios professores identificaram, no estudo realizado por Lima
(2007), os saberes relativos ao conhecimento específico, ao saber pedagógico, ao saber
atitudinal e ao saber organizacional como os mais relevantes para sua atuação em sala de aula.
Com base em pesquisas brasileiras sobre saberes e formação docentes, Nunes (2001,
p. 39) formula questões, segundo ela, carentes de investigação: “como são transformados os
55
56

Pesquisadores universitários, peritos em currículos, funcionários do MEC etc.
Lutas de classes, transmissão da cultura dominante, estruturas sociais de dominação etc.
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saberes teóricos em saberes práticos? Existe um ‘conhecimento de base’ a ser considerado na
formação do professor? Como é constituído o saber da experiência? Teria ele uma maior
‘relevância’ sobre os demais saberes?”
Os saberes docentes dos sujeitos da presente pesquisa foram analisados segundo as
perspectivas de Tardif (2008), porque a experiência e os saberes nela adquiridos constituem o
núcleo vital do saber docente, “a partir do qual os professores tentam transformar suas relações
de exterioridade com os saberes em relações de interioridade com sua própria prática”
(TARDIF, 2008, p. 54).
É um saber plural, “formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes
oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais”
(TARDIF, 2008, p. 36).
Os saberes da formação profissional (das Ciências da Educação e da ideologia
pedagógica) são os relativos aos saberes apropriados pelos professores em sua formação,
formal, inicial ou continuada, realizada em cursos de magistério de ensino médio ou em cursos
superiores: Pedagogia ou demais licenciaturas. Estão nesta categoria os saberes oriundos das
teorias científicas, importantes para a erudição do professor e fundamentais em seu saber-fazer
que, por sua vez, é objeto de estudo da Pedagogia.
É na articulação entre conhecimentos sistematizados pelas Ciências Humanas (em
particular, as da Educação) e os relativos às práticas docentes (pedagógicos) que se localiza a
fonte de referências para os aspectos metodológicos da atividade docente efetivamente
desenvolvida em sala de aula, fundamentados em teorias cujo objeto de estudo está
intrinsecamente relacionado ao modo como os alunos aprendem e aos procedimentos e recursos
coerentes, visando ao aprendizado permanente.
Os saberes disciplinares referem-se aos saberes sociais definidos e selecionados pela
instituição de nível superior responsável pela formação inicial dos professores. Nesta categoria
estão os saberes específicos da disciplina, os conceitos, os procedimentos e habilidades próprios
de determinado campo do conhecimento sistematizado e disponível na sociedade como, por
exemplo, a matemática. São os saberes que “emergem da tradição cultural e dos grupos sociais
produtores de saberes” (TARDIF, 2008, p. 38).
Por sua vez, os saberes curriculares correspondem às decisões tomadas pela
instituição escolar e, consequentemente, pelos professores, quanto à seleção dos saberes
sociais definidos como “modelos da cultura erudita e de formação para a cultura erudita”
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(TARDIF, 2008, p. 38). Estão presentes nos planejamentos anuais das matérias escolares, nos
quais constam objetivos, conteúdos, métodos, recursos e instrumentos de avaliação.
Finalmente, os saberes experienciais são produzidos no exercício e na prática,
oriundos e validados na experiência, “porque adquiridos e necessários no âmbito da
profissão docente [... e] não provêm das instituições de formação nem dos currículos”
(TARDIF, 2008, p. 49). São saberes práticos, mobilizados no enfrentamento de situações
problemáticas reais, cujos condicionantes, muitas vezes, impedem de classificá-las segundo
outras situações parecidas e encaminhá-las do mesmo modo como anteriormente; “exigem
improvisação e habilidade pessoal, bem como a capacidade de enfrentar situações, mais ou
menos, transitórias e variáveis” (TARDIF, 2008, p. 49).
São os saberes que fornecem aos docentes certezas relativas ao exercício efetivo de
sua profissão, do contexto de seu trabalho e como se integrar a ele. É por esta razão que os
saberes experienciais possuem três “objetos”:
a) as relações e interações que os professores estabelecem e desenvolvem
com os demais atores no campo de sua prática; b) as diversas obrigações e
normas às quais seu trabalho deve submeter-se; c) a instituição enquanto
meio composto de funções diversificadas. (TARDIF, 2008, p. 50)

Os saberes experienciais diferem dos saberes da formação profissional, dos
disciplinares e dos curriculares por serem formados por todos eles, “mas retraduzidos,
‘polidos’ e submetidos às certezas construídas na prática e na experiência” (TARDIF, 2008,
p. 54).
As ideias apresentadas nos parágrafos anteriores permitem-nos conceber a prática e a
experiência como os “lugares” onde se encontram todos os aspectos significativos da atividade
docente e, consequentemente, buscar elementos relevantes na categorização do ser professor.
Ao discorrer sobre a “ontologia do ser professor”, Santos (2015, p. 5-6, grifos do autor)
infere:
Da soma de experiências vivenciadas, em particular aquelas relacionadas à
formação e ao desenvolvimento profissional pelos quais o professor passa (o
de Matemática ou qualquer outro), constituem-se os saberes que são a base
de sustentação da atividade docente. Desse processo provém o substrato que
dá sustentação à autonomia, autoridade e alteridade docentes 57, elementos
57

Autonomia: em que se busca o sentido ético na escola e na sociedade em que o professor opera segundo regras
mínimas de argumentação e convivência democrática e segundo valores históricos, construídos de maneira
consensual, que embasam tomadas de decisão. Autoridade: que se institui pela gestão do ensino, pela atenção às
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residuais indissociáveis, inerentes à formação, à natureza do ofício e à
condição docente constitutivos, a meu ver, de uma “ontologia do ser
professor”.

Concordamos com Santos (2015) e, por esta razão, nos próximos quatro itens
aprofundaremos a relação entre a autonomia, a autoridade e a alteridade docentes.

3.1.2 Autonomia docente

O campo onde se desenvolve a prática docente caracteriza-se por inter-relações
complexas, muitas vezes contraditórias, entre sociedade, professores, escolas e formações
inicial e continuada (BAZÁN; GONZÁLEZ, 2007).
É muito difícil, ou mesmo impossível, encontrar ideias contrárias à autonomia docente
em publicações sobre formação inicial e continuada de professores.
Segundo Bazán e Gonzáles (2007, p. 78), a heteronomia se materializa em processos
nos quais docentes são reduzidos a técnicos, a meros executores de concepções de educação
formuladas por intelectuais exteriores às escolas, pois a prática docente é relegada a segundo
plano. Nesta perspectiva a heteronomia docente é concebida somente como um atributo pessoal,
desvinculada do contexto onde é exercida e, portanto, pode ser fixada por meio de diretrizes
técnicas elaboradas à margem da realidade social na qual a educação está inserida.
Mais precisamente, tais diretrizes “impossibilitam toda proposta criativa e
transformadora diante das situações emergenciais, particulares e contextualizadas que
caracterizam toda a prática educativa” (BAZÁN; GONZÁLEZ, 2007, p. 78, tradução nossa).
Nesta concepção, não há problema em ser professor autônomo, desde que essa
autonomia58 favoreça metas, objetivos e ações previamente determinadas em políticas públicas,

assimetrias, diferenças e dificuldades individuais que se manifestam na sala de aula, com base no domínio da
disciplina e da sua abordagem, com base na comunicação, no diálogo, nas interações e na cooperação entre
professor e alunos e entre alunos. Alteridade: sendo a sala de aula um contexto no qual imperam assimetrias e
diferenças (entre outras, na relação com a Matemática), colocar-se no lugar do outro observando os diversos
estilos de aprendizagem, os tempos de cada um, os significados dados às noções, conceitos e ideias, faz do
professor o único sujeito que, na relação de ensino-aprendizagem, tem condições de se colocar no lugar do aluno,
interpretar argumentos, identificar e fazer perguntas, avaliar.
58
Em nossa opinião, a autonomia tolerada aplica-se às políticas de educação nas quais os dispositivos e
instrumentos de avaliação são os protagonistas. Conforme evidenciado no capítulo anterior, as avaliações
institucionais têm sentido em sistemas educacionais cujo currículo é único para todas as escolas sob sua
responsabilidade. São políticas nas quais, de forma mais ou menos intensa, professores são afastados das
discussões sobre currículo, pois sua elaboração cabe a especialistas externos ou a integrantes das respectivas
equipes das secretarias de Educação. A implementação de um currículo único favorece “o planejamento das
ações educativas, o monitoramento da sua execução e, naturalmente, a avaliação padronizada. O que parece estar

107

por sua vez, mais ou menos elaboradas em função de interesses ideológicos e/ou
mercadológicos59. É uma autonomia tolerada.
A autonomia docente, oposta à ideia de heteronomia docente, coaduna-se com o
reconhecimento de situações imprevistas, emergentes, incertas e conflitantes, encaminhadas
pelo professor sob “um senso de responsabilidade próprio, articulado à relação harmoniosa com
a independência de juízo, a responsabilidade e o compromisso perante a sociedade” (BAZÁN;
GONZÁLEZ, 2007, p. 80, tradução nossa).
Dessa forma, a autonomia docente se guia pela intenção de ampliar conhecimentos
dos estudantes, de auxiliá-los a enfrentar e superar as próprias dificuldades. Manifesta-se
na adesão crítica às políticas públicas educacionais, na escolha e utilização criteriosa de
materiais didáticos, na reavaliação constante das aulas e da própria prática, visando à
aprendizagem dos alunos.
O exercício pleno da autonomia docente passa necessariamente pela superação do
imaginário social relativo ao professor, representado como um profissional desqualificado e
mal remunerado, e também pela análise crítica da relação intrínseca entre esta autonomia e o
tipo de prática docente, qual seja a do professor especialista técnico, do professor reflexivo e
do professor intelectual crítico (CUNHA et al., 2004).
A autonomia do professor especialista técnico é ilusória, pois depende de diretrizes
técnicas exteriores a sua prática. Nesta concepção de autonomia, docentes são insensíveis
aos imprevistos e aos dilemas inerentes ao cotidiano das salas de aula.
Um professor reflexivo concebe autonomia como:
[...] responsabilidade moral individual, considerando os diferentes pontos de
vista e equilíbrio entre a independência de juízo e a responsabilidade social,
privilegiando a capacidade para resolver criativamente as situaçõesproblema, para a realização prática das pretensões educativas. (CUNHA et
al., 2004, p. 68-69)

se tornando uma tendência mais geral é prescrever com detalhes o quê, como e quando deve ser ensinado e, por
vezes, inclusive como deve ser avaliado, incitando os docentes à conformidade, às regras de trabalho,
restringindo-lhes a autonomia no trato com os conteúdos escolares e estabelecendo o controle sobre as suas
práticas [...]” (BARRETO, 2012, p. 143-144).
59
Ver o segundo capítulo deste trabalho.
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A autonomia do professor intelectual crítico relaciona-se à emancipação,
compreendida “como a liberação profissional e social das opressões, envolvendo a superação
das distorções ideológicas e a consciência crítica” (CUNHA et al., 2004, p. 69).
Este último tipo de autonomia exige construção de valores, necessários e suficientes
no acionamento de uma atitude de distanciamento crítico (CONTRERAS, 2012) favorável à
conscientização de que a própria compreensão destes valores é incompleta e insuficiente.
Autonomia não se desenvolve descolada da alteridade, pois distanciamento crítico
demanda sensibilidade moral60, colocada em prática no contato com o outro. Por esta razão,
fazemos nossas as palavras de Contreras (2012, p. 233), quando este atribui à sensibilidade
moral a possibilidade de “captar as dimensões da vida humana que não costumamos
compreender nem aceitar. E esta sensibilidade deve nos conduzir e desenvolver, olhando tanto
para fora, para os outros, como para nós, para nosso interior”.
Autonomia docente envolve independência de juízo necessária na resolução, por conta
própria, de “situações controversas, ambíguas e problemáticas que enfrenta” (CONTRERAS,
2012, p. 232), onde independência de juízo compreende a responsabilização pelo trabalho
realizado, incluindo a convicção das opções pedagógicas adotadas.
Compartilhamos das concepções de Contreras (2012) sobre a autonomia docente pois,
assim como ele, acreditamos na indissociabilidade entre obrigação moral, imediatismo e
complexidade na gestão da sala de aula.
De uma forma ou de outra, a autonomia docente revela-se diante de dilemas, conflitos,
contradições. Observada e analisada exteriormente, pode ser julgada como adequada ou não,
mas reside no professor a responsabilidade de “assumir, por si só, um compromisso pessoal
com os casos concretos, e atuar em função de suas próprias interpretações e capacidades”
(CONTRERAS, 2012, p. 214).
Em sala de aula é a atuação do professor − produto da combinação de juízo e tomada
de decisão − que, em primeira instância, iniciará o processo de encaminhamento de qualquer
situação que transcorra naquele lugar.

60

A moral busca respostas à pergunta: como havemos de viver? É eminentemente prática, voltada para a ação
concreta e real, para um certo saber fazer prático-moral e para a aplicação de normas morais consideradas válidas
por todos os membros de determinado grupo social (PEDRO, 2014, p. 486).
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Assim como acontece com outros valores morais, a autonomia é circunstancial, ou
seja, tem um aspecto social, pois não é uma capacidade individual nem tampouco se constitui
em um estado ou atributo inato das pessoas (CONTRERAS, 2012).
Se a autonomia é uma qualidade exercida nas mais diversas situações sociais, então é
conformada por elas. Em particular, a autonomia profissional é uma construção compreendida
pela forma como esse especialista atua, e pelos modos desejáveis de relação social; em outras
palavras, “a autonomia não é uma definição das características dos indivíduos, mas a maneira
com que estes se constituem pela forma de se relacionarem” (CONTRERAS, 2012, p. 215).
O aspecto circunstancial da autonomia torna-se mais evidente em sala de aula. A
atuação autônoma docente somente se materializa no protagonismo dos alunos. Diálogos
reflexivos com os estudantes sem a pretensão de torná-los autônomos, norteados por
concepções impositivas de ensino, caracterizam práticas docentes nas quais a autonomia se
manifesta de forma distorcida.
Atribuir aos alunos o papel de corresponsáveis pelas próprias aprendizagens por meio
do incentivo à exposição de ideias, de dúvidas, de percepções sobre as próprias contribuições
para o aprofundamento de seus conhecimentos demanda autonomia e discernimento docentes
pois, segundo Tardif (2008, p. 248):
[...] os conhecimentos profissionais exigem sempre uma parcela de
improvisação e de adaptação a situações novas e únicas, que exigem do
profissional reflexão e discernimento para que possa não só compreender o
problema, como também organizar e esclarecer os objetivos almejados e os
meios a serem usados para atingi-los.

Eleger o protagonismo dos estudantes como aspiração educativa implica a aceitação
de diferenças físicas, econômicas, cognitivas ou culturais existentes entre os alunos.
Compreende o planejamento e a realização de aulas nas quais conceitos e procedimentos
específicos de determinada área de conhecimento investem-se de sentido somente se
compartilhados em ambientes nos quais sejam permanentemente praticados valores favoráveis
à convivência pacífica e ao desenvolvimento integral de pessoas reconhecidas como diferentes
entre si.
Autonomia e alteridade docentes articulam-se, pois, mesmo consciente das próprias
limitações quanto à construção, compreensão e abrangência dos valores humanos, a prática
docente comprometida com ideais e atitudes fundamentais em uma sociedade mais justa e
democrática envolve: 1) o reconhecimento de que igualdade, justiça, liberdade ou inclusão não
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são construções fixas, estáveis, independentes das experiências individuais e coletivas; 2) a
vontade permanente de compreender as diversas dimensões da vida humana, olhando não
somente para si, para o próprio interior, mas também para fora de si, para os outros
(CONTRERAS, 2012, p. 233).

3.1.3 Alteridade docente

Alteridade origina-se do latim alter (outro), termo frequente em produções acadêmicas
relacionadas aos excluídos, aos discriminados, às minorias, aos dominados, aos menos
favorecidos economicamente (PLÁ; ROSSO, 2009; SPADINI, 2014).
Compreendemos a alteridade como a relação interpessoal que acolhe diferenças e
respeita o outro. Porém, esta é uma ideia muito difícil de observar na prática, conforme estudos
realizados por Plá e Rosso (2009) e Spadini (2014). Assim como a autonomia, a alteridade
também é circunstancial e, dependendo da relação entre as pessoas, pode ser de três naturezas
diferentes (PLÁ; ROSSO, 2009): na primeira, a maldade e todas as falhas sociais originam-se
no outro e, consequentemente, a diferença entre as pessoas é um fator negativo; na segunda, os
outros são sujeitos plenos de cultura e diferentes entre si, porém indiferentes segundo a minha
cultura, principalmente quando estão em jogo relações de hierarquia e poder; finalmente, na
terceira, o outro nos é indiferente e cabe a nós somente tolerá-lo. Essa indiferença nos exime de
tomar qualquer decisão ou de nos responsabilizarmos por ela (PLÁ; ROSSO, 2009, p. 64).
Spadini (2014) ajuda-nos a compreender por que, nestas três perspectivas, o
reconhecimento do outro é parcial. Ele argumenta sobre a impossibilidade de amar o
diferente, apoiando-se no fato de que fugir do que é diferente, ou temer e odiar o que parece
diferente, é pressuposto básico de um organismo biológico. Por isso, segundo o mesmo autor,
a alteridade plena não depende do amor pelo diferente, mas do aprendizado do que é, de fato,
diferente. E pergunta: cor de pele, preferência sexual ou religiosa faz alguém ser diferente do
outro?
Concordamos com o autor: se não é possível amar o diferente, podem-se reconhecer
semelhanças no outro em relação a mim, desde que minha relação com o outro seja mais
profunda, não se reduzindo às diferenças visíveis na superfície. “O amor pela humanidade deve
ser direcionado a algo de essencial que nos faz humanos, e não ser limitado por detalhes que
são apenas contingenciais.” (SPADINI, 2014, p. 2)
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Neste âmbito, a alteridade se torna mais relevante porque se refere à convivência com
a diversidade e a abertura às diferenças, norteadas pelos “interesses e necessidades de todos os
seres humanos” (PLÁ; ROSSO, 2009, p. 64).
Inclusão e alteridade dialogam entre si, pois só se tornam plenas quando exercitadas
por meio do respeito mútuo e do ato de reconhecer que o outro não é um outro eu, “conceitos
fundamentais para sobreviver na dinâmica social em que nos encontramos” (PLÁ; ROSSO,
2009, p. 65).
A alteridade docente se revela quando o professor reconhece os alunos como sujeitos
diferentes dele mesmo e que, assim como o professor, também são portadores de conhecimentos
elaborados nas respectivas experiências vividas. Especificamente, a alteridade docente se
manifesta na aceitação e valorização das respostas dos estudantes e dos argumentos por eles
apresentados para justificá-las, fundamentados nas experiências vividas, sejam elas internas ou
externas à escola.
O outro me complementa, e vice-versa, quando eu lhe comunico algo de si mesmo que
ele não conseguiu perceber.
Por essa razão, consideramos determinante a articulação entre a natureza das
atividades propostas aos alunos e as opções metodológicas.
Essa articulação pode propiciar ou impedir a aplicação das experiências dos alunos ou
ampliá-las, atribuindo sentido a partir daquilo que o aluno sabe, “de toda a sua experiência
anterior, e não necessariamente a partir da lógica interna dos conteúdos ou do sentido que o
professor atribui às mesmas coisas” (ABRANTES; SERRAZINA; OLIVEIRA, 1999, p. 21).
O reconhecimento de que alunos são diferentes entre si e diferentes do professor resulta
na aceitação das diversas aproximações aos conteúdos; consequentemente, faz da comunicação e
da negociação de significados aspectos centrais no modo como as aulas são conduzidas.
A valorização das interações, entre alunos e entre eles e o professor, é uma das
manifestações da alteridade docente.
Se a alteridade tem a característica inclusiva, apoiada na consideração de que os
sujeitos são diferentes e têm processos de aprendizagem, sucesso ou dificuldades distintos, não
se justifica pensá-la apenas em relação a alguns sujeitos portadores de características e atitudes
“positivas”, isto é, reconhecendo somente os alunos responsáveis, realizadores das tarefas,
comprometidos ativamente com as próprias aprendizagens e as dos demais. O “outro” também
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é o aluno com dificuldade de aprendizagem, o calado, o indisciplinado, o brincalhão, o
revoltado, o do contra etc.
Portanto, a alteridade docente é demonstrada no reconhecimento do espaço do outro,
despido de estereótipos e maniqueísmos (o aluno é sempre educado ou mal-educado, pacífico
ou violento, egoísta ou altruísta) e na consideração da “ambivalência das posições e dos
entrelugares nos quais todos nós estamos situados” (CARVALHO, 2008, p. 95).
Nota-se que, assim como a autonomia, a alteridade docente não é a-histórica, nem é
definida e praticada à margem da sociedade, pois todos nós somos seres humanos
circunstanciados histórica e socialmente porque vivemos em sociedade.
A alteridade é objetivada na interação com o outro, pois a nossa “identidade nunca é
acabada ou concluída, visto que estamos constantemente nos (re) posicionando perante a
existência do outro” (OLIVEIRA, 1999, p. 4).
Por este motivo, a alteridade docente favorece nos alunos a escuta e o respeito,
sentimentos favoráveis à vontade de aprender, de investigar e de apropriar-se de conhecimentos
fundamentais no enfrentamento crítico de problemas da realidade vivida por eles (PORLÁN,
2014). Atitude docente, nesse caso, constituída pela escuta, respeito, atenção a todos e a cada
aluno.
Nesta pesquisa, adotaremos o conceito de alteridade elaborado por Lévinas, que
compreende alteridade como a vontade de compreender o outro e, por meio da linguagem, a
manutenção da relação com o outro movida pela originalidade que dele emana, por sua
significação para comigo (LÉVINAS, 2005, p. 14). Nesta concepção, o desenvolvimento dos
dois aspectos supracitados tem, como objetivo último, transcendê-los, visando à busca de
formas de vidas mais humanas, nas quais cada um se responsabiliza pelo outro (LÉVINAS,
2005). Formas de vida conscientes das falhas nos relacionamentos interpessoais e da
necessidade de ressignificá-los, visando a uma integração harmoniosa com o outro, mas não
um outro qualquer, e sim aquele outro que é um eu tanto quanto eu sou.
A alteridade concebida por Lévinas (2005) critica profundamente as relações
interpessoais contemporâneas, onde “as pessoas agem não tendo responsabilidade para com seu
próximo, cada um fecha-se no egoísmo, preocupando-se apenas com seu ser” (COSTA;
CAETANO, 2014, p. 197).
Lévinas concebe a alteridade como princípio da relação humana. Sua filosofia
fundamenta-se na necessidade de aprender a conhecer o que não se pode conhecer no outro,
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isto é, a aprender a entender o outro. Por esta razão, a relação ética o preocupou bastante, “pois
ao olhar a outra pessoa deve-se guardar uma distância, não uma distância de temor, frieza ou
de medo, mas uma distância de respeito pelo que a pessoa é e representa” (COSTA;
CAETANO, 2014, p. 197).
A ética lévinasiana manifesta-se no desejo pelo outro, não porque ele é necessário para nos
completar, mas porque é da nossa responsabilidade assumir o outro, não importa quem ele seja.

3.1.4 Autoridade docente

A relação entre autoridade e poder é tão estreita que, em muitas situações do cotidiano,
elas são tomadas como sinônimos. Atualmente, é comum pais se queixarem da impossibilidade
de exercer a autoridade sobre os filhos, reclamação parecida com a feita pelo professor em
relação a seus alunos.
O modo de gerir os estudantes, lidar com os conflitos surgidos entre eles durante a
resolução de problemas (exposição e análise de diferentes resoluções, necessidade de elucidar
os próprios argumentos e compreender os dos demais) desenvolve, ao mesmo tempo, o
exercício da autoridade docente e, nos alunos, valores fundamentais para conviver em
sociedades democráticas. É autoridade concretizada em ações favoráveis à participação de
todos os estudantes, considerando a diversidade entre eles, silêncios e falas, convergências e
divergências.
Devido à raiz etimológica da palavra autoridade 61, é primordial não conceber
autoridade docente somente como o elemento da atividade do professor relativo ao poder que
este exerce sobre os alunos por intermédio de sua função, de seu conhecimento e de suas
experiências. A autoridade docente é decorrência de sua
[...] produção científica e do exercício de seus processos, o qual autoriza-se
pelas suas obras, suas criações e sua palavra explícita. Um agente que se
encontra na origem de sua própria ação e que é capaz de se autorizar. A
noção de poder é remetida à ideia de procuração, ordem, mandato, ou seja,
só pode ser delegado e exercido por meio de procuração, por decreto, ou por
meio do exercício de mandato. (CUNHA et al., 2004, p. 70)

61

Associada às ideias de autoria, criação, composição e invenção (CUNHA et al., 2004).
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Para onde vai o pêndulo da autoridade docente? Para o lado do “autorizar-se por meio
de sua obra”, ou para o lado do “exercer o poder sobre os outros”?
A resposta à pergunta acima passa pelas três dimensões da autoridade docente: a
cognitiva, a política e a jurídica62, todas circunscritas pelas condições concretas nas quais o
professor realiza sua prática (CUNHA et al., 2004).
O reconhecimento da autoridade não é natural, estabelecido somente pelas relações
assimétricas entre professor e estudantes, pois é construído na ação cotidiana, tecida na trama
composta por escolhas e “procedimentos de agir, de atitudes a serem adotadas diante dos alunos,
da vida e da sociedade” (CUNHA et al., 2004, p. 71).
A relação de autoridade entre professores e alunos é um dos aspectos centrais do
processo educacional. Pode ser a autoridade docente regulada pela perspectiva do poder, ou a
autoridade docente guiada pela perspectiva do “se autorizar” devido às suas faculdades
profissionais. Contudo, independentemente das razões que a motivam, não existe a
possibilidade de se imaginar uma relação entre professor e alunos destituída de autoridade
(CARVALHO, 2015); de uma forma ou de outra, ela se manifesta.
Na qualidade de prática entretecida nas relações sociais, a autoridade docente se
constrói no encontro entre as concepções do professor relativas ao mundo, ao homem e à
sociedade. “Nesse sentido, a dimensão do trabalho do professor é de totalidade enquanto pessoa,
num processo que se estabelece envolvendo múltiplas relações.” (CUNHA et al., 2004, p. 71).

3.1.5 Integração entre saberes, autonomia, alteridade e autoridade docentes
Autonomia, alteridade e autoridade docentes se articulam, se amalgamam e, “por meio
das teias e redes de interações [...] envolvem intensamente a dimensão autopoiética 63, que deve
expressar a autonomia [...] em se autoproduzir, considerando-se os limites impostos pela relação
psíquico-social” (CARVALHO, 2008, p. 107).
Estes três componentes da atividade docente são inerentes à qualidade das relações
sociais em sala de aula, tornando-se aquela muito pobre e pouco contribuindo para a
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Cognitiva porque o professor é o profissional cujo objeto de trabalho é o saber científico; política porque a
sociedade deposita no professor poder sociocultural e laico; jurídica porque, apoiada pelas dimensões anteriores,
“legitima o exercício de uma capacidade de julgar, de emitir uma avaliação que, dependendo do nível do sistema
educativo, não é passível nem de recurso quanto a seu conteúdo” (CUNHA et al., 2004, p. 72-73).
63
Capacidade dos seres vivos de produzirem a si próprios.
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aprendizagem discente quando condicionada somente pela diferença de papéis atribuídos aos
alunos e ao professor, em que este detém poder, representa e transmite uma cultura reconhecida
socialmente (ZACCAGNINI, 2001). Nesse tipo de relação, professor sabe tudo e alunos tudo
ignoram.
O autor associa o ato pedagógico à ideia de encontro, ou de reunião, que ocorre em
tempos e espaços determinados. Concordamos com Zaccagnini (2001), pois ele também associa
o ato pedagógico a um contexto sociocultural e a um tempo histórico-social, em que conteúdos
culturais são apropriados por um sujeito graças à intervenção do outro.
O ato pedagógico não é uma ação apartada do mundo exterior à escola: faz parte desse
mundo e, portanto, está sujeito a relações sociais, movidas por toda ordem de interesses. E, sem
o exercício da alteridade, torna-se uma ação inconclusa, pois considera o tempo histórico social
e ignora os tempos pessoais.
Em síntese, o ato pedagógico pode ser o lugar do desencontro entre alunos e professor,
se este atua com a única finalidade de transmitir àqueles recortes de conhecimentos. No
entanto, o ato pedagógico pode compreender uma relação entre alunos e professores em que
saberes docentes, autoridade, autonomia e alteridade docentes são praticados em encontros
norteados por diferenças pessoais, profissionais, sociais, econômicas etc. Nesse encontro,
professores e estudantes envolvem-se na realização de atividades que os mobilizam a expor
seus pontos de vista, hipóteses, resoluções, argumentações, verificações etc.
Portanto, o exercício da autoridade, alteridade e autonomia docentes é circunstanciado
pelo tipo de relação estabelecida entre professor e alunos, porque “as representações e imagens
dos docentes sobre os discentes dão significado e sentido às condutas pedagógicas, dão
significado e perspectivas às suas relações com seus alunos” (TEIXEIRA, 2007, p. 440).
Autoridade, alteridade e autonomia docentes são fundamentais no desenvolvimento de
diálogos nos quais as inevitáveis assimetrias não sejam manifestações de poder do professor
sobre os alunos. A esse respeito, Teixeira (2007, p. 429) afirma: “docentes e discentes se
constituem, se criam e recriam mutuamente, numa invenção de si que é também uma invenção
do outro. Numa criação de si, porque há o outro, a partir do outro”.
Sampaio (2004) amplia as ideias de Teixeira (2007), ao tratar de inúmeras situações
de sala de aula materializadas na relação professor e aluno, para cuja solução nem sempre são
suficientes os conhecimentos específicos docentes:

116

[...] (a) multidimensionalidade: a sala de aula é um espaço ecológico onde
uma grande quantidade de acontecimentos tem lugar e se realizam diversas
tarefas; (b) simultaneidade: acontecem muitas coisas ao mesmo tempo; (c)
caráter imediato: existe um ritmo rápido nas experiências que acontecem nas
aulas; (d) imprevisibilidade: em qualquer sala de aula acontecem eventos
que não estão previstos, tais como distrações, interrupções, descobrimento
de lacunas nos conhecimentos prévios. (SAMPAIO, 2004, p. 3)

As ideias apresentadas anteriormente evidenciam a importância da articulação entre
saberes, autoridade, autonomia e alteridade docentes na aprendizagem da matemática.
Os saberes docentes são os responsáveis pela seleção das atividades mais adequadas
ao desenvolvimento do pensamento matemático dos estudantes, considerando as diferentes
representações atribuídas à matemática nos mais variados âmbitos da sociedade.
Por sua vez, é o exercício da alteridade docente o responsável pela identificação e
aceitação do conhecimento manifestado pelos alunos na resolução das situações propostas,
conhecimento este nem sempre coerente, compatível e desejado pelo professor. Consciente da
capacidade intelectual dos alunos, o professor conduz intervenções associadas ao conhecimento
real dos estudantes, apresentado durante a realização das atividades, tomando o cuidado de não
subtrair dos alunos o prazer da descoberta da solução das atividades propostas.
A autonomia docente encarrega-se da gestão da sala de aula: tempo suficiente para
realizar as atividades, incentivo às interações alunos-alunos e alunos-professor, coordenação
dos momentos de negociação de significados e procedimentos de resolução. Porém, é uma
autonomia docente que não nega as assimetrias existentes na sala de aula, considerando-as na
organização dos alunos, com vistas à aprendizagem de todos. Não ignora políticas públicas,
demandas sociais e representações dos pais sobre a profissão docente, mas tem como principal
referência da organização do ensino a aprendizagem dos alunos.
Finalmente, a autoridade docente direciona atitudes por meio das quais o professor
medeia conflitos, garante a participação singular e respeitosa dos alunos, inquieta-se com os
que se mantêm à parte ou em silêncio e sustenta um ambiente favorável à aprendizagem de
todos os estudantes. Tais elementos da atividade docente (saberes, alteridade, autonomia e
autoridade), segundo nossa visão, são essenciais para que os alunos não se afastem do que é
fazer matemática64 e para evitar crenças segundo as quais a matemática é uma matéria escolar
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“Modelar, simbolizar, abstrair, aplicar ideias matemáticas a uma larga gama de situações, e ter as ferramentas
do ofício para matematizar com sucesso.” (SCHOENFELD, 1996, p. 8)
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cujos termos, conceitos e procedimentos “caem do céu”, sem referência nenhuma com a
realidade vivida por eles.

3.1.6 A transversalidade da dimensão ética no trabalho docente

No item anterior, afirmamos que saberes, autonomia, autoridade e alteridade docentes
são fundamentais para que, em sala de aula, os alunos aproximem-se de um fazer matemática
semelhante ao que fazem os matemáticos profissionais (ABRANTES et al., 1999;
SCHOENFELD, 1996) e, ao mesmo tempo, tendo como referência as próprias experiências dos
alunos, as mais diversificadas, nos diferentes âmbitos da vida social, inclusive a experiência
escolar e a mobilização de elementos que lhe são tangíveis.
Nossa compreensão do que significa fazer matemática, evidencia o cuidado em não
conceber estudantes como matemáticos profissionais, mas em reconhecer a importância de
desenvolverem habilidades típicas de quem a esta área de conhecimento se dedica, essenciais
para a abordagem de problemas nos quais os alunos serão envolvidos ao longo suas vidas.
As ideias apresentadas nos itens 3.1.1 a 3.1.5 nos permitem afirmar que a ética é o
elemento que transversaliza as dimensões relativas aos saberes, à autonomia, à autoridade e à
alteridade docentes, pois a ética é indissociável a cada uma destas dimensões e integra todas
elas.
Transversalidade é interpretada aqui com o mesmo significado que Félix Guattari
(apud GALLO, 1999) atribuiu a este termo: um conhecimento que atravessa, transita por
diferentes campos de conhecimento, sem identificar-se necessariamente com apenas um deles.
Neste estudo, o significado atribuído ao termo “ética” é o mesmo proposto por Ricouer
(2011), ao afirmar que nem a etimologia nem a história impõem a diferenciação entre ética e
moral. Uma originária do grego (ethos) e a outra do latim (mos), ambas se referem à ideia de
costume, de comportamento não inato, construído nos relacionamentos entre seres humanos.
Todavia, concordamos com o autor quando este defende uma diferença, mesmo que
sutil, entre ética e moral. Ética designa “[...] uma vida consumada sob o signo das ações
estimadas como boas, e o de moral para o aspecto obrigatório, marcado por normas, obrigações
e interdições caracterizadas simultaneamente por uma exigência de universalidade e por um
efeito de coerção” (RICOUER, 2011, p. 3-4).
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Ética e moral são conceitos relacionais porque, relativos aos costumes ou
comportamentos humanos, são construídos histórica e socialmente nas relações coletivas
estabelecidas pela sociedade.
A definição de ética proposta por Ricouer − “uma vida consumada sob o signo das
ações estimadas como boas” − implica a consideração de si e a consideração do outro; o cuidado
de si e o cuidado do outro, viver bem com e para os outros. Estes são aspectos da ética que a
tornam mais abrangente que a moral, mas desta não prescindem, pois implicam o tratamento
do outro do mesmo modo como se trata a si próprio, não como um objeto, como um meio, mas
como um fim em si mesmo.
Barros Filho e Pompeu (2013, p. 9) afirmam que a ética possui uma dimensão
relacional porque “[...] tem a ver com convivência. Eis o objeto da ética: a convivência. Mas
seu entendimento e compreensão implicam também em esforço intelectual porque é
pensamento sobre a vida partilhada, sobre as relações”.
Ética e moral são inerentes à liberdade de escolha, visto que decidir por alguém qual a
velocidade máxima permitida em uma via é totalmente diferente de atribuir ao próprio motorista
a responsabilidade pela velocidade imprimida ao veículo, em função do conhecimento que ele
possui sobre o comportamento do carro em determinadas condições de uso, e as consequências
destas condições em sua vida e na vida de outras pessoas (BARROS FILHO; POMPEU, 2013).
Na situação acima descrita, a moral se materializa no comportamento individual do
motorista na condução do veículo, enquanto a ética se manifesta nos comportamentos coletivos
referentes à circulação de motoristas e de pedestres favoráveis à convivência pacífica entre
todas as pessoas. Em outras palavras, a moral é o resultado do esforço intelectual permanente
que cada indivíduo faz para escolher, segundo decisões próprias e livres de qualquer pressão
externa, o melhor caminho de execução de uma ação. Por sua vez, a ética se refere ao esforço
coletivo de encontrar a melhor forma de conviver (BARROS FILHO; POMPEU, 2013).
Se o objeto da ética é a busca coletiva de encaminhamentos aos problemas concretos
do mundo real, atual, tangível para um grupo de pessoas, a moral é eminentemente individual,
pois trata do comportamento de cada um neste mundo real. Comportamento interpretado como
a síntese de um processo intelectual no qual esteve presente a liberdade de escolha e de tomada
de decisão.
Diferentemente da ética, moral não tem nada a ver com o outro. Moral é o que o
indivíduo não faz de jeito nenhum, mesmo que fosse invisível. É o comportamento favorável
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ao convívio com o outro e que não é motivado por repressões externas e explicitas, “com o
mesmo poder de polícia” (BARROS FILHO; POMPEU, 2013). Esta ideia vai ao encontro do
pensamento de Ricouer (2011): a ética é mais abrangente do que a moral, mas ao mesmo tempo
não prescinde desta.
Nestas circunstâncias, tomamos como nossas, as palavras de Barros Filho e Pompeu
(2013, p. 11):
[...] quando interagimos, somos afetados pela ação do outro (ou pela
interpretação que dela fazemos) e vice-versa. Nossa ação produz efeitos que
participarão da vida desse outro e, geralmente, em alguma medida nos
importamos com este outro. Seja por princípio moral, por amor, por
compaixão ou qualquer outro motivo: sabemos que nossa conduta vai afetálo. E isso também importa. E muito.

A ética convida à emancipação, porque não visa à busca do certo ou errado, mas é a
condição pela qual os seres humanos podem permanentemente identificar o que é melhor,
coletivamente, para si mesmos; é o uso da inteligência coletiva na busca da melhor forma de
resolver os problemas concernentes a um grupo de pessoas (BARROS FILHO; POMPEU,
2013).
A ética está associada à capacidade de aperfeiçoamento da própria convivência, é a
percepção da inexistência de uma inteligência absoluta, exterior ao mundo real vivido, com o
poder de resolver problemas que são nossos, cujas soluções cabe somente a nós encontrar.
A este propósito, Vásquez (1995, p. 1) relaciona exemplos de problemas que surgem
continuamente nas relações cotidianas:
[...] devo cumprir a promessa x que fiz ontem ao meu amigo y, embora hoje
perceba que o cumprimento me causará certos prejuízos? Se alguém se me
aproxima, à noite, de maneira suspeita e receio que me possa agredir, devo
atirar nele, aproveitando que ninguém pode ver, a fim de não correr o risco
de ser agredido? Com respeito aos crimes cometidos pelos nazistas durante
a segunda guerra mundial, os soldados que os executaram, cumprindo ordens
militares, podem ser moralmente condenados? Devo dizer sempre a verdade
ou há ocasiões em que devo mentir? Quem, numa guerra, sabe que o seu
amigo z está colaborando com o inimigo, deve calar, por causa da amizade,
ou deve denunciá-lo como traidor? Podemos considerar bom o homem que
se mostra caridoso com o mendigo que bate à sua porta e, durante o dia −
como patrão − explora impiedosamente os operários e os empregados da sua
empresa? Se um indivíduo procura fazer o bem e as consequências de suas
ações são prejudiciais àqueles que pretendia favorecer, porque lhes causa
mais prejuízo do que benefício, devemos julgar que age corretamente de um
ponto de vista moral, quaisquer que tenham sido os efeitos de sua ação?
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São problemas denominados pelo autor de “práticos”, pois se manifestam “nas
relações efetivas, reais, entre indivíduos ou quando se julgam certas decisões e ações dos
mesmos” (VÁSQUEZ, 1995, p. 1).
As soluções desses problemas práticos não estão circunscritas a quem os propõe ou a
quem os vivencia. Elas demandam a consideração e o envolvimento de outras pessoas que, de
uma forma ou de outra, individual ou coletivamente, vão sofrer as consequências das decisões
e ações correspondentes às soluções propostas para cada situação.
O enfrentamento dos problemas práticos demanda, dos indivíduos que os vivenciam,
basear os comportamentos individuais em normas julgadas coletivamente como as mais
apropriadas ou mais dignas de ser cumpridas. Tais normas atingem o status de obrigatoriedade,
pois são aceitas por todos os indivíduos e reconhecidas coletivamente como modos de agir
segundo a maneira determinada por elas.
Neste âmbito podemos afirmar “que o homem age moralmente e que neste seu
comportamento se evidenciam vários traços característicos que o diferenciam de outras formas
de conduta humana” (VÁSQUEZ, 1995, p. 1). Não é um comportamento qualquer, mas “o
resultado de uma decisão refletida e, por isto, não puramente espontânea ou natural, os outros
julgam, de acordo também com normas estabelecidas, e formulam juízos [...]” (VÁSQUEZ,
1995, p. 1).
Os problemas práticos possuem duas dimensões, responsáveis pela relação entre moral
e ética: “atos e formas de comportamento [... individuais] em face de determinados problemas,
que chamamos morais; [... e a existência de] juízos [coletivos] que aprovam ou desaprovam
moralmente os mesmos atos” (VÁSQUEZ, 1995, p. 1).
Independentemente da época e de algumas variações, essa relação orienta o
comportamento humano prático-moral diante do enfretamento dos problemas práticos. Norteia
tomadas de decisão e a realização de determinados atos para solucionar os problemas, julgando
e avaliando, de algum modo, as respectivas decisões e atos, ou seja, agindo moralmente.
Mas, as pessoas também refletem sobre esse comportamento prático e o tomam como
objeto de sua reflexão e de seu pensamento. Em outras palavras, há uma passagem do plano da
prática moral para o da teoria moral. A prática efetiva, vivida, torna-se reflexiva e os problemas
prático-morais são deslocados para a esfera dos problemas teórico-morais ou éticos.
Se um indivíduo, diante do enfrentamento de um problema prático, resolve-o por si
mesmo, baseando-se em normas que reconhece e valida intimamente, a decisão de agir desta e
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não de outra maneira justifica-se pelo fato de acreditar que a maneira escolhida seja boa,
moralmente valiosa para ele e os outros, fundamentado pela ética. Isso porque “definir o que é
o bom não é um problema moral cuja solução caiba ao indivíduo em cada caso particular, mas
um problema geral de caráter teórico, de competência do investigador da moral, ou seja, do
ético” (VÁSQUEZ, 1995, p. 2).
Quando determinado grupo social, situado temporal e historicamente, define o que é
bom, está traçando um caminho geral, um norteador por meio do qual todos os indivíduos se
orientam para tomar as respectivas decisões diante dos problemas práticos nos quais estão
imersos.
Por essa razão, é fundamental evidenciar mais uma vez os aspectos relacionais da
moral e da ética. As concepções de bondade variam de uma teoria para outra: “para uns, o bom
é a felicidade ou o prazer; para outros, o útil, o poder, a autocriação do ser humano, etc.”
(VÁSQUEZ, 1995, p. 2) e, consequentemente, carregam consigo a questão da responsabilidade.
A respeito da responsabilidade no trato dos problemas práticos, estamos em
conformidade com Vásquez (1995, p. 2-3) quando este afirma que é possível
[...] falar em comportamento moral somente quando o sujeito que assim se
comporta é responsável pelos seus atos, mas isto, por sua vez, envolve o
pressuposto de que pôde fazer o que queria fazer, ou seja, de que pôde
escolher, entre duas ou mais alternativas, e agir de acordo com a decisão
tomada. O problema da liberdade da vontade, por isso, é inseparável do da
responsabilidade. Decidir e agir numa situação concreta é um problema
prático-moral; mas investigar o modo pelo qual a responsabilidade moral se
relaciona com a liberdade e com o determinismo ao qual nossos atos estão
sujeitos é um problema teórico, cujo estudo é da competência da ética.

Portanto, a ética estuda, cientificamente, o comportamento humano, ou seja, é a ciência
da moral, cuja finalidade é explicar a moral efetiva, influenciando a própria moral. Segundo
Vásquez (1995, p. 5), “seu objeto de estudo é constituído por um tipo de atos humanos: os atos
conscientes e voluntários dos indivíduos que afetam outros indivíduos, determinados grupos
sociais ou a sociedade em seu conjunto”.
Nesta concepção, ética e moral se relacionam, sendo a segunda o objeto de estudo da
primeira, uma ciência específica.
Ao tratar da dimensão ética da aula, Rios (2008) tece críticas sobre uma expressão,
muito comum dentro ou fora do contexto educacional, qual seja: “o professor dá aulas”.
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Rios (2008) tem razão: o professor não dá aulas, ele as faz, conjuntamente, com seus
alunos. Portanto, qualquer aula possui dimensão individual e coletiva.
Individual porque seu planejamento é a encruzilhada das concepções pessoais do
professor sobre sua profissão, sobre ensino e aprendizagem, sobre as relações que estabelece
com os alunos e os demais membros da comunidade escolar. A aula, em sua dimensão
individual, também é o ponto de encontro das políticas públicas e das expectativas da sociedade,
mais precisamente dos interesses de toda sorte de instituições e dos respectivos
posicionamentos do professor, sejam eles conscientes ou não.
Por sua vez, a realização de uma aula planejada por um professor concretiza a
dimensão coletiva desta, pois, independentemente de todos os aspectos relativos à dimensão
individual evidenciados acima, a execução de uma aula não se reduz ao encontro entre
professores e alunos. Em toda aula ocorre o encontro entre pessoas diferentes entre si,
portadoras de experiências de vida e interesses convergentes ou divergentes. Logo, os alunos
para os quais a aula foi planejada, ao vivenciá-la, de uma forma ou de outra, influenciam na sua
realização.
O modo como os estudantes vão influenciar a aula, em última instância, planejada
individualmente pelo professor, está diretamente relacionado à concepção que este possui sobre
diálogo, diferença e diversidade.
Se, após conversar com seus pares e/ou consultar as mais variadas referências, o
professor tece um diálogo consigo mesmo até se convencer de que a aula está planejada, ao
praticá-la, outro diálogo se estabelece, cuja qualidade é motivada pela partilha e pautada no
reconhecimento da diferença e na diversidade (RIOS, 2008).
A diversidade se refere às experiências singulares do professor e dos alunos, e não é
reconhecida pelo primeiro quando percebe as próprias ideias e pontos de vista manifestados
pelos alunos, mas, substancialmente, quando acolhe as razões, as perspectivas e os argumentos
genuínos expressos por eles. Tal acolhimento propicia ao professor a ampliação de seus
horizontes, a relativização de suas ideias e opiniões e a necessidade de fundamentar melhor
seus pontos de vista (RIOS, 2008).
Neste sentido, concordamos com Konder (apud RIOS, 2008, p. 79) quando, ao tratar
do sujeito que reconhece as ideias de outros sujeitos, afirma:
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[...] reconheço no meu interlocutor alguém que, mesmo defendendo ideias
que recuso, desempenha uma função essencial na minha autorrenovação, no
reconhecimento de meu conhecimento, na superação das crispações
dogmáticas que podem estar sempre ocorrendo comigo sem que eu me dê
conta delas.

No entanto, o aluno somente desempenha um papel fundamental na autorrenovação
do professor quando a atuação deste na aula orienta-se pelo respeito, pela justiça e pela
solidariedade, princípios promotores do diálogo e que caracterizam a dimensão ética da aula
(RIOS, 2008).
A afirmação acima nos permite deduzir que a dimensão ética da aula não se materializa
desprendida do exercício da autoridade, da autonomia e da alteridade docentes. Em outras
palavras, são estes três componentes da atividade docente que dão suporte para uma atuação
ética em sala de aula.
Antes de continuar com os argumentos que, segundo acreditamos, justificam a ética
como o elemento articulador dos saberes, da autoridade, da autonomia e da alteridade docentes,
é importante evidenciar o contexto no qual as aulas são realizadas.
Consoante ao exposto no capítulo anterior, a atividade docente é muito valorizada
socialmente, não pelos benefícios financeiros recebidos por quem a exerce, e muito menos pelo
prestígio que possui, quando comparada com outras profissões. Governos, universidades,
editoras, ONGs e pais têm interesse sobre a profissão docente porque são os professores que,
efetivamente: implementam, ou não, políticas públicas educacionais; fornecem informações do
que, de fato, ocorre em sala de aula e a importância do conhecimento sistematizado sobre as
respectivas práticas docentes; são fundamentais na adoção de materiais didáticos, logo, são
vistos como elementos que podem consumir e difundir a utilização de materiais produzidos
visando ao lucro de quem os fabrica e não, obrigatoriamente, à aprendizagem de que os utiliza;
possibilitam a formulação de inúmeros projetos de formação continuada e são os responsáveis
pela educação escolar de crianças e jovens.(GUIMARÃES, 1995)
As percepções sobre os professores apresentadas por Guimarães (1995), além de se
aproximarem das ideias apresentadas no segundo capítulo, lamentavelmente, ainda são muito
atuais: a escola (pública) é avaliada por diferentes atores sociais como inadequada para formar
quem a frequenta do ponto de vista científico, técnico ou humano e, consequentemente, não os
prepara para as necessidades das sociedades atual e futura.
Seguindo nesta linha, uma das razões de os professores serem desvalorizados
socialmente reside no fato de que eles são concebidos por gestores públicos, pesquisadores,
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elaboradores de materiais didáticos e pais, como profissionais que não dominam conhecimentos
básicos específicos de sua profissão.
No caso dos professores que ensinam matemática nas escolas básicas, concordamos
com Guimarães (1995, p. 10): “insistentemente se divulga a ideia que os professores não
possuem a formação matemática e pedagógica necessária, não são profissionais competentes,
sabem pouco, e/ou não sabem ensinar e, por isso, os alunos não aprendem matemática”.
Portanto, o professor exerce sua profissão em um contexto nem sempre favorável e,
ciente desta complexidade, planeja aulas e as coloca em prática.
Nós entendemos que uma atuação docente norteada pela ética se organiza em torno da
pergunta: “Que vida queremos viver?” (RIOS, 2008, p. 84). A resposta a esta questão implica
reflexões sobre as consequências da atividade docente em âmbitos muito mais amplos que os
circunscritos pela escola. Esta pergunta “nos leva a indagar se estamos, com nosso trabalho,
criando condições para a construção de uma vida digna e feliz; se as aulas que estamos fazendo
constituem espaços de liberdade e autonomia, de ampliação de saber e de sentir, de instalação
de diálogo” (RIOS, 2008, p.84).
Se a criação de espaços de liberdade e autonomia dos discentes depende da concepção
que o professor possui sobre autoridade, a instalação do diálogo submete-se ao modo como ele
concebe a alteridade. E, para que o trabalho docente seja coerente ao desenvolvimento da
autonomia dos alunos, é imprescindível que a prática do professor também seja autônoma.
Em síntese, a dimensão ética da aula se efetiva no exercício da autonomia, da
autoridade e da alteridade, articulado aos saberes docentes favoráveis à formação de cidadãos
críticos, cientes da complexidade das relações sociais, da cooperação, dos interesses, dos
conflitos e das contradições inerentes à convivência em sociedade.
Quando o professor se posiciona criticamente em relação às regras que organizam a
vida em sociedade, avaliando e selecionando as mais significativas para ele e os alunos viverem
dignamente, está no âmbito da autonomia docente.
Entre essas regras estão as relativas ao papel do professor e, especialmente neste
estudo, as referentes ao ensino da matemática.
A interação professor/alunos norteada pelo reconhecimento destes sobre a capacidade
daquele em desempenhar suas atividades profissionais, e não pelo poder ou pela dominação
docente sobre os estudantes, está no âmbito da autoridade docente.
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Finalmente, quando o professor reconhece o aluno como um outro diferente de si
mesmo e se conscientiza de que “o contrário de igualdade não é diferença, é desigualdade”
(RIOS, 2008, p. 83), está no âmbito da alteridade docente.
Tardif e Lessard (2012) concebem as relações entre alunos e professores como
aspectos centrais da prática docente, pois nessas relações estão explícitas ou implícitas questões
de poder e/ou problemas de valor, que demandam destes atores sociais a emissão dos próprios
juízos de valor. Por esta razão, os mesmos autores associam tais relações interpessoais à
dimensão ética desta profissão, que influencia, concretamente, a prática docente: 1) no trabalho
em grupo; 2) no componente simbólico da docência; 3) na relação de dependência dos alunos
em relação ao professor; 4) na escolha dos recursos utilizados pelo professor.
Organizar a classe em grupos demanda do professor estratégias adequadas às
diferenças inerentes aos estudantes, e o respectivo tratamento docente orientado pela ideia de
equidade. Esse critério exige do professor conhecimento abrangente de todos os estudantes,
seguido de ações cuidadosamente planejadas visando ao alcance dos objetivos previamente
definidos no planejamento anual.
Estamos de acordo com Tardif e Lessard (2012, p. 271): é impossível resolver
plenamente, no plano ético, o problema de “lidar com coletividades atingindo os indivíduos que
as compõem”.
O enfrentamento desse impasse compreende tomadas de decisão, as menos
prejudiciais possíveis para cada membro da comunidade composta por alunos e professor, e a
respectiva distância em relação à solução ideal depende do modo como são praticadas a
alteridade, a autonomia e a autoridade docentes.
Partindo do princípio de que, na sala de aula, o professor é o ator social com domínio
mais amplo e profundo sobre determinado corpo de conhecimento, a dimensão ética se revela
no modo como o professor procede com os alunos, como ele faz uso deste conhecimento, se o
utiliza para subjugá-los ou para tratar das relações entre este conhecimento, a vida, os motivos,
os interesses e as expectativas dos estudantes.
Logo, este não é um problema do âmbito cognitivo da prática docente; é do âmbito da
ética, “no sentido de que, para resolvê-lo, o professor precisa envolver-se num processo de
interação e abertura ao outro – um outro coletivo – dando-lhe acesso ao que ele próprio domina”
(TARDIF; LESSARD, 2012, p. 272).

126

O professor pode expor o conhecimento que domina com a expectativa de que esta
ação seja suficiente em sua apropriação pelos alunos; ou organizar o ensino de modo a
estabelecer diálogo entre conhecimentos dos docentes e dos discentes, dando oportunidade aos
alunos de progredirem e avançarem nos respectivos processos de aprendizagem, uma decisão
relacionada à alteridade, à autonomia e à autoridade docente.
Os alunos são dependentes do professor porque: a) em sua área de atuação, é o ator
social que detém mais conhecimento; b) é o único adulto em sala de aula quando leciona em
turmas regulares do ensino fundamental e médio; c) é o responsável pela organização do ensino:
conteúdos, objetivos, gestão de sala de aula, atividades e como conduzi-las, avaliações etc. Essa
dependência, decorrente da assimetria existente na relação (no par) alunos/professor, guardadas
as diferenças, é inerente aos papéis dos atores sociais, observada em outros pares:
pacientes/médico, passageiros/motorista, filhos/pais...
Em nossa opinião, o problema não está na relação de dependência, mas se é a
submissão ou o desvelo que a caracteriza. Dependência regulada pela submissão significa
relações interpessoais estabelecidas mediante regras impostas sobre os demais pelos mais
fortes, física e/ou mentalmente. A conscientização da singularidade do outro, de sua diferença
em relação ao componente mais forte não é relevante; o que importa é o outro obedecê-lo,
seguir suas leis e todas as ideias em que ele acredita.
Em contrapartida, quando o desvelo rege as relações humanas pautadas pela
dependência, não está mais em jogo a sujeição vexatória, e sim o cuidado, a responsabilidade
ou a proteção do outro. Neste âmbito, é condição basilar o reconhecimento da singularidade do
outro, de sua diferença em relação ao componente mais forte do par.
O desvelo exige das profissões “que se dirigem a seres humanos numa relação de
dependência [... um] trabalho moral e comportam uma forte dose de ética” (TARDIF;
LESSARD, 2012, p. 272). No caso dos professores, o desvelo requer reflexões permanentes em
torno do modo como praticam a alteridade, a autonomia e a autoridade docentes.
A dimensão ética docente também se manifesta nos meios utilizados pelo professor
em sala de aula, desde os materiais didáticos manipuláveis65, reais ou virtuais, aos meios
eminentemente psicológicos66.
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66

Livros didáticos e paradidáticos, sites, jogos, globos terrestres, pincéis, bolas, lousa, giz, cadernos etc.
Elogios (desempenho em avaliações, realização de tarefas); ameaças (reprovação, expulsão, comunicação aos
pais) etc.
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Um material didático manipulável pode ser utilizado para ilustrar conceitos e/ou
procedimentos enquanto o professor expõe determinado assunto. É somente ele que o manipula
e estabelece relações, restando aos alunos a função de assisti-lo. Todavia, o mesmo material
pode ser manipulado pelos alunos, para que o explorem, estabeleçam relações, percebam
regularidades e produzam sistematizações dos conceitos e/ou dos procedimentos
correspondentes, seguindo as orientações elaboradas pelo professor. Portanto, o modo como os
materiais didáticos se articulam ao planejamento e à realização das aulas não é definido pelo
professor somente pelos saberes que ele possui. Suas concepções sobre alteridade, autonomia
e autoridade também são decisivas.
As circunstâncias anunciadas nos parágrafos anteriores permitem concluir que o
professor ético realiza o próprio trabalho de tal modo que sua prática docente também seja
compreensível para os alunos, porquanto a dimensão ética de sua atividade profissional implica
ações voltadas ao que dizem “crianças, adolescentes e jovens em formação, [... portanto] é uma
ética do sentido da educação como responsabilidade diante do outro” (TARDIF, 2008, p. 182).
Concordamos com Tardif, pois este defende a ideia segundo a qual a alteridade docente
deve ser alimentada permanentemente, com a finalidade de “formar pessoas que não precisem
mais de professores porque serão capazes de dar sentido à sua própria vida e à sua própria ação”
(TARDIF, 2008, p. 182).

3.1.7 O Programa Observatório da Educação: valorização e qualificação positiva do trabalho
docente

Projetos do Obeduc permitem o exercício dos saberes, da alteridade, da autonomia e
da autoridade docente. Dois deles, em particular − “Investigando dimensões sociocontextuais
na relação dos alunos do ciclo I com a matemática e no enfrentamento de dificuldades de
aprendizagem”67 e “Dimensões sociais do ensino de matemática e reorganização curricular na
educação básica”68 −, realizados conjuntamente pela Feusp e pela SME-SP, alcançaram os
respectivos objetivos devido aos saberes dos diferentes atores envolvidos: professores de
escolas básicas, graduandos, pós-graduandos e docentes universitários.

67
68

Programa Observatório da Educação – Edital nº 038/2010 – Capes/Inep.
Programa Observatório da Educação – Edital nº 049/2012 – Capes/Inep.
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Em ambos os projetos, as dimensões sociocontextuais na relação dos alunos com a
matemática foram identificadas durante a realização de oficinas nas aulas dessa disciplina.
Os saberes dos participantes circularam:
•

nos encontros mensais presenciais entre o coordenador dos projetos (docente
universitário), o membro da SME-SP, os formadores das DRE, os pós-graduandos
e graduandos da Feusp, realizados alternadamente na SME e na Feusp;

•

no planejamento das oficinas, coletivo e a distância, produzido pelos
coordenadores das oficinas (docente universitário, membro da SME, formadores
das DRE, graduandos, pós-graduandos) e pelos professores e coordenadores
pedagógicos das escolas;

•

na realização das oficinas envolvendo o professor de sala de aula e acompanhadas
pelos coordenadores pedagógicos da escola;

•

na avaliação pós-oficinas, elaborada coletivamente pelos professores,
coordenadores pedagógicos da escola e coordenadores das oficinas.

Em todos esses momentos, as experiências e os conhecimentos profissionais de cada
participante foram compartilhados visando a atingir os objetivos dos projetos.
Os professores de escola básica contribuíram com o conhecimento sobre seus alunos
e sobre a comunidade escolar, enquanto os coordenadores pedagógicos colaboraram com sua
visão abrangente sobre as escolas e com aspectos observados durante a realização das oficinas
de matemática que, segundo eles, foram desconsiderados ou não tratados com a devida
importância.
Por sua vez, o membro da SME contribuiu com seu conhecimento sobre a rede de
escolas como um todo e os membros das DRE, com o conhecimento mais aprofundado sobre a
escola participante do projeto.
Finalmente, o docente da faculdade e os pós-graduandos colaboraram trazendo sua
experiência em ações de formação docente inicial e continuada e com as pesquisas realizadas
na faculdade, ao passo que as contribuições dos graduandos incidiram nas relações
estabelecidas entre o que estavam estudando na licenciatura ou na Pedagogia e a realidade de
sala de aula.69
A partir das considerações feitas anteriormente, é possível afirmar que os dois projetos
permitiram formações em terceiros espaços, compostos pela universidade e escolas básicas.

69

Segundo relatórios produzidos pelos componentes do grupo, responsáveis pelas ações de formação nas DRE do
município de São Paulo e também coordenadores das oficinas realizadas nas escolas.
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As ações e as dinâmicas também favoreceram a circularidade de saberes entre todos
os atores envolvidos nos dois projetos. As diferentes experiências, posições sociais e
profissionais foram mobilizadas durante o planejamento, a realização e a avaliação das oficinas
de matemática, três momentos nos quais a convivência entre os componentes dos projetos foi
imprescindível na consecução dos respectivos objetivos.
Logo, as ações referentes ao planejamento, à realização e à avaliação das oficinas
tiveram uma dimensão relacional, demandando de cada participante o esforço de encontrar a
melhor forma de conviver, pois essas ações nem sempre são desenvolvidas de modo
harmonioso, livre de tensões e conflitos.
Nestas circunstâncias, aspectos relativos à alteridade, à autonomia e à autoridade se
manifestaram, em diferentes intensidades e em função das especificidades inerentes a cada
participante: a) no planejamento das oficinas, em que os professores de escolas de educação
básica analisaram criticamente todas as sugestões de oficinas elaboradas pelos coordenadores,
propondo ajustes nos encaminhamentos ou solicitando supressões, até a produção da versão
final; b) na realização das oficinas, nas quais os alunos resolviam problemas em duplas,
argumentando e negociando significados, acompanhados pelos professores da sala e os
coordenadores pedagógicos da escola; c) na avaliação das oficinas, em que os professores das
escolas socializavam as próprias percepções sobre o trabalho realizado pelos coordenadores das
oficinas.
Em todos estes momentos, os participantes, independentemente de serem docentes
universitários, pós-graduandos, membros da SME ou de uma DRE, professores ou
coordenadores pedagógicos, não se intimidaram em socializar suas opiniões, concordâncias e
discordâncias.
No início dos projetos, quando o vínculo ainda não tinha sido plenamente estabelecido,
as preocupações dos professores das escolas de educação básica residiam na disciplina dos
alunos e na resolução correta das situações propostas, provavelmente motivados pelos possíveis
julgamentos que poderiam ser feitos dos trabalhos realizados por esses docentes. Todavia,
durante o seu desenvolvimento, eles se concentraram na garantia da realização das propostas
em duplas, auxiliando os coordenadores das oficinas, incentivando a participação equilibrada
de todos os alunos, motivando as exposições e mediando as possíveis manifestações de poder.
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Observou-se uma mudança significativa a partir da terceira oficina: os professores
começaram a reconhecer as resoluções dos alunos, diferentes das esperadas por eles, nem
sempre as mais simples ou corretas.

3.2 A resolução de problemas

Uma aula traduz a objetivação de intenções docentes visando à ampliação de
conhecimentos dos estudantes fundamentais para a compreensão do mundo onde habitam e para
atuar nele, norteando-se pela convivência harmoniosa entre as pessoas.
Selecionar atividades adequadas à aprendizagem de conceitos e de procedimentos
matemáticos, articuladas ao desenvolvimento e à utilização de estratégias aplicadas na
resolução das diversas situações vivenciadas pelos alunos, é uma das tarefas fundamentais do
trabalho docente.
Muitas destas atividades são materializadas por meio da resolução de problemas, um
dos temas mais estudados e discutidos na Educação Matemática.
É praticamente impossível conceber a resolução de problemas desvinculada do ensino
e da aprendizagem da matemática. Na escola, a resolução de problemas pode ser associada a
três aspectos intrinsecamente relacionados entre si: o professor, o problema e o aluno (CASTRO
MARTINEZ, 2008).
No entanto, a unanimidade relativa à sua importância desfaz-se diante das experiências
e das intenções de educadores, pesquisadores, formuladores de políticas públicas que se
aproximam da resolução de problemas.
A resolução de problemas é objeto de pesquisas, é recomendada em currículos oficiais,
é tema de encontros de educadores matemáticos, é motivo de preocupação de professores e
razão de frustração de alunos nas aulas de matemática. Não podemos perder de vista que, para
além da escola, a resolução de problemas é uma atividade intrínseca ao cotidiano de qualquer
pessoa e, particularmente, a toda atividade de cunho científico.
Independentemente de ser uma contribuição do aluno, ou seja, se é ele quem propõe
um problema para a turma resolver, ou se é o professor o responsável por esta seleção, em
última instância é o educador quem decide quais objetivos espera atingir com determinada
situação, como organizar e acompanhar os alunos, como intervir diante das suas produções. Por
sua vez, espera-se do aluno o comprometimento com a resolução do problema, elegendo, em
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seu repertório de conhecimentos, quais são os mais adequados para solucionar determinada
situação. Finalmente, o problema é o elo entre o ensino e a aprendizagem. É por meio dele que
conteúdos e estratégias são retomados ou, após se verificar que essas estratégias não são
suficientes para solucioná-lo, o problema converte-se em motivo de ampliação do
conhecimento matemático.
Como o foco desta investigação relaciona-se à prática do professor que ensina
matemática, este item do capítulo trata da resolução de problemas nas aulas de matemática e,
ao estudá-la, pretendemos aprofundar o conhecimento sobre aspectos relacionados ao tema,
inerentes à compreensão das concepções dos professores sobre problemas e sua resolução,
critérios para classificar determinada atividade como problema e quais as contribuições da
resolução de problemas na aprendizagem matemática dos alunos.
Inicialmente, teceremos reflexões em torno do que se compreende por problema. Em
seguida, trataremos da resolução de problemas, mais precisamente da relação entre modos de
concebê-la e as respectivas consequências no ensino e na aprendizagem da matemática.
Se resolução de problemas é uma expressão frequente em produções de educadores
matemáticos70, o significado atribuído a esta expressão pode ser uma fonte inesgotável de
conflitos. Diante da pergunta “o que é resolução de problemas?”, é provável o surgimento de
diferentes respostas, algumas complementares, outras contraditórias entre si.
A distância entre as concepções de educadores matemáticos torna-se maior quando
outras perguntas são feitas: o que é um problema? Quando e como propor problemas aos
alunos?
Torna-se mais complexo responder às perguntas propostas acima porque a resolução
de problemas está enredada em um conjunto de termos presentes nos discursos educacionais,
com significados polissêmicos: contexto, cotidiano, realidade...
No entanto, podemos supor que, independentemente de qualquer definição atribuída
aos termos “problema”, “contexto”, “cotidiano” e “realidade” ou à expressão “resolução de
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problemas”, a complexidade na resolução de uma situação cuja solução envolve conhecimento
matemático está relacionada à vontade e ao repertório de conhecimento de quem se propõe a
solucioná-la.
Determinar o quociente de 234.400 ÷ 10.899 por meio de uma técnica operatória
apoiada somente no uso de papel e lápis pode ser uma tarefa extremamente complexa para uma
criança dos anos iniciais de escolaridade, e extremamente fácil para um matemático
profissional. Desistir de encontrar o resultado do quociente acima pode ser a reação da criança,
por achar esta tarefa muito difícil de ser realizada. Neste caso, a busca pelo quociente e a divisão
acima deixam de ser um problema para ela.
A mobilização na resolução de uma situação não depende somente do modo como ela
é apresentada aos alunos. O sentido atribuído para quem se dispõe a resolvê-la e o benefício
recebido nesse empreendimento são tão importantes quanto a situação em si.
Resolver a adição 8.345 + 1.790 é extremamente significativo e estimulante para
alunos de 9 anos, ansiosos em saber se atingiram a marca de 10 mil latinhas de refrigerante,
quantidade mínima necessária na troca por ingressos de um parque de diversão.
Por outro lado, a busca da soma acima pode ser abandonada pelos mesmos alunos se
ela determina a resposta à pergunta: “quanto a escola gastou na compra de uma copiadora?”.
Por que empreender tanto esforço para encontrar algo destituído de sentido? Qual é o ganho em
reservar um tempo para determinar o preço de uma copiadora?
A relação “resolução de problemas” e “realidade” não é automática, isto é, nem toda
proposta de resolução de problemas resulta, necessariamente, na abordagem de aspectos da
realidade, já que nesta relação acrescenta-se, à polissemia atribuída à expressão “resolução de
problemas”, à multiplicidade de interpretações atribuída ao termo “realidade”.
Em 2018, congestionamento é uma realidade na cidade de São Paulo, assim como o
avanço dos casos de febre amarela e o aumento do consumo de drogas. Quais são os impactos
do congestionamento, da febre amarela e das drogas na vida de paulistanos estudantes de
escolas de educação básica? O fato de se constituírem em situações carentes de solução, como
condição de uma melhor qualidade de vida para os moradores da cidade de São Paulo, torna
obrigatória sua presença nos currículos de educação infantil e dos ensinos fundamental e
médio? Como abordar congestionamento, febre amarela e drogas com alunos de 7, 10 ou 14
anos? Com qual finalidade?
Outra relação não automática é a existente entre “resolução de problemas” e
“contexto”. A dificuldade em estabelecê-la deve-se à compreensão atribuída a este último
termo, e se as condições do problema fazem sentido para quem se propõe a solucioná-lo.
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Situações que envolvem a facilitação de troco são muito comuns no comércio. Diante
de uma compra no valor de 23 reais paga com uma nota de 50 reais, o caixa de um
estabelecimento comercial pede ao cliente 3 reais, para facilitar o troco.
A resposta à pergunta: “a situação acima é real e contextualizada?” depende do sentido
atribuído aos termos “real” e “contextualizada”. Enquanto para uma mãe a solicitação de 3 reais
a mais para pagar algo que custa 23 reais está carregada de sentido, para o filho dela, de 10
anos, pode ser algo muito distante, inexistente no repertório de experiências vivenciadas por
ele, pois são os adultos os responsáveis pelo pagamento das compras que a família realiza.
A complexidade existente na relação “realidade/contexto e resolução de problemas”
também se manifesta diante de problemas típicos de livros didáticos. Seguem dois exemplos:
1) Dona Cida comprou 15 dúzias de laranja e comeu 30 laranjas. Quantas laranjas
sobraram?71
Comprar frutas é uma ação corriqueira em todo o território nacional. Porém, a situação
acima, proposta na escola, pode levar um aluno a se perguntar: “o que leva uma senhora a
comprar 180 laranjas e a comer 30 delas? Ela comeu as 30 laranjas de uma vez e não passou
mal?” e, assim, deixar de pensar em uma possível estratégia de resolução do problema.
A situação acima nos remete ao cuidado que se deve ter na formulação de problemas
da matemática escolar. O contexto é verossímil, mas a falta de mais informações e/ou os
números que aparecem no enunciado o tornam, no mínimo, absurdo.
Acostumados a resolver situações nas quais as soluções são obtidas por meio da
aplicação de técnicas operatórias, quem as utiliza conclui que sobraram 150 laranjas.
Situações semelhantes às da compra e consumo de laranjas podem ser propostas na
escola com a finalidade de exercitar e desenvolver o senso crítico dos estudantes e não
necessariamente para eles exercitarem técnicas operatórias.
No caso da situação das laranjas, é mais adequado abandonar o texto do problema e
propor a resolução da expressão numérica 15 x 12 – 30.
2) No primeiro dia de uma epidemia de gripe, foram registrados cinco casos de
pessoas infectadas. No segundo dia, cada uma das cinco pessoas transmitiu a gripe a cinco
pessoas saudáveis. E assim a doença se propagou nos quatro dias seguintes. No final do sexto
dia, quantas pessoas já haviam sido infectadas? (CAMPINAS, 2013, p. 97).
A situação acima permite articulações entre matemática, geografia, ciências ou
biologia e pode ser considerada por educadores como um bom exemplo de situação real,
contextualizada e interdisciplinar.
71

Adaptado de Gitirana e Carvalho (2010).
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A solução é obtida por meio de diferentes estratégias apoiadas em diversos conceitos
e procedimentos matemáticos: potência no ensino fundamental ou progressão geométrica no
ensino médio.
Porém, uma análise mais aprofundada do texto do problema revela sua
inverossimilhança: qual gripe se comporta desta maneira, ou seja, a cada dia uma pessoa
infectada transmite a doença a, exatamente, cinco pessoas saudáveis?
Em vez de perguntar quantas pessoas estavam infectadas ao final do sexto dia, não
seria mais adequado perguntar quais ações colocar em prática, usando o conhecimento
matemático, visando à erradicação da gripe e a cura dos infectados?
Mais adiante, retomaremos a discussão sobre contexto e resolução de problemas. Por
ora, voltemos a tratar dos problemas da matemática escolar.

3.2.1 O que é um problema?
A resposta à pergunta: “o que é um problema?” não é única nem fácil de elaborar
porque, como já afirmamos anteriormente, são muitas as definições dadas ao termo “problema”.
Se o significado atribuído a este termo é fonte de conflito, o que é consensual em relação à
resolução de problemas? O que pensam os pesquisadores?
Porém, se há diferenças, menos ou mais significativas, entre estas definições, a
associação entre a situação e a falta de um procedimento direto e imediato para resolvê-la as
aproximam.
Esta associação compõe as definições de problemas formuladas por estudiosos do
assunto, entre eles Charles e Lester (1989), D’ Amore (2007), Mendonça (1999), Onuchic e
Allevato (2011), Saviani (2002), Van de Walle (2009) e Vila e Callejo (2006).
Se associarmos o termo “problemas” às situações nas quais falta, a quem decide
solucioná-las, pelo menos um procedimento de resolução direto e imediato, podemos afirmar
que a finalidade de aulas planejadas segundo a resolução de problemas é, justamente,
transformar problemas em não problemas.
Compreendemos a resolução de problemas como um processo individual e contínuo
no qual o resolvedor, diante de situações cujas soluções deseja ou sente necessidade de
encontrar, ora percebe que os conhecimentos que possui são necessários e suficientes para
resolvê-las, ora que se apresentam inadequados e/ou insuficientes para solucioná-las.
Em nosso ponto de vista, são as situações do último tipo as portadoras de potencial
não somente para estudar matemática, mas para fazer matemática. O desejo ou a necessidade
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de resolvê-las provoca, em quem decide solucioná-las, um processo compreendido pela análise
das situações, seleção e execução de estratégias de resolução, seguidas da percepção de que
estas são inadequadas ou insuficientes para resolver a situação.
A disposição de resolvê-las por meio de estratégias mais simples vai envolver
negociação de significados, argumentações, comprovações, refutações, erros e acertos, ações
inerentes à ampliação de conhecimentos.
Compreendemos que o fazer matemática, mais precisamente, as ações de “modelar,
simbolizar, abstrair, aplicar ideias matemáticas a uma larga gama de situações, e ter as
ferramentas do ofício para matematizar com sucesso” (SCHOENFELD, 1996, p. 8), somente
são relevantes se também forem concebidas como referências para solucionar situações
apresentadas fora da matemática escolar.
Existem outras definições de problemas nas quais a ausência de procedimentos diretos
para resolvê-los não é citada pelos autores ou aparece implicitamente. Boavida e outros (2008,
p. 15), por exemplo, definem problemas como “situações não rotineiras que constituem desafios
para os alunos e em que, frequentemente, podem ser utilizadas várias estratégias e métodos de
resolução”.
Dois aspectos na definição acima demandam reflexão mais aprofundada: 1) o
significado atribuído à expressão “não rotineiras”; 2) quando uma situação representa um
desafio para os alunos.
É possível inferir que a expressão “não rotineiras” refere-se às situações com
características diferentes das propostas aos alunos e que, por isso, tornam-se desafiadoras.
Porém, as situações por si só não são suficientes para serem concebidas como problemas; ser
problema ou não depende dos conhecimentos e das habilidades de quem se propõe a resolvêlas.
Pela definição de Boavida e outros (2008), a adição 1.384 + 2.170 é um problema para
quem nunca determinou a soma de parcelas com “muitos algarismos”, bem como não é uma
situação rotineira, se não faz parte do repertório de situações tradicionalmente resolvidas por
um aluno.
A definição proposta por Boavida e outros (2008) remete a uma associação muito
estreita entre estratégias de resolução de problemas e conhecimento cognitivo dos alunos. Essa
impressão se acentua quando, mais adiante, afirmam:
Assim, tem-se um problema quando se está perante uma situação que não
pode resolver-se utilizando processos conhecidos e estandardizados; quando
é necessário encontrar um caminho para chegar à solução e esta procura
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envolve a utilização do que se designa por estratégias. Caso contrário, isto
é, se a situação pode ser resolvida utilizando processos para nós conhecidos,
repetitivos ou mecanizados, que diretamente conduzem à solução, estamos
perante um exercício [...]. (BOAVIDA et al., 2008, p. 15)

A sensibilidade ou a percepção dos alunos, referendadas pelas próprias experiências
de vida, é desconsiderada pelos autores.
Pérez e outros (2005) concebem problemas como narrativas acessíveis, imagináveis e
significativas orientadoras dos alunos, tanto na natureza dos modelos quanto nas ferramentas e
operações necessárias nas respectivas resoluções, articuladas ao grau de exatidão das respostas
obtidas.
Percebe-se na concepção destes autores a intenção de relacionar problemas e
resoluções exatas, corretas, pelo uso adequado de modelos, ferramentas e operações. O aspecto
cognitivo suplanta os demais, ou seja, Pérez e outros (2005) desconsideram em sua definição
de problemas que, além de modelos, ferramentas e operações, estão em jogo na resolução de
problemas os conhecimentos e habilidades apropriados pelos alunos por meio das experiências
vividas por eles.
Analisaremos a seguir a definição de problemas de Pozo (1998) e Dante (1998), pois
as obras destes dois autores compõem o acervo de livros de formação docente das escolas
públicas do município de São Paulo onde, em uma delas, a parte empírica desta investigação
foi realizada.
Segundo Pozo (1998, p. 15), problema é “uma situação em que um indivíduo ou grupo
quer ou precisa resolver e para a qual não dispõe de um caminho rápido e direto que o leve à
solução”, ou seja, uma situação atinge o status de problema se é reconhecida como tal por quem
decide solucioná-la.
A definição acima não descarta o aspecto cognitivo inerente à resolução de um
problema, mas, ao articulá-la à vontade de quem se propõe a solucioná-lo, relativiza a definição
de problema. Uma situação por si só não é um problema ou deixa de existir caso ninguém se
interesse em solucioná-la.
Em situações de sala de aula, problemas mais complexos não são resolvidos pelos
alunos somente movidos pela imposição dos professores, mas motivados pelo prazer cognitivo
propiciado pela busca da respectiva solução (CÉSAR, 2000).
Porém, se Pozo (1998) considera a motivação e/ou a necessidade própria, não
aparecem em sua definição de problema possíveis motivos da falta de interesse pela resolução
de determinada situação e a influência das experiências vividas na busca de sua resposta.
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Por sua vez, Dante (1998, p. 9) define problema como “qualquer situação que exija o
pensar do indivíduo para solucioná-la”, e problema matemático como “qualquer situação que
exija a maneira matemática de pensar e conhecimentos matemáticos para solucioná-la”
(DANTE, 1998, p. 10).
O autor realiza um extenso trabalho de classificação (DANTE 1998). Diferencia
exercícios de reconhecimento de exercícios de algoritmos, sendo os primeiros relacionados à
identificação ou à lembrança de um conceito, de um fato específico, de uma definição ou
propriedade, enquanto os segundos, para serem solucionados, demandam a aplicação de vários
passos em determinada ordem.
A diferenciação proposta por Dante (1998) deixa em segundo plano o interesse e os
conhecimentos prévios dos resolvedores, sejam exercícios de reconhecimento ou de algoritmos.
Observa-se a mesma desconsideração na classificação de problemas.
Se professores da rede pública municipal de São Paulo, diante da necessidade de
ampliar os próprios conhecimentos relacionados ao ensino e à aprendizagem de matemática por
meio da resolução de problemas, consultarem as obras de Pozo (1998) e de Dante (1998),
poderão deduzir que o aspecto cognitivo é o mais significativo na classificação de uma situação
como um problema. Também poderão deduzir que o aspecto cognitivo é o mais relevante na
busca das soluções dos problemas e, consequentemente, as vontades, os interesses e as
experiências vividas pelos estudantes, dentro e fora da escola, não são fatores relevantes nesse
processo.
Nesta pesquisa, conceituaremos como problema qualquer situação cuja necessidade de
resolução seja reconhecida e assumida por quem decide solucioná-la. Esta definição desloca o
foco do aspecto cognitivo e de determinadas características de uma atividade para o sujeito que
se propõe a resolvê-la.
Neste sentido, a resolução de problemas compreende o processo norteado pelo
conhecimento acumulado pelo sujeito durante as experiências vividas nos diferentes grupos
sociais dos quais faz parte, ou seja, os conhecimentos apropriados no cinema, no clube, na rua,
em uma festa, no mercado, em casa, na igreja etc. são tão importantes na busca da solução de
um problema quanto os conhecimentos apropriados por meio das situações formais de
aprendizagem, vivenciadas na escola.
Segue o exemplo de uma situação na qual as experiências vividas fora da escola
mostram-se significativas na resolução de problemas.: Ana e Beatriz são irmãs e querem dar
um bombom para cada amigo delas. A caixa de bombons que elas querem comprar custa 48
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reais e tem 24 bombons. Ana contribuiu com 22 reais para a compra da caixa, enquanto Beatriz
contribuiu com 26 reais. Quantos bombons da caixa são de Ana? E quantos são de Beatriz?
O preço pago pela caixa de chocolates pode ser muito mais significativo do que a
determinação da quantidade de bombons correspondente a cada irmã.
A experiência externa à escola vivida pelos alunos72 pode suscitar a elaboração de
outro problema: “por que comprar uma caixa de bombons por 48 reais se nos mercados do
bairro há caixas vendidas por 6 reais?”, mostrando que, nesta situação, o que mais os
sensibilizou, tornando-se o verdadeiro problema, foram os prováveis motivos em gastar tanto
dinheiro na compra dos bombons, e não a busca de resposta à pergunta do problema.

3.2.2 Resolução de problemas na matemática escolar

Diversos educadores e pesquisadores (BOAVIDA et al., 2008; DANTE, 1998;
DELOWSKI et al., 2009; ONUCHIC; ALLEVATO, 2005; PÓLYA, 1997; POZO, 1998;
SANTOS, 2014; SMOLE; DINIZ, 200173) defendem a resolução de problemas como
possibilidade de enfrentamento do desinteresse estudantil pela matemática e/ou como estratégia
para que essa matéria faça sentido para eles.
Todavia, a resolução de problemas é, ao mesmo tempo, fonte de muitas dificuldades
para os estudantes (BOAVIDA et al., 2008; CASTRO MARTÍNEZ, 2008; SMOLE; DINIZ,
2001), relacionadas à compreensão do texto do problema ou ao estabelecimento de relações
entre dados, perguntas e estratégias de resolução, manifestadas por meio de perguntas como:
“Professor (a), esse problema é de mais ou é de menos?”
Se dificuldades ligadas à compreensão do enunciado do problema podem ser superadas
pela organização de aulas planejadas com a finalidade de alfabetizar matematicamente os
estudantes, isto é, auxiliá-los a compreender e a se comunicar por meio da linguagem
matemática, empreendimento mais complexo reside na superação de dificuldades relacionadas
ao estabelecimento de relações entre dados, perguntas e estratégias de resolução.
A complexidade se justifica pelas características e pelo modo como os problemas são
propostos aos estudantes.
Dependendo das experiências vividas, problemas são, para professores, situações da
matemática escolar comunicadas na forma de textos, propostas aos alunos logo após a aplicação
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Reação dos alunos de uma turma de 9º ano em 2015 na qual o autor era professor de Matemática.
Obra que compõe o acervo de referências bibliográficas para a formação continuada de professores em serviço
na escola onde a pesquisa de campo foi realizada.
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de alguma técnica operatória visando à obtenção de somas, diferenças, produtos ou quocientes
(GONZÁLES, 1998).
Nesta perspectiva, problemas são apenas aplicações de determinadas técnicas
operatórias. Por exemplo: se forem propostos logo após a realização de várias adições, esperase dos alunos a resolução por meio desta operação. Nessa sequência, não importa qual é o
enredo do problema, pois sua resolução compreende a manipulação dos dados do enunciado
por meio da aplicação da técnica operatória aprendida anteriormente (PÉREZ; RAMIREZ,
2011).
A resolução de problemas proposta em todos os anos escolares, na sequência descrita
acima, pode ser generalizada e interpretada pelos alunos como um padrão: este é o jeito correto
de propor e de resolver problemas!
Além disso, as experiências vividas pelos professores podem limitar os problemas aos
conteúdos matemáticos relacionados aos números, às operações e à álgebra, logo, situações
envolvendo conteúdos relacionados à geometria, medidas ou tratamento da informação não
possuem o mesmo status de problemas.
Em nossa opinião, há outro aspecto que dificulta a aprendizagem dos alunos na
resolução de problemas: o conhecimento dos professores sobre determinado conteúdo
matemático − os conceitos e procedimentos – e, consequentemente, a interpretação feita por
eles das produções dos alunos.
Neste sentido, concordamos com as conclusões de Giobeli e Cordeiro (2016) a partir
de problemas envolvendo adição e subtração, e entendemos que esses achados podem ser
extensíveis às demais operações e a outros conteúdos da matemática escolar.
Após analisarem produções de alunos, Giobeli e Cordeiro (2016) concluíram que os
erros cometidos por eles, causados, segundo os pareceres dos respectivos professores, por
dificuldades linguísticas relacionadas aos textos dos problemas, eram, na realidade,
interpretações errôneas dos próprios professores, que não admitiam, entre outras, a resolução
de um “problema de subtração” por meio da operação de adição74.
Mas não é somente o estabelecimento de relações entre dados, pergunta e estratégias
de resolução que se fragilizam, ou mais grave, perdem a necessidade. A resolução de situações
da matemática escolar em que a solução é obtida por meio de operações com todos os dados do
enunciado, a resposta é única, e obtida por meio da aplicação de uma ou mais técnicas
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Por exemplo: diante da situação “João tinha 210 reais e, após receber uma quantia por um trabalho realizado,
ficou com 680 reais. Quanto ele recebeu pelo trabalho?”, não aceitar a resolução 210 + 470 = 680 como correta.
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operatórias, contribui para o distanciamento dos alunos do fazer matemática, porque eles
perdem a oportunidade de lidar com problemas genuínos, ou seja, situações cujas soluções
exigem diversas ações: definir qual é a incógnita; localizar quais os dados necessários em sua
resolução; decidir quais estratégias são mais adequadas para solucionar o problema; verificar a
adequação da solução obtida75.
Em problemas matematicamente genuínos, a incógnita nem sempre aparece
explicitamente no texto, demandando a análise do enunciado com o objetivo de encontrá-la e,
posteriormente, defini-la. Quando isto acontece, torna-se necessário analisar os dados que são
relevantes, ou não, na solução do problema (PÉREZ; RAMÍREZ, 2011).
Problemas desta natureza exigem tempo para serem solucionados e, do mesmo modo
como se observa em matemáticos profissionais, estão sujeitos a serem resolvidos
incorretamente ou por meio de estratégias mais complexas.
Nas circunstâncias evidenciadas no parágrafo anterior, a matemática escolar, de fato,
aproxima-se da ciência de referência, pois ao longo do processo do desenvolvimento da
matemática a busca do certo e do exato nunca esteve apartada das idas e vindas, das certezas e
sínteses provisórias, e dos erros, característicos de qualquer processo de crítica ao conhecimento
já sistematizado e/ou à produção de novos conhecimentos.
A organização de uma aula na qual, primeiro os alunos aprendem uma técnica
operatória e depois, a aplicam na resolução de problemas inverte o processo de como o
conhecimento matemático é historicamente produzido. Neste caso, os procedimentos de
resolução não são aplicados na busca da resolução de um problema verdadeiro, visto que a
situação se torna pretexto para aplicar determinado procedimento de resolução.
Aulas de matemática organizadas desta maneira transmitem a falsa ideia de que
primeiro apresenta-se uma estratégia de resolução e, posteriormente, uma situação cuja resposta
é obtida por meio daquela estratégia. Reforça a concepção da matemática compreendida como
um conjunto de conhecimentos prontos e acabados, circunscrita à resolução de situações
escolares distantes da realidade vivida pelos alunos fora desse universo.
Esta organização também desconsidera o caráter provisório dos repertórios de
conhecimento dos estudantes, as experiências vividas, a inadequação ou não de tal repertório
na busca da solução de determinada situação, o levantamento de hipóteses e sua verificação, a
socialização da respectiva solução e a participação em debates organizados para todos tomarem
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Conforme heurísticas de resolução de problemas elaboradas por Pólya (1997).
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ciência, analisar, fazer críticas devidamente fundamentadas, negociar significados e, assim,
seguir os mesmos procedimentos de um matemático profissional.
Conforme mostrado anteriormente, propor situações em aulas de matemática visando
apenas à possibilidade de os alunos identificarem qual operação as solucionam reduz a
resolução de problemas a uma atividade de exercitação. Concebida desta maneira, tanto os
alunos quanto os professores afastam-se de estratégias e capacidades inerentes à busca de
resolução de qualquer situação na qual, em um primeiro momento, o modo de solucioná-la não
seja tão evidente ou imediato.
A consequência desse afastamento é a impossibilidade de praticar e desenvolver
habilidades de pensamento relativas à exploração, tomada de decisão, levantamento de
hipóteses e respectiva submissão a provas; à abstração e generalização; à proposição de novas
ideias; ao desenvolvimento permanente da própria confiança na compreensão e na resolução de
problemas (CASTRO MARTÍNEZ, 2008).
Este cenário remete-nos às ideias de Pólya (1997) sobre a resolução de problemas da
matemática escolar. O autor deposita na resolução de problemas a possibilidade de a educação
contribuir para o desenvolvimento da inteligência humana, inspirado pela busca consciente de
meios, em princípio, desconhecidos visando ao alcance de determinado fim.
Concordamos com Pólya (1997, p. 2) quando ele estabelece uma correlação entre
desenvolvimento da inteligência e a resolução de problemas: “o aluno desenvolve sua
inteligência usando-a; ele aprende a resolver problemas, resolvendo-os”.
Se for lida rapidamente e dissociada de reflexão mais aprofundada, a afirmação acima
pode constituir-se em argumento em defesa da importância da matemática escolar no
desenvolvimento da inteligência. Porém, a definição de inteligência elaborada por Pólya (1997,
p. 2) revela a articulação da escola com as demais instituições sociais e sua importância no
enfrentamento de problemas, em nível científico, nos mais diversos contextos: “[...] a
inteligência é essencialmente a habilidade para resolver problemas: problemas do cotidiano,
problemas pessoais, problemas sociais, problemas científicos, quebra-cabeças, toda sorte de
problemas”.
Pólya (1997) aborda outro aspecto concernente à resolução de problemas, já
mencionado por nós e que, assim como o autor, consideramos essencial no desenvolvimento da
inteligência humana: o professor.
A prática docente pode elevar a habilidade dos alunos em resolver problemas ao seu
ponto mais alto, por meio de situações adequadas aos níveis cognitivos dos alunos, e de
intervenções norteadas pela intenção em desenvolver as respectivas autonomias, pela sensação
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prazerosa da descoberta, pela certeza de contar com o auxílio do professor no enfrentamento
dos obstáculos necessários até chegar às respectivas soluções (PÓLYA, 1997).
Nossa concepção sobre a formação docente dialoga com as ideias de Pólya (1997, p.
3), pois ele defende a necessidade deste profissional possuir as habilidades favoráveis à
resolução de problemas: “ninguém pode ensinar o que não aprendeu. Nenhum professor pode
comunicar a experiência da descoberta, se ele próprio não a adquiriu”.
Se o professor, na condição de estudante, também resolveu problemas aplicando
técnicas operatórias estudadas em aulas anteriores em situações solucionadas por meio destas
técnicas, é compreensível que o senso crítico, a desconfiança, as abordagens da situação por
meio de diferentes perspectivas sejam relegadas a segundo plano, ou até mesmo desapareçam
das aulas de matemática.
Nessas condições, alunos chegam a respostas, fundamentadas na aplicação de técnicas
operatórias, de problemas cujos dados são insuficientes ou inadequados às respostas das
respectivas perguntas. Na situação: “Uma sala de aula tem 25 alunos e 5 alunas. Qual é a idade
da professora de matemática desta sala?”, a resposta mais frequente é: “30 anos”.76
Consequência de anos de matemática escolar nos quais todos os problemas propostos foram
solucionados por meio de, pelo menos, uma técnica operatória. Assim, se a relação entre
quantidade de alunos e idade da professora, segundo as condições do problema, é absurda ou
inexistente, isto não é relevante e passa despercebido.
Ao mesmo tempo, a resposta “30 anos” revela indícios da busca de soluções razoáveis
pelos alunos. É possível uma professora ter 30 anos de idade. Pode ter 20, resultado de 25 – 5,
porém não terá 125 anos e muito menos 5 anos, resultados correspondentes às operações 25 x
5 e 25 ÷ 5.
A situação da idade da professora é uma adaptação do problema da “idade do capitão”
que faz parte da pesquisa de Stella Baruk (apud D’AMORE, 2007) realizada em 1985: “Em um
barco existem 26 carneiros e 10 cabras. Qual é a idade do capitão?” Em um total de 97 alunos,
76 responderam que o capitão tinha 36 anos de idade, adicionando os números do enunciado.
Respostas absurdas para um problema absurdo são perfeitamente justificáveis por
estudantes cuja concepção de problemas externos à escola não é a mesma atribuída por eles aos
problemas escolares. São, na realidade, visões opostas: enquanto os primeiros são concebidos
como concretos e associados à vida exterior à escola, os segundos não são problemas reais,
possuem certa dose de artificialismo, pois são problemas da matemática escolar, logo, não
76

Respostas dadas por alunos do 6º ao 9º ano de uma escola da rede pública municipal de São Paulo na qual o
autor desta tese foi professor durante 20 anos.
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impedem as respectivas resoluções segundo características pré-definidas, sendo a aplicação de
determinadas operações uma das mais utilizadas (D’AMORE, 2007).
As respostas dadas pelos alunos aos problemas da idade da professora e da idade do
capitão ratificam a força do contrato didático (BROUSSEAU, 1982), 77 visto que, mesmo sem
solução, os alunos a encontram, realizando uma operação com os números dos enunciados.
Se o texto de um novo problema é parecido com o dos problemas já resolvidos, e se as
respostas àqueles problemas foram obtidas por meio de operações, resultando em uma solução
correta e única, os alunos depositam no professor a confiança de que este novo problema é como
os demais já propostos por ele e se eximem da necessidade de analisar as relações entre dados,
condições impostas pelo texto e pergunta. Podemos deduzir, então, que existem relações entre as
características dos problemas propostos aos alunos, as ações dos professores diante destes
problemas e as atitudes dos estudantes ao resolvê-los (D’AMORE, 2007).
Qual será o comportamento de um aluno acostumado a resolver problemas por meio
de operações aritméticas quando se depara com uma situação sem solução, isto é, no qual
nenhuma operação com os dados do enunciado a soluciona?
Confrontado pela prática constantemente repetida de um “contrato didático”,
segundo o qual o professor não tem como objetivo “enganar” o aluno
colocando-lhe um problema sem solução, o estudante, acreditando ter
descoberto uma fraude em uma pergunta do professor, denunciará a ruptura
do pacto em nome da lógica do problema? Ou, custe o que custar, se manterá
calado – mesmo sabendo, desde o início, não estar correta ou pelo menos ser
duvidosa? (D’AMORE, 2007, p. 105)

A partir das ideias sobre contrato didático (BROUSSEAU, 1982; D’AMORE, 2007),
é possível inferir que este tem influência significativa na formação de crenças por parte dos
discentes relativas à resolução de problemas da matemática escolar. Crenças que, se não são
tomadas como objeto de estudo nas aulas de matemática − assim como são, por exemplo,
técnicas operatórias ou propriedades de figuras planas −, impelem os alunos a se lançarem às
cegas, manipulando símbolos e operações matemáticas sem compreender a relação existente
entre estes elementos e as condições do problema (BOAVIDA et al., 2008).

77

Refere-se a outros elementos constituintes da sala de aula: 1) a interpretação das atividades e das informações
complementares fornecidas pelo professor; 2) o cumprimento às normas negociadas, ou impostas, características
singulares e, ao mesmo tempo, frequentes no professor. Em síntese, o contrato didático compreende os hábitos
do professor esperados pelos alunos e o comportamento dos alunos esperado pelo professor (BROUSSEAU,
1982).
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“O que é que os alunos estão a aprender na escola acerca de resolução de problemas
que os leva a tentar resolver problemas de forma não natural?” e “Por que é que os alunos,
quando resolvem problemas, se preocupam tão pouco em verificar se as soluções fazem
sentido” são duas perguntas formuladas por Lester (1994, p. 15-16), após observar resoluções
absurdas de atividades propostas a estudantes de diferentes faixas etárias.
A complexidade inerente à atividade de resolução de problemas; a inexistência de um
acordo entre educadores matemáticos sobre o que compreende o processo de resolução de
problemas; o pouco envolvimento dos alunos em processos reais de resolução de problemas,
são três razões apontadas por Lester (1994, p. 16) que justificam por que os estudantes são
incapazes de resolver problemas, principalmente aqueles cujas características distanciam-se de
situações presentes nos livros didáticos ou propostas pelos professores.
As várias definições atribuídas ao termo “problema” ou à expressão “resolução de
problemas”, evidenciadas no item 3.2.1, ratificam as duas primeiras razões apontadas por Lester
(1994); a terceira razão é confirmada pelo fato de materiais didáticos e/ou professores
apresentarem, primeiro, um problema seguido da respectiva resolução e, depois, proporem
problemas parecidos com o exemplo.
Podemos concluir, até este ponto, que pelo menos dois fatores contribuem para o
surgimento de respostas absurdas aos problemas da matemática escolar: o contato com
conteúdos matemáticos desprovidos de sentido e o respeito às regras do contrato didático.
Formuladas as conclusões sobre as influências da prática docente, mais precisamente
do contrato didático e do conhecimento matemático na resolução de problemas, podemos voltar
a analisar as resoluções dos alunos para o problema: “Uma sala de aula tem 25 alunos e 5
alunas. Qual é a idade da professora de matemática desta sala?”.
A crença segundo a qual todos os problemas têm necessariamente uma solução,
obtida por meio de algoritmos das quatro operações elementares, aliada à falta de domínio
dos componentes de uma operação (CEBOLA, 2002), justificam a opção pela resposta 30
anos. O resultado da adição 25 + 5 foi o mais adequado porque, segundo o domínio da
experiência dos alunos, 30 anos é uma idade razoável para quem é professora de matemática.
Domínio da experiência é um constructo que designa o lugar do encontro entre o
trabalho realizado pela escola, materializado por experiências familiares e significativas, e as
experiências reais ou potenciais dos alunos vividas fora dela. (BOERO apud ALMOULOUD;
FERREIRA, 2012).
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Porém, o mesmo domínio da experiência não foi suficiente para contradizer a crença
de que todo problema da matemática escolar possui solução obtida por meio de técnicas
operatórias. Eles não percebem que, devido ao contexto da situação, 25 alunos mais 5 alunos,
não pode resultar na idade de 30 anos da professora, a não ser que esta informação esteja
implícita no enunciado.
A crença informada acima impede a percepção da insuficiência dos dados em função
da pergunta e induz, com os dados disponíveis, à busca de uma resposta plausível para o
problema.
A fragilidade no enfrentamento da resolução de problemas da matemática escolar
também se manifesta em situações com excesso de dados, ou com várias respostas, ou sem
dados numéricos.
O hábito de sempre resolver problemas em que todos os dados presentes no texto são
necessários e suficientes na obtenção das respectivas resoluções desobriga o estudante, baseado
nas regras do contrato didático, de, a partir da pergunta, selecionar quais dados do enunciado
são relevantes ou não para responde-la, ação inerente, por exemplo, à resolução de problemas
com excesso de dados.
Passados mais de 20 anos, pesquisas, relatos de professores em ações de formação
continuada e resultados de avaliações, institucionais ou não, revelam a atualidade das três
razões apontadas por Lester (1994) para explicar as dificuldades dos alunos diante de problemas
diferentes dos tradicionalmente propostos pelo professor e/ou presentes em livros didáticos.
Investigações como as de D’Amore (2007), Lester (1994), Pólya (1997) e Schoenfeld
(1996), entre outras, têm contribuído para: 1) tornar a resolução de problemas mais acessível
aos alunos; 2) elaborar consensos em torno do significado atribuído à resolução de problemas;
3) ampliar as possibilidades do envolvimento dos alunos em processos reais de resolução de
problemas.
Entre essas investigações, podemos citar as realizadas por D’Amore (2007), que
enfatiza o quanto a definição de problemas e o processo de resolução de problemas concebidos
pelos alunos distanciam-se das concepções de educadores matemáticos.
Alunos limitam problemas a “um conjunto de palavras onde há números” (D’AMORE,
2007, p. 292). Esta concepção exclui da categoria de problemas, situações envolvendo conceitos
geométricos ou problemas de lógica, entre os quais é comum não existir referência a qualquer
quantidade.
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O autor evidencia a ruptura realizada por alunos entre problemas “reais” e problemas
“escolares” e como, na busca de respostas aos problemas escolares, reduzem qualquer problema
a um exercício de rotina, isto é, resolver um problema, “mais do que regras por descobrir, tratase de regras para aplicar. E pronto!” (D’AMORE, 2007, p. 293).
Diante da situação “Qual será a temperatura da água em um recipiente se você
despejar nele uma garrafa com água a 80º e uma a 40º?”, a resposta 120º aparece com certa
frequência. Porém, se aos mesmos estudantes é proposto o problema “Como fica a água se você
coloca, em um recipiente, água quente e água fria?”, a resposta é unânime: morna (D’AMORE,
2007, p. 293).
A resposta 120º ilustra como alunos concebem problemas da matemática, propostos
na escola: sem nenhuma referência a alguma forma de realidade empírica:
Mais do que contextualizar a narração do texto, parece que quem deve
resolver o problema quase procure “inferir a operação matemática necessária
diretamente da formulação verbal do texto do problema escolar” [...] além
disso, naquele texto há a ideia fatídica de colocar primeiro uma água e depois
acrescentar a outra, o que fatalmente leva à ideia de adição... (D’AMORE,
p. 2007, p. 293)

Problemas reais nem sempre se apresentam por meio de textos escritos, nos quais todos
os dados necessários em sua resolução estão explícitos e acompanhados de indicações ou dicas
de como operá-los.
Nós entendemos que o desafio não está no lugar ocupado pela resolução de problemas
na comunidade de educação matemática, porque, entre a vasta produção intelectual de
educadores matemáticos e as dificuldades manifestadas pelos alunos na resolução de
problemas, está o professor. Em outras palavras, as contribuições da Educação Matemática
referentes à resolução de problemas passam, necessariamente, pelos professores que ensinam
matemática nas escolas básicas. Em última instância, reside nos professores parte considerável
do sucesso dos alunos na resolução de problemas, pois o desempenho destes neste tipo de
atividade não é produto de um processo planejado e colocado em prática pelos próprios alunos.
Estudantes de 6 a 17 anos de idade não são autodidatas na seleção de problemas em função de
determinadas habilidades que desejam desenvolver por si mesmos.
Portanto, consciente desta responsabilidade, a organização do ensino segundo a
resolução de problemas torna-se um desafio, evidenciado por Pólya (1997), três anos após a
publicação do texto de Lester (1994): “ninguém pode ensinar o que não aprendeu. Nenhum

147

professor pode comunicar a experiência da descoberta, se ele próprio não a adquiriu” (PÓLYA,
1997, p. 3).
Pólya (1997) auxilia-nos a compreender por que as três razões apontadas por Lester 78
(1994) como causas das dificuldades dos alunos na resolução de problemas, em maior ou menor
grau do que observado em 1994, ainda se manifestam nas aulas de matemática da atualidade.
Porém, nenhuma delas se origina em ações dos próprios alunos, estando todas intimamente
relacionadas à pratica docente.
As habilidades de resolução de problemas construídas pelos professores por meio das
experiências escolares, do ensino fundamental ao ensino superior, podem reforçar crenças
explicitadas anteriormente e outras mais. Do mesmo modo como acontece com as habilidades
dos alunos, as dos professores não são construídas naturalmente, por conta própria, mas são
condicionadas, conformadas e formatadas por suas experiências escolares de resolução de
problemas. Se, em seu (longo) processo de aprendizagem, o professor se deparar com problemas
cuja solução é única e obtida somente por meio da aplicação de determinada técnica operatória,
serão estas as características dos problemas propostos por ele a seus alunos.
Problemas para alunos não são, necessariamente, situações cujas soluções afetam a
vida deles, pois atividades puramente matemáticas também podem envolvê-los em raciocínios
práticos e eficientes (MASON, 1996). Qualquer problema pode ser interessante ou não para os
alunos, pois essa qualidade não é inerente ao problema em si:
[...] problemas matemáticos são apenas tinta no papel. Não são interessantes
nem desinteressantes, não sendo também nem estimulantes, nem
enfadonhos. Essas qualidades só surgem na presença de pessoas. Os
estudantes podem ficar estimulados ou aborrecidos. As condições que
suportam essas reações têm muito a ver com as atitudes e a atmosfera criada
pelo professor. A demonstração desta suposição não é, contudo, uma questão
fácil. (MASON, 1996, p. 77)

Após os apontamentos acima, elaborados a partir das ideias de Lester (1994), de
Mason (1996) e de Pólya (1997), podemos tratar de outra consequência da crença de que a
solução de um problema é única e obtida pela aplicação de uma ou mais técnicas operatórias na
aprendizagem da matemática escolar.
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A complexidade inerente à atividade de resolução de problemas; a inexistência de um acordo entre educadores
matemáticos sobre o que compreende o processo de resolução de problemas; o pouco envolvimento dos alunos
em processos reais de resolução de problemas.
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Diante do problema: “João e Maria têm 15 lápis de cor. Quantos destes lápis são de
João?”, alunos o resolvem por meio da operação 15 ÷ 2 e chegam à resposta: João e Maria
possuem, separadamente, 7 lápis de cor.79
Como todo problema, este também é passível de crítica quanto ao contexto, à
elaboração ou à finalidade.
Independentemente dos comentários acima, pode-se atribuir à justiça o motivo de a
resposta ser “7 lápis para João e 7 lápis para Maria”. Contudo, o critério é outro. Esta resposta
se fundamenta em experiências escolares de resolução de problemas, pois os estudantes
localizam, nos respectivos repertórios, problemas parecidos com este, já solucionados
anteriormente, e concluem: é uma situação com jeito de problema de divisão!
É uma situação de divisão, mas não é a divisão equitativa, com presença garantida e
obrigatória na lista de conteúdos matemáticos da escola básica.
Após chegar à resposta “7 lápis para cada”, nenhum aluno se sentiu incomodado com
o fato de a resposta ser incompatível com os dados do problema. Juntos, João e Maria possuem
15 lápis e 7 + 7 totalizam 14 lápis. Um lápis desapareceu na resposta.
Nenhum aluno estabeleceu, por meio de seus respectivos domínios de experiência,
relações entre o problema dos lápis e situações fora da matemática escolar, onde divisões em
partes desiguais são mais frequentes do que divisões euclidianas80.
A situação acima ilustra o cuidado na seleção das atividades propostas aos estudantes,
pois “problemas bem escolhidos podem ser usados como catalisadores em discussões, levando
os alunos a pensar matematicamente” (SCHOENFELD, 1996, p. 61).
Nós partilhamos desta ideia, mas, dissociada de todo o processo de resolução de
problemas, pode passar a impressão, tanto sob a perspectiva do aluno quanto sob a do professor,
de que os bons problemas81, por si só, contribuem no desenvolvimento do pensamento
matemático dos alunos. Também demanda destacar quais critérios considerar para selecionar
bons problemas.
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Respostas dadas por alunos de 6º ao 9º ano, em 2015, de uma escola da rede pública municipal de São Paulo na
qual o autor foi professor durante 20 anos.
80
Divisão euclidiana: sejam a e b números naturais com b≠0. Existem dois únicos números naturais q e r tais que
a = b∙q + r, onde 0 ≤ r < b.
81
Bons problemas: acessíveis aos alunos, facilmente compreendidos por eles e resolvidos de várias maneiras.
Além disso, possibilitam boas explorações, são adequados na aplicação ou na introdução de importantes ideias
matemáticas e contribuem “para o desenvolvimento de instrumentos heurísticos dos estudantes”
(SCHOENFELD, 1996, p. 69).
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Em nossa opinião, as experiências exteriores à escola são decisivas no modo como os
problemas podem ser abordados pelos alunos na matemática escolar; todavia, ou elas não são
validadas na escola ou os alunos não vivenciam, nas aulas de matemática, momentos nos quais
são explicitamente incentivados a estabelecer relações entre estes “dois mundos”.
O próprio Schoenfeld (1996) fornece exemplos de problemas cujo potencial para o
desenvolvimento do pensamento matemático é perdido quando abordados pelos estudantes
como problemas da matemática escolar, isto é, resolvidos pela aplicação de uma ou mais
técnicas operatórias usando os números dos enunciados e obtendo apenas uma solução.
O problema a seguir é um destes exemplos: “Um autocarro82 do exército leva 36
soldados. Se 1.128 soldados estão a ser mandados para os seus lugares de treinos, quantos
autocarros são precisos?”83 (SCHOENFELD, 1996, p. 62). A resposta de 29% dos alunos foi
31 autocarros e resto, 12; 18% responderam 31 autocarros; 30% fizeram os cálculos
incorretamente e 23% responderam corretamente, 32 autocarros.
É importante notar que 70% dos estudantes fez o cálculo correto. Eles
aprenderam as lições de aritmética, [...] cegamente e de cor. Quando os
estudantes referem que os autocarros têm “sobras”, é claro que eles não
olharam para o problema como se este fosse real. Eles veem-nos como
problemas escolares de Matemática, típicos – para exercício e prática – que
os estudantes não esperam que façam sentido. (SCHOENFELD, 1996, p. 65)

Pensemos em um aluno cuja resposta foi 31 autocarros e resto 12. Se ele fosse o
responsável por solicitar os autocarros necessários no transporte de todas as pessoas,
dificilmente pediria 31 autocarros e resto 12 a quem o atendesse, pois fora da escola “31
autocarros e resto 12” representa 31 autocarros com 36 passageiros cada e 12 passageiros fora
desses autocarros. Esse aluno perceberia a necessidade de, no mínimo, 32 autocarros de 36
lugares cada para transportar 1.128 soldados.
São poucos os espaços nas aulas de matemática em que problemas incentivam a
interação entre os alunos, mais precisamente por meio das respectivas resoluções, envolvendoos em processos de conjectura, negociação de significados, provas e refutações; e muitos são
os espaços reservados ao domínio de técnicas e de exercícios típicos (SCHOENFELD, 1996).
Bons problemas são acessíveis aos alunos, facilmente compreendidos por eles e
resolvidos de várias maneiras. Possibilitam boas explorações, são adequados na aplicação ou
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O enunciado do problema está escrito em português de Portugal. O termo “autocarro” refere-se a ônibus.
Um dos problemas propostos em um exame nacional de matemática realizado nos Estados Unidos em 1983.
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na introdução de importantes ideias matemáticas e contribuem “para o desenvolvimento de
instrumentos heurísticos84 dos estudantes” (SCHOENFELD, 1996, p. 69).
Além dessas características, têm em comum o potencial de fazer a matemática ter
sentido aos estudantes sem, necessariamente, serem situações do cotidiano extraescolar dos
alunos. Podem ser problemas cujo objetivo seja a simbolização, a execução de operações
matemáticas relevantes e a interpretação dos resultados em função da situação original, ou com
foco na capacidade de comunicar-se matematicamente ou, ainda, problemas que ajudam a ver
os complexos dilemas do cotidiano sob outra perspectiva.
À concepção de bons problemas descrita acima agregamos o potencial que eles
possuem em mobilizar habilidades relativas à interpretação e análise do contexto dos
problemas, essenciais na seleção dos conhecimentos necessários em sua resolução e, tão
importante quanto, “analisar por que razão uma determinada estratégia falhou e que alternativa
de resolução do problema deve ser ensaiada” (ABRANTES; SERRAZINA; OLIVEIRA, 1999,
p. 33).
Por estar muito centrada no desenvolvimento do próprio pensamento matemático, a
concepção de bons problemas proposta por Schoenfeld (1996) pode induzir a pensar que sua
importância se limita à matemática científica ou escolar. No entanto, ao reconhecer que a
resolução de (bons) problemas contribui no enfrentamento dos dilemas do cotidiano, o autor
destaca a inadequação da indução formulada acima; em outras palavras, tais problemas
favorecem a exploração, a execução de operações e a interpretação de resultados de situações
nas quais não são alunos que as enfrentam, mas sujeitos envolvidos em complexos conflitos
sociais, cujos encaminhamentos podem exigir conhecimentos matemáticos e além deles,
possivelmente, posicionamentos em relação ao que é justo, ético, honesto...
Neste âmbito, as ideias de Schoenfeld (1996) aproximam-se da definição de problema
já anunciada por nós: qualquer situação cuja necessidade de resolução seja reconhecida e
assumida por quem decide solucioná-la.
Todavia, para que a resolução de problemas da matemática escolar seja uma via de
acesso ao pensamento matemático mais elaborado, devem ser garantidas a relevância, as
múltiplas soluções e os problemas open-ended (abertos), características denominadas por
Schoenfeld (1996) de “estética dos problemas”.
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Heurísticas de resolução de problemas serão desenvolvidas no item 3.2.3 deste capítulo.
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A relevância refere-se à compreensão do problema, facilitada se o texto é desprovido
tanto do excesso de termos quanto de formalismos de cálculos. Por sua vez, problemas com
múltiplas soluções contribuem na superação da crença de que existe apenas um modo de
resolvê-los. Por esse motivo, em problemas deste tipo os procedimentos de resolução são tão
importantes quanto as soluções.
Problemas open-ended permitem a geração de outros problemas e, pelo fato de serem
extensíveis e generalizáveis, têm mais possibilidades de envolver os resolvedores em ações
típicas do fazer matemática.
Observamos, assim como Lester (1994) e Pólya (1997), que o professor também é,
segundo Schoenfeld (1996), imprescindível na organização de aulas que envolvam a resolução
de bons problemas e favoreçam o desenvolvimento do pensamento matemático de cada um.
Incentivar um ambiente em sala de aula próximo ao de uma comunidade de
matemáticos é um caminho possível, conforme Schoenfeld (1996), tanto para o
desenvolvimento quanto para a socialização do pensamento matemático.
Uma sala de aula com esta característica implica a valorização da interação e da
comunicação. Em última instância, significa assumir a aprendizagem como um processo
individual, mas indissociável das relações que cada um estabelece com os outros.
Nestas circunstâncias, o conhecimento matemático do professor é necessário, mas não
suficiente, pois o modo como ele concebe os alunos, compreendendo o papel deles no processo
de aprendizagem, e como realiza a gestão da sala de aula, são tão fundamentais quanto os
conhecimentos docentes específico e didático.
Propor a resolução dos problemas em pequenos grupos, intervir somente quando for
imprescindível e, ao final, mediar a plenária em função das diferentes resoluções surgidas na
classe são ações docentes inerentes à interação e à comunicação 85 que, segundo Schoenfeld
(1996), com o qual concordamos, favorecem o desenvolvimento do pensamento matemático
dos estudantes. Entendemos que tais ações devem ser mediadas pelo exercício da autonomia,
da autoridade e da alteridade docentes.
Resolver problemas sem dados numéricos é outra fonte de dificuldades. Dependendo
das experiências dos alunos relativas à resolução de problemas, a primeira reação diante de
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Interação e comunicação serão retomadas no item 3.4.
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situações deste tipo é: “não tem solução!!!” Se não há números, não há operações e, se não há
operações, não há aplicação de técnicas operatórias, logo, não há solução.
Problemas de lógica são situações nas quais nem sempre os números estão nos textos
para serem operados, em que não está em jogo o pensamento aritmético e sim o dedutivo. A
situação a seguir, acompanhada da análise de respostas dos alunos, ajuda-nos a fundamentar
essas afirmações.
Pedro, André, Cláudio, Diego e Bernardo estão ensaiando uma peça de teatro
em que há cinco personagens: um rei, um soldado, um bobo, um guarda e
um prisioneiro. Pedro, André e o prisioneiro ainda não decoraram suas falas.
No intervalo, o soldado joga cartas com Diego. Pedro, André e Cláudio
vivem criticando o guarda. O bobo gosta de ver o André, o Cláudio e o
Bernardo representando, mas detesta ver o soldado. Descubra o papel de
cada um nesta peça. (SÃO PAULO, 1994, p. 57)

Poucos alunos concluem que o prisioneiro não é interpretado por Pedro nem por André,
após a leitura da informação: “Pedro, André e o prisioneiro ainda não decoraram suas falas”.
As características do problema acima favorecem a discussão de outro aspecto
primordial na resolução de problemas: as estratégias colocadas em jogo pelos resolvedores ao
tentar solucioná-los.

3.2.3 Heurísticas de resolução de problemas

Um problema aritmético compreende, em geral, dados, pergunta e condições
norteadoras das operações a realizar com a intenção de solucioná-lo. Procedimento parecido
pode ser aplicado em problemas métricos, geométricos ou estatísticos.
Ao tomar para si a busca da solução de um problema, as ações de quem pretende
resolvê-lo não se limitam à interpretação de seu enunciado, razão das preocupações de
professores e pesquisadores (ALLEVATO, 2014; BURIASCO; FERREIRA, 2015;
MEDEIROS JÚNIOR, 2007; ROMANATTO, 2012; SPINILLO et al., 2016); implicam
também estratégias com a finalidade de lidar com essas informações.
Os dados, as condições e a pergunta estão no âmbito da sintaxe do problema, enquanto
sua semântica compreende a relação entre os dados e as condições com a finalidade de
solucioná-lo.
“Heurística” é o termo utilizado por Pólya (1978) quando se refere aos meios e
métodos de resolução de problemas, à forma como o resolvedor pensa a fim de solucioná-lo. A
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heurística compreende a arte da descoberta, manifestada nas estratégias ou táticas de resolução
de problemas. A associação entre heurística e descoberta justifica-se pelo fato de o termo vir
do grego eureka, que significa “eu descobri”.
Schoenfeld (1997) atribui à Pólya o aperfeiçoamento do desempenho na resolução de
problemas à aprendizagem e ao uso de heurísticas, “porque elas permitem aos resolvedores a
abordagem, o entendimento e o direcionamento eficiente de seus recursos para resolvê-los”
(SCHOENFELD, 1997, p. 3).
É por essa razão que as heurísticas de resolução de problemas foram organizadas por
Pólya (1997) em quatro grupos: 1) Analisando e entendendo um problema; 2) Delineando e
planejando uma solução; 3) Explorando soluções para problemas difíceis; 4) Verificando uma
solução. Os quatro grupos evidenciam a importância do protagonismo dos estudantes no próprio
processo de aprendizagem, pois, a partir do momento no qual decide resolver um problema, é
o resolvedor quem mobiliza conhecimentos e habilidades visando à análise e à compreensão do
problema, ao delineamento de um plano de resolução, à sua execução e à verificação e validade
da respectiva solução.
São conhecimentos e habilidades muitas vezes construídos em interações com os
demais colegas e com o professor, mas que, nos processos de resolução de problemas, implicam
necessariamente tomadas de decisão individuais de quem pretende solucioná-los.
Dependendo das experiências escolares, fazer o retrospecto do problema torna-se outro
problema, pois cabe ao resolvedor a seleção de heurísticas favoráveis à verificação da respectiva
solução.
Experiências dos professores tornam-se obstáculos na prática de heurísticas
relacionadas à verificação de uma solução se eles concebem problemas como a aplicação de
conteúdos estudados anteriormente e, após a apresentação das resoluções dos alunos, mostram
as suas, reduzindo a verificação a um procedimento de comparação. Por sua vez, experiências
dos estudantes também se tornam obstáculos para realizarem o retrospecto da solução se eles
concebem a resolução de problemas como tarefa imposta pelo professor e, consequentemente,
atribuem a verificação da resposta a quem propôs o problema.
Erros cometidos na resolução de problemas podem ser indícios de que fazer o
retrospecto de uma solução não é uma heurística cuja responsabilidade os alunos atribuem a si
mesmos. Portanto, eles reduzem as possibilidades de desenvolver por conta própria a
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capacidade de monitoramento da atividade realizada, de se autoavaliar, ação inerente ao fazer
matemático.
As heurísticas de resolução de problemas possibilitam aos alunos o desenvolvimento
de uma postura de investigação, negociação de significados, discussão de diversas ideias
matemáticas, variedade de soluções, generalizações e demonstrações (D’ AMBRÓSIO, 2008).
Se há investigações que confirmam as contribuições de Pólya na melhoria dos alunos
na resolução de problemas (ALVARENGA, 2014; GONÇALVES, 2006; MEDEIROS
JÚNIOR; GUÉRIOS, 2009), também existem estudos que apontam limites no uso das
heurísticas (CASTRO MARTÍNEZ, 2008; D’AMBRÓSIO, 2008; DELOWSKI et al., 2009;
PIFARRÉ; SANUY, 2001; SCHOENFELD, 1999), devido à sua natureza fixa, invariável e
aplicável em qualquer problema, tornando-se, nos casos observados, mais importantes do que
a própria resolução do problema.
Entre os estudos que apontam os limites, há o realizado por Delowski e outros (2009),
no qual os sujeitos da pesquisa compreenderam as heurísticas como sequências de etapas,
receitas mágicas para resolver problemas.
Para Schoenfeld (1997), a quantidade considerável de heurísticas constitui obstáculo
na solução de problemas, pois exige dos alunos muito empenho na seleção das mais adequadas
em função da situação a ser resolvida.
Os desvios na interpretação das heurísticas limitam seu uso, conforme estudo
realizado por D’Ambrósio (2008) em propostas curriculares de matemática dos anos 1960 e
1990, nas quais existem afastamentos relativos entre as orientações contidas nesses
documentos e as ideias centrais de Pólya (1997).
Enraizar as estratégias de resolução, mesmo que minimamente, em “necessidade de
conteúdos pode ser necessário para que as heurísticas tenham onde se apoiar e possam, assim,
ser de alguma utilidade para o processo de resolução do problema” (PONTE, 1992, p. 99).
Acreditamos que as experiências singulares de cada indivíduo, independentemente de ele
estar inserido em diversos grupos sociais, proporcionam interpretações de determinadas ideias ou
opiniões que, mesmo compartilhadas por vários indivíduos, não estão apartadas das
particularidades de cada um. Por este motivo, compreendemos que todos os limites concernentes
às heurísticas organizadas por Pólya são passíveis de ocorrer, porém, o enraizamento das
heurísticas a conteúdos, conforme proposto por Ponte (1992), merece reflexões.
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Concordamos com as ideias de Ponte (1992), pois tanto a resolução de problemas
quanto as heurísticas, dissociadas de uma base sólida de conhecimentos matemáticos,
dificultam o enfrentamento de problemas cujas resoluções dependem de conceitos e, até
mesmo, de procedimentos deste campo de conhecimento.
É o que acontece, por exemplo, em situações como a seguinte: “Num estacionamento
existem carros e motos. Ao todo são 26 veículos e 70 rodas. Quantos carros e quantas motos
estão neste estacionamento?”
Os alunos podem solucioná-la fazendo desenhos ou por meio de tentativas, heurísticas
que demandam tempo, esforço e concentração em seu emprego para chegar à resposta; porém,
outras possibilidades se apresentam aos estudantes quando estes possuem conhecimentos mais
elaborados sobre o pensamento algébrico.
Finalmente, acreditamos que o enraizamento de heurísticas a conteúdos matemáticos
também contribui para os alunos avaliarem o próprio repertório de conhecimento matemático
e a necessidade de ampliá-lo ou não; desenvolverem habilidades relacionadas à interpretação
de textos tipicamente matemáticos; perceberem informações necessárias e suficientes para
responder às perguntas; desenvolverem ações favoráveis à resolução de problemas abertos 86,
ou de atividades genuínas de investigação.
No entanto, ponderamos que os limites possíveis relativos às heurísticas não invalidam
suas vantagens na resolução de problemas. Schoenfeld (1997), assim como Pólya (1997),
considera o trabalho docente referente às heurísticas como um dos aspectos mais importantes
na garantia da aprendizagem matemática.
Pensar em um problema mais simples, trabalhar de trás para frente, resolver por ensaio
e erro, fazer um desenho ou um esquema são exemplos de heurísticas que, conforme anunciado
anteriormente, são estratégias gerais, que não são inatas nem se manifestam da mesma forma
em quem se dispõe a resolver problemas.
Se há diferenças entre as heurísticas, se as experiências vividas por quem decide
resolver determinado problema exercem papel fundamental na respectiva seleção, todas elas
possuem algo em comum: um forte apelo cognitivo.

86

Problemas que estimulam diferentes métodos de resolução e não apenas a busca da resposta correspondente, em
contraponto aos problemas com enunciados definidos e estruturados, com uma e apenas uma solução e um
processo de resolução pré-determinado que conduz à resposta certa (BOAVIDA et al., 2008, p. 17).
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Nossas experiências profissionais87 mostraram a importância da emoção e do afeto na
resolução de problemas, tão ou mais importantes quanto as heurísticas. Emoções e afetos são
tecidos nas experiências reais vividas, a maior parte delas nos encontros que eu estabeleço com
outras pessoas (ALVES; LUZ, 2007).
Considerar apenas a relação entre dados e pergunta articulados às heurísticas
compreende circunscrever o processo de resolução de problemas aos aspectos cognitivos e
metacognitivos e ignorar a influência da motivação, do interesse, do stress, dos bloqueios
construídos em âmbitos sociais outros, além do escolar (ALVES; LUZ, 2007).
Incomodar-se com a presença de determinada palavra no texto do problema88, julgar
inadequado o preço de um produto e quem resolve comprá-lo89 ou preocupar-se com a
quantidade ingerida por determinada pessoa 90 são três exemplos, entre tantos outros, da
influência do social, por meio das experiências vividas, das emoções e dos afetos construídos
nestas experiências aplicadas na resolução de problemas (CHARLES; LESTER apud MILANI,
2011).

3.2.4 Resolução de problemas: meta, processo ou habilidade básica
A expressão “resolução de problemas”, conforme tratado no item 3.2.1, assim como o
termo “problema”, possui diferentes interpretações.
Branca (1997) analisa com maior profundidade três dessas interpretações, as mais
comuns na educação matemática: meta, processo e habilidade básica.
Na resolução de problemas concebida como meta, aprender a resolver problemas é a
principal razão da matemática ser uma matéria escolar. Esta concepção “independe de
problemas específicos, de procedimentos ou métodos e do conteúdo matemático” (BRANCA,
1997, p. 5).
Por sua vez, na resolução de problemas interpretada como processo, aspectos
secundários na concepção anterior tornam-se protagonistas: métodos, procedimentos e

Integrante das equipes dos projetos “Investigando dimensões sociocontextuais na relação dos alunos do ciclo I
com a Matemática e no enfrentamento de dificuldades de aprendizagem” e “Dimensões sociais do ensino de
matemática e reorganização curricular na educação básica”, coordenados pelo Prof. Dr. Vinício de Macedo
Santos. Programa Observatório da Educação, editais nº 038/2010 e nº 049/2012 – Capes/Inep. Professor de
Matemática do 6º ao 9º ano da Rede Municipal de Ensino de São Paulo.
88
Problema da divisão dos alunos em blocos (item 3.3).
89
Problema da caixa de bombons (item 3.2.1).
90
Problema das laranjas compradas por uma pessoa (item 3.2.1).
87
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heurísticas91 mobilizadas pelos alunos durante a busca de respostas. Segundo esta interpretação,
compreender o problema, elaborar e executar um plano de resolução e validá-lo (fazer o
retrospecto) tornam-se objetos de ensino e aprendizagem da matemática.
Os problemas são tomados como partes de um método dinâmico e contínuo, em que
os discentes são permanentemente envolvidos na aplicação dos domínios de experiência em
situações novas e desconhecidas, ora suficientes em suas resoluções, ora insuficientes e
inadequados, demandando a respectiva ampliação.
A terceira interpretação, resolução de problemas como uma habilidade básica, remete
ao conjunto de habilidades mínimas necessárias para uma pessoa atuar com competência na
sociedade onde vive. Nesta concepção, a resolução de problemas é o recurso pelo qual o
conhecimento matemático é aprendido a fim de ser aplicado posteriormente. Por esta razão, o
ensino é organizado visando ao desenvolvimento de várias habilidades, entre elas, a capacidade
em transitar o mesmo conhecimento em várias situações ou contextos.
No entanto, definir quais são as competências básicas é uma tarefa extremamente
complexa (BRANCA, 1997), pois muitas delas são valorizadas em função de interesses sociais,
políticos e econômicos.
Esta interpretação da resolução de problemas está presente, por exemplo, nas
avaliações institucionais ou de larga escala. Referindo-se aos órgãos federais, estaduais e
municipais responsáveis pelas políticas públicas educacionais, Branca (1997, p. 7) afirma:
“para a maior parte, as habilidades básicas restringem-se às habilidades que podem ser
facilmente avaliadas por testes escritos (preferivelmente usando um formato de múltipla
escolha). Muito do que diz respeito à resolução de problemas não se ajusta a esse critério”.
Concordamos com Branca (1997) quando sustenta a ideia de que todos os seres
humanos passam a maior parte de suas vidas resolvendo problemas.
Por esta razão, o conhecimento dessas três interpretações pelo professor, acompanhado
das respectivas abrangências, torna-se fundamental, pois cada uma implica consequências
diferentes no ensino e na aprendizagem da matemática.
Este conhecimento ajuda os professores na preparação de aulas mais adequadas, pois,
enquanto a resolução de problemas como habilidade básica contribui com o ensino de
habilidades e de conceitos, a resolução de problemas como processo auxilia a lidar “com as
habilidades e conceitos, como eles se relacionam entre si e que papel ocupam na resolução de
vários problemas” (BRANCA, 1997, p. 10).
91

Ver item 3.2.3.
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3.2.5 A resolução de problemas interpretada como uma metodologia de ensino

De nosso ponto de vista, independentemente das diferenças de interpretação acerca da
resolução de problemas, concebida como meta, processo ou habilidade básica, algo as une: a
resolução de problemas é o fim de todas elas.
As três interpretações transmitem a ideia, mais ou menos implícita, de que o ensino e
a aprendizagem de matemática são norteados pela resolução de problemas, como se resolução
de problemas e matemática fossem sinônimos.
Não discordamos nem diminuímos a importância da resolução de problemas se, por
meio dela, os alunos aprenderem matemática de modo muito semelhante à maneira como os
matemáticos o fazem (MILANI, 2011; ONUCHIC, 1999; SCHOENFELD, 1996). Todavia, em
nenhuma hipótese este posicionamento compreende transformar a matemática escolar em
matemática científica, concebendo alunos como matemáticos e, consequentemente, propondo
situações cujo âmbito de interesse circunscreva-se a esta ciência.
Aprender matemática por meio da resolução de problemas compreende, em nossa
concepção, organizar o ensino de modo a envolver os alunos permanentemente em situações
nas quais conhecimentos adequados para determinadas situações tornam-se inadequados diante
de outras, fato que demanda de seus resolvedores a necessidade de ampliar seus conhecimentos.
Neste âmbito, técnicas operatórias, tradicionalmente concebidas como exercícios em
que os resultados são obtidos por meio de passos previamente organizados segundo
determinadas regras, também se tornam caminhos de aprendizagem da matemática, pois
historicamente se verificou um longo processo em que a humanidade, com idas e vindas,
adequações e inadequações, foi elaborando procedimentos de cálculo mais eficientes, em
função das finalidades e dos números operados.
Aproximamo-nos de autores que compreendem a resolução de problemas como uma
metodologia de ensino e aprendizagem da matemática escolar (LEAL JÚNIOR; ONUCHIC,
2015; ONUCHIC, 1999; VAN DE WALLE, 2009).
A metodologia da resolução de problemas redimensiona as relações entre o professor
e os alunos, dado que o protagonismo, antes centrado no professor, é compartilhado entre todos
visando à aprendizagem significativa dos estudantes.
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Esta perspectiva distancia-se de metodologias de ensino e aprendizagem de
matemática nas quais o professor é o centro, o modelo e a única referência dos alunos. Afastase também da matemática apresentada apenas como produto final, comunicado por meio de
regras destituídas de sentido e dissociadas dos fundamentos matemáticos que as justificam.
Conforme explicitado anteriormente, organizar tal perspectiva metodológica possibilita
o ensino de modo a envolver os alunos em experiências similares às vivenciadas por matemáticos,
pois os primeiros aproximam-se dos segundos, não pelos conteúdos e complexidade inerentes às
situações, mas pelo modo como analisam e resolvem essas situações.
É uma metodologia que privilegia o encontro entre pessoas, portadoras de diferenças
de conhecimento, interesses e representações em relação à matemática, em vez do encontro
entre professores, alunos e o conhecimento matemático.
A identificação e a aceitação das diferenças entre alunos e professor permitem diversas
resoluções matemáticas, mais ou menos sofisticadas, cuja comunicação oral ou escrita promove
negociações de significados respeitando as normas cultas da linguagem matemática, possíveis
de serem compreendidas pelos alunos.
Porém, e tão importante quanto, esse modo de organizar o ensino considera natural
duvidar das próprias resoluções e das resoluções alheias; solicitar esclarecimentos com o intuito de
compreender melhor as resoluções dos outros colegas; analisar os procedimentos que não
solucionam o problema com afim de identificar os motivos que os afastaram da resposta pretendida.
Portanto, fazer o retrospecto da própria resolução é uma heurística de responsabilidade
de todos os alunos, não apenas do professor.
Partilhar as estratégias de resolução, as aprendizagens e as dúvidas deflagra
negociações de significados, relacionados à linguagem matemática ou aos procedimentos
acessados para chegar a determinada solução. Tais negociações baseiam-se nas experiências
vividas nos mais diversos âmbitos sociais: escolar, profissional, religioso, econômico etc.
Neste aspecto, nota-se uma diferença considerável entre uma comunidade de
matemáticos profissionais e a formada por alunos de escola básica. Enquanto na primeira,
teorias são elaboradas ou criticadas por meio de argumentos lógicos, e termos como postulado,
axioma, teorema, hipótese, conjectura, prova ou demonstração são expressos e utilizados
naturalmente por seus membros, na segunda comunidade, além de conteúdos matemáticos, as
experiências extraescolares são fundamentais na apresentação de argumentos que ratificam, ou
retificam, determinadas resoluções, ou até mesmo para criticar atividades matemáticas.
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3.2.6 A resolução de problemas e os domínios de experiência dos alunos
Conforme a definição de problemas elaborada por nós − qualquer situação cuja
necessidade de resolução seja reconhecida e assumida por quem decide solucioná-la −, a relação
entre os universos intraescolares e extraescolares vividos pelos alunos pode manifestar-se de
várias maneiras frente à resolução de problemas. Experiências do universo extraescolar dos
alunos transformam-se, assim, em argumentos na justificativa de respostas às situações
escolares impossíveis de serem obtidas devido à falta de dados.
Ao agir desse modo, alunos mobilizam os próprios domínios de experiência para
justificar o que nem sempre é justificável, porque a crença de que há uma resposta numérica
diante de qualquer problema da matemática escolar é mais significativa para eles.
Neste sentido, conforme enfatizado no início deste item, os domínios de experiência
dos alunos podem reconhecer e validar soluções de problemas impossíveis de serem
respondidos com os dados disponíveis92.
Na situação: “Na sala de um cinema há 400 lugares; 152 ingressos já foram vendidos
e ainda há 288 pessoas na fila”, as respostas às perguntas: “Quantos lugares há na sala?” e
“Quantos ingressos já foram vendidos?” tiveram como respostas, corretas, 400 lugares e 152
ingressos, respectivamente.
Diante destas respostas, obtidas consultando o texto da situação, alunos questionaram
sobre as contas necessárias para justificá-las. Foram perguntas formuladas com o propósito de
adequar as respostas acima, na crença de que toda solução de um problema da matemática
escolar é obtida por meio da aplicação de uma ou mais técnicas operatórias.
Em contrapartida, a pergunta do problema “Quantas cadeiras existem na primeira
fileira desta sala de cinema?” foi respondida apoiada nas experiências dos alunos, evocando
salas de cinema frequentadas por eles: 20, se a primeira fileira do cinema tivesse 20 lugares; ou
16, se existisse esta quantidade de cadeiras na primeira fileira da sala de cinema do shopping
mais próximo.93

92

Respostas dadas em 2015 por alunos de 6º ao 9º ano de uma escola da rede pública municipal de São Paulo na
qual o autor desta investigação foi professor durante 20 anos.
93
Resposta de uma aluna, justificando que chegou a tal número porque entrou em uma sala de cinema muito antes
do início da sessão e, como não tinha o que fazer, decidiu contar a quantidade de lugares na primeira fileira da
sala.
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Fato semelhante ocorreu com a resposta à pergunta: “Qual é o nome do filme?”,
respondida com os nomes dos últimos filmes vistos nos cinemas pelos alunos.
Nos dois casos acima, atribuir uma resposta numérica ou o nome de um filme foi mais
significativo do que a percepção da impossibilidade de responder às duas perguntas com as
informações disponíveis no texto do problema. Ao agir assim, os estudantes ajustaram as
respostas ao contrato didático de resolução de problemas conhecido por ele.
Por sua vez, a resposta à pergunta “Todas as pessoas que estão na fila conseguirão
assistir ao filme?” foi obtida corretamente, por meio da sequência de operações 400 – 152 =
248 e 288 – 248 = 40 e, devido ao fato de se ajustar ao padrão de problemas já resolvidos pelos
estudantes, não abalou as regras do contrato didático.
Mas, a resposta: “Não, entre as pessoas que estão na fila, 40 não conseguirão assistir
ao filme” poderia mobilizar, mais uma vez, os domínios de experiência dos alunos, fato que
não ocorreu. Supõe-se que a vontade de assistir ao filme foi o motivo de todas as pessoas,
inclusive as 40 últimas, permanecerem na fila; porém, nenhum aluno se colocou no lugar dessas
40 pessoas e pensou em alternativas para elas assistirem ao filme.
O contexto do problema e sua resolução ficaram restritos à matemática escolar.
Pessoas com vontade de assistir ao filme não o conseguem, e fica por isso mesmo.
A situação descrita acima reforça o poder da matemática escolar sobre as respostas dos
alunos, ou melhor, o poder do modo como a matemática escolar é desenvolvida no currículo da
escola básica.
Se os alunos mobilizaram as próprias experiências com a finalidade de responder a
perguntas cujos dados do problema não eram suficientes para respondê-las, os mesmos
domínios não foram acionados para pensar o que as 40 pessoas poderiam fazer diante da
impossibilidade de assistir a determinada sessão de um filme.
Segundo Vila e Callejo (2006), atitudes acima são analisadas sob a perspectiva das
crenças e, de acordo com Brousseau (1982), referenciadas no construto de contrato didático.
Porém, independentemente de atitudes semelhantes a esta serem interpretadas, como
crenças ou quebra do contrato didático, é provável que, após resolver corretamente um
problema do livro didático envolvendo juros cobrados por uma loja, esses mesmos alunos não
questionariam se eram extorsivos ou não.
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São muitas as situações em livros didáticos de matemática da escola básica nas quais
os domínios de experiência dos alunos, construídos em seus lares, trabalhos, clubes etc. e na
própria escola, poderiam ser mobilizados nas aulas de matemática com a finalidade de orientar
reflexões sobre justiça, ética, honestidade, solidariedade, tolerância etc.
Concepções sobre matemática, seu ensino e aprendizagem podem implicar aulas em
que as experiências extraescolares vividas pelos alunos são ignoradas e, quando acionadas por
eles mesmos, como na situação relatada anteriormente, são formatadas segundo a estrutura de
problemas da matemática escolar.
A associação entre determinadas palavras e uma operação aritmética é outro obstáculo
na resolução de problemas da matemática escolar.
Assim como Leitão, Fernandes e Cabrita (1994), consideramos palavras-chave e
termos específicos matemáticos dois elementos referentes ao conteúdo semântico do problema.
Para estes autores, palavras-chave podem influenciar profundamente o modo de resolver um
problema, principalmente pelo potencial de algumas palavras de induzir qual operação aplicar
a seus dados.
Nossa experiência como professor de matemática de escola básica, os estudos de
Medeiros Júnior (2007) e de Pérez e Ramírez (2011) levam-nos a concordar com as ideias de
Leitão, Fernandes e Cabrita (1994), quando estes tratam de termos facilmente relacionados a
determinadas operações, bem como pelo fato de erros surgirem e dificuldades se manifestarem
diante de sua presença nos enunciados:
Assim, relativamente à operação de adição, termos facilmente com ela
conectados serão: soma, ao todo, juntamente, total, mais, maior do que,
acréscimo, juntar, ganhar, etc.; diferença, redução, menos, decréscimo,
mínimo, subtrair, diminuir, perder, tirar, gastar, trocar, etc. são expressões
que facilmente conduzem à subtração; produto, vezes, cada, ligam-se à
operação multiplicação, enquanto que para a divisão, as palavras cociente,
dividir, por, cada, são lhe facilmente associadas. (LEITÃO, FERNANDES
E CABRITA, 1994, p. 106)

A esse respeito, possíveis dificuldades relacionadas às ideias da subtração podem
originar-se em materiais didáticos nos quais esta operação é apresentada por meio de situações
do tipo “havia tantos, voaram, murcharam, desapareceram tantos, sobraram tantos, perderam
ou tiraram tantos...”, e os dados são números pequenos (BERTONI, 2007).
Tais dificuldades não se tornam evidentes quando algoritmos são apresentados por
meio de situações parecidas com as descritas acima, mas envolvendo números grandes. Mesmo
sem compreender os fundamentos matemáticos dos algoritmos, os alunos os associam a
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situações do tipo “ver quanto sobra” ou “ver quanto restou”, e as resolvem por meio da
subtração.
A dificuldade se manifesta quando, sem qualquer trabalho prévio, os mesmos materiais
didáticos propõem problemas envolvendo situações de subtração bem distintas das
especificadas anteriormente como, por exemplo: “Tenho 52 reais, meu irmão, 27 reais.
Quantos reais eu tenho a mais que ele?”
Acostumados com a presença de termos e/ou de expressões do tipo: “havia tantos,
voaram, murcharam, desapareceram tantos, sobraram tantos, perderam ou tiraram tantos...”,
dificilmente os alunos reconhecerão 52 – 27 como uma resolução deste problema. E, para
afastá-los ainda mais da subtração, há no enunciado do problema a palavra “mais”, que, como
enfatizado antes, induz alunos a resolvê-lo por meio da adição 52 + 27.
A utilização de uma operação em função de determinadas palavras possibilita a
geração de respostas absurdas, sem qualquer nexo com os dados e as condições do problema,
pois sua presença no enunciado, segundo Boavida e outros (2008) induz a leituras rápidas e a
análises superficiais.
Duas situações são usadas pelos autores com a finalidade de ilustrar essa afirmação:
“1) Um agricultor tem 12 vacas. Todas morreram, menos 5. Quantas vacas restaram? 2) Ana
tem 4 bolas, que são mais 3 do que as de Rita. Quantas bolas tem a Rita?”
Enquanto a primeira situação é resolvida pela subtração 12 – 5, induzida pelas palavras
“menos” e “restaram”; a outra é solucionada pela adição 4 + 3, induzida pela palavra “mais”.
Boavida e outros (2008), assim como Bertoni (2007), também atribuem ao tipo de
estudo oferecido o sucesso ou o fracasso dos alunos na resolução de problemas:
Salienta-se, no entanto, que o tipo de respostas apresentadas pelos alunos às
questões está muito relacionado com o ensino realizado e com a cultura de
sala de aula, já que, se as questões forem colocadas noutros ambientes,
nomeadamente em contextos não escolares, a percentagem de respostas
despropositadas diminui muito. (BOAVIDA et al., 2008, p. 18)

Habituados a solucionar problemas por meio de operações e a receber do professor o
parecer sobre as respectivas respostas, os alunos não desenvolvem o próprio senso crítico, capaz
de perceber se o contexto do problema da matemática escolar é verossímil fora da escola, e se
os dados, apesar de condizentes com a realidade, são inviáveis quando colocados em prática.
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Situações envolvendo grandezas diretamente ou inversamente proporcionais94 ilustram esta
afirmação:
a) Se dez operários constroem uma casa em 30 dias, quantos operários, trabalhando
no mesmo ritmo desses dez operários, são necessários para construir a mesma casa em dez
dias? Resposta: 30 operários.
Matematicamente correta, a resposta demanda algumas reflexões: as condições de
trabalho independem da quantidade de operários? Qual significado é atribuído à expressão
“trabalhando no mesmo ritmo desses dez operários”? Quais tarefas serão desenvolvidas por 20
operários a mais do que a quantidade inicial?
b) Temos quatro espelhos de 2,5 m de largura cada. Quantos espelhos de 1 m de
largura podem ser obtidos? (BOAVIDA et al., 2008, p. 18)
A solução é dez espelhos, mas dois deles serão formados pela junção de dois pedaços
de 50 cm cada. Consoante à situação anterior, a resposta está matematicamente correta, mas...
Quem aceitaria um espelho formado por dois pedaços, com um corte bem visível no meio?
Ao tratar das relações existentes entre as crenças de um grupo de estudantes de
licenciatura em Matemática e de seus respectivos professores sobre a matemática, Parra (2005)
contribui para a reflexão sobre as razões dos procedimentos e/ou respostas de alunos diante das
situações descritas nos parágrafos anteriores. Todos os sujeitos entrevistados pelo autor foram
unânimes em relacionar a matemática a aplicações imediatas, à sua utilidade para a vida. Alunos
e professores evidenciaram a importância da matemática na resolução de situações do cotidiano,
aritméticas, reforçando a crença de que essa é a matéria escolar dos números e das operações,
em que a aprendizagem dos algoritmos da adição, subtração, multiplicação e divisão é ponto
central e inegociável (PARRA, 2005).
Crenças como estas explicam por que, em formações continuadas, sejam elas
realizadas nas escolas ou em órgãos centrais, é frequente95 ouvir de professores que ensinam
matemática frases como: “Se nos anos iniciais os alunos aprenderem as quatro operações já está
de bom tamanho”, ou “Se o aluno chegar ao 6º ano sabendo adicionar, subtrair, multiplicar e
dividir já está de bom tamanho”, ou “A matemática dos anos iniciais são as quatro operações”.

94

Grandezas diretamente proporcionais: a variação de uma provoca a variação da outra na mesma razão. Grandezas
inversamente proporcionais: a variação de uma provoca a variação da outra na razão inversa.
95
Formações nas quais o autor participou como formador a partir de 1998.
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Parra (2005) nos fornece fundamentos para afirmar que as crenças dos alunos relativas
à resolução de problemas tendem a se perpetuar, quando estas se apresentam em docentes de
nível superior, formadores de futuros professores de educação básica.
As crenças sobre a matemática circulam entre docentes universitários, futuros
professores de escola básica, professores regentes e alunos de escola básica que podem ser
futuros professores de escola básica, ou docentes universitários, formadores de futuros
professores de escola básica. É um círculo vicioso cuja consequência mais evidente na
sociedade é a associação imediata entre matemática e cálculo, somente.
As respostas apresentadas pelos alunos revelam os limites em reduzir o ensino e a
aprendizagem da matemática aos conjuntos numéricos e às operações, ou melhor, às técnicas
operatórias, desconsiderando os sentidos atribuídos pelos estudantes aos números e às
operações, não estabelecendo relações entre técnicas operatórias, princípios do Sistema de
Numeração Decimal, propriedades das operações e as relações entre os dados, as condições e
as perguntas das situações.
Diante das crenças identificadas, Parra (2005, p. 88, tradução nossa) conclui que
“qualquer intenção de transformação da educação matemática passa, irremediavelmente, pela
modificação das crenças dos atores e do quadro em que se desenvolvem”. Tais crenças são
constituintes de um círculo vicioso cuja consequência mais nefasta para a sociedade é a
manutenção da matemática escolar concebida como algo apartado da realidade vivida pelas
pessoas, exceto quando é útil para resolver problemas aritméticos, desde que estes se
apresentem em formatos muito próximos aos apresentados na escola96.
A situação do bazar, relatada aqui em nota de rodapé, é um exemplo de que o sucesso
dos alunos na resolução de problemas reais está relacionado à variedade, à quantidade e à

96

A situação a seguir ilustra esta afirmação. Certa vez, dirigi-me a um bazar para pedir cópias de algumas páginas
de dois livros paradidáticos. Além da proprietária havia, naquele dia, uma funcionária que aparentava ter 16 ou
17 anos, a qual não conseguiu determinar quanto eu deveria pagar pelas cópias. Percebendo a expressão de
dúvida, a dona do bazar aproximou-se e explicou como a funcionária deveria proceder, afastando-se em seguida
para atender a outro cliente. A moça não conseguiu encontrar o preço das cópias do outro livro, cálculo feito
novamente pela proprietária. Uma semana depois, a funcionária não estava lá. Tinha sido dispensada, segundo
relato da proprietária, devido à dificuldade em determinar os respectivos valores que deveria cobrar dos clientes.
Enquanto voltava para casa, pensei novamente na situação. O preço a pagar pelas cópias era um problema
aritmético, envolvendo multiplicações e adição, aplicação imediata e útil no cotidiano extraescolar de conteúdos
estudados por uma adolescente de 16 anos ao longo de sua trajetória na escola básica. A incapacidade da
funcionária com um currículo de, no mínimo, oito anos de aulas de Matemática, em solucionar o problema das
cópias é apenas um exemplo, entre tantos outros, que evidenciam os limites das crenças relatadas por Parra
(2005).
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natureza dos problemas propostos na escola. Porém, somente a resolução de atividades
diversificadas não é suficiente.
O cuidado docente na seleção das atividades e nas metodologias de ensino também é
fundamental no desenvolvimento permanente dos próprios conhecimentos dos discentes, diante
de problemas que eles não conseguem solucionar ou daqueles cuja resolução é obtida após
muito esforço (PONTE, 1992).
A análise mais aprimorada do modo como a funcionária do bazar lidou com a situação
das cópias revela aproximações entre as ideias de Parra (2005), Ponte (1992) e Azcaráte-Goded
(1997). Esta última, ao se referir a problemas relacionados a fenômenos naturais e sociais,
afirma que “a matemática e os professores responsáveis pela sua educação têm-se mantido
imunes a estes temas durante anos, limitando suas reflexões ao contexto interno à própria
matemática” (AZCARÁTE-GODED, 1997, p. 78, tradução nossa).
A afirmação de Azcaráte-Goded (1997), ratificada pelo estudo de Parra (2005), carrega
em si dois aspectos que, de tão difundidos dentro e fora das escolas, transformam-se em crenças,
inclusive entre professores que ensinam matemática, tornando-se verdades inquestionáveis: “a
Matemática é uma área fechada em si mesma, onde tudo já foi inventado e constituído [...] é
um conhecimento estável, verdadeiro e acessível somente para poucos” 97 (AZCARÁTEGODED,1997, p. 78, tradução nossa).

3.3 Contextualização nas aulas de matemática
“Professor, eu sei como resolve o problema. Eu só não entendi como foi possível
colocar 12 alunos em cima de um bloco de concreto.”98 Este comentário foi socializado por
uma aluna após alguns minutos olhando fixamente a página do livro didático, mais

97

Ano de 2002: eu lecionava matemática no supletivo, atualmente denominado EJA (Educação de Jovens e
Adultos). Opinião de algumas alunas: “Matemática é coisa de homem”, apoiadas no fato de que, à época, somente
homens (três) ensinavam Matemática no período noturno. Opinião alterada somente quando eu pedi a uma delas
para chegar mais cedo à escola e conhecer as três mulheres, professoras de Matemática do período da tarde.
Ano de 2014: formador de professores que lecionavam matemática em turmas de recuperação paralela (realizada
no contraturno das aulas regulares). Opinião de boa parte dos professores: “Estes aí [referindo-se aos alunos] não
têm jeito para Matemática, não”.
Ano de 2016: formador em um curso para professores do 1º ao 9º ano que ensinavam matemática. Comentários
de professores dos anos iniciais diante de determinados problemas propostos ao longo dos encontros: “Eu nunca
fui muito bom em Matemática”.
Ano de 2017: professor em um curso de pós-graduação. Uma cursista, professora dos anos iniciais, ficou muito
incomodada após eu afirmar que a Matemática não é um conjunto de regras. “Como!? A Matemática não é
exata!!??
98
Fala de uma aluna do autor no ano 2000, na época frequentando a 5ª série.
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precisamente, para o problema: “120 alunos de um professor de educação física vão participar
de um campeonato. Ele vai organizá-los em dez blocos com a mesma quantidade de alunos.
Cada bloco será formado por quantos alunos?”
A divisão equitativa de pessoas é uma situação verossímil dentro ou fora da
matemática escolar e o contexto do problema não é pretexto para aplicar uma técnica operatória.
A escola se localiza em um bairro situado a cerca de 20 km do centro da cidade de São
Paulo e, no ano de 2000, a maioria das paredes das residências não possuía acabamento externo,
deixando os blocos de concreto à mostra. O comentário da aluna evidencia a singularidade da
relação entre contexto e sentido: não é a mesma em todas as pessoas, pois é influenciada pelo
conhecimento acumulado por intermédio das experiências vividas.
O mundo tangível dessa aluna conduziu-a a imaginar 12 alunos equilibrando-se em
cima de um bloco de concreto − de, aproximadamente, 14 cm de largura, 39 cm de comprimento
e 19 cm de altura −, enquanto o autor do livro didático e seu professor de matemática tinham
certeza de que todos os alunos também associariam a palavra “bloco”, naquele problema, à
ideia de um grupo de pessoas.
Contexto e sentido. Se essa aluna morasse em Recife, cidade repleta de blocos
carnavalescos, imaginaria foliões dançando sobre um bloco de concreto?
Contextualização, tema recorrente no ensino e na aprendizagem da matemática na
escola básica, é objeto de reflexão de professores, pesquisadores, elaboradores de materiais
didáticos e dos responsáveis pelas políticas públicas de educação. Teoria e prática, matemática
da vida e matemática da escola, objetivos e finalidades da matemática escolar são expressões
diferentes que suscitam a reflexão sobre as relações existentes entre a matemática acadêmica, a
matemática escolar e o cotidiano extraescolar.
As publicações dos Parâmetros curriculares nacionais para o ensino médio (BRASIL,
1999), os PCN + ensino médio: orientações educacionais complementares aos Parâmetros
Curriculares Nacionais (BRASIL, 2002) e as Orientações curriculares para o ensino médio
(BRASIL, 2006b) intensificaram os estudos sobre contextualização e a incorporação deste
termo ao vocabulário educacional. Contextualização também é objeto de estudo de
pesquisadores (ALMEIDA, 2014; CARRAHER et. al, 1988; FERNANDES, 2006;
GITIRANA; CARVALHO, 2010; MARTÍNEZ PÉREZ et al., 2002; PÉREZ et al., 2005;
SANTOS, 2014; SKOVSMOSE, 2000; SKOVSMOSE et al., 2012; SOUZA, 2014; TOMAZ;
CARVALHO, 2011; VALERO, 2002; VIEIRA, 2004).
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Situações familiares e significativas têm potencial de fazer a matemática escolar ter
sentido e as formas de raciocínio utilizadas pelos estudantes no cotidiano tornarem-se
estratégias de resolução de problemas escolares.
Propor, nas aulas de matemática, a resolução de problemas exatamente como eles se
apresentam no cotidiano dos alunos, seguida da validação dos procedimentos colocados por
eles ao solucioná-los, permite ao professor avaliar os domínios de experiência dos estudantes.
Mas esta possibilidade é apenas uma entre outras, tão importantes quanto. Problemas
do cotidiano imediato, vivido pelos alunos, nem sempre se apresentam na forma escrita e com
os dados numéricos necessários e suficientes para solucioná-los e todos representados por
números naturais. Podem ser confusos, característica que demanda estratégias para organizálos, compreender as condições, o que é dado e o que é solicitado; têm apenas uma solução,
várias ou nenhuma.
Conforme visto no item 3.2.6, problemas do cotidiano contribuem para que problemas
absurdos da matemática escolar sejam solucionados, por meio de uma lógica outra, e não a
norteada pelos fundamentos matemáticos.
Logo, acreditamos que trazer para as aulas de matemática os raciocínios utilizados
pelos alunos na resolução de problemas fora da escola é uma possibilidade de estreitar a relação
entre os universos intraescolares e extraescolares e, uma estratégia visando à análises mais
críticas dos problemas apresentados na escola, percebendo excesso ou falta de dados e
identificando soluções absurdas em função dos dados e das condições do problema (BOAVIDA
et al., 2008; D’AMORE, 2007; LESTER, 1994).
A esse respeito, Pérez e outros (2005, p. 30) creditam ao contexto a possibilidade de
os alunos imaginarem a situação, representarem-na mediante um modelo e, por meio deste,
chegarem à resolução, que pode ser a falta de solução.
Mas... O que é contexto?
É a relação entre a ação das pessoas e os cenários sociais nos quais elas agem
(TOMAZ; CARVALHO, 2011).
O fato de os alunos agirem em diversos cenários sociais − casa, clube, escola, igreja
etc. − pode induzir educadores a pensar que articular, nas aulas de matemática, resolução de
problemas da matemática escolar e situações vividas pelos alunos fora da escola seja a garantia
de que as atuações deles sejam mais críticas nos respectivos campos sociais onde atuam.
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Após observarem os discentes resolvendo problemas cujas soluções demandavam a
aplicação de conceitos, procedimentos da matemática escolar e de outros contextos, Tomaz e
Carvalho (2011, p. 1) concluem:
[...] não se pode afirmar que ao resolvê-las corretamente os alunos
demonstrem competências e habilidades para avaliar propostas de
intervenção na realidade. O contexto em que o aluno resolverá a questão
pode ser diferente da situação proposta e será definido por sequências de
mudanças interacionais e não dado a priori, pois é experimentado
diretamente pelos alunos considerando suas práticas sociais.

Por que problemas contextualizados são insuficientes para a formação de cidadãos
críticos?
A origem do termo “contexto” fornece indícios para responder a esta questão.
Contexto, do latim contexere, remete às ações de entrelaçar algo, juntar, compor. E, para que
algo seja entrelaçado, juntado, ou composto com outro, é demandado um cenário, situação,
palco ou ambiente físico (TOMAZ; CARVALHO, 2011).
Neste âmbito, aprendizagens são situadas, ou seja, atividades cuidadosamente
planejadas jamais se realizarão no vácuo, mas na “relação dialética entre as ações das pessoas,
os contextos de suas atividades e a atividade em si” (TOMAZ; CARVALHO, 2011, p. 4); logo,
contextos são concebidos como práticas sociais, construídos historicamente pelas pessoas
durante a realização de atividades na realidade vivida por elas.
A inserção em contextos baseados em práticas sociais não implica a relação
imediata entre problemas contextualizados e sentido para quem se propõe a resolvê-los.
A expressão “congresso de professores” faz muito sentido para docentes. Ao ouvi-la,
imaginamos temas e estratégias para abordá-los, as características adequadas do local para este
tipo de prática social. Porém, dependendo dos domínios de experiência dos discentes, a mesma
expressão carece de sentido. Este fato foi comprovado por Pessoa e Santos (2011) durante
pesquisa envolvendo alunos do 5º ano do ensino fundamental, na qual alunos demonstraram
dificuldade em resolver um problema por que desconheciam o significado da expressão
congresso de professores: “para ir a um congresso de professores, a escola poderá escolher
dois entre os três professores (Túlio, Lúcia e Mônica) interessados em participar. Quantas
duplas de professoras a escola pode escolher para ir ao congresso?” (PESSOA; SANTOS,
2011, p. 11).
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Se, por um lado, ensinar matemática de forma contextualizada é consenso entre
educadores matemáticos, por outro lado, conceber contexto como a aplicação imediata de
conhecimento

matemático

contribui

para

o

desaparecimento

de

conteúdos

não

contextualizáveis do currículo (FERNANDES, 2006). Reduzir contextualização a situações do
cotidiano (FERNANDES, 2006), além de ignorar a matemática como conhecimento
historicamente construído e que é constantemente ampliado e aprofundado, obriga professores
a buscar, de qualquer modo, contextualizações para conteúdos não imediatamente aplicáveis no
cotidiano99, resultando, muitas vezes, em situações inverossímeis.
Uma possibilidade de superar a limitação imposta pela ideia acima é associar contexto
à relação estabelecida entre sujeito e objeto por meio do conhecimento. Tal associação atribui
ao contexto a ação de conscientizar alguém de alguma coisa e o concebe como recurso para
compreender os conteúdos matemáticos sob a perspectiva histórica, social e cultural na qual
foram construídos (FERNANDES, 2006).
A relação imediata entre contextualização e cotidiano também implica a formulação
de atividades nas quais os contextos são apenas pretexto para explorar conteúdos matemáticos
validados nos currículos escolares:
[...] o contexto pode significar apenas uma ferramenta para manipulação de
números e figuras. Uma alternativa para proporcionar a vivência dos alunos
em diferentes contextos pode ser o envolvimento deles com projetos,
situações-problema e interpretação de textos informativos. Isso ajudaria a
transformar a atividade, que antes seria de mera manipulação de símbolos e
procedimentos, em uma prática que exige mobilização de diferentes
experiências de aprendizagem em diferentes situações. (TOMAZ;
CARVALHO, 2011, p. 11)

A apresentação de conteúdos matemáticos em determinada ordem é outra ação que, se
não for muito cuidada, pode comprometer a aprendizagem de conceitos, procedimentos e ideias
matemáticas.
A dificuldade se manifesta, por exemplo, na transposição de procedimentos adequados
em contextos específicos para outros em que são identificadas, segundo uma interpretação
superficial, as aproximações entre ambos, concluindo-se que, nestes, pode-se proceder do
mesmo modo como nos primeiros contextos vivenciados pelos alunos.

99

Identificação de medidas de paredes ou dimensões de praças por meio de números irracionais representados
expressos por radicais. Por exemplo: banheiro no formato de um quadrado de lados de medida √5 m.
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Neste sentido, a ordem de resolução de problemas combinatórios (produto cartesiano,
arranjo simples, combinação e permutação simples)100 influenciou o desempenho de estudantes
do 5º ano do ensino fundamental (PESSOA; SANTOS, 2011). Como os primeiros problemas
combinatórios resolvidos por eles envolviam a ideia de produto cartesiano, os alunos
concluíram que os demais (arranjo, combinação e permutação simples) também seriam
resolvidos pela aplicação direta de uma multiplicação.
Baseando-se na origem do termo “contexto”, apresentada anteriormente, podemos
afirmar que esses alunos entrelaçaram, juntaram ou compuseram o modo como os números dos
problemas envolvendo produtos cartesianos se relacionavam com a operação de multiplicação,
generalizaram e transferiram para qualquer tipo de problema combinatório. Ao agir assim, esses
alunos ignoraram os contextos e as diferenças entre os novos problemas e os resolvidos
anteriormente, interpretando-os como se envolvessem a ideia de produto cartesiano.
Em contrapartida, os estudantes que iniciaram a resolução de problemas combinatórios
diferentes dos estudados em sala de aula, sem associá-los a uma técnica operatória, utilizaram
outras estratégias de resolução: lista de possibilidades, desenho, esquema etc. (PESSOA;
SANTOS, 2011).
As limitações de contextos e a proposição de situações envolvendo somente produto
cartesiano induziram os alunos a concluir que todos os problemas combinatórios são resolvidos
por meio de uma multiplicação direta com os dados dos respectivos enunciados.
As ideias apresentadas até este ponto evidenciam interpretações, vantagens e limites
na abordagem da contextualização nas aulas de matemática.
Diversos são os contextos propícios à construção de ideias matemáticas, mais
precisamente os relacionados ao controle e à contagem de quantidades, à realização de
medições etc. Por esse motivo, concordamos com Gitirana e Carvalho (2010) que, assim como
outros autores já citados, relacionam a diversidade de contextos ao aspecto sócio-histórico da
matemática:
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Produto cartesiano: dados dois ou mais conjuntos distintos, estes são combinados para a formação de um novo
conjunto. A ordem de organização dos elementos na formação do novo grupo poderá ou não gerar novas
possibilidades. Arranjo simples: de um grupo de elementos são formados subgrupos e a ordem de organização
dos elementos exerce influência na formação das possibilidades. Combinação simples: de um grupo de elementos
são formados subgrupos e a ordem de organização dos elementos não exerce influência na formação das
possibilidades. Permutação simples: todos os elementos do conjunto são utilizados, cada um apenas uma vez
(nos casos sem repetição), e a ordem de organização dos elementos exerce influência na formação das
possibilidades (PESSOA; SANTOS, 2011, p. 3).
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A necessidade do ser humano de compreender os fenômenos que o cercam
e ampliar, aprofundar e organizar, progressivamente, o seu conhecimento e
sua capacidade de intervenção sobre esses fenômenos sempre impulsionou
– e impulsiona – a construção do conhecimento matemático. Ou seja, os
conceitos e procedimentos matemáticos são construídos na evolução da
sociedade, a partir de necessidades do cotidiano, de demandas de outras
áreas do conhecimento e também da própria Matemática. (GITIRANA;
CARVALHO, 2010, p. 69)

Práticas sociais e econômicas, o mundo infantil, outras áreas do conhecimento, a
história da matemática e a própria matemática são contextos apontados por Gitirana e Carvalho
(2010) como possibilidades de formação matemática dos estudantes. Os autores não apresentam
uma definição de contexto e deslocam a reflexão para a compreensão dos conceitos, pois “[...]
o importante não são os contextos em si mesmos, mas o significado que o conceito matemático
assume em cada um deles” (GITIRANA; CARVALHO, 2010, p. 78).
Logo, contexto não se reduz a situações do cotidiano imediato, e o sentido de
determinada situação matemática é inseparável do contexto no qual ela é analisada, conforme
achados do estudo realizado por Pessoa e Santos (2011); negociações de contextos são
essenciais ao favorecimento das aprendizagens de estudantes na escola básica, todos não
matemáticos profissionais.
Nesse sentido, se no contexto da matemática ideal, a medida exata da diagonal de um
quadrado é representada por um número irracional, impossível de ser reproduzido exatamente
no mundo real, essa mesma medida é representada por um número racional em situações do
cotidiano, como, por exemplo, as medidas do lado maior de uma praça no formato de triângulo
retângulo e isósceles.
O domínio da experiência, que se constitui por meio das experiências sociais de cada
aluno, ou seja, em seu cotidiano, na matemática escolar ou em aulas de outras áreas do
conhecimento, também é primordial, segundo Gitirana e Carvalho (2010) e Pessoa e Santos
(2011), para a aprendizagem da matemática, ou seja, não é composto no vazio, mas em
diferentes contextos.
Na introdução de um novo conteúdo matemático, ancorada nestes domínios de
experiência, “é imprescindível que o contexto seja do conhecimento deste aluno, ou ao menos,
que você, professor, o tenha estimulado a investigá-lo anteriormente” (GITIRANA;
CARVALHO, 2010, p. 80).
Por ser uma atividade humana, tecida em práticas sociais, a matemática oferece
situações favoráveis ao exercício da ética e às diferenças que não podem ser desconsideradas
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pelas escolas e pelos materiais didáticos; “por tudo isso, não podemos esperar que no ensino
escolar de matemática, inclusive nas obras didáticas, não se façam presentes as marcas
ideológicas, políticas, sociais e culturais de nosso contexto” (GITIRANA; CARVALHO, 2010,
p. 82).
Concordamos com os autores: é importante e, ao mesmo tempo, muito complexo
contextualizar conteúdos matemáticos, e ao didatizar um contexto real ele corre o risco de se
transformar em contexto artificial.
O PNLD, ação do MEC destinada a prover alunos de escolas de educação básica
pública de livros didáticos, alçou estes ao posto do material de apoio mais frequente nestas
escolas. Como os livros didáticos lidam com a relação entre contextos de matemática,
considerando que, por estarem sujeitos a práticas sociais, estão impregnados de ideologias
políticas, econômicas e sociais?
Ao analisar livros didáticos de matemática, Gitirana e Carvalho (2010) se depararam
com contextualizações usadas como: a) pretexto para aplicar técnicas operatórias; b) recurso
para amenizar conteúdos destituídos de utilização imediata na realidade; c) situações
desconhecidas dos alunos, cujas resoluções não mobilizam conhecimentos prévios; d) recurso
para operar com valores numéricos totalmente apartados do senso crítico de realidade.
A contextualização, por sua importância, não pode tornar-se obstáculo de
aprendizagem, ou seja, ser utilizada de modo irresponsável, materializado em contextualizações
artificiais cuja consequência é o afastamento dos alunos da aprendizagem significativa da
matemática, pois “[...] todo contexto que oferece um modelo para um conceito, procedimento
ou algoritmo matemático tem seus limites de validade” (GITIRANA; CARVALHO, 2010, p.
86).
Livros didáticos podem tratar aspectos da realidade − denominados por Alsina (2007)
de realidade falseada e manipulada, realidade inverossímil, realidade expirada, realidade
distante, realidade oculta, realidade inadequada e realidade inventada101−, que, em lugar de
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Realidade falseada e manipulada: situações com palavras e dados do cotidiano, mas alteradas para se
transformarem em problemas rotineiros; realidade inverossímil: situações impossíveis no cotidiano,
caracterizadas como realistas; realidade expirada: situações realistas em épocas distantes, ficções históricas para
os alunos contemporâneos; realidade distante: exploração de aspectos de outras culturas, os exóticos, sem
qualquer conexão com a vida real dos alunos; realidade oculta: situações impossíveis de serem observadas
diretamente, sobre as quais não existem intuições ou experiências e cujos resultados não podem ser contrastados;
realidade inadequada: situações inadequadas à faixa etária e às circunstâncias de vida dos alunos e que colocam
em risco o desenvolvimento dos valores humanos; realidade inventada: situações fictícias, concebidas como
verossímeis.
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contribuir para o estreitamento entre a matemática escolar e do cotidiano, as afastam, fazendo
com que o ensino e a aprendizagem da primeira permaneçam onde está: apartados do cotidiano,
da vida real.
Souza e Bittar (2012) dialogam com Alsina (2007) e Gitirana e Carvalho (2007). Ao
analisarem livros didáticos, concluem que contextos são apenas pretextos na aplicação de
conceitos e procedimentos matemáticos, em condições inadequadas ou que não interferem em
sua resolução matemática. Tais autores evidenciam um paradoxo concernente à
contextualização nos livros didáticos de matemática: todos têm algo a dizer sobre o tema e, ao
mesmo tempo, observa-se uma presença muito limitada do cotidiano vivido pelo estudante nas
aulas de matemática.
Somos favoráveis à aprendizagem da matemática por meio de situações com contextos
matemáticos e, também, não matemáticos, pois ao longo da história da humanidade são muitos
os exemplos do cotidiano nos quais os conhecimentos matemáticos foram, e ainda são,
imprescindíveis na elaboração de procedimentos ou de instrumentos cujos respectivos usos
tornaram a vida humana muito menos árdua. No entanto, não podemos atribuir às situações do
cotidiano imediato dos alunos as únicas fontes para estes se apropriarem, nas aulas de
matemática, de conceitos, procedimentos e habilidades próprias do pensamento aritmético,
algébrico, estatístico, geométrico, métrico, proporcional, probabilístico etc.
Por esta razão, concordamos com Buriasco e Ferreira (2015). Situações do cotidiano
imediato dos alunos não garantem, por si só, a aprendizagem matemática ou que, munidos de
conhecimento antes ignorado, ajam sobre este cotidiano visando a transformá-lo, pois “não é
possível dizer a priori quais seriam bons problemas de contexto, visto que essa caracterização
depende da relação que o resolvedor em potencial estabelece com o enunciado” (BURIASCO;
FERREIRA, 2015, p. 452).
As ideias supracitadas evidenciam a importância de se refletir sobre a utilização da
realidade como recurso no ensino e na aprendizagem da matemática. Imposições externas,
modismos pedagógicos ou a busca de estratégias mobilizadoras de interesse pela matemática
podem concretizar-se em situações de falsa realidade e causar o efeito inverso do desejado:
aumentar a desmotivação dos alunos, imersos em exercícios rotineiros, distantes de sua
realidade ou próximos de arremedos dela.
Contudo, o cenário descrito acima não deve ser interpretado como justificativa em
defesa de uma matemática escolar autossuficiente, na qual a opção por atividades do tipo “arme
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e efetue” seja alternativa para evitar os enganos evidenciados por nós quando se opta por aulas
planejadas tendo a contextualização como um de seus condutores.
Aproximamo-nos dos autores que não concebem a matemática à deriva da vida
experienciada fora da escola, pois compreendemos que as aulas de matemática, planejadas pelos
professores e vivenciadas pelos alunos, são condicionadas /formatadas /delimitadas por
interesses políticos, econômicos e sociais, conscientes, ou não, tanto por alunos quanto pelo
professor.
Devido às ideias sobre contexto apresentadas anteriormente, adotaremos nesta
investigação o conceito de “contexto sociopolítico” elaborado por Valero (2002), que se
aproxima de um ponto de vista sociológico, visto que considera importante e tem interesse nos
atores sociais que compõem o contexto sociopolítico, referencial com o qual concordamos e
pretendemos dialogar. Trata-se de um conceito associado aos aspectos sociopolíticos da
Educação Matemática, relativo ao potencial desta para a formação cidadã, a construção e o
exercício da democracia.

3.3.1 Contexto de um problema, contexto de interação e contexto situacional
Valero (2002) parte da definição básica de contexto: “aquilo que acompanha um texto,
isto é, a série de circunstâncias que rodeiam um evento” (2002, p. 50, tradução nossa) afim de
tratar de outros usos do termo: o contexto de um problema, o contexto de interação e o contexto
situacional, definindo-os e explicitando os limites de cada um.
Contexto de um problema refere-se às noções e aos procedimentos matemáticos nos
quais se localiza o problema ou às referências que ele evoca nos alunos. Sua importância reside
no envolvimento dos estudantes em processos ativos de aprendizagem, por meio de conexões
internas à matemática, entre esta e outras áreas do conhecimento e a vida real.
O contexto de interação relaciona-se às investigações baseadas em princípios
socioconstrutivistas e interacionistas102. Considera, no conjunto de atividades matemáticas,
momentos de interação e negociação de significados durante a resolução de problemas da
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Princípios socioconstrutivistas e interacionistas: o aluno não é visto como um ser passivo, mas capaz de
construir os próprios conhecimentos por meio de diversos recursos e com os colegas de turma. O papel do
professor é o de oferecer um ambiente e meios favoráveis à aprendizagem dos alunos, garantindo que suas
opiniões, conclusões, conjecturas, sejam ouvidas e influenciadas no desenvolvimento das aulas (DIESEL;
BALDEZ; MARTINS, 2017).
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matemática escolar e os vivenciados fora da escola. Este contexto amplia o anterior, pois
contempla a cooperação entre os alunos na realização das atividades matemáticas.
O contexto situacional envolve as diversas relações entre atores sociais − históricas,
sociais, culturais, psicológicas etc. −, fundantes nos processos de aprendizagem da matemática,
razão pela qual ele é mais abrangente do que os dois tipos de contextos apresentados
anteriormente, pois “as características constitutivas da situação: quem são os participantes, o
espaço e o lugar onde se localiza a situação e os significados que ela adquire em redes mais
amplas de ação social” (VALERO, 2002, p. 52, tradução nossa), são tão importantes quanto a
circulação de conhecimentos matemáticos.
A relação entre o conhecimento matemático desenvolvido pelos alunos e os
significados atribuídos por eles mesmos enquanto aprendem matemática é fundamental no
contexto situacional. Neste tipo de contexto, valorizam-se as contribuições diferenciadas dos
estudantes, justamente porque elas relevam os diferentes significados construídos nas
experiências vividas por eles, e expressos por meio da linguagem matemática, ou não.
No contexto situacional, o conteúdo de ensino fica em segundo plano. O aspecto mais
importante é o processo social que ocorre em sala de aula “e a maneira como esse processo
permite aos estudantes e professores reconhecerem e negociarem a sua participação na geração
do conhecimento da matemática escolar” (VALERO, 2002, p. 52, tradução nossa).
O fato de a matemática possuir conteúdos fundamentais para a democracia, ou seja,
quem os domina tem um desempenho melhor em atividades laborais e políticas, justifica a
importância do contexto de um problema e do contexto de interação (VALERO, 2002).
Valero (2002) critica a visão acima, pois justifica usos e abusos da matemática na
sociedade, tornando natural a relação entre esta ciência e a democracia, somente pelo fato de o
conhecimento matemático ser concebido pelas sociedades modernas como poderoso e
desejável.
A autora salienta, nos contextos de um problema e de interação, a exclusão da
dimensão política da educação matemática, isto é, as consequências dos usos e dos
benefícios do conhecimento matemático na vida das pessoas. Quanto ao contexto situacional,
a crítica reside nos limites desse contexto, pois “[...] se restringem aos espaços e tempo onde as
situações de ensino e aprendizagem acontecem nas comunidades de alunos [...]”. É o que ela
denomina de “microcontextos” (VALERO, 2002, p. 53, tradução nossa)
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Ao restringir-se a microcontextos, o contexto situacional não estabelece relações mais
amplas com o “macrocontexto”, isto é, com o conjunto “[...] de estruturas sociais, políticas,
econômicas e culturais, a nível local, regional e global, construídas e desenvolvidas
historicamente [...]” (VALERO, 2002, p. 53). Segundo a autora, tal restrição despolitiza a
educação matemática.
Concordamos com Valero (2002), pois, se de um lado, o interesse pelo contexto vivido
na sala de aula permite compreendê-lo melhor, por outro lado, limitar-se a ele implica aceitar
que as causas, as consequências, as permanências e as mudanças de todas as relações sociais
são justificadas por este contexto, ou seja, não influenciam e não sofrem influência de relações
sociais mais amplas.
Com a finalidade de superar e de incorporar mais profundamente a preocupação com
as dimensões sociopolíticas da Educação Matemática, Valero (2002) propõe o contexto
sociopolítico da Educação Matemática.
Este tipo de contexto relaciona o ensino e a aprendizagem da matemática escolar às
“estruturas econômicas, sociais, políticas e aos processos históricos que dão significado a
estes fenômenos [... e] admite a existência de uma relação estreita entre a matemática, a
Educação Matemática e o espaço social onde estas duas são construídas” (VALERO, 2002,
p. 54, tradução nossa).
Nesta concepção de contexto, tanto os aspectos positivos da matemática quanto os
negativos são ressaltados, pois se admite a existência da relação crítica entre a matemática, a
educação, a sociedade e a democracia.
O contexto sociopolítico reconhece: 1) a existência da relação entre ideologias sociais
e políticas, e concepções de matemática e de educação matemática; 2) o conflito entre a
matemática ocidental e a de outros grupos humanos (Etnomatemática); 3) a possibilidade de
práticas de Educação Matemática criarem sujeitos “administráveis” dentro de um modelo
particular de sociedade.
Esta visão de contexto considera a contribuição do ensino e da aprendizagem no
desenvolvimento do pensamento matemático elevado dos alunos. As capacidades “de pensar,
processar informações, tomar decisões e resolver problemas” (VALERO, 2002, p. 55, tradução
nossa) são indispensáveis para a democracia. Porém, o contexto sociopolítico não concebe os
alunos somente como “sujeitos cognitivos”. Há neles, também e tão importante quanto, uma
natureza social, ignorada pela escola.
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Os alunos possuem existência física e temporal, têm sentimentos e motivos para se
envolverem, ou não, na aprendizagem de matemática, além de uma vida que transcende os
limites da aula e da escola (VALERO, 2002). Logo, existem diferenças significativas entre
alunos reais e alunos das investigações em Educação Matemática:
Nossos alunos se comportam mal. Nos dão dor de cabeça. Existem alunos
que não comem bem, que se adoentam, que não têm pais, e outros que se
preocupam mais pela canção da moda do que pelas benditas matemáticas!
Também em muitas ocasiões encontramos em nossas aulas alunos que
decidem não aprender. (VALERO, 2002, p. 55-56, tradução nossa)

Alunos reais reduzidos somente a sujeitos cognitivos, mas que, segundo a autora, são
sujeitos políticos, porque reconhece neles “a natureza intrínseca do ser humano como um ser
atuante e gerador de suas condições de vida social e material” (VALERO, 2000, p. 56, tradução
nossa).
Sujeitos políticos atuam segundo sua dimensão cognitivo-psicológica, mas não no
vácuo, e sim no “mundo social – econômico – político – histórico – cultural e, por intermédio
desta participação pensam, conhecem, produzem e se envolvem neste mundo” (VALERO,
2000, p. 56, tradução nossa).
O contexto sociopolítico rompe a ideia de contexto restrita às situações de sala de aula
e põe foco na relação entre conteúdos matemáticos e a integridade social dos alunos no processo
de ensino e aprendizagem; adotá-lo implica refletir e repensar as aulas de matemática, o
significado atribuído à atividade matemática; reconhecer que na escola não se encontram alunos
e professores, mas pessoas envolvidas em processos de construção e negociação de significados
orientados pelas experiências vividas.
Valero (2002) é enfática quanto à contribuição da matemática na construção de
sociedades mais justas e igualitárias, mas não por meio de uma posição ingênua, fundamentada
na concepção de que a matemática, por si mesma, contribui para este tipo de sociedade, pois
todo o seu desenvolvimento está voltado para o bem-estar social, mas eminentemente pelo
“reconhecimento de que nossas palavras e ações constroem o mundo material e social de muitas
maneiras, e de que, nesta construção, sempre tem alguém que perde e alguém que ganha [...]”
(VALERO, 2002, p. 58, tradução nossa).
Quem ganha e quem perde com a matemática oferecida nas escolas de educação básica
públicas? Quantos professores que ensinam matemática, do ensino fundamental ao superior,
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têm consciência das consequências sociais das respectivas práticas docentes? Quem perde e
quem ganha com elas?
“Como matemáticos e educadores matemáticos, dentro de torres de marfim, podem
posicionar-se diante de questões sociais mais amplas103?” (D’AMBRÓSIO et al., 2011, p.
101).
Estando dentro de nossa torre de marfim, o que podemos dizer? Nós estamos
dentro dessa torre de marfim e nos sentimos muito confortáveis. Mas não
podemos realmente dizer muito, pois nós não conhecemos bem o mundo.
Devemos sair. Mas isto não é fácil. (GROMOV apud D’AMBRÓSIO et al.,
2011, p. 101)

Os problemas mundiais demandam transformações nos mundos acadêmico e escolar
(D’AMBRÓSIO et al., 2011), mudanças necessárias para compreender estes problemas
considerando toda a complexidade que os condiciona, e cujos encaminhamentos sejam síntese
de processos nos quais a criatividade e a crítica sejam favoráveis à convivência pacífica entre
todas as espécies do planeta.
Tais problemas evidenciam adequações, ou não, de modelos já estruturados para
interpretá-los, e a pertinência em refletir permanentemente sobre a concepção de contexto
validada pela escola, sobre como a realidade se manifesta e é abordada nas aulas, em particular,
as de matemática.
Todavia, D’Ambrósio e outros (2011) destacam o quanto esta transformação
compreende mudanças de concepções pessoais, pois não existem mundos acadêmicos ou
escolares autossuficientes; ambos são formados, fomentados e formatados por atores sociais
imersos em uma cultura, representando em palcos cujas estruturas são sustentadas por toda sorte
de interesses: políticos, econômicos, religiosos...

3.3.2 Problemas e manifestações do real

Santos (2014, p. 20-22) classifica as situações propostas nas aulas de matemática em
três categorias que, por sua vez, dialogam com a concepção de contexto sociopolítico defendida
por Valero (2002). São elas: real imediato, real mediato e real pensado/hipotetizado.

“Civilização sem desigualdade, sem o consumismo desenfreado e com respeito às condições sociais e
ambientais.” (D’AMBRÓSIO et al., 2011, p. 99-100)
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Real imediato compreende situações envolvendo o contexto próximo dos alunos; na
categoria real mediato estão as situações cujos contextos são externos, mas conexos aos alunos;
finalmente, a categoria real pensado/hipotetizado envolve as situações relacionadas às
curiosidades, especulações, inferências e generalizações construídas a partir de encadeamentos
lógicos de ideias.
O autor associa o real ao tangível, ao que é sensível, “[...] àquilo que percebemos de
modo direto, o que faz parte da experiência de cada um ou da cultura da sociedade de que
fazemos parte [...]” (SANTOS, 2014, p. 21). Logo, é o real tecido permanentemente pelos fios
das relações humanas, imerso em culturas, movido por diversos interesses, alguns coletivos,
outros individuais. No entanto, é fundamental ressaltar que os contextos que fazem parte da
experiência de cada aluno podem ser matemáticos ou não matemáticos.
As dimensões do real categorizadas superam a visão da matemática como uma atividade
afastada “de qualquer marca significativa no mundo, de qualquer domínio da experiência”
(SANTOS, 2014, p. 23), na qual o aspecto humano é eliminado ou ignorado como característica da
atividade matemática, ao mesmo tempo considerada tão útil no mundo e que, por esse motivo, deve
ser aprendida por todos.
Matemática concreta ou abstrata? Empírica ou teórica? São “separações” ou
“oposições” que podem ser vistas sob outra perspectiva. Impossíveis de ser estabelecidas a
priori, são classificações inerentes “a escalas diferentes de universos e contextos, cujas
fronteiras são flexíveis e difíceis de serem demarcadas, levam em consideração um arco de
manifestações possíveis para um mesmo sujeito, muitas vezes ao mesmo tempo” (SANTOS,
2014, p. 22).
Compartilhamos da ideia desse autor quando este situa a relação existente entre
matemática e experiência pessoal, pois as experiências de vida são fundamentais na resolução
de situações:
[...] uma ligação entre a Matemática e sua experiência pessoal, o que lhes é
tangível, os traços do passado dados pelo meio e seu horizonte futuro em
diferentes contextos em que transitam: o lar, a escola, o trabalho, a vida em
sociedade, o lazer etc., ao que é necessário acrescentar especificamente o
cotidiano da própria aula de Matemática, as atividades, as tarefas, as ações e
as interações (ou não interações) que nela têm lugar. (SANTOS, 2014, p. 23)

Os conhecimentos e saberes que vão sendo mobilizados em diferentes situações são
postos em relação e confrontados com os de outros atores (alunos, professores, sociedade...) e
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vão sendo ressignificados, aprofundados, requalificados pelos próprios sujeitos em suas
experiências de vida determinam se uma situação é um problema simples ou complexo, fácil
ou difícil de ser solucionado.
Consequentemente, são as experiências de vida que condicionam se uma situação faz
parte do universo real imediato, real mediato ou real pensado/hipotetizado de quem se propõe
a resolvê-la.
Se atualmente há pessoas se organizando para fazer uma viagem internacional com o
objetivo de aproveitá-la da melhor maneira possível, gastando o mínimo, há outras fazendo o
mesmo, mas para realizar uma viagem espacial.
As circunstâncias acima ajudam-nos a compreender melhor a complexidade de
definir se determinada situação é um problema ou um exercício, se exige em sua resolução
uma operação elementar com os dados do problema, suficiente para obter a solução.
Dissociar qualquer definição de problema das experiências de vida dos sujeitos pode
reduzir o processo de resolução de problemas à interpretação de textos e à descoberta da
respectiva solução. Porém, o valor educativo desse processo reside em seu potencial para
desenvolver nos alunos a capacidade de questionar, de ter certeza se existe ou não outra
estratégia de resolução, se uma resolução pode ser aplicada a outros problemas e, em caso
afirmativo, em quais condições.
Desenvolver habilidades de exploração, de investigação, de análise de situações e
de comunicação, por meio da interação entre os alunos e entre eles e o professor, são outras
manifestações do valor educativo do processo de resolução de problemas. Problemas com
este potencial desenvolvem as habilidades de exposição e de argumentação, tanto na defesa
de sua própria resolução quanto na crítica de outras, habilidades essenciais não somente
para a resolução de problemas da matemática escolar, mas também, e principalmente, para
a abordagem de situações problemáticas inerentes às experiências de vida dos alunos.
Ao buscar respostas à pergunta-título do artigo “De que matemática necessitamos
para compreender o mundo atual?”, Azcaráte-Goded (1997) traz contribuições ainda atuais
20 anos após a sua publicação, visto que afirma ser impensável conceber a escola como mera
transmissora de conhecimentos em um mundo no qual tanto os meios de comunicação quanto
os tecnológicos disponibilizaram às pessoas uma quantidade considerável de informação.
Diante do quadro acima, a autora evidencia que a escola deve “facilitar as estratégias
necessárias aos estudantes para que eles possam interpretar, integrar e transformar dita
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informação em um conhecimento útil para a sua intervenção na realidade” (AZCARÁTEGODED, 1997, p. 77, tradução nossa).
A mesma autora chama a atenção para o fato de o conhecimento escolar tornar-se um
“sistema de pensamento” favorável não somente à compreensão do mundo, mas à capacitação
de os alunos atuarem sobre ele. Esta compreensão do mundo implica:
[...] aprender a relacionar e analisar criticamente a realidade não como um
conjunto de partes senão como uma totalidade. Entretanto, grande parte dos
conhecimentos transmitidos ao longo de todo o processo educativo, desde a
educação infantil até a universidade, hoje estão ultrapassados e são
ensinados de forma fragmentada e reducionista, projetando uma imagem
desvirtuada da complexa realidade na qual nos encontramos. (AZCARÁTEGODED 1997, p. 77, tradução nossa)

Tais fragmentação e limites são salientados quando, por exemplo, a preocupação dos
educadores reduz-se aos aspectos relacionados a formas de ensino e aprendizagem de
matemática (SOUSA, 2004), ou seja, aos aspectos didáticos. São preocupações relevantes, mas
que, circunscritas em si mesmas, podem afastar o professor, e também os alunos, de atividades
de ensino favoráveis a vivências e análises de conceitos e/ou procedimentos matemáticos
associadas aos contextos sociais nos quais fazem sentido. Consequentemente, estes atores
sociais não podem “pensar sobre as diversas concepções de mundo que interferem no nosso
modo de conceber a matemática” (SOUSA, 2004, p. 9).
Segundo Sousa (2004, p. 9), nessas condições, nós, educadores, “não falamos da vida
a partir dos conteúdos matemáticos e ignoramos a vida que pulsa nos conceitos matemáticos
que ensinamos”.
Nós concluímos que a proposição de problemas do universo real/imediato, real
mediato ou real pensado/hipotetizado dos alunos (SANTOS, 2014) constitui-se em uma
perspectiva favorável à concepção de uma escola coerente com as ideias defendidas por
Azcaráte-Goded (1997) e Sousa (2004).

3.3.3 Tipos de atividades propostas nas aulas de matemática

Para Lester e Charles (apud MILANI, 2011), as diversas situações propostas na
matemática escolar podem ser classificadas em: a) exercícios de treino; b) problemas de
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tradução simples; c) problemas de tradução complexa; d) problema - processo; e) problema de
aplicação; f) problema de quebra-cabeça.104
De acordo com os autores, para ser alçada à categoria de problema, a situação deve
atender, simultaneamente, a duas condições: 1) o aluno manifestar empenho em resolvê-la,
movido pelo desejo ou pela necessidade de encontrar a respectiva solução, ou seja, uma situação
pode ser considerada um problema para o aluno se ele quiser resolvê-la; 2) o aluno não conhece
um método imediato para solucioná-la.
Lester e Charles (apud MILANI, 2011) não estabelecem relações entre categorias de
situações, conteúdos e estratégias de resolução propícias em cada categoria, visto que todas, a
seu modo, podem contribuir para a aprendizagem dos alunos, desde que estes tomem para si a
busca das respectivas resoluções, assumindo as situações como suas e não do professor ou de
quem as elaborou.
Identificamos pontos de convergência entre a concepção de Valero (2002) sobre
contexto sociopolítico da Educação Matemática, as relações entre problemas e manifestações
do real estabelecidas por Santos (2014) e o envolvimento dos alunos na resolução de problemas
descrito por Lester e Charles (apud MILANI, 2011), pois, segundo estes autores, fatores 105
afetivos, experienciais e cognitivos são articulados e colocados em prática em processos de
resolução de problemas.
Deduzimos que, para Lester e Charles (apud MILANI, 2011), Santos (2014) e Valero
(2002): a) encontrar uma maneira de as famílias dos alunos, juntamente com as famílias
vizinhas, fazerem compras no mercado gastando o mínimo possível; b) refletir sobre os efeitos
do aquecimento global nos seres vivos que habitam o planeta Terra, c) demonstrar por que, em
qualquer terna de números naturais consecutivos, o segundo número sempre corresponde à
metade da soma dos outros dois; são três situações que possuem a mesma relevância na
aprendizagem da matemática, visto que exercícios, problemas e investigações são definidos em
104

a) exercícios de treino: visam à prática de algoritmos; b) problema de tradução simples: as condições permitem
transformar os dados em uma expressão matemática (uma operação) visando à fixação de conceitos matemáticos
e à eficiência nas operações; c) problema de tradução complexa: semelhante ao anterior, porém envolve pelo
menos duas expressões matemáticas; d) problema processo: a solução envolve processos de pensamento
(planejamento, estimativa, conjecturas, buscas de padrões); e) problema de aplicação: situação realística, pois
envolve a relação entre Matemática e o cotidiano, resolvida por uma variedade de técnicas; f) problema de
quebra-cabeça: matemática recreativa (MILANI, 2011, p. 51).
105
1) Fatores afetivos: pressão, motivação, interesse, resistência aos bloqueios prematuros, perseverança, stress;
2) Fatores relacionados com a experiência: familiaridade com o contexto e o conteúdo dos problemas, idade,
familiaridade com estratégias de resolução de problemas; 3) Fatores cognitivos: capacidade espacial,
capacidades computacionais, capacidade lógica, capacidade de leitura (CHARLES; LESTER, apud MILANI,
2011, p. 51).
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função do empenho dos estudantes em solucioná-los e dos respectivos repertórios de
estratégias; e, para resolvê-los, os fatores relativos à afetividade e às experiências são tão
relevantes quanto os fatores cognitivos.
As atividades selecionadas pelos professores sujeitos desta pesquisa serão analisadas
segundo a concepção de problemas citada no parágrafo anterior, envolvendo diversos
contextos: habilidade para resolver toda sorte de problemas: problemas do cotidiano, problemas
pessoais, problemas sociais, problemas científicos, quebra-cabeças. As ideias acima embasam
nossa convicção de que o aluno adquire e constrói ferramentas conceituais e instrumentais, por
meio da diversidade de situações propostas em aulas de matemática. São ferramentas
“imprescindíveis ao exercício da cidadania, ao pertencimento e intervenção na sociedade e
cultura de que faz parte; à construção de trajetórias e projetos individuais e/ou coletivos: às
tomadas de decisões que tudo isso implica etc.” (SANTOS, 2014, p. 43).
Neste sentido, tomaremos por base os itens 6 e 7 do “Roteiro com critérios para análise
de atividades de material didático”, organizado por Santos (2014).106
O item 6 é relativo à análise do tipo de atividade: um problema com enunciado padrão,
um exercício, um desafio etc., seguido do registro que informa se a atividade parece ser
instigante, se pode despertar a curiosidade e o interesse dos alunos ou não, e da respectiva
justificativa.
No item seguinte, o roteiro propõe a análise da natureza do contexto da atividade,
categorizando-o em não matemático e matemático. Os critérios para a classificação de uma
atividade de contexto não matemático (item 7.1 do roteiro) são: real verossimilhante − imediato,
mediato, pensado hipotetizado/refletido; contexto pretexto − a situação é não matemática, mas
artificial, pois objetiva simplesmente aplicar um procedimento matemático; contexto ficcional
− o contexto é artificial, mas plausível quando envolve jogo, história etc.; interdisciplinar −
evoca a relação entre noções da matemática e noções de uma ou mais áreas de conhecimento.
O item 7.2 do roteiro propõe critérios para a classificação de uma atividade de contexto
matemático, ou seja, não faz qualquer referência a uma situação não matemática. Os critérios
são: procedimento matemático − aplicação de fórmula, técnica ou algoritmo; justificativa − uso
de argumentação para confirmar uma ideia ou fazer uma verificação pontual; demonstração −
uso de argumentação lógica, de proposições para demonstrar uma hipótese, uso do raciocínio

106

Ver “Apêndice C”.
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hipotético-dedutivo para provar uma proposição matemática; investigação matemática −
situação genuinamente matemática para verificação de regularidades ou propriedades;
conexões entre domínios da matemática − números e medidas, multiplicação e áreas,
porcentagem, semelhanças, razão e proporção etc.
Roteiros de análise como o apresentado anteriormente são possibilidades de abordar
atividades de conteúdos dos blocos temáticos Números, Operações e Álgebra, Espaço e Forma,
Grandezas e Medidas e Tratamento da Informação, por meio de situações contextualizadas e
não contextualizadas, que diversificam e
[...] ampliam as capacidades matemáticas relacionadas ao pensamento e
comunicação, à argumentação, ao raciocínio hipotético-dedutivo e à
resolução de problemas, [...] à leitura, interpretação, compreensão de
situações cotidianas utilizando processos e linguagem matemáticos por meio
dos diferentes tipos de situações que apresentam. (SANTOS, 2010, p. 12)

Em síntese, Santos (2014) evidencia a importância de, na aula de matemática, se
diversificarem as atividades propostas, segundo os critérios acima, com a finalidade de, ao
longo da escola básica, proporcionar diversas possibilidades de estabelecer relações entre os
diferentes conteúdos matemáticos e entre estes e a vida extraescolar dos alunos.
Os itens 3.2 a 3.3.4 trataram da resolução de problemas e dos tipos de atividades
propostas nas aulas de matemática. Em relação a estas últimas, somos favoráveis à
diversificação (SANTOS, 2014), de tal modo que, ao longo da escolaridade básica, os alunos
vivenciem problemas de enunciado-padrão, exercícios, desafios ou investigações etc. cujas
soluções envolvam procedimentos matemáticos, uso da argumentação para demonstrar uma
hipótese, ou do raciocínio hipotético-dedutivo para provar uma proposição; bem como às
atividades nas quais os alunos realizam conexões entre diferentes domínios da matemática e
entre esta e outras áreas de conhecimento.
É esta diversidade que, segundo a nossa opinião, possibilita aos alunos atribuírem
sentido ao que fazem e, ao mesmo tempo, desenvolverem modos de pensar e se apropriar do
conhecimento de uma matéria escolar cujos conteúdos constituem uma herança cultural
significativa da humanidade, essencial para compreender melhor o mundo onde vivemos.
Quanto à resolução de problemas, as diferentes situações apresentadas ao longo dos
citados itens permitem-nos retomar ideias fundamentais neste estudo. Todas podem ser
propostas de tal modo que o professor exponha como se resolve cada uma e em seguida
proponha outras, parecidas com elas, para os alunos solucionarem. Ações docentes que reduzem
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a resolução de problemas a um conjunto de procedimentos, no qual heurísticas como as
sugeridas por Pólya (1978) são tomadas pelos alunos como passos a seguir.
Os alunos perdem a oportunidade de elaborar planos, colocá-los em prática e verificar
se solucionam cada situação; tampouco desenvolvem formas de pensar, mas unicamente a
aplicação e o treino de técnicas operatórias.
Entretanto, as mesmas situações podem ser oferecidas para os alunos desenvolverem
o raciocínio: pensarem matematicamente, estruturarem o pensamento e a comunicação nas
aulas de matemática. E, tão fundamental quanto, possibilitar aos alunos evocar outras
referências tangíveis e reais em suas experiências de vida para tecerem críticas aos enunciados
dos problemas e justificarem as respectivas soluções.
Por esta razão, conforme apontado nestes itens, na situação:
a) “Dona Cida comprou 15 dúzias de laranja e comeu 30 laranjas. Quantas laranjas
sobraram?”, a quantidade de laranjas consumidas pela Dona Cida é mais significativa
para quem a resolve do que determinar quantas laranjas sobraram;
b) “No primeiro dia de uma epidemia de gripe, foram registrados cinco casos de pessoas
infectadas. No segundo dia, cada uma das cinco pessoas transmitiu a gripe a cinco
pessoas saudáveis. E assim a doença se propagou nos quatro dias seguintes. No final
do sexto dia, quantas pessoas já haviam sido infectadas?”, ações para evitar a
propagação da gripe são mais importantes do que determinar quantas pessoas já foram
infectadas ao final do sexto dia;
c) “Uma sala de aula tem 25 alunos e 5 alunas. Qual é a idade da professora de
matemática desta sala?”, a percepção de que a idade de uma professora não é
determinada pela quantidade de alunos e de alunas impede responder qual é a idade da
professora desta sala;
d) “Qual será a temperatura da água em um recipiente se você despejar nele uma garrafa
com água a 80º e uma a 40º?”, o fato de saber o que acontece, em situações do
cotidiano, quando se misturam quantidades de água em diferentes temperaturas, leva
a concluir que a temperatura resultante não é a soma das duas;
e) “Na sala de um cinema há 400 lugares; 152 ingressos já foram vendidos e ainda há
288 pessoas na fila. Todas as pessoas que estão na fila conseguirão assistir ao filme?”,
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pensar em ações para assistir à outra sessão de cinema é tão ou mais relevante do que
saber quantas pessoas não entrarão na sala;
f)

“Se dez operários constroem uma casa em 30 dias, quantos operários, trabalhando no
mesmo ritmo desses dez operários, são necessários para construir a mesma casa em
dez dias?”, imaginar quais condições o triplo de operários deve ter para realizar o
mesmo trabalho em um terço do tempo original é mais relevante do que aplicar o
conceito de proporção, visto que a resposta, matematicamente correta, pode não se
concretizar na realidade;

g) “Temos quatro espelhos de 2,5 m de largura cada. Quantos espelhos de 1 m de
largura podem ser obtidos?”, saber qual cliente aceitaria um espelho com um risco
formado pelos pedaços de outros dois espelhos é tão importante quanto determinar
a quantidade de espelhos formados sob as condições impostas pela situação.
A competência − interpretada como “aquilo que o aluno é capaz de realizar
concretamente, em termos de tarefas complexas de resolução de problemas ou de produção de
uma reflexão contextualizada” (ROEGIERS apud SANTOS, 2014, p. 14) − que os alunos
possuem de criticar os enunciados das sete situações e de justificar as respectivas resoluções
e/ou respostas, aproximando-se das percepções descritas em cada item, está relacionada ao
exercício da alteridade, da autonomia e da autoridade docentes, segundo as interpretações
apresentadas nos itens 3.1.1 a 3.1.5 deste capítulo.
As sete situações descritas acima têm o potencial de desestabilizar o sentido que o
aluno atribui à resolução de problemas, consoante à sua experiência pessoal. Desestabilizações
geradoras de mudanças, de rupturas individuais relativas à resolução de problemas que,
compartilhadas, podem tornar-se controvérsias coletivas que demandam justificativas dos
próprios pontos de vista de cada aluno sobre determinada situação. Tal ação pode culminar em
acordos ou desacordos entre eles.
Nessas circunstâncias, a interação e a negociação de significados nas aulas de
matemática são imprescindíveis para os alunos explicarem seus posicionamentos “quando
submetidos às situações críticas nas quais se veem impelidos a justificarem-se” (CORRÊA,
2014, p. 48).

3.4 Interação e negociação de significados nas aulas de matemática
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Na primeira parte deste capítulo abordamos quatro componentes da atividade docente:
os saberes, a autoridade, a autonomia e a alteridade. A resolução de problemas foi tratada na
segunda parte.
O tema desta quarta parte é a interação e a negociação de significados. Sua localização
neste capítulo e neste lugar se justifica pelo fato de, em aulas planejadas e realizadas segundo
a concepção de resolução de problemas mostrada anteriormente, a comunicação nas aulas de
matemática, manifestada em momentos de interação e de negociação de significados, ser
condição para expressão de saberes, autoridade, autonomia e alteridade docentes.

3.4.1 Interações sociais nas aulas de matemática: um percurso de investigação

O percurso de investigação sobre interações sociais nas aulas de matemática orientase pelo estudo realizado por César (2000), que situa os anos 1980 como a origem do interesse
pelas interações sociais nas aulas de matemática e aponta Piaget e Vygotsky como referência
dos estudos realizados naquela época.
Segundo César (2000), Piaget, ao contrário do que afirmam alguns de seus críticos,
entendia que “é precisamente a permuta constante de pensamentos com os outros que nos
permite descentrar e assegurar a possibilidade de coordenar interiormente as relações que
emanam de pontos de vista distintos” (PIAGET apud CÉSAR, 2000, p. 18). Todavia, o fato de
se dedicar a compreender o sujeito epistêmico, isto é, a buscar as estruturas mentais comuns a
todos os seres humanos e, consequentemente, difíceis de encontrar exatamente do mesmo modo
como foram estudadas em sujeitos reais, resultou em formulações gerais feitas por Piaget sobre
a importância das interações sociais na constituição desse sujeito epistêmico “e não foram
operacionalizadas nos seus estudos empíricos de forma clara” (CÉSAR, 2000, p. 18), mesmo
que estas estruturas mentais sejam desenvolvidas nas relações que os sujeitos estabelecem com
o meio, com objetos de conhecimento e com outros sujeitos.
Por sua vez, Vygotsky deduziu que pensamento e linguagem têm origem nas
interações sociais, manifestam-se primeiramente no nível interpessoal e depois passam para o
nível individual ou intrapessoal.
As teorias de Piaget e de Vygotsky contribuíram na organização de processos de
ensino e aprendizagem de matemática nos quais tanto a interação quanto o equilíbrio na relação
entre professores e estudantes permitem aos últimos maior desenvolvimento e melhor

189

desempenho matemático, porque, “se a inteligência se desenvolve, e se as interações sociais
têm um papel determinante no seu desenvolvimento, então os professores têm um papel
preponderante na promoção das capacidades e aptidões dos seus alunos [...]” (CÉSAR, 2000,
p. 21).
A construção social da inteligência foi tema de investigação do final da década de
1970, período no qual a teoria piagetiana foi revisitada, especialmente os aspectos concernentes
ao papel da dimensão social e à influência das interações entre pares no desenvolvimento
cognitivo dos sujeitos.
César (2000, p. 18) define conflito cognitivo como o “processo que leva os sujeitos a
descentrarem-se de suas próprias posições, a gerir a interação que se estabelece e a progredir pelo
fato de terem de confrontar as suas resoluções com as dos seus pares”.
O conceito de conflito cognitivo e a compreensão de que o desenvolvimento da cognição
individual é superior quando sujeitos trabalham em interação foram as principais contribuições dos
estudos realizados neste período:
[...] muitas vezes efetuados dois pós-testes, sendo o segundo distanciado no
tempo, provou-se também que estes progressos eram estáveis e que se
mantinham mesmo quando os sujeitos voltavam-se a resolver
individualmente tarefas do mesmo tipo. Assim, a importância das interações
sociais no campo da cognição parecia inegável, surgindo um novo tipo de
investigação. (CÉSAR, 2000, p. 24)

A noção de marcação social, relacionada ao papel facilitador do significado social de
determinada tarefa no desempenho dos sujeitos que a realizam (CÉSAR, 2000), foi a
contribuição mais relevante dos estudos sobre interações sociais nas aulas de matemática
realizados no início da década de 1980. Os conhecimentos sistematizados por Vygotsky foram
retomados, em especial os relativos à confrontação dos distintos olhares dos sujeitos sobre a
mesma situação. Surgiram os primeiros estudos contextualizados, isto é, realizados com os
sujeitos em sala de aula resolvendo atividades matemáticas, em contraposição às investigações
efetuadas em condições laboratoriais.
Foi nesse período que surgiu a noção de contexto interpessoal, elaborada para destacar
“[...] de forma nítida a importância que era então concedida às interações sociais, a tudo o que
era relacional, como quem apresentava a tarefa, em que tipo de situações isso decorria, ou como
eram dadas as instruções de trabalho” (CÉSAR, 2000, p. 25).
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As investigações evidenciaram a contribuição da interação para o desenvolvimento
cognitivo em geral, e o da matemática em particular, pois revelaram a insuficiência das
capacidades operatórias individuais dos sujeitos na compreensão e análise da complexidade
envolvida na resolução de determinada tarefa matemática.
Enfim, ser bem-sucedido ou não na resolução da tarefa também tinha forte relação com
o “estatuto de quem a propunha, a situação em que era resolvida, as instruções de trabalho que
eram dadas” (CÉSAR, 2000, p. 25).
Ao final da década de 1980, os estudos sobre interações nas aulas de matemática,
apoiados na teoria de Vygotsky, aproximavam-se cada vez mais do saber como socialmente
construído e pré-existente ao sujeito.
As investigações também destacaram a influência do significado atribuído pelo
próprio sujeito à realização da tarefa e revelaram o impacto de diferentes abordagens de
problemas matemáticos do cotidiano e da sala de aula sobre seu desenvolvimento.
A relação entre faixa etária e níveis de escolaridade dos alunos, as condições de
realização da tarefa e quem a estava propondo, analisados em conjunto, levaram os
investigadores a deduzir que erros cometidos pelos alunos em atividades matemáticas, e não
cometidos em outras disciplinas, eram justificados por regras que regiam a sala de aula, porque,
dependendo da disciplina escolar, diferentes estratégias de resolução eram mobilizadas quando
comparadas às utilizadas em situações parecidas propostas nas aulas de matemática.
A associação entre respostas dadas a atividades matemáticas e as regras que regiam a
sala de aula foi responsável pela construção da noção de “contrato didático” (BROUSSEAU,
1982), que, conforme o item 3.1, compreende os hábitos do professor esperados pelos alunos e
os comportamentos dos alunos esperados pelo professor.
Esta noção, por sua vez, reforçou a ideia da relação entre quatro aspectos do processo
de ensino e aprendizagem: 1) o sucesso ou não na resolução de determinada tarefa; 2) o estatuto
de quem propunha a tarefa; 3) as características da situação; 4) as instruções para fazê-la.
Constatou-se também que colocar alunos lado a lado não era uma ação suficiente para
a realização de interações bem-sucedidas. Era necessário explicitar “[...] em que condições as
interações eram mais ricas e susceptíveis de ser um elemento facilitador dos desempenhos
matemáticos dos alunos” (CÉSAR, 2000, p. 28).
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Na década seguinte, estudos confirmaram a inadequação de se investigar apenas a
capacidade operatória dos alunos na resolução das tarefas e ampliaram o quadro conceitual
concernente às interações, analisando os papéis desempenhados pelas subjetividades de
professores e alunos em dinâmicas interativas envolvendo processos de negociação de
significados.
Surgiram investigações cujo objeto eram os significados que os próprios sujeitos
atribuíam a situações resolvidas em duplas, ação que conferiu maior importância às conjecturas
e argumentações colocadas em jogo no desenvolvimento de determinada atividade.
É o período de sistematização de uma nova unidade de análise: as interações e as trocas
entre os sujeitos são situadas socialmente e sujeitas a um contrato didático.
Se, por um lado, superou-se a concepção de sujeito isolado e não afetado por fatores
sociais, por outro lado, essa nova unidade de análise apresentou desafios para estudos futuros
sobre o tema, de ordem metodológica, de apresentação dos resultados e os relativos à
compreensão dos fenômenos ocorridos em situações de sala de aula “de forma cada vez mais
holística, ecológica e interdisciplinar, reequacionando o papel do professor, do aluno, do
investigador e, até, das Ciências da Educação” (CÉSAR, 2000, p. 29).
Após este breve percurso sobre investigações relacionadas às interações sociais, no
próximo item trataremos da interação e da comunicação nas aulas de matemática.

3.4.2 A interação e a comunicação nas aulas de matemática

Conversar com colegas de classe sobre o modo como se abordou e resolveu um
problema pode ajudar todos a compreenderem melhor o próprio pensamento e perceberem
aspectos significativos relacionados à resolução, difíceis de serem notados sem a intervenção
do outro.
Visto que a atividade docente possui um caráter contextual e interativo, é precisamente
por meio do diálogo cotidiano estabelecido entre o professor e os alunos que este profissional
pensa, sente e age motivado pelo contexto onde trabalha. Tais ações são essenciais para o
professor atribuir significado ao próprio trabalho, pois as atividades nas quais se envolve em
sala de aula “se integram a um conjunto de saberes e constituem sua base de conhecimento
profissional” (SANTOS, S., 2012, p. 359).
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Nesta perspectiva, a comunicação matemática permite ao professor exercitar, além do
conhecimento matemático, outros elementos constituintes de sua atividade: a autonomia, a
autoridade e alteridade.
Propor, expor, explicar, perguntar, ouvir, responder, contrapor, supor, duvidar,
confrontar, são ações docentes possíveis quando o estudante é reconhecido como outro ser
humano, diferente de si (alteridade), e o conhecimento revelado por este durante a realização
das atividades não está aquém nem além do conhecimento docente, sendo apenas a
manifestação de suas certezas e/ou dúvidas, no momento em que são compartilhadas.
As ações docentes descritas acima são necessárias no desenvolvimento do pensar e do
fazer matemático em interações motivadas pela resolução de problemas. Mas, se concebermos
a comunicação das ideias dos discentes pelos respectivos autores como recursos para o
professor “perceber como eles estão a pensar, o que permite identificar concepções erradas,
‘arbitrar’ o uso da linguagem matemática e planejar novos desafios a colocar” (BOAVIDA et
al., 2008, p. 61), tais ações docentes não serão suficientes.
É necessário articulá-las à tomada de decisões materializadas em intervenções
reguladas não somente pelo planejamento anual, mas, e sobretudo, pelo conhecimento do aluno,
assim como ao relacionamento interpessoal favorável à participação de cada um no
desenvolvimento das aulas.
Independentemente do padrão de comunicação adotado em sala de aula, o professor é o
responsável por gerenciá-lo, garantindo, ou não, sua ocorrência em todas as direções possíveis:
do professor para o aluno, do aluno para o professor e dos alunos entre si.
A comunicação profícua reflete a tomada de decisões docentes favoráveis à criação de
“condições e hábitos que permitam, a todos, não apenas falar, mas também escutar” (BOAVIDA
et al., 2008, p. 61). É comunicação nas aulas de matemática em todas as suas vertentes e
abrangendo todos os atores sociais que compõem uma sala de aula. Neste cenário, a linguagem
matemática se manifesta por meio da oralidade e da escrita.
Produzir e expressar afirmações não dúbias usando corretamente os termos específicos
da matemática torna-se, assim, uma competência matemática básica para que ideias, críticas e
negociações sejam compreendidas por todos os ouvintes. Porém, é fundamental que o uso da
linguagem matemática seja consequência da necessidade de se comunicar de maneira mais
efetiva, e não de uma imposição estabelecida por orientações curriculares, materiais didáticos ou
pelo próprio professor.
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Nestas circunstâncias, a comunicação entre os atores sociais integrantes de uma sala
torna-se fecunda, ocorre em todas as direções e se diferencia de outras formas de interlocução,
devido à promoção de um protagonismo maior dos alunos, por meio do qual eles falam mais e
os professores escutam mais (BOAVIDA et al., 2008).
O professor deixa de ser o centro das atenções, sem que sua importância seja diminuída
no processo de aprendizagem docente; pelo contrário, se intensifica. Ocorre, na realidade, um
processo de descentralização, de partilha de responsabilidades, essencial para o docente
desempenhar atitudes mais atentas e compreensivas referentes às ações dos estudantes.
Essa descentralização possibilita aos alunos comunicarem-se matematicamente, uma
das ações relativas ao “fazer matemática”, contrária à concepção de que aprender conteúdos
matemáticos significa ouvir e aprender individualmente, de forma passiva e silenciosa, o que o
professor expõe e explica.
A relevância da comunicação nas aulas de matemática articula-se ao conhecimento
“construído pelos indivíduos através de exploração, hipóteses, verificação, explicação,
justificação, partilha de ideias e de pensamento e negociação de significados” (ROMÃO, 2000,
p. 164), visto que a sala de aula é associada a um contexto social e cultural no qual são
aprendidos conceitos e procedimentos mediados pela negociação de significados veiculados
nos conteúdos matemáticos.
Concordamos com Romão (2000), particularmente quando ela associa sala de aula
dotada de contexto social e cultural à ideia de singularidade, docente e discente. Pluralidade e
singularidade desenvolvidas dialeticamente, de tal modo que o coletivo não se sobreponha ao
individual, por meio das imagens de si mesmos e dos outros, produzida nas diferentes
possibilidades de comunicação durante a realização das atividades propostas.
Segundo Serrazina e Ribeiro (2012), a comunicação é basicamente de três tipos: 1) o
professor diz coisas aos alunos; 2) o professor faz perguntas aos alunos; 3) os alunos discutem
entre si e interagem com o professor que, por sua vez, intervém para ajudar ou encorajar a
realização da atividade. A comunicação de primeiro tipo é centrada no professor e a
participação oral dos alunos é mínima ou inexistente. Já na comunicação de segundo tipo, a
participação oral dos alunos é mais expressiva, porém, continua centralizada no professor. E,
na do terceiro tipo de comunicação, a participação oral é descentralizada: alunos interagem
entre si e com o professor visando à ampliação dos conhecimentos de todos, a partir da
circulação dos conhecimentos singulares de cada um.
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A tipificação acima comprova a incoerência de se considerar natural a relação entre
comunicação nas aulas de matemática e desenvolvimento do pensamento matemático dos
alunos, visto não ser qualquer tipo de comunicação que promove sua participação efetiva no
próprio processo de aprendizagem.
A comunicação desempenha um papel imprescindível na aprendizagem da
matemática, pois o modo como alunos e professores interagem entre si é determinante na
construção e negociação de significados.
Comunicação potencializa troca de ideias, interpretações particulares e partilha de
conhecimento, que se torna partilhado “se os interlocutores concordarem com a validade dos
referentes, dos exemplos, das analogias e das conexões apresentadas durante a comunicação”
(SERRAZINA; RIBEIRO, 2012, p. 1.371).
Qualquer coisa dita ou toda questão formulada pelo professor não são garantias de
produção de conhecimento partilhado nas aulas de matemática. Dizer algo ou formular questões
são traços relevantes na comunicação empreendida pelo professor, porém, demandam dos
respectivos estudantes a preparação para ouvi-lo. Em outras palavras, são circuitos plenos de
comunicação somente quando: algo dito pelo professor é compreendido pelos alunos, e as
questões formuladas pelo professor recebem respostas representativas dos pensamentos dos
estudantes (MATOS; SERRAZINA, 1996).
Dizer para expor algo ou para explicar alguma coisa?
A exposição é a forma de o professor dizer algo aos alunos quando introduz novos
termos, novas ideias ou maneiras de pensar. Mas também é empregada para sintetizar
pensamentos e ideias matemáticas já trabalhadas ou apresentar uma estratégia de resolução
inédita. São propósitos nos quais a exposição docente contribui para a aprendizagem dos alunos.
Com efeito, ser especialista e ter experiência em determinado assunto investe o professor de
autoridade para expor algo a seus alunos.
Contudo, é indispensável alertar para o cuidado de a exposição não se tornar a única
forma de interação em sala de aula. Por meio da exposição, o professor, explícita ou
implicitamente, “comunica” aos alunos que sua posição de perito no tema em estudo o autoriza
a controlar todo o processo de aprendizagem, conduzindo-os “à dependência, isto é,
professor/expositor, sabendo mais sobre um tópico, controla o acesso dos alunos às ideias e
técnicas” (MATOS; SERRAZINA, 1996, p. 174).
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Exposição não é incompatível com o desenvolvimento da autonomia dos estudantes,
caso a recorrência exclusiva ao professor para discernir o certo do errado ou como fonte única
de ideias ou orientações para realizar as atividades a contento seja substituída pela proposição
de tarefas nas quais os alunos também se responsabilizam pela exposição de ideias, exploradas
no trabalho em pequenos grupos.
Portanto, expor é bom, tanto para professores quanto para alunos, porquanto exige do
expositor o incentivo à organização prévia dos próprios pensamentos: “estabelecer contato real
com as ideias com vista a falar coerentemente sobre elas com outros joga um papel vital quando
nós próprios estamos a aprender a expressarmo-nos” (MATOS; SERRAZINA, 1996, p. 174).
Diferentemente da exposição, a explicação é uma interação que permite o exercício da
alteridade docente, pois considera as perspectivas dos alunos e reconhece a diferença entre os
pensamentos deles e o do professor.
Enquanto a exposição introduz novas ideias segundo a perspectiva do professor, a
explicação se desenvolve por meio dos termos e ideias próprias dos repertórios dos discentes.
É tecida na justaposição de “palavras já compreendidas com termos cujo significado é incerto
ou não claro, com vista a ajudar o aluno a ter mais clarezas sobre o seu uso e significado”
(MATOS; SERRAZINA, 1996, p. 174).
A explicação também contribui para a aprendizagem dos alunos, em razão de ser uma
estratégia de refinamento e de esclarecimento das próprias compreensões, e ser uma
possibilidade de desenvolvimento da comunicação oral e escrita.
Ao contrário da exposição centrada somente no professor, a explicação favorece toda
forma de interação entre os componentes da comunidade da sala de aula; ouvir uma explicação
assume aspecto muito diferente de ouvir uma exposição. Contudo, nesse tipo de interação, ouvir
e falar somente têm sentido se um estiver articulado ao outro.
Dar oportunidade aos alunos de participar ativamente nos processos comunicativos na
aula de matemática, além de ser uma manifestação da alteridade docente, demanda o professor
assumir a posição de ouvinte, com a finalidade de entender o pensamento alheio e,
consequentemente, incentivar a alteridade dos estudantes.
Nestas circunstâncias, estamos concebendo o ouvir “como um ato comunicativo de
natureza interpretativa, fortemente contextualizado, dado que o significado do que se ouve só
pode ser interpretado tendo em conta a situação em que ocorre” (MENEZES et al., 2014, p.
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145). O professor pode fazer uso do ato de ouvir os alunos orientado por três finalidades
distintas: avaliativa, interpretativa e hermenêutica (MENEZES et al., 2014).
O objetivo do ouvir avaliativo é analisar o conhecimento dos alunos. Professores que
ouvem somente com esta intencionalidade não valorizam as contribuições dos estudantes,
monopolizando o discurso na sala de aula sobre si mesmos. Para estes docentes, ouvir é de
responsabilidade dos alunos, já que consideram tal ato condição fundamental de acesso ao
conteúdo do discurso docente.
A escuta interpretativa visa à compreensão de ideias e pensamentos. Professores com
este tipo de escuta estimulam o desenvolvimento da argumentação e da negociação de
significados, dado que solicitam explicações e justificativas dos alunos; permitem a interação
entre todos os alunos, desde que condicionadas pelas próprias persp06ectivas docentes,
baseadas em respostas pré-estabelecidas.
Em contrapartida, o ouvir hermenêutico docente é adotado com o intuito de conhecer
e avaliar o pensamento dos discentes, a fim de apoiá-los no processo de instrução e na tomada
de decisões. Para isso, o educador participa na exploração e negociação de significados com os
alunos, pois pensa com eles e não por eles. Neste tipo de escuta, os estudantes são envolvidos
em discussões matemáticas por meio de ações que apoiam e desenvolvem seus pensamentos,
visto que seus discursos são imprescindíveis e influenciam significativamente a fala do
professor.
É possível estabelecer uma correspondência entre os tipos de comunicação propostos
por Serrazina e Ribeiro (2012) e os tipos de ouvir organizados por Menezes e outros (2014): o
professor diz coisas aos alunos − ouvir avaliativo; o professor faz perguntas aos alunos − ouvir
interpretativo; os alunos discutem entre si e interagem com o professor que, por sua vez,
intervém para ajudar ou encorajar a realização da atividade − ouvir hermenêutico.
Ouvir adequadamente os alunos é bom para o professor por que, além de tomar
decisões adequadas às necessidades dos discentes, melhora o próprio conhecimento
matemático, tanto o específico quanto o didático, pois as respostas, comentários e análises feitas
pelos estudantes se constituem em auto avaliação da prática docente relativa à metodologia, às
atividades, às intervenções e/ou às avaliações propostas (MENEZES et al., 2014).
Entretanto, a escuta hermenêutica exige muito de quem a pratica e, dependendo das
experiências estudantis e profissionais pregressas, consiste em desafio difícil de ser superado,
dado que “o professor pode ouvir coisas que não foram efetivamente ditas pelos alunos ou pode
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ouvir menos do que os alunos disseram; [... e selecionar do que ouviu somente] aquilo que lhe
interessa ou convém para continuar a interação [... ou] ouvir os alunos de modo tendencioso”
(MENEZES et al., 2014, p. 146).
É nesses momentos de interação, motivados por discussões referentes às orientações
para a realização de uma atividade ou para a produção coletiva de um texto estruturador das
aprendizagens, que negociações de significados são produzidas.
Nós entendemos que é por meio da comunicação, mais precisamente por meio dos
atos de expressar e justificar as próprias percepções, resoluções ou conclusões, articuladas
aos atos de ouvir adequadamente as percepções, resoluções ou conclusões alheias, “que
emerge a constituição interativa do significado matemático, visto que eles [alunos] verificam
e ajustam as suas interpretações através de um processo de negociação de significados”
(ROMÃO, 2000, p. 146).
Nestas condições, um significado torna-se partilhado somente se ele é a síntese de
um processo constituído por momentos de tensão, gerados na comunicação de diferentes
significados elaborados individualmente, pelo professor ou por um aluno, seguidos de
autorreflexões individuais ancoradas nas discussões coletivas.
No próximo item, ampliaremos ideias relativas à importância da negociação e da
argumentação na aprendizagem da matemática.

3.4.3 A negociação de significados e a argumentação na aprendizagem da matemática

Conforme dito anteriormente, a negociação de significados envolve partilha de ideias
e pensamentos e, consequentemente, favorece o desenvolvimento da comunicação.
O tipo de discurso valorizado em sala de aula, a influência do ambiente de
aprendizagem, as ações do professor, a organização dos estudantes, o papel e a natureza das
atividades propostas são fundamentais neste desenvolvimento.
Os

fatores

relacionados

acima

evidenciam

a

complexidade

inerente

ao

desenvolvimento da comunicação, em que os alunos discutem entre si e interagem com o
professor e este, por meio de uma escuta hermenêutica, intervém visando a ajudar ou a encorajar
a realização da atividade.
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Negociar significados traz dois desafios: o de dizer exatamente o que se pretende dizer
e o de compreender exatamente o que foi dito pelo outro. Tais desafios exigem enfrentamentos
e intervenções quando a “comunicação de significado é a raiz da aprendizagem” (MATOS;
SERRAZINA, 1996).
Se “dizer o que se quer dizer e entender o que nos dizem” (MATOS; SERRAZINA,
1996, p. 171) favorece a aprendizagem da matemática, e de qualquer outra disciplina
escolar, então estas duas capacidades são tão importantes quanto os conteúdos específicos
partilhados por meio delas, visto que não são inatas.
Concordamos com Matos e Serrazina (1996) e complementamos suas ideias
ressaltando que as capacidades de dizer exatamente o que se pretende dizer e entender
exatamente o que nos dizem serão desenvolvidas nas aulas de matemática somente se os
alunos tiverem oportunidade de conversar sobre a matemática, de explicar e discutir os
resultados obtidos e de testar conjecturas.
As normas sociais, implícita ou explicitamente acordadas e institucionalizadas por
alunos e professor, também são fundamentais nos processos de negociação de significados em
aulas de matemática. Faz parte destas normas “[...] a maneira como o professor e os alunos
constituem, mutuamente, as bases para a atividade matemática” (ROMÃO, 2000, p. 165), ação
fundamental no estabelecimento de discursos comunicativos genuínos e no favorecimento de
oportunidades para os alunos aprenderem.
O professor responsabiliza-se pela promoção e pelo desenvolvimento do
conhecimento conceitual dos alunos, consequência do conhecimento partilhado na comunidade
constituída na sala de aula. Neste âmbito, a aprendizagem é compreendida como a construção
de significados pessoais produzida por meio da partilha de ideias e pensamentos, noção que
mostra a natureza interativa e reflexiva da aprendizagem de conceitos, procedimentos e
habilidades matemáticas.
Boavida (2005, p.7-8) denomina de “argumentação matemática” a comunicação na
qual raciocínios são destinados à explicação ou justificativa de determinado pensamento, tanto
para “diminuir riscos de erro ou incerteza na escolha de um caminho [... quanto para] convencer
um auditório a aceitar ou rejeitar certos enunciados, ideias ou posições”.
De acordo com esta autora, a argumentação matemática compreende uma natureza
discursiva, uma natureza dialética e o conceito de auditório.
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A natureza discursiva refere-se ao uso de termos da linguagem natural articulados a
outros elementos não discursivos como, por exemplo, esquemas, figuras, símbolos algébricos
etc. O conceito de auditório compreende os interlocutores sobre os quais o orador expõe os
próprios argumentos para influenciá-los: os componentes do grupo; o professor, os demais
colegas de classe etc. O aspecto dialético da argumentação matemática reside no fato de que
argumentos não conduzem, “necessariamente, a conclusões verdadeiras”, mas são concebidos
como tal por quem os utiliza para convencer o auditório (BOAVIDA, 2005, p. 33).
Logo, para serem validados demandam justificativas cujas fundamentações, baseadas
em conhecimentos matemáticos, são reconhecidas pelos demais membros da comunidade da
sala de aula. Argumentos estão sujeitos a provas, cuja efetividade se revela no convencimento
do auditório, porque ele compreendeu a explicação da ideia, ou do problema, ou da resolução
de determinada situação, ou os motivos de determinada relação funcionar ou não.
Em outras palavras, ser compreendida é condição inegociável de qualquer prova
matemática. Portanto, é fundamental considerar as particularidades do auditório, entre elas, o
nível de escolaridade e o contexto onde é apresentada.
Podemos inferir que uma boa prova matemática não se reduz ao encaminhamento
lógico e à expressão correta de argumentos; tão importante quanto é o exercício da alteridade
de quem vai apresentá-la. Por isso, tomamos como nossas as palavras de Boavida e outros
(2008, p. 38): “mais importante do que o formato de uma prova é a atividade a produzir, é a
comunicação clara e correta das ideias matemáticas que estão em jogo, é a sensibilidade para o
seu interesse e necessidade”.
Essa definição de prova demanda a reelaboração do que se compreende por conteúdo
de ensino, visto que, além dos aspectos cognitivos, as experiências dos alunos e suas
perspectivas diante das ideias, das resoluções, das dúvidas, das certezas, também fazem parte
da lista dos objetos de estudo.
Perde o sentido, e se torna contraditório, promover interações somente como pretexto
para apresentar ideias matemáticas sistematizadas fora do ambiente escolar, ou seja, primeiro
envolver os alunos em momentos cujo ato de ouvir hermenêutico rapidamente se transforma
em interpretativo ou avaliativo.
Por esta razão, Boavida (2005) inclui na conceituação de conteúdo de ensino a
importância da escuta e da expressão audível, a possibilidade de questionamento de ideias
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apresentadas, a assunção dos riscos intelectuais envolvidos na formulação, a análise de
conjecturas e as regras do discurso matemático.
O fato de a argumentação na sala de aula se desenvolver por meio de interações entre,
pelo menos, dois protagonistas ocasiona processos interativos nem sempre harmoniosos. A
harmonia, não importa se conquistada ou imposta, instala-se somente em salas de aula nas quais
o único protagonista é o professor, nas quais suas exposições e explicações são compreendidas
como verdades absolutas isentas de provas.
Entretanto, em argumentações matemáticas coerentes às apresentadas anteriormente,
“podem surgir desacordos que conduzem a correções, modificações ou desvios. Essa
característica remete para o caráter social da argumentação e para a importância do outro no
desenvolvimento de atividades argumentativas” (BOAVIDA et al., 2008, p. 89).
Assim, o valor da argumentação está associado ao efeito obtido e também às
características de quem adere ao seu conteúdo.
Promover argumentações sociais nas aulas de matemática demanda a escuta cuidadosa
dos argumentos apresentados pelos alunos e ajudá-los a se apropriar dos “saberes matemáticos
reconhecidos como válidos pela comunidade matemática” (BOAVIDA et al., 2008, p. 89).
É por esta razão que no início deste item relacionamos a comunicação nas aulas de
matemática à alteridade, autonomia e autoridade docentes. A escuta hermenêutica inclui ações
docentes articuladas permanentemente às produções dos discentes, nem sempre condizentes
com saberes reconhecidos e validados pela comunidade matemática.
A primeira ação reside em ouvir atentamente todo o processo de argumentação
apresentado por determinado aluno, assegurar o respeito dos demais e estar atento às suas
reações. O ato de ouvir o aluno atentamente reflete o reconhecimento da importância do outro,
isto é, o exercício da alteridade como um elemento fundamental da prática docente.
A segunda ação envolve o planejamento de intervenções docentes conforme o
conhecimento manifestado em sala de aula pelos alunos e as particularidades das diferentes
interações ocorridas durante todo o processo de resolução da atividade. Entram em jogo os
saberes, a alteridade e a autonomia docentes.
A terceira ação se concretiza na execução das decisões tomadas após ouvir as
argumentações apresentadas e o impacto causado por elas entre os demais estudantes. É uma
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ação que mobiliza os saberes específicos matemáticos e o exercício da autoridade docente.
Finalmente, a avaliação dos alunos e a autoavaliação do professor são o foco da quarta ação.
Em síntese, as perguntas ou observações elaboradas com a finalidade de os discentes
reverem as próprias incompreensões, ou abordar aspectos fundamentais que foram
desconsiderados por eles em suas argumentações, solicitam que o professor:
[...] conheça as possibilidades e constrangimentos conceituais dos seus
alunos e tenha um conhecimento profundo dos conceitos matemáticos
relevantes subjacentes à Matemática que ensina, bem como dos modos de os
ensinar. É a conjunção destes saberes que reconhece a necessidade de fazer
surgir apoios argumentativos apropriados. (BOAVIDA et al., 2008, p. 92)

É importante sublinhar o aspecto não algorítmico destas quatro ações docentes. Em
vez de adotá-las como passos a seguir em determinada ordem, é mais prudente tomá-las como
orientações gerais, responsáveis por assegurar a articulação entre ensino e aprendizagem.
Porque, embora o trabalho em sala de aula ocorra de modo contínuo, diário, o que
permite coordenar as ações ao longo do tempo, ajustando, problematizando, introduzindo novos
elementos, é importante considerar que elas também ocorrem de modo instantâneo, inesperado,
em “tempo real”, em que as dimensões do trabalho docente são solicitadas e precisam ser
mobilizadas no ato mesmo da ocorrência. Nessas condições emergem a versatilidade e o
protagonismo docente em situações imprevistas e até imponderáveis, visto que colocam as suas
possibilidades em xeque, desafiando-o.
O que foi dito até aqui a respeito do papel do professor nas interações realizadas nas
aulas de matemática será retomado e ampliado no próximo item.

3.4.4 O papel do professor nas interações sociais nas aulas de matemática

A passagem do ouvir avaliativo ou interpretativo para o ouvir hermenêutico e,
consequentemente, de um professor que somente expõe ou explica para um professor que
descentraliza a fala e a escuta de si mesmo, implica alterações nas regras ou a formulação de
um novo contrato didático.
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Mas, dependendo das experiências dos docentes e dos discentes, essa “alteração no”107
ou “substituição do” contrato didático vigente pode tornar-se um processo lento, conflitante,
contraditório, pleno de idas e vindas.
Não é fácil sair de uma relação interpessoal na qual o professor é o centro das atenções,
único detentor de todo o conhecimento matemático e, portanto, modelo a ser seguido e imitado,
para outra relação interpessoal praticamente oposta.
Diferentemente de um contrato de trabalho, de locação ou de venda, o contrato didático
não é concreto, isto é, não está lavrado, tampouco as cláusulas, artigos, parágrafos e regras são
de conhecimento de todos que o assinam e que, portanto, têm a obrigação de cumpri-las
integralmente.
As regras deste contrato didático são produzidas e condicionadas pelo modo como as
relações interpessoais são estabelecidas, notadamente as existentes entre professor e alunos.
É importante ressaltar que o contrato didático sempre está presente na sala de aula,
pois é nela que se encontram alunos e professores. Um lugar onde as perspectivas destes atores
sociais sobre a escola e o ensino condicionam as relações entre eles. Além disso, os tipos de
atividades, o modo como são propostas, realizadas e corrigidas ressignificam este contrato,
substituindo regras, readequando outras já existentes.
Neste sentido, a regra: todo problema da matemática escolar é resolvido por meio de
uma operação e possui resposta única pode, de acordo com as concepções e crenças do
professor, ser substituída por: todo problema da matemática escolar demanda o
estabelecimento de relações entre os dados, as condições e a pergunta.
Portanto, supõe-se que, entre as regras de um contrato didático coerente com a
concepção de interação social apresentada nesta investigação, estejam: 1) a possibilidade de os
alunos ajudarem-se mutuamente na resolução das tarefas propostas e explicitarem o
conhecimento colocado em jogo para solucioná-las; 2) formular e testar conjecturas; e 3) “pôr
questões aos colegas que estão a explicar as resoluções que fizeram sempre que não as tenham
percebido” (CÉSAR et al., 2000, p. 55).
A mudança de regras do contrato didático visando ao desenvolvimento de interações
nas aulas de matemática representa desafios tanto para os alunos quanto para o professor.
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Registrado entre aspas porque não é um contrato real, palpável.
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As diferentes possibilidades de interação resultam no reconhecimento da importância
dos outros na aprendizagem de conteúdos matemáticos, visto que processos interativos estão
intimamente ligados à ampliação da socialização entre as pessoas (CÉSAR et al., 2000).
Planejar e implementar aulas norteadas por processos interativos demanda do
professor: a orientação e o auxílio aos estudantes para estes se apropriarem de conceitos,
procedimentos e habilidades matemáticas; o abandono do papel exclusivo de detentor,
expositor e explicador de conhecimentos; a necessidade de conhecimento mais aprofundado
dos alunos; a escolha cuidadosa e criteriosa das tarefas propostas, acompanhadas de questões
favoráveis à construção de saberes pelos próprios alunos.
Segundo a perspectiva de estudantes, as ações desempenhadas pelo professor durante as
interações em sala de aula envolvem:
[...] tirar dúvidas sempre que for necessário, deixar os alunos participar,
incentivando-os a exporem suas conjecturas e argumentações, explicar a
matéria de modo a que esta se torne mais aliciante e mais fácil, intercambiar
conhecimentos com os alunos, gostar do que faz e transmitir entusiasmo aos
alunos, levando-os a terem uma atitude mais positiva face à Matemática. [...]
o professor deixa de ser quem manda, para ser quem entusiasma, quem
interage com os alunos estimulando-os a interagirem também entre eles,
quem desmistifica as dificuldades e rejeições que muitas vezes aparecem
associadas à matemática. (CÉSAR et al., 2000, p. 55)

Papel docente próprio de uma escola corresponsável pela construção de uma cultura
matemática voltada para a formação de cidadãos, conscientes da realidade vivida por eles,
dotados de repertórios de resolução de problemas que lhes tornem “capazes de estar à vontade
com a incerteza e a mudança” (CABRITA, 2000, p. 115).
Situações diversificadas e significativas favorecem a constituição de cidadãos com
estas características, visto que, devidamente abordadas em sala de aula, estimulam “o
desenvolvimento de novas estratégias cognitivas; promovem a igualdade de oportunidades e
redução da exclusão social; e desenvolvem a capacidade de lidar com domínios pouco
estruturados e imprevisíveis” (CABRITA, 2000, p. 115).
Neste contexto, a docência, particularmente a do professor que ensina matemática,
implica relacionar-se também com alunos que apresentam, na resolução de atividades
matemáticas escolares, procedimentos não convencionais ou diferentes dos conhecidos pelo
docente, além dos alunos que apresentam situações não escolares ao professor, esperando que
ele os ajude a solucioná-las por meio de procedimentos matemáticos escolarizados.
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Acreditamos que, se o professor possui os saberes relacionados às “matemáticas”
escolares e acadêmicas, está mais bem preparado para lidar com situações como estas.
Contudo, abrir portas e janelas da sala de aula à realidade extraescolar requer do
professor conhecimentos que o habilitem a se posicionar sobre pré-conceitos, sensos comuns,
crenças que, inerentes a toda sorte de situações do mundo tangível dos alunos, invariavelmente
vão compartilhar com estes, cadeiras, carteiras e o profissional que naquele ambiente se
encontra.
A esse respeito, David (2011, p. 12) faz a seguinte afirmação:
Desde que haja um mínimo de abertura para que os alunos se manifestem,
sempre que situações do cotidiano forem “levadas” para a sala de aula, o
professor certamente terá que lidar com as tensões provocadas pelos
distanciamentos existentes entre procedimentos e práticas do cotidiano
(inevitavelmente trazidos pelos alunos) e os escolares.

Nesta perspectiva, tomar decisões apropriadas acerca do tempo de realização, da
relação entre atividade, objetivos e metodologia favoráveis ao desenvolvimento do pensamento,
do estímulo à discussão, das reflexões a respeito dos erros surgidos e da valorização das diversas
possibilidades de interação são ações docentes fundamentais para que a vontade permanente de
aprender, a autoconfiança e a responsabilização pelo próprio trabalho realizado se constituam
em ações dos alunos.
No tocante à importância do professor na construção de uma relação positiva entre os
alunos e a matemática, Serrazina e Ribeiro (2012, p. 1.370) afirmam que:
[...] na criação de um ambiente de trabalho ativo, repleto de experiências
dinâmicas de aprendizagem, adequadas e variadas, indicando a resolução de
problemas como um momento especial de interação e diálogo [...] uma das
funções fundamentais na sua interação com os alunos é saber ouvir,
perguntar por que, lançar pistas, aproveitar o erro para lançar novas
perguntas e, também, saber estimular essa atitude nos seus alunos [...],
criando, assim, uma verdadeira atmosfera de aprendizagem onde todos
interagem, trocando informações, influenciando-se reciprocamente.

A proposição de perguntas é condição necessária, mas não suficiente, no
desenvolvimento das interações sociais nas aulas de matemática e na instalação de um ambiente
de trabalho conforme explicitado acima. O tipo de pergunta e o tempo de resposta são
fundamentais neste processo.
Existem diversos tipos de perguntas propostos pelo professor, com diferentes
formulações e finalidades: frases curtas, elaboradas para serem completadas, com o intuito de
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eliminar qualquer possibilidade de erro; ou questões cujas respostas são dadas pelos próprios
professores, caso não sejam respondidas imediata e corretamente pelos alunos.
O próximo item vai abordar as perguntas elaboradas pelos educadores em situações de
interação.

3.4.5 As perguntas elaboradas pelos professores em situações de interação

A elaboração de perguntas é um processo essencial no desenvolvimento do raciocínio
crítico e do pensamento criativo. Assim, o ato de perguntar é “instrumento fundamental no
processo de ensino e aprendizagem” (PEDROSA, 2000, p. 150).
Porém, a elaboração de perguntas, um fragmento do processo de comunicação, faz
parte de um domínio do conhecimento docente que carece de reflexão.
Professores falam muito em sala de aula, aproximadamente durante 70% do tempo
letivo (PEDROSA, 2000); fazem perguntas e se preocupam em ensinar a linguagem específica
da disciplina, contudo, valorizam mais as formas como os alunos se expressam em detrimento
do conteúdo comunicado por sua fala.
Todavia, em qualquer linguagem o processo de alfabetização solicita tempo, exige
retomadas constantes e o discernimento, por parte do professor, da diferença entre ideias
corretas expressas por termos inadequados e ideias erradas comunicadas corretamente.
Se a aprendizagem é concebida como um processo interativo, questionamentos
formulados por docentes e discentes favorecem a promoção de sujeitos autônomos,
interessados, capazes de pensar por si próprios e de fazer e propor questões. Mas, os
questionamentos podem ser o recurso usado pelos professores no enquadramento dos alunos e
no apontamento de suas deficiências. Não podemos perder de vista que os questionamentos não
ocorrem, necessariamente, da maneira mais favorável, com todo o potencial tratado nos
parágrafos anteriores, somente porque a aprendizagem é um processo interativo. Enfim,
questionamentos também são recursos usados por professores autoritários.
Aprendizagens do primeiro tipo requerem professores responsáveis pela criação e
manutenção de condições favoráveis à construção dos saberes dos discentes e, neste sentido,
provocar nos alunos a necessidade de saber mais por meio da consciência do que eles não sabem
é uma das condições defendidas por Pedrosa (2000).

206

A conscientização do que não se sabe, conciliada à vontade de saber, motiva o aluno
a formular as próprias questões cujas respostas desconhece. “Aprendemos formulando
questões. Aprenderemos melhor se formularmos melhores questões e aprenderemos mais se
tivermos oportunidades para fazer perguntas.” (PEDROSA, 2000, p. 151)
O papel do professor é central na gestão de processos de aprendizagem com estas
características. Central não no sentido de detentor, e sim no de quem tem a “chave de uma
porta” (PEDROSA, 2000), ou seja, de quem é capaz de abrir as portas de novos conhecimentos
aos alunos.
A associação entre pergunta e chave merece muito cuidado e reflexão. A chave que
abre uma porta é a mesma que a fecha. Dependendo do modo como formula a pergunta, o
professor pode impedir sua abertura, isto é, desestimular a autonomia dos alunos. É o caso de
perguntas formuladas apenas com a finalidade de controlar o conhecimento dos estudantes,
adequadas em processos de ensino e aprendizagem dominados pelo discurso docente e que
inibem as interações entre os alunos e dificultam suas iniciativas em elaborar as próprias
perguntas.
As perguntas dos docentes não se limitam a controlar ou a condicionar os
conhecimentos dos discentes, sendo também utilizadas na manutenção do diálogo entre
professores e estudantes, formuladas com a finalidade de estimular o pensamento, desenvolver
capacidades de raciocínio e, consequentemente, promover a aprendizagem.
O desafio reside no cuidado de o professor não fazer muitas perguntas em uma aula e
os alunos, uma pergunta por mês. A opção pela formulação de perguntas como metodologia de
aprendizagem implica a ação docente de articular todos os fios da malha da qual as questões
fazem parte: a função, a frequência, o nível cognitivo, e o tempo de espera de respostas dos
alunos (PEDROSA, 2000).
Após analisar as perguntas orais feitas por professores, considerando os aspectos
acima, Pedrosa (2000) concluiu que a maior parte delas admitia apenas uma resposta, obtida
somente pelo apelo à memória dos alunos, questões classificadas como perguntas de nível
cognitivo mais baixo. As perguntas de nível cognitivo mais alto são abertas, admitem várias
respostas, demandam raciocínio de nível cognitivo mais elevado para serem respondidas:
“questões que podem estimular capacidades de fazer previsões, formular hipóteses ou fazer
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inferências, procurando desenvolver, nos alunos, o pensamento divergente 108” (PEDROSA,
2000, p. 155).
Além de perguntas de nível cognitivo mais alto ou mais baixo, os professores também
podem formular perguntas retóricas (PEDROSA, 2000), cuja finalidade é a de reforçar um
ponto de vista, chamar a atenção para determinado aspecto ou como recurso a fim de concluir
uma frase ou um pensamento. Não são elaboradas para serem respondidas.
Quanto ao tempo de resposta às perguntas, os professores observados por Pedrosa
(2000) esperaram, em média, um segundo para elas serem formuladas e comunicadas, ou seja,
se em até um segundo os alunos não respondessem à pergunta, os professores respondiam por
eles. Sobre as perguntas, 95% delas eram fechadas e 34% foram formuladas com o propósito
de controlar o comportamento dos estudantes.
Perguntas são utilizadas nas aulas de matemática com a finalidade de controlar
comportamentos, gerir a sala, verificar aprendizagens, rever conceitos, estimular e desenvolver
o pensamento, estimular a curiosidade intelectual e contribuir na formulação e resolução de
problemas (PEDROSA, 2000). A autora concluiu que os professores utilizaram as questões
basicamente como manifestação de seu poder e como tentativa de controle, limitando
discussões autênticas na sala de aula e desencorajando perguntas formuladas pelos estudantes.
A manifestação de poder aliada ao controle justifica a baixa frequência de questões
abertas no discurso docente. Por sua vez, a necessidade de saber se as informações foram retidas
e o estímulo à memorização de mais fatos e/ou ideias justificam o alto índice de questões
fechadas.
Contudo, o índice considerável de perguntas fechadas pode ser uma estratégia de
autodefesa, porque perguntas deste tipo, dirigidas à memória, remetem a respostas certas e
fazem os professores sentirem-se seguros perante os alunos. Por outro lado, o baixo índice de
perguntas abertas pode ser atribuído ao fato de perguntas deste tipo exigirem mais tempo para
serem elaboradas, e dos alunos para respondê-las.
Logo, perguntas fechadas são mais coerentes com práticas docentes nas quais são
formuladas e propostas de duas a três questões por minuto, seguidas de um segundo de pausa
para serem respondidas.
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Compreendido como o pensamento voltado para a busca de alternativas, de outras possibilidades, diferentes
das comumente apresentadas na resolução de um problema.
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Medo do silêncio e estratégia para lidar com a impulsividade dos alunos foram dois
motivos apontados pelos professores pesquisados como justificativas do tempo médio de um
segundo de espera entre as perguntas formuladas por eles e as respostas dos discentes. Pedrosa
(2000) conclui que, se o tempo de espera entre a formulação e as respostas às perguntas fosse
de três a cinco segundos, implicaria em mudanças significativas nos discursos de professores e
alunos, especialmente as relacionadas ao papel da comunicação como recurso de aprendizagem
nas aulas de matemática.
Concordamos com a autora: existem conhecimentos e experiências acumuladas na
educação suficientes para justificar por que perguntas, de docentes ou de discentes, podem
transformar-se em meios fundamentais de promoção de aprendizagens.
Entretanto, é importante reconhecer que “estimular a curiosidade intelectual,
desenvolver capacidades de raciocínio crítico, estimular a aprendizagem através da resolução
de problemas, enfim, favorecer uma aprendizagem participativa, exige a adoção de estratégias
mais refletidas para o uso de perguntas na sala de aula” (PEDROSA, 2000, p. 156).
Conscientizar-se sobre qual concepção de aprendizagem ancora a prática docente é
outro aspecto que demanda reflexões, pois esta é decisiva na adoção de aulas nas quais reflexões
e análises de alunos são compartilhadas, e a formulação de perguntas é estratégia fundamental
na promoção de aprendizagens de conteúdos matemáticos; ou para formular perguntas retóricas
como recursos de comunicação ou como manifestação de poder e controle sobre os alunos.
Portanto, aulas de matemática em que perguntas criadas por alunos e professores
guiam o fazer matemático implicam destes últimos “repensar estratégias de ensino de modo a
que as perguntas que formulam passem a ser elementos estruturadores dessas mesmas
estratégias” (PEDROSA, 2000, p. 160).
Perguntas abertas, cujas respostas exigem estabelecimento de relações entre diferentes
conhecimentos, levantamento, confirmação de hipóteses e estímulo à interação entre os alunos,
necessitam de professores crentes na capacidade de os estudantes elaborarem perguntas,
solucionarem problemas de modos diferentes e aprenderem por meio da análise de resoluções
alheias. Em síntese: professores descentralizadores, munidos de saberes específicos desta
profissão, destituídos de posturas autoritárias, controladoras e punitivas.
Em nossa opinião, o estudo de Pedrosa (2000) destaca a preponderância de práticas
nas quais perguntas são feitas somente pelo professor e as respostas são recursos para avaliar
se suas ideias e pensamentos foram compreendidos e memorizados pelos alunos.
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Além dos motivos apresentados acima, nós creditamos ao cumprimento do programa,
à realização de avaliações de larga escala e à qualidade da formação inicial outras justificativas
para a não proposição de perguntas abertas, a falta de estímulo às perguntas elaboradas pelos
discentes e o tempo insuficiente que estes possuem para responder as questões formuladas pelos
professores.

3.4.6 As perguntas e os padrões de interação na sala de aula

Assim como Pedrosa (2000), Matos e Serrazina (1996) reforçam a relação entre
perguntas e concepções de ensino e aprendizagem quando tratam dos padrões de interação na
sala de aula.
Se existem perguntas retóricas, formuladas somente com o objetivo de controlar
conhecimentos já apropriados pelos alunos, também existem perguntas visando à compreensão
das tarefas, a novas abordagens de determinado conteúdo, ao estabelecimento de novas
conexões entre diferentes conteúdos, a reflexões sobre resoluções de tarefas e/ou para obter
mais informações sobre os alunos.
Perguntas deste tipo compõem o método heurístico de formulação de perguntas e
conduzem a relações na sala de aula, “vistas como um processo altamente dinâmico e reflexivo
que toma necessariamente em consideração os padrões e processos interativos de comunicação
que são constituídos pelo professor e pelos alunos” (MATOS; SERRAZINA, 1996, p. 196).
No método heurístico, o processo de ensino e aprendizagem ocorre de forma interativa,
em que a comunicação é tão central quanto o raciocínio matemático. Perguntas são formuladas
para todos os estudantes refletirem sobre as próprias aprendizagens que, por sua vez, são
reconhecidas como diferentes pelo professor. Independentemente de a pergunta ser formulada
para um aluno em particular a intenção é, por meio dela, mobilizar os demais.
É possível identificar, no modo como professores interagem com alunos, alguns
procedimentos característicos que permitem classificar as interações em quatro padrões: funil,
focalização, confirmação e questionamento/inquirição (MATOS; SERRAZINA, 1996).
Nessa classificação abordada por Matos e Serrazina (1996). O padrão funil tem como
característica básica a condução da atividade de tal modo que a resolução seja a predeterminada
pelo professor. No padrão de focalização, as perguntas são elaboradas com a finalidade de focar
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aspectos críticos da tarefa, de modo a incentivar a reflexão sobre raciocínios e procedimentos
necessários na resolução da atividade, além de incentivar a discussão entre os estudantes.
No padrão de confirmação, perguntas são formuladas para que os próprios alunos se
responsabilizem por suas respostas. Finalmente, no padrão de inquirição as perguntas auxiliam
o professor a se conscientizar do modo de pensar dos estudantes, isto é, quais são as opiniões
deles sobre determinado resultado ou estratégia empregada na resolução da tarefa.
Concordamos com Matos e Serrazina (1996) quando relacionam o tipo de padrão de
interação e a concepção de ensino e aprendizagem do professor. É a concepção que norteia o
uso equilibrado de questões de focalização, confirmação e inquirição, condiciona o papel
atribuído aos alunos nesse processo, o modo como a atividade é desenvolvida, como as
resoluções dos discentes são encaminhadas e como são avaliadas.
O método heurístico de formulação de perguntas concebe estudantes como capazes de
se comunicar por meio de diferentes linguagens e, de aprenderem interagindo entre si,
negociando significados, especialmente por intermédio da elaboração de perguntas.
Aulas realizadas segundo essa abordagem visam ao desenvolvimento de ideias e dos
pensamentos matemáticos de alunos e professores. Desaparece o docente reconhecido como o
detentor de conhecimentos apresentados na forma mais sistematizada possível e cuja
apropriação pelos estudantes é inquestionável.
O professor planeja as aulas, seleciona atividades, opta por metodologias, define
instrumentos de avaliação, pois tem autoridade para tal. Porém, são ações mais ou menos
partilhadas, pois no método heurístico de formulação de problemas os discentes também são
protagonistas da própria aprendizagem. Ao interagirem entre si e com o docente, respondem
às perguntas alheias, mas também formulam e socializam as próprias perguntas. O
conhecimento matemático é relativizado em função das experiências singulares de estudantes
e professor.
Podemos afirmar que ambientes de sala de aula com estas características permitem aos
alunos fazer matemática para a aprendizagem, para a descoberta, para argumentar e resolver
problemas, porque os estudantes compreendem, apropriam-se de e dominam os significados
dos conceitos matemáticos, e os utilizam na realização das atividades propostas pelo professor,
não importando se são exercícios, problemas ou atividades de investigação.
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Nesse contexto, o mesmo problema pode ser solucionado de diferentes maneiras,
algumas muito elaboradas109, outras nem tanto, algumas corretas, outras nem tanto. A
adequação de determinado conhecimento é relativa e se torna consciente em função dos
problemas que se deseja solucionar. Os erros, assim como as resoluções imprevistas, são
considerados inerentes ao processo de ampliação do conhecimento matemático.
Por estas razões, concordamos com Serrazina e Ribeiro (2012, p. 1.372):
[...] o professor deve: explorar as sugestões dos alunos, ajudá-los a avaliar e
a refletir sobre as sugestões dos colegas, levantando dúvidas e implicações
ou hipóteses; encaminhar a comunicação para que os alunos ouçam,
respondam, comentem e usem argumentos matemáticos para determinar a
validade de afirmações, convencendo e convencendo-se.

Conforme exposto anteriormente, não é qualquer pergunta que favorece o
desenvolvimento das ideias e dos pensamentos matemáticos dos alunos.

3.4.7 Questionamentos: o que evitar, o que priorizar, e o lidar com o inesperado

A gama de perguntas formuladas pelos professores é imensa e eclética. Existem
perguntas coerentes com concepções de ensino nas quais os alunos são corresponsáveis pelas
próprias aprendizagens e outras, cujas características indicam que o professor é o protagonista
do processo de ensino e aprendizagem.
Neste sentido, perguntas cuja resposta é “sim” ou “não”110; “dirigidas”111;
“chicotadas”112; “centradas nos professores”113; “mostrando expressões faciais e catalogando a
pergunta como fácil ou difícil antes de ser feita” (MATOS; SERRAZINA, 1996, p. 165), ou em
cuja formulação já está contida a resposta (BOAVIDA et al., 2008) são incompatíveis com
organizações de ensino organizadas pelo ouvir hermenêutico e pelo método hermenêutico de
formulação de problemas.
A escuta e a formulação de perguntas dos docentes segundo o método hermenêutico
demandam questões cujas respostas exigem justificativas, esclarecimento de estratégias de

“Muito elaboradas” no sentido de resolvidas por meio do procedimento matemático mais simples e mais rápido.
O número 30 é ímpar?
111
O número é ímpar, não é?
112
O que é a hipotenusa?
113
Qual é a solução de 6m + 1 = 10?
109
110
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resolução, a busca de um procedimento diferente para o mesmo problema ou o convencimento
do auditório utilizando o próprio raciocínio (MATOS; SERRAZINA, 1996).
Boavida e outros (2008) sugerem, além das perguntas que exigem justificativas, a
formulação de questões docentes que: favoreçam aprendizagens pelo fato de os alunos serem
incentivados a respondê-las, obriguem os alunos a pensar em níveis mais elaborados de
pensamento ou cujas respostas forneçam pistas sobre o que, efetivamente, os alunos sabem
ou não.
Notamos aproximações e complementos nas recomendações desses autores. Contudo,
é imprescindível destacar que, conscientes do potencial das sugestões acima na contribuição da
aprendizagem dos alunos, as perguntas docentes não podem ser tomadas como procedimentos
algorítmicos, isto é, propostas na mesma ordem e independentemente da atividade.
Entretanto, além das perguntas, outros aspectos relacionados ao papel dos professores
influenciam na promoção da comunicação na sala de aula e na natureza do discurso matemático:
a organização dos alunos, o tipo de tarefas e materiais usados e a valorização da interação entre
estudantes e professores (ROMÃO, 2000, p. 165).
A quantidade de perguntas feitas pelo professor não é garantia de sucesso na
aprendizagem dos alunos. A qualidade das perguntas, coerentes com os objetivos e as atividades
propostas aos alunos, é condição necessária para a ocorrência de aprendizagens dos discentes.
Condição necessária, mas não suficiente, porque associada à qualidade das perguntas feitas aos
alunos está o modo como o professor interage com eles, o tempo disponibilizado para a
realização das atividades propostas, o conhecimento docente para elaborar outras perguntas a
partir das respostas dos estudantes, estejam elas próximas ou distantes das esperadas pelo
professor e, às vezes, trazendo aspectos não previstos por ele durante o planejamento das aulas.
Em síntese, perguntas dos docentes que mobilizem o pensamento dos alunos,
estimulem interações entre eles visando à negociação de significados e/ou esclarecimentos de
procedimentos de resolução, estão intimamente relacionadas aos saberes, à autonomia, à
alteridade e à autoridade docente.
A afirmação supracitada se justifica porque uma pergunta elaborada, por exemplo,
com a intenção de incentivar os alunos a realizar o retrospecto de determinada resolução,
investe-se de sentido se estiver amparada em um ambiente no qual o professor: a) identifica e
aceita as diferenças de conhecimentos que circulam entre ele e os alunos e os utiliza a favor da
aprendizagem de todos; b) analisa e decide, por si mesmo, a maneira mais adequada de conduzir
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as respostas à pergunta; c) incentiva e conduz a participação dos alunos em função das
possibilidades e limites de cada um; d) encaminha todas as respostas dos discentes,
independentemente da exatidão ou inexatidão de seu conteúdo, e não se exime diante de
respostas imprevistas.
Muitas são as varáveis que influenciam a formulação de perguntas. Os objetivos e as
condições da atividade, as certezas e as dúvidas durante a realização e/ou a socialização das
soluções exigem do professor mais do que um repertório de perguntas, critérios para classificálas e comentários referentes às vantagens ou não em utilizá-las.
Ao longo desta parte do capítulo, tratamos da importância de os alunos formularem
perguntas nas aulas de matemática e, nos parágrafos anteriores, remetemos a estudos que
deixam clara a desproporcionalidade entre a quantidade de perguntas elaboradas por
professores e estudantes.
Os estudos consultados neste item permitem-nos inferir que, se alunos não formulam
perguntas, quando tiverem a oportunidade de fazê-las, dificilmente serão questões abertas, que
mobilizarão raciocínios ou conexões entre diferentes conteúdos, porque perguntas deste tipo
também não fazem parte dos discursos dos professores.
Em contrapartida, a pergunta “está certo, professor?” é expressada com muita
frequência pelos alunos quando eles desejam confirmar se sua resolução e/ou resposta está
correta ou não.
Esta pergunta evidencia uma regra do contrato didático: é responsabilidade de quem
propôs a atividade (o professor) confirmar se a resolução e/ou a resposta de quem a realizou (o
aluno) está correta ou não.
“Está certo, professor?” também revela, em nossa visão, como os estudantes
compreendem o processo de ensino e aprendizagem da matemática. Para eles, a Matemática é
a ciência do certo, do exato. Alunos com esta concepção esperam do professor orientações
antecipadas de como proceder afim de não resolver as atividades incorretamente e,
posteriormente, para confirmar a exatidão ou não dos respectivos resultados.
A pergunta “está certo, professor?” reduz a matemática à disciplina escolar na qual
procedimentos treinados anteriormente são mobilizados na busca de soluções de situações,
novas ou não, para os alunos, e os afasta da verdadeira natureza da matemática, que compreende
explorações, descobertas, o desenvolvimento de pensamentos de diferentes naturezas e a
responsabilidade pela análise das respostas obtidas.

214

Diante de questionamentos semelhantes a “está certo, professor?”, Matos e Serrazina
(1996) ressaltam a importância de o professor saber os motivos do surgimento desta pergunta e
como abordá-la: “o problema do aluno é um problema de estimação para verificar a razoabilidade
do resultado ou de falta de conhecimento para verificar o resultado ou se está a mostrar uma falta
de confiança nas suas capacidades?” (MATOS; SERRAZINA, 1996, p. 166).
O contexto descrito acima, no qual a pergunta “está certo, professor?” é formulada
pelos alunos, acentua que o contrato didático é um produto de determinada cultura. Em outras
palavras, se as condições se alteram, um conjunto de elementos em sala de aula também é
modificado, e as regras do contrato didático vão mudando e se adequando ao novo contexto.
Em vez de confirmar, ou não, as resoluções ou as respostas de atividades, o professor
pode ajudar os alunos a superar as próprias dificuldades e ampliar os conhecimentos, se
incentivá-los a dizer como fizeram para chegar até ali (MATOS; SERRAZINA, 1996). Ao ouvir
as respostas dos alunos, o professor vai ter elementos para realizar intervenções coerentes.
Antes de tratarmos do papel dos alunos nas interações sociais nas aulas de matemática,
é importante destacar que toda aula se compõe das dimensões conjuntural e circunstancial. A
primeira envolve o planejamento, no qual são estabelecidos conteúdos, objetivos,
metodologias, organização dos alunos, atividades, materiais, avaliações e a execução do plano
de aula, de acordo com a sequência de ações nele registradas.
A dimensão circunstancial da aula revela-se nas interações entre professor e alunos
durante o desenvolvimento das atividades previamente planejadas, pois as percepções do
professor relativas ao modo como os estudantes procedem (os acertos, os erros, as dúvidas, a
exposição de raciocínios originais, diferentes dos já conhecidos...) demandam do docente a
formulação de perguntas não estabelecidas a priori. Por esta razão, compreendemos que há
elementos da ação docente que escapam ao planejado, ao estabelecido preliminarmente. O
plano organiza as intenções do professor e como operacionalizá-las; contudo, no encontro com
os alunos ele se depara com elementos que escapam ao esperado em qualquer contrato didático:
o silêncio, o erro, o acerto, uma estratégia singular, um procedimento próprio etc.
Em nossa opinião, os saberes, a alteridade, a autonomia e a autoridade docentes,
elementos estruturantes do ser professor, são fundamentais na regulação de situações de sala de
aula parecidas com as descritas no parágrafo anterior.
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3.4.8 O papel do aluno nas interações sociais nas aulas de matemática

Conforme explicitado nos itens anteriores, a atuação dos alunos nas aulas de
matemática não se limita a acompanhar as exposições e as explicações do professor e,
posteriormente, repeti-las por escrito ou oralmente, e muito menos a interagir com o professor
somente para perguntar se os resultados das atividades estão corretos.
As interações sociais, coerentes com as concepções já apresentadas, ressignificam os
papéis dos alunos. Ao interagirem entre si e com o professor, os estudantes têm a oportunidade
de colocar em jogo a capacidade de expor as respectivas dúvidas e certezas, de explicar como
pensaram para realizar uma atividade, de serem questionados e questionarem as resoluções
alheias, de colaborar entre si para aprender conceitos, procedimentos e habilidades
matemáticas, de auxiliar os colegas com maior dificuldade.
Espera-se que os alunos socializem as próprias opiniões, ouçam e respeitem a opinião
dos outros, façam conjecturas, argumentem, discutam entre si hipóteses e diferentes estratégias
de resolução. Essas ações contribuem para que os estudantes se responsabilizem pela própria
aprendizagem, desenvolvam a autonomia, conhecimentos, capacidades, valores e atitudes
(CÉSAR et al., 2000).
O desenvolvimento cognitivo e relacional dos alunos não é o mesmo para todos e sua
ocorrência depende do esforço de cada um, de sua capacidade de respeitar o outro, de estar
disponível para colaborar, compreender e solidarizar-se com os demais colegas de turma
(CÉSAR et al., 2000), ou seja, interações sociais nas aulas de matemática não desenvolvem por
si próprias atitudes positivas em todos os alunos.
Se ensinar e aprender matemática, neste contexto, exige mudanças nas regras do
contrato didático, resolver atividades em duplas ou em pequenos grupos também demanda
alterações, vantajosas ou não, nas relações entre os alunos.
As vantagens relacionam-se a visões mais positivas da matemática, principalmente
quando as interações influenciam na melhoria de suas aprendizagens e no desenvolvimento de
capacidades sociocognitivas, sendo a responsabilidade de ajudar-se mutuamente a mais
significativa (CÉSAR et al., 2000). Segundo os discentes entrevistados por esses autores, a
responsabilidade se manifesta por meio de diversas ações: o respeito por quem está expondo
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algo, a troca de opiniões e conhecimentos entre eles e o professor, a participação ativa nas aulas,
contribuindo para que elas se tornem mais interessantes para todos.
Essa última atitude revela a consciência de “que uma parte do entusiasmo por aprender
também deve partir deles próprios. Assim, podemos afirmar que, para os alunos, há o assumir
que ‘hoje o papel principal é meu!’” (CÉSAR et al., 2000, p. 80).
Em contrapartida, as desvantagens residem na maior exigência em trabalhar
coletivamente, algo que pode desestimular os alunos a se organizarem desta forma nas aulas de
matemática (CÉSAR et al., 2000).

3.4.9 As diferentes dinâmicas de interação

As interações entre os alunos não acontecem da mesma forma. Serrazina e Ribeiro
(2012) perceberam duplas nas quais não existia comunicação verbal entre os componentes e
outras em que a solução da tarefa foi o resultado de acordos verbais entre eles.
As análises resultaram na percepção de três dinâmicas interativas nas atividades
realizadas em díades: egocêntrica, assimétrica e simétrica.
A existência de interações verbais mínimas entre os componentes, prevalecendo
atitudes individualistas ou dificuldades de relacionamento, é característica da interação
egocêntrica. Já a interação assimétrica, ou dependente, manifesta-se quando os dois
componentes da dupla possuem níveis diferentes de conhecimento, de tal modo que um deles,
por saber mais, domina e anula a participação do outro. Finalmente, a interação simétrica ou
igualitária é aquela onde a resolução da tarefa é produto da negociação recíproca de ambos os
componentes da dupla e pelo reconhecimento de que a resposta foi obtida porque os dois
integrantes contribuíram ativamente para tal.
Carvalho e César (2000) apoiam-se na noção de conflito sociocognitivo com a intenção
de estabelecerem como a dinâmica interativa que se desenvolve entre os alunos ajuda o
professor a perceber o funcionamento das duplas.
O objeto de estudo do conflito sociocognitivo é a compreensão da dinâmica entre o
social e o individual, concretizada no confronto entre dois ou mais sujeitos quando têm de
resolver uma tarefa em conjunto.

217

Consequentemente, as dinâmicas interativas possibilitam a apresentação de diferentes
respostas e perspectivas, pois são praticados vários saberes e competências, acontecendo tudo
isso num contexto social que não é neutro (CARVALHO; CÉSAR, 2000).
As diferenças implicam o gerenciamento de relação interpessoais produtoras de
progressos cognitivos individuais. Conscientes das diferenças entre as respostas de cada um,
sujeitos em conflitos sociocognitivos necessitam lidar com aspectos sociais como, por exemplo,
liderança e concorrência.
Conflitos

sociocognitivos

possibilitam,

portanto,

um

duplo

desequilíbrio:

interindividual e intraindividual. O primeiro se manifesta na socialização das respostas de dois
ou mais sujeitos, que podem ser diferentes ou mesmo contraditórias entre si. O segundo ocorre
quando um sujeito reflete sobre sua resposta considerando as respostas alheias, uma meta
importante do trabalho centrado nas interações e comunicação, dado que pressupõe a vivência
e o enfrentamento de situações controversas.
Uma dinâmica interativa é definida como aquela na qual a resolução de uma atividade
ocorre segundo determinadas características:
[...] primeiro, tem de se verificar uma oposição entre as respostas dos dois
sujeitos que podem ser o resultado de diferentes pontos de vista ou
centrações; contudo, não basta que os sujeitos produzam diferentes
respostas, é necessário que se confrontem com elas de um modo interativo,
isto é, é preciso que os dois sujeitos resolvam o desacordo ou conflito social
gerado. (CARVALHO; CÉSAR, 2000, p. 87)

A procura individual da resolução da atividade inicia uma dinâmica interativa, que
continua com um dos componentes tomando a decisão de compartilhar a respectiva resolução e
termina em um impasse ou em uma nova solução, produzida em conjunto pela dupla.
O tipo de co-elaboração que ocorre em dinâmicas interativas permite classificá-las em
quatro tipos: consentimento, co-construção, confronto com desacordo e confrontos
contraditórios. (CARVALHO; CÉSAR, 2000, p. 89)
A aceitação da resolução do parceiro sem oposição ou desacordo qualifica a coelaboração por consentimento, em que a inexistência de conflito não implica necessariamente
uma atitude passiva, porque quem concorda acompanha toda a apresentação da resolução de
seu parceiro. É uma adesão verdadeira, produto de um acordo cognitivo “onde o aceitar dos
argumentos do colega funciona como um reforço positivo que controla a resposta proposta por
um, mas aceita pelos dois” (CARVALHO; CÉSAR, 2000, p. 89).
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A impossibilidade de ter outra solução a oferecer ou simplesmente deixar o parceiro
iniciar e conduzir a interação entre as duplas são dois motivos da aceitação sem oposição ou
desacordo. Porém, não há fixação de papéis, pois os componentes podem intercambiar a
coordenação da interação entre si.
Na co-elaboração por co-construção também não existem desacordos ou contradições
entre os componentes da dupla. A resolução é denominada de co-construída porque um parceiro
inicia a exposição de sua ideia, o outro a complementa e a interação entre os dois permanece
até a conclusão da atividade. O modo como a resolução é obtida não exclui a possibilidade de
um componente, por meio de suas intervenções, perturbar o outro.
Esta forma de co-elaboração “tem um efeito duplo para cada um dos sujeitos: abre um
campo de possibilidades de resoluções ao mesmo tempo em que desencadeia perturbações nas
resoluções inicialmente encontradas pelo sujeito” (CARVALHO; CÉSAR, 2000, p. 89).
A não aceitação de uma ideia por um dos parceiros sem que este proponha algo novo
é o que define o terceiro tipo de co-elaboração: por confronto com desacordo. Diante dessa
atitude, quem apresenta a ideia pode desfazer o grupo, resolvendo individualmente a tarefa
proposta ou insistindo na resolução anterior, apresentando-a ao seu parceiro por meio de outra
estratégia.
Finalmente, a co-elaboração por confrontos contraditórios caracteriza-se pela
discordância à ideia emitida pelo parceiro, apoiada em argumentos e seguida da apresentação
de outra ideia. Na realidade, não é somente um desacordo, é uma oposição de respostas cujo
desfecho pode ser ou o impasse, pois cada sujeito permanece com sua própria resolução, ou os
componentes da dupla “procuram chegar a um acordo com base na ideia inicial de um ou de
outro, provando experimentalmente cada uma das hipóteses de resolução, ou, então, elaborando
uma nova ideia” (CARVALHO; CÉSAR, 2000, p. 90).
Nós concordamos com estes dois autores: a natureza da atividade e as condições para
realizá-la delimitam e conformam o tipo de co-elaboração entre dois sujeitos, ou seja, não é
qualquer tipo de atividade ou modo de conduzi-la que incentiva co-elaborações entre os alunos.
A seleção da atividade e como organizar o ensino são ações docentes cujos respectivos
cuidados são fundamentais para que as dinâmicas interativas contribuam com o
desenvolvimento cognitivo e social dos alunos. Porque dinâmicas interativas têm o potencial
de desestabilizar ou perturbar modos de pensar e de agir, demandam ações centradas alternadas
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e articuladas a ações descentradas, envolvem levantamento de conjecturas, argumentos e pontos
de vista adequadamente justificados.
Além dos aspectos cognitivos, as dinâmicas de interação favorecem o
desenvolvimento de habilidades fundamentais em uma sociedade democrática: o respeito aos
ritmos pessoais e alheios e a descoberta e o desenvolvimento de capacidades desconhecidas
(CARVALHO; CÉSAR, 2000).
Os apontamentos relativos às dinâmicas interativas revelam as limitações no
desenvolvimento sociocognitivo dos alunos em aulas planejadas e realizadas segundo a crença
de que todos os estudantes aprendem do mesmo modo e a influência dos professores sobre eles
se processa da mesma maneira. Porém, tal fato não se concretiza, pois sala de aula é lugar do
encontro entre pessoas com diferentes funções, interesses e experiências de vida.
Dinâmicas interativas são incompatíveis em ambientes onde alunos se reduzem a
expectadores passivos, acompanhantes silenciosos dos raciocínios docentes ou reprodutores de
conhecimentos matemáticos estimulados por perguntas que fazem apelo somente à sua
memória.
Interações dirigidas única e exclusivamente pelo professor de tal modo que todas as
atenções sejam dirigidas a ele são contraditórias e impeditivas de mudanças nos papéis dos
alunos em processos de ensino e aprendizagem.

3.4.10 A assimetria nas relações de poder e o silêncio nas interações em aulas de matemática

Conforme vimos, concepções e escolhas dos docentes que ensinam matemática são
decisivas na aprendizagem dos alunos por meio das interações sociais em suas aulas.
É o professor – circunscrito às condições de trabalho e às demandas dos órgãos centrais
− que, individualmente ou em colaboração com os pares, define, a princípio, objetivos,
conteúdos, metodologias e avaliações adotadas nas aulas de matemática 114. Nós acreditamos
também que deveria ser dele a decisão referente à utilização das diferentes possibilidades de
interação como estratégias no desenvolvimento do pensamento matemático discente. Todavia,
essa circunscrição, que é da ordem administrativa e funcional, também pode embutir a ideia de
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Exceto as avaliações em larga escala, nas quais sua função limita-se à respectiva aplicação.
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subordinar as decisões do professor ao que já está definido pelos órgãos centrais ou mesmo pela
equipe gestora da escola.
Nestas condições, a opção pelas interações sociais nas aulas de matemática, conforme
descritas ao longo deste capítulo, envolve conhecimento sobre as diferentes formas de interação
e modos adequados de conduzi-las. Também envolve a consideração sobre os tipos de perguntas
formuladas, as respostas esperadas e o tempo suficiente para respondê-las, a valorização das
perguntas formuladas pelos alunos e da participação ativa deles nos momentos de resolução e
de socialização das respostas às atividades propostas.
Inerente ao cenário descrito acima está o fato de as interações sociais ocorrerem em
sala de aula entre pessoas com conhecimentos e experiências de vida diferentes e, tão ou mais
significativo quanto, ocupando diferentes posições sociais, invariavelmente relacionadas às
representações do “ser professor” e do “ser aluno”. O termo “representações” é aqui utilizado
conforme o sentido atribuído por Moscovici (2003) na teoria das representações sociais:
sistemas de referência usados para classificar pessoas ou grupos de pessoas com a mesma
condição ou experiência social, mais especificamente, aos sentidos atribuídos a essas pessoas,
projetando-lhes valores e aspirações sociais. Estas representações podem perdurar ao longo do
tempo e, afastadas de uma análise crítica e profunda, tornam-se “naturais”.
Dependendo das experiências vividas, dos hábitos e dos valores comungados por
determinado grupo social, é “natural” o professor que ensina matemática ser concebido como
o único detentor do conhecimento matemático, o único responsável pela proposição de
atividades e pela respectiva validação das suas soluções. Natural porque professores, pais e/ou
responsáveis pelos alunos passaram por situações parecidas quando frequentaram a escola
básica.
As representações dos docentes sobre os discentes e destes sobre seus pares são
decisivas no modo como as interações sociais ocorrem na sala de aula. São representações que,
em maior ou menor grau, influenciam a qualidade destas interações, incentivam a exposição de
alguns alunos ou inibem e silenciam outros.
Nesse sentido, o discurso e a linguagem do professor podem inibir a participação
significativa dos alunos porque estes não se apropriaram dos termos e/ou dos conceitos
matemáticos necessários à resolução de determinada atividade, ou porque expressam
resoluções, questionamentos e argumentos por meio de uma linguagem não validada pela
comunidade matemática.
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Por sua vez, um aluno com maior facilidade em resolver problemas matemáticos pode
intimidar e/ou invalidar resoluções de quem, segundo suas representações, está
intelectualmente abaixo dele.
Portanto, o exercício da alteridade é imprescindível em interações nas quais os sujeitos
ocupam diferentes posições sociais, porque toda enunciação envolve, pelo menos, “a voz do eu
e a voz do outro”, em um engajamento discursivo onde o outro conforma o que eu digo a ele.
“Na realidade, existimos em circunstâncias sócio históricas específicas e em função da presença
do outro. É, portanto, através da nossa interação com o outro que nos construímos socialmente.”
(OLIVEIRA, 1999, p. 4)
Indivíduos detentores de maior poder e conhecimento responsabilizam-se pelo início
e pelo controle das interações, ratificando “as assimetrias (também chamadas desigualdades)
como características inerentes de qualquer diálogo e fatores essenciais para o ato de
comunicação” (OLIVEIRA, 1999, p. 5).
Nós também acreditamos na impossibilidade de haver interações sociais entre pessoas
portadoras de experiências de vida e repertórios de conhecimentos idênticos, totalmente
coincidentes. De fato, as assimetrias são inerentes a qualquer diálogo; no entanto,
compreendemos que o controle das interações por quem detém mais conhecimento não implica
o domínio deste sobre o(s) outro(s).
Neste âmbito, é basilar o acompanhamento de alunos em interação, visando a observar
se as assimetrias estão contribuindo para o avanço na aprendizagem de todos ou se elas estão
influenciando no fracasso de alguns, porquanto as diferenças de participação podem resultar, em
longo prazo, “na exclusão ou marginalização dos alunos que apresentam maiores dificuldades no
processo de escolarização” (MACHADO, 2010, p. 17).
Nas investigações sobre interações observadas por Oliveira (1999), o indivíduo mais
poderoso foi, majoritariamente, o professor, que iniciou a interação, controlou e avaliou as
resoluções dos alunos e, consequentemente, expressou-se bem mais do que eles.
Partilhamos das conclusões da autora: a assimetria nas relações sociais favorece
conflitos entre quem tem maior ou menor poder, de qualquer espécie; contudo, as divergências
permitem a construção, a negociação de significados e a circulação de poder entre os
indivíduos:
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Aquele que está numa posição de menor poder pode estabelecer um discurso
de resistência e ocupar, desta forma, uma posição de maior poder. Do mesmo
modo, aquele que, em um dado momento, usa seu discurso para oprimir e
humilhar pode usá-lo, em outro momento, para promover transformação e
emancipação. (OLIVEIRA, 1999, p. 8)

Um professor de matemática que medeia as interações em sala de aula durante uma
atividade de demonstração do teorema de Pitágoras é o mesmo que, no laboratório de
informática, será mediado por um dos alunos na manipulação de um software educativo por
meio do qual é possível demonstrar o mesmo teorema.
A conscientização em relação aos papéis exercidos por todos os participantes em
relações assimétricas de poder, aliada à possibilidade de intercambiá-los, proporcionam
modificações nas interações em sala de aula. Essa conscientização contribui, em particular, para
o professor deixar de ser o único responsável pela iniciativa, incentivo e avaliação das
atividades em interações sociais e “[...] ser capaz de gerar transformações, como aquele que
levará seus alunos a refletirem sobre suas respectivas funções no mundo em que vivem”
(OLIVEIRA, 1999, p. 12).
Em síntese, o desafio nas interações não reside na existência de diferentes posições
sociais, dado que são inevitáveis, ou assimetrias de poder; ele se instala no uso desta posição e
deste poder para emancipar ou subjugar outras pessoas.
Quando pensamos em interações sociais, vêm-nos à mente a oralidade seguida da
escrita. Também é possível interagir por meio de gestos, desenhos ou esquemas. Porém, como
lidar com o silêncio quando este é a única manifestação de alunos em momentos de interação?
Alunos que não interagem com seus pares e/ou com professores correm o risco de
serem rotulados de pouco amigáveis, impertinentes, brutos, não cooperativos ou não
compreensivos (LAPLANE, 2000). Rótulos pejorativos, visto que, subliminarmente, atribuem
a esses alunos a total responsabilidade por se comportarem dessa maneira.
Entretanto, Laplane (2000) apresenta outras justificativas do silencio de alunos em
situações de interação: manifestação de uma incompreensão ou uma diferença de interpretação;
ou o tempo necessário para refletir sobre determinada negociação.
A última possibilidade se justifica em razão de a participação em um processo de
negociação demandar a tomada de consciência sobre o objeto que está sendo negociado, sobre
quais são as condições desta negociação e quais são os negociadores, ou seja, seus respectivos
conhecimentos e posições sociais (LAPLANE, 2000).
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Neste caso, o silêncio compreende a necessidade de maior entendimento ou de
planejamento da própria defesa, quando a permanência na sala de aula sem a respectiva
manifestação é avaliada pelo próprio aluno como a estratégia mais adequada para proteger suas
fragilidades dos demais. Porém, este tempo pode ser ignorado, restando a este aluno poucos
segundos entre o planejamento e a exposição de seu pensamento.
Independentemente dos motivos que justifiquem silêncios em interações, não podemos
perder de vista que o silêncio é inerente a toda manifestação linguística entre duas ou mais
pessoas: “[...] quando alguém fala, alguém cala, alguma coisa é silenciada. Onde há linguagem,
há também silêncio” (LAPLANE, 2000, p. 66).
Os silêncios, assim como as perguntas, as respostas e os padrões de interação, são de
naturezas diferentes. Há o silêncio do fazer de conta, da “enrolação” desprovida de realização,
muitas vezes ocultado pelas brincadeiras; existe também o silêncio de resistência à interpretação
da situação, de incômodo com os adultos, situação que demanda destes o acionamento de várias
estratégias visando ao engajamento do outro na interação.
O silêncio de resistência é construído na relação entre teoria e prática, mais precisamente
em práticas pedagógicas cujas teorias de referência são ignoradas pelos professores. São teorias
explicativas do modo como os alunos aprendem e dos papéis atribuídos aos professores e, por
serem desconhecidas destes últimos, são concebidas como naturais nas práticas pedagógicas;
“dessa visão geral decorrem as expectativas em relação ao desempenho escolar da criança e às
suas possibilidades de sucesso. Um exemplo disso é a associação entre interação bem-sucedida
ou eficaz e sucesso escolar” (LAPLANE, 2000, p. 57).
Notamos que, apesar de possuírem naturezas diferentes, todos os tipos de silêncio têm
algo em comum: são gerados e sustentados em contextos sociais. Portanto, o contexto social
exerce papel fundamental nas posições dos participantes em uma interação social (MACHADO,
2010). Por exemplo, os aspectos assimétricos das interações em sala de aula se materializam no
contexto onde elas acontecem e orientados pelos atores sociais que as compõem.
Ao estudar a relação intrínseca que existe entre assimetria na escola e contexto social,
Machado (2010) identificou três origens: histórico-cultural, diferenças socioculturais e situação
social imediata.
A assimetria de origem histórico-social revela-se no modo como a escola, o professor,
o material didático ou o conhecimento científico é concebido socialmente. A assimetria
originada nas diferenças socioculturais torna-se evidente na preferência pelos alunos de escolas
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mais conceituadas ou os que dominam o discurso escolar. Finalmente, a assimetria constituída
na situação social imediata se expressa nos alunos com melhor desempenho, nos engraçados
ou nos mediadores de conflitos.
A assimetria constituída na situação social é produto da realidade externa à escola e
do contexto escolar. A realidade vivida fora da escola delimita os papéis dos alunos em sala,
principalmente suas posições no início do ano letivo. “Porém, é a situação social mais imediata,
com suas condições locais de interação, que, através da negociação dos sujeitos, vai manter ou
não esses papéis, e criar outros.” (MACHADO, 2010, p. 22)
Logo, os contextos locais e as ações discursivas são os condicionantes da exposição
ou do silêncio nas interações em sala de aula.
A manifestação oral ou o silêncio também são influenciados pelo maior ou menor grau
de familiaridade dos alunos com o ambiente escolar e com a disciplina. O silêncio pode ser a
opção adotada quando, após avaliar como sua exposição vai ser recebida pelos outros, o estudante
conclui que não se manifestar é a estratégia mais adequada para sua segurança e integridade.
Segundo Machado (2010), é impossível analisar as interações descoladas do contexto
social mais amplo e ignorando a realidade imediata na qual elas se realizam. A busca de
entendimento das negociações discursivas no local onde acontece, na realidade imediata,
permite analisar “[...] a assimetria de poder nas relações discursivas, ou seja, quem pode dizer
o quê, e como” (MACHADO, 2010, p. 24).
Qual é o papel do professor nas relações assimétricas?
Este item e os anteriores deste capítulo, relativos às interações, evidenciaram a posição
privilegiada do professor, a partir da qual ele é concebido pela comunidade escolar como a
autoridade investida de conhecimento e de poder, que decide sobre a veracidade das
proposições dos alunos, legitimando ou não os seus discursos.
Se o médico está associado à imagem de um ator social dotado da capacidade de cura,
a sociedade relaciona o professor à imagem de um ator social que detém e é fonte de saber,
imagem que “povoa o imaginário social e constitui a memória discursiva dos alunos e dos
próprios professores, os quais, muitas vezes inconscientemente, as perpetuam, ainda que tentem
negá-las sistematicamente” (MACHADO, 2010, p. 24).
No papel de controlador do discurso educacional, o docente pode ir do monólogo até
uma real interação com os alunos; porém, socialmente, espera-se que o controle da interação
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permaneça centrado em suas mãos, fato que, segundo Machado (2010, p. 25), “nem sempre
acontece, já que na interação com os alunos os papéis podem ser mudados”.
Um dos achados mais significativos dos estudos realizados por esse autor sobre
interações discursivas relaciona participação e posições sociais ocupadas pelos alunos: o
silêncio, ou não, depende do domínio dos alunos sobre esses discursos.
A alteridade do professor é fundamental no tratamento dos alunos que não reconhecem
o tema em discussão, ou que se expressam inadequadamente, ao tomar cuidado para que ele
próprio e os demais estudantes não se apeguem apenas às fragilidades, impelindo aqueles alunos
ao silêncio e ao afastamento das atividades propostas nas aulas.
Em outras palavras, as atitudes docentes são primordiais para o sucesso ou o fracasso
da aprendizagem dos alunos em situações de interação. O professor pode ignorar os
constrangimentos e nervosismos dos alunos em situações de exposição pública ou, ao contrário,
utilizar recursos com a intenção de encorajá-los e fazê-los sentir-se mais confortáveis nestas
situações (BRANTS, 2004).
O controle absoluto sobre as interações, associado à desconsideração dos
conhecimentos dos alunos e de seus sentimentos em relação às situações de exposição pública,
podem instaurar “uma relação de poder/submissão entre professor e alunos, contribuindo para
a manutenção da assimetria nesta relação que, por sua vez, reflete-se na assimetria da própria
interação linguística” (BRANTS, 2004, p. 9).
Enquanto a ignorância docente sobre os conhecimentos dos alunos e os sentimentos
relativos a se expor publicamente potencializa constrangimentos, nervosismos e a não
participação em situações de interação, a utilização de alternativas de encorajamento, articulada
a um ambiente acolhedor, potencializa o desenvolvimento de habilidades relacionais.
Entre as alternativas está a observação atenta, porque, ciente das percepções de todos
os alunos, o professor pede aos mais propensos ao silêncio e à não participação a comunicação
de algo que, com certeza, ele já se certificou de que está correto.
Outra possibilidade é tornar públicas resoluções de atividades e ideias relevantes
produzidas por esses alunos. É uma estratégia para que, paulatinamente, a representação desses
alunos sobre si mesmos, bem como as representações que dele fazem os demais, vá se
transformando positivamente.
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4 METODOLOGIA, PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E CONTRIBUIÇÕES
DA SOCIOLOGIA PRAGMÁTICA

Este capítulo está dividido em quatro partes. A escola e as professoras participantes da
pesquisa, que nela trabalhavam quando da sua realização, são apresentadas na primeira parte.
Na próxima parte são apresentadas a abordagem e os procedimentos metodológicos, coerentes
aos utilizados pelos sociólogos na Sociologia Pragmática. A terceira parte trata dos
instrumentos utilizados na construção dos dados empíricos: observações, diálogos, episódios
de ensino, produções de alunos, questionários, questionamentos particulares, produções
coletivas e e-mails. Como estes dados foram analisados é o foco da última parte.

4.1 O contexto da pesquisa

Este item apresenta informações sobre a escola onde a parte empírica da pesquisa foi
realizada – localização, equipamentos, quantidade de funcionários e de alunos etc. − e sobre as
quatro professoras que participaram do estudo, que nela trabalhavam.

4.1.1 A escola

A escola localiza-se na zona sul do município de São Paulo, a aproximadamente 22
km de distância do centro da cidade, e foi inaugurada em abril de 2004. O bairro onde ela está
pertence a uma região de mananciais, entre as Represas Guarapiranga e Billings.
De acordo com o Censo Escolar de 2016, a escola contava com 13 salas de aulas, um
laboratório de informática, um laboratório de ciências, uma sala de leitura, uma sala de recursos
multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE), uma quadra de esportes
coberta, um pátio coberto, um parque infantil.
Além destes equipamentos, a escola também possuía uma sala de diretoria, uma sala
de coordenação pedagógica, uma sala de professores, uma sala de reunião, uma sala de
secretaria, uma cozinha e um refeitório para os alunos.
Em 2017, a equipe gestora era formada por cinco profissionais: uma diretora, duas
assistentes de direção e duas coordenadoras pedagógicas; possuía 45 professores e atendia 747
alunos, distribuídos em três turnos:
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− 1º turno: três turmas de 3º ano, três de 4º ano, três de 5º ano e quatro de 7º ano do
ensino fundamental. Total: 13 turmas;
− 2º turno: três turmas de 1º ano, três de 2º ano, três de 6º ano e três de 8º ano do ensino
fundamental. Total: 12 turmas;
− 3º turno: duas turmas de 2ª etapa, duas de 3ª etapa e duas de 4ª etapa de educação de
jovens e adultos. Total: seis turmas.
No ano de 2017, o primeiro turno funcionava entre 7:00h e 12:00h, o terceiro turno,
entre 13:30h e 18:30h e as aulas do último turno começavam às 19:00h e terminavam às 23:00h.

4.1.2 As professoras participantes da pesquisa

São quatro as professoras participantes desta pesquisa, indicadas, pelos códigos CA,
EL, SO e SI.
No período de acompanhamento e observação de aulas de matemática, essas
professoras lecionavam, respectivamente, em turmas de 3º, 5º, 4º e 3º anos, sendo que a
professora EL lecionava matemática nas três turmas de 5º ano da escola.
As quatro professoras trabalhavam no período da manhã, entre 7h e 12h, e todas
participavam das reuniões realizadas no horário coletivo de formação continuada, de segunda
a quinta-feira, entre 12h e 13h30.
A professora EL participou dos encontros coletivos de formação relativos ao ensino e
à aprendizagem de matemática desde junho de 2016, enquanto as demais professoras
integraram-se ao grupo a partir de março de 2017.

4.2 Metodologia

Esta parte do capítulo expõe a abordagem e os procedimentos metodológicos da
pesquisa e descreve os instrumentos utilizados com a finalidade de atingir os objetivos gerais e
específicos e responder à pergunta da pesquisa.
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4.2.1 Abordagem, procedimentos metodológicos e contribuições da Sociologia Pragmática
A palavra “pesquisa” tem sua origem no latim clássico perquirere,115 que remete à
ideia de busca cuidadosa. Cuidado compreendido, neste contexto, como um movimento no qual
as informações e as respectivas análises, orientadas pela permanente proposição de indagações,
possibilitam transformar dados produzidos em conhecimento sistematizado.
“Investigação”, por seu turno, provém das palavras de origem latina in e vestigium,
cujo significado é, literalmente, “ir atrás de pegadas, seguir o rastro de alguém”. 116
A etimologia das palavras pesquisa e investigação autorizam-nos a afirmar que
cientistas, advogados, policiais, médicos, engenheiros, professores, entre outros, têm nas
pesquisas ou nas investigações ações inerentes ao exercício de suas funções.
De maneira extremamente simplificada, podemos anunciar que qualquer um deles,
ancorado nos domínios específicos de sua profissão, identifica um problema em sua atividade
profissional e recorre a procedimentos coerentes com a finalidade de encontrar as respectivas
respostas ou, pelo menos, aproximar-se delas.
Em particular, professores cujo ensino é organizado com a finalidade de os alunos
aprenderem conhecimentos de determinado componente curricular realizam, consciente ou
inconscientemente, processos investigativos; compreendidos pela proposição de avaliações
diagnósticas, seguidas da elaboração e execução de ações docentes, articuladas aos
conhecimentos revelados pelos alunos nessas avaliações e, finalmente, da proposição de outras
avaliações com o objetivo de saber se os conhecimentos discentes foram ampliados e se as
dificuldades observadas nas avaliações diagnósticas foram superadas.
A busca da solução de um problema envolve, para quem o reconhece como tal e se
propõe a solucioná-lo, um conjunto de heurísticas (PÓLYA, 1997) categorizadas em quatro
etapas: 1) compreensão do problema; 2) elaboração de um plano; 3) execução deste plano; 4)
realização do retrospecto ou verificação.
Uma pesquisa também envolve ações possíveis de serem categorizadas em quatro
etapas: I) proposição e definição de um problema; II) elaboração de uma hipótese; III)
verificação da hipótese; IV) conclusão (LAVILLE; DIONE, 1999).
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Disponível em: <http://perquirere.unipam.edu.br/>. Acesso em: 17 out. 2017.
Disponível em: <http://dererummundi.blogspot.com.br/2010/10/o-que-e-investigar_28.html>. Acesso em: 17
out. 2017.
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A partir das ideias expostas nos dois parágrafos anteriores, podemos estabelecer uma
correspondência entre as quatro heurísticas elaboradas por Pólya (1997) e as quatro etapas de
uma pesquisa conforme a organização realizada por Laville e Dione (1999): I – I, 2 – II, 3 – III
e 4 – IV.
Após a apresentação destas ideias, podemos anunciar qual é a intenção desta parte do
capítulo: evidenciar a abordagem e os procedimentos metodológicos assumidos por nós na
construção, na coleta, na análise e na interpretação dos dados visando à invalidação,
confirmação ou modificação da hipótese (LAVILLE; DIONNE, 1999) apresentada na
Introdução desta tese.
A presente investigação possui um enfoque qualitativo porque a produção dos dados
empíricos foi orientada pelas ações das quatro professoras participantes da pesquisa: nos
encontros de formação continuada de matemática realizados na própria escola; no planejamento
das aulas, nas interações entre as professoras e os alunos durante o desenvolvimento das aulas,
e nas respostas dadas por elas nos questionamentos elaborados pelo pesquisador após as
observações dessas aulas.
Ao realizar esta pesquisa, não desejávamos mensurar quanto da aula de matemática se
referia à autonomia, à alteridade e à autoridade e aos saberes docentes e, posteriormente,
interpretá-los por meio de procedimentos estatísticos. Nossa intenção foi a de investigar como
esses elementos constitutivos da atividade docente são revelados em processos de interação e de
negociação de significados durante a resolução de problemas nas aulas de matemática. Logo, a
abordagem qualitativa nos possibilitou analisar elementos da atividade docente não mensuráveis
por meio de modelos matemáticos.
Alteridade, autonomia, autoridade e saberes são mobilizados subjetivamente pelos
professores e estão condicionados pelos contextos nos quais a prática docente se desenvolve,
pelos valores, pelos sentimentos, pelas perspectivas das pessoas/professores em relação às
questões sociais e culturais que extrapolam o ambiente escolar e, ao mesmo tempo, não estão
dissociadas dele (DEVECHI; TREVISAN, 2010).
Esta abordagem fundamenta-se na ideia de que a pesquisa, enquanto prática social tecida
nas diversas relações entre atores em diferentes situações de interação, demanda a compreensão
de que os significados atribuídos pelas professoras participantes da investigação são sínteses de
processos comunicativos elaborados a partir de acordos “construídos pragmaticamente por uma
comunidade de argumentação” (DEVECHI; TREVISAN, 2010, p. 153).
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Os descentramentos das professoras participantes da pesquisa são imprescindíveis para
elas se conscientizarem, por meio da prática da própria alteridade, quais são os papéis dos outros
na produção da teia das relações humanas, urdida no encontro das convergências ou colisões entre
concepções individuais. Em outras palavras, essa abordagem compreende “o processo histórico
como resultado de forças sociais e econômicas [... e a evolução social sempre dependente da]
aprendizagem dos sujeitos envolvidos no processo” (DEVECHI; TREVISAN, 2010, p. 154).
Conforme evidenciado anteriormente, nós recorremos a dados empíricos produzidos
durante a realização de encontros de matemática ocorridos no horário de formação coletiva dos
professores, no planejamento de aulas de matemática e na observação de seu desenvolvimento,
com foco nas ações das professoras CA, EL, SO e SI. Para tanto, utilizamos procedimentos
metodológicos coerentes com a perspectiva da Sociologia Pragmática.
De acordo com Corrêa (2009b, p. 6):
[...] se existe uma competência bem disseminada por todo o social, esta é a
competência crítica. Basta uma leve olhadela sobre as páginas do jornal e
toda uma pleura de juízos críticos, julgamentos, réplicas veementes,
representantes que se digladiam por ideias e ideais nos assolam.

Dois caminhos podem ser utilizados para explicar as críticas: deixar essa competência
somente nas mãos dos sociólogos ou atribuí-la, além destes profissionais, a quem as formulam,
isto é, aos atores sociais envolvidos nas disputas.
Se optarmos pelo segundo caminho, a tarefa do sociólogo será “a formalização e
clarificação dos procedimentos críticos postos em prática pelos atores quando mergulhados em
situações em que se faz presente o imperativo de justificação” (CORRÊA, 2009b, p. 7).
Esta é a diferença mais significativa entre a Sociologia Crítica e a Sociologia da
Crítica, também conhecida como Sociologia Pragmática ou Sociologia das Provas117.
Na França do final do século XX, a atribuição dos condicionantes da ação era estudada
sob duas perspectivas sociológicas (CORRÊA, 2009b).
Na Sociologia Crítica, que tem no sociólogo francês Pierre Bourdieu um de seus
maiores expoentes, o foco de atribuição dos condicionantes da ação reside nas experiências
passadas do ator social, principalmente nos esquemas mentais e corporais de percepção e

“Prova”, na Sociologia Pragmática, refere-se a qualquer experimento utilizado na verificação ou testagem da
qualidade de uma coisa. Os elementos que compõem uma prova, predefinidos, conhecidos e respeitados por
todos os atores sociais envolvidos na verificação ou testagem, garantem a sua justiça (CORRÊA; DIAS, 2016).
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avaliação adquiridos ao longo de sua trajetória. Nesta perspectiva, a ênfase estava na
determinação do presente dos atores pelo seu passado. Desconsideravam-se as características
singulares da situação, pois o que interessava era o modo como os atores lidavam com a lógica
da situação usando o legado de suas respectivas disposições.
Na Sociologia da Crítica, Sociologia Pragmática ou Sociologia das Provas, o foco de
atribuição dos condicionantes da ação se desloca da “lógica da ação para o momento da
interação e para os constrangimentos referentes às situações em sua singularidade, sem haver
uma necessária preocupação com o passado daqueles que agem” (CORRÊA, 2009b, p. 13).
Portanto, a ênfase nesta abordagem reside no presente, nas circunstâncias manifestadas durante
a interação entre os atores, naquilo que cada ator social mobiliza no momento da ação, em
função das contingências das situações.
A Sociologia Crítica “é mais uma teoria do ator do que da ação, [... enquanto a
sociologia da crítica está] mais inclinada a perceber a ação em seu curso que o ator em seu
pretérito” (CORRÊA, 2009b, p. 13).
A Sociologia Pragmática surgiu a partir de pesquisas realizadas pelos sociólogos
franceses Luc Boltanski e Laurent Thévenot sobre formação dos grupos sociais e das categorias
socioprofissionais em situações concretas, nas quais os atores eram impelidos à ação de
justificação, sem o recurso à violência.
Os dois sociólogos analisaram como o senso comum de justiça se traduzia em ações
concretas e quais eram as consequências da existência de uma pluralidade de modelos de justiça
aplicados em situações controversas, dando base para a compreensão de diversificados
processos produzidos em sociedade nos quais intervêm a ação e o discurso de diferentes atores
sociais.
Em seu estudo sobre a crítica na nova sociologia francesa, Vandenbergue (2006, p.
326) afirma:
[...] poderíamos comparar a passagem da visão top down da
macrossociologia bourdieuniana para a visão bottom up da microssociologia
pragmática a uma descida de pára-quedas que mergulharia o observador no
meio de ações e de interações, dando acesso, diretamente, à observação da
vida social in situ.

A observação da vida social in situ permite aos sociólogos pragmáticos analisarem
como os atores sociais manifestam os próprios desacordos sem fazer uso da violência e quais
argumentos justificam suas pretensões à justiça. É por essa razão que a Sociologia da Crítica
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possui uma perspectiva interpretativa e se apresenta como uma microssociologia da ação, visto
que o social é compreendido no desenrolar de práticas significativas e constitutivas das
situações empreendidas pelos atores sociais (VANDENBERGUE, 2006).
A revelação dos atributos e das características dos atores não era a preocupação de
Boltanski e Thévenot, mas o tipo de argumentação que eles colocavam em prática visando à
geração de acordos, compromissos ou críticas.
Portanto, esta abordagem sociológica se interessa pelos tipos de argumentos utilizados
por grupos de pessoas que, diante de situações reais nas quais estão envolvidas, são submetidas
à necessidade de justificar algo: uma crítica, uma atitude, a solução de um conflito ou de um
problema.
A Sociologia da Crítica ou Sociologia Pragmática, diferentemente da Sociologia
Crítica, parte do pressuposto de que a sociedade onde vivemos é uma sociedade crítica,
competência antes atribuída somente aos sociólogos, e reconheceu nos atores sociais a
capacidade de produzir, mesmo “que em graus de sistematicidade e clarificação distintos,
desvelamentos, críticas, justificações, arranjos, que antes a sociologia crítica tomava como
monopólio do sociólogo dotado das ferramentas críticas de análise” (CORRÊA, 2009b, p. 9).
Ao centrar-se nos atores, particularmente nas negociações realizadas entre eles em
situações de tensão, tal perspectiva sociológica afasta-se de outras que atribuem somente aos
sociólogos a capacidade de demonstrar quais estruturas determinam as situações sociais, pois
supõe uma “simetria básica entre ‘agentes ordinários118’ e ‘sociólogos profissionais’, ao negar
os primeiros como ‘idiotas desprovidos de juízo’ e de que ‘as regras do jogo social se imponham
pelas suas costas’” (CELIKATES, 2012, p. 34-35).
Celikates (2012) justifica a existência desta simetria básica pelo fato de, na sociologia
da crítica, os agentes ordinários serem reconhecidos como capazes de negociar e renegociar
permanentemente as regras do jogo social do qual participam, de produzir críticas uns dos
outros, justificando-as com argumentos convincentes, ou seja, “nos conflitos que efetivamente
vivenciam cotidianamente fornecem ampla evidência de sua capacidade para assumir diferentes
pontos de vista, distanciar-se da situação e envolver-se em complexos discursos de crítica e
justificação” (CELIKATES, 2012, p. 35).

118

Adotamos como equivalentes aqui as expressões “agentes ordinários”, “agentes sociais” e “atores sociais”.
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Além de creditar, também aos atores sociais a capacidade de desvelar as estruturas das
situações nas quais estão envolvidos, a Sociologia Pragmática dedica-se a:
[...] captar concretamente os fenômenos observáveis. É por isso que a
situação – a ação presente em seu desenrolar – constitui o material de base
de suas investigações. É indiferente para ela se as situações são recentes ou
se pertencem a um passado longínquo. A tarefa assumida pela sociologia das
provas não se limita, de fato, a estudar o presente de nossas sociedades. Ela
consiste, antes, em estudar qualquer ação, presente ou passada, em seu
presente. (BARTHE et al., 2016, p. 91)

A Sociologia Pragmática confere aos atores sociais o papel de transição do problema
do social para o social como problema (CORRÊA, 2014), visto que o social se torna mais
apreensível nos momentos problemáticos, em que situações de ruptura ou incertas tornam
visíveis para análises sociológicas quais são os elementos constitutivos e pertinentes segundo
os próprios atores neles envolvidos.
Antes concebido como um dos elementos explicativos das coisas, o social119 passa a
ser “aquilo que deve ser explicado a partir de relações e movimentos problemáticos. [...] é
tratado como um emaranhado de relações e associações dinâmicas, dúcteis e fluidas que podem
ser captadas através de situações problemáticas” (CORRÊA, 2014, p. 39).
O social compreende movimentos, associações e transformações possíveis de serem
apreendidas nos momentos críticos, nas situações controversas e carentes de provas, que
ocorrem em processos interativos entre diferentes atores sociais.
Duas são as estratégias empregadas pela Sociologia Pragmática coerentes com a
concepção do social como problema: uma de cunho metodológico e a outra, ontológico
(CORRÊA, 2014).
Metodologicamente, “parte -se da hipótese de que o social é o que se torna visível e o
que se faz, se desfaz e se refaz através das situações problemáticas, momentos críticos,
controvérsias, affaires, crises coletivas etc.” (CORRÊA, 2014, p. 40). Ontologicamente, “o
social não é prévio aos desdobramentos das ações em meio às situações problemáticas, mas o
seu resultado. Ele não é, portanto, o que explica a resolução do problema, mas, ao contrário, o
social é o que emerge a partir das suas formas de resolução” (CORRÊA, 2014, p. 40).

119

Social em Durkheim: elemento explicativo das noções de espaço e de tempo. Social em Bourdieu: elemento
explicativo da lógica da distinção dos juízos estéticos, dos comportamentos e das ações guiadas pelas estruturas
encarnadas nos corpos (habitus) (CORRÊA, 2014, p. 39).
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A pesquisa segundo a perspectiva sociológica pragmática assume, como objeto de
estudo, a explicação sobre os fatores que condicionam as situações do presente e quais recursos
(mentais ou não) estão à sua disposição.
As justificativas e as críticas dos atores sociais são basilares na Sociologia Pragmática,
pois são os elementos analisados cuidadosamente pelos sociólogos visando a organizá-los,
sistematizá-los e interpretar seus efeitos nas práticas sociais.
É necessário justificar o fundamento prático das argumentações e críticas dos atores
porque é preciso compreender como elas surgem no enfrentamento das contradições que eles
são impelidos a administrar em suas práticas sociais, já que o social não é um referencial
absoluto e explicativo das coisas, definido à revelia dos atores sociais.
Em síntese, a Sociologia Pragmática atribui aos atores o modo como o social é definido
(CORRÊA, 2014). Para isso, uma estratégia para captar
[...] como os próprios atores definem a ordem do social ou fazem o trabalho
de composição do mundo no lugar do sociólogo [... é ir] diretamente às
situações ou momentos em que o social, quer dizer, os “elos” e os
“vínculos”, os “desvios” e as “composições”, ou simplesmente as
“associações de elementos heterogêneos” ainda se encontram instáveis, em
estado “quente”. (CORRÊA, 2014, p. 41).

Corrêa (2014, p. 42-43) esclarece quais aspectos favorecem o surgimento do social
como problema:
[...] quando os elos nos quais nós estamos envoltos começam a se desfazer é
que são os movimentos inesperados de uma associação a outra que permitem
detectar o social. [...] o social, mais do que coisas em relação, é definível e
captável apenas como problemas em movimento. E, mais do que isso, ele é
a resultante provisória do trabalho dos atores no trato com esses fluxos
problemáticos. Daí decorre o argumento ontológico: social é o resultado
sempre provisório e temporário das resoluções empreendidas pelo trabalho
dos atores no processo de experimentação desses movimentos
problemáticos.

Compreender o social como problema e atribuir aos atores sociais a capacidade de
definir a ordem social e de fazer o trabalho de composição do mundo, levanta uma questão
pertinente: como levar a sério uma tarefa de tamanha envergadura realizada por quem é
destituído de referenciais teóricos e metodológicos?
A resposta está na metodologia empregada pela Sociologia Pragmática, quando o
sociólogo traça ou cartografa as controvérsias, isto é, “segue os atores em meio às controvérsias,
[...] localizando todos os seus movimentos, todas as suas passagens, suas transformações e
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mudanças intensivas” (CORRÊA, 2014, p. 44-45). Logo, é nas controvérsias que se constituem
as situações nas quais o sociólogo consegue captar como os próprios atores definem a ordem
social e fazem o trabalho de composição do mundo.
As situações problemáticas e instáveis, quando se complicam, demandam a retomada
de seus elos com o objetivo de refazer o caminho e saber, afinal, por que estão no estado que
se apresentam.
A Sociologia Pragmática investiga as práticas sociais e também a reconstituição das
lógicas contraditórias, pois elas são as responsáveis pela atividade crítica dos atores, decorrendo
daí seu interesse em “explicar o tipo de eficácia, ou de ineficácia relativa, relacionada às
operações de crítica e justificação dos atores nos mundos sociais que eles habitam ou em que
operam” (BARTHE et al., 2016, p. 98), e em evidenciar os efeitos destas críticas na
reconfiguração dos coletivos e na reforma das instituições.
Devido ao fato de captar o social acompanhando os atores sociais em ação, a
Sociologia Pragmática fornece elementos metodológicos para responder à pergunta desta
investigação. Ao focalizarmos as interações entre alunos e entre estes e o professor durante a
resolução de situações nas quais estão em jogo as ações desses atores, com diferentes papéis e
experiências, teremos condições de captar como alunos e professor tecem um fazer matemática
no qual as tensões e assimetrias nos modos e tempos de pensar, formular, elaborar estratégias,
apresentar soluções, comunicar pontos de vista etc. auxiliam a compreender como se
manifestam aspectos da atividade do professor referentes aos saberes, à alteridade, à autonomia
e à autoridade docentes.
Por essa razão, tanto o presentismo quanto o não pré-julgamento (BARTHE et al.,
2016), próprios dos métodos da Sociologia Pragmática, conduziram a produção dos dados
empíricos.
Presentismo porque os dados foram produzidos no momento de realização das aulas
de matemática, nos encontros ocorridos nos horários coletivos de formação docente, no
questionário (Apêndice H), nos questionamentos particulares, realizados após as observações
das aulas realizadas pelas professoras participantes da pesquisa (Apêndice D - itens E / H;
Apêndice E – itens F / J / M; Apêndice F – itens E / G; Apêndice G - itens E / H) e na troca de
mensagens de e-mail entre o pesquisador, os professores e a coordenadora pedagógica. Não
pré-julgamento porque os dados foram produzidos sem o pesquisador prejulgar a capacidade
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das quatro professoras participantes da pesquisa em compreender as relações sociais envolvidas
no processo de ensino e aprendizagem da matemática no ensino fundamental.
Barthe e outros (2016) compreendem os procedimentos metodológicos segundo a
Sociologia Pragmática compostos de três etapas:
1) descrição do que dizem e fazem cada professora participante da pesquisa, com o
objetivo de “explicitar suas competências críticas e acompanhar seu desenvolvimento”
(BARTHE et al., 2016, p. 116);
2) análise das competências estimuladas ou obstruídas “nos atores estudados pelos
dispositivos nos quais eles operam ou que os confrontam: que tipos de provas esses dispositivos
permitem? Quais não permitem? Que tipos de contradições surgem?” (BARTHE et al., 2016,
p. 117);
3) “levantamento dos pontos que, se fossem modificados [...] diminuiriam a chance de
os atores subestimarem [...] certas contradições [...] e/ou ampliariam suas capacidades críticas
ou seu acesso a certos apoios materiais e organizacionais.” (BARTHE et al., 2016, p. 117) A
intenção desta etapa é dizer algo diferente do que foi falado ou realizado pelas professoras
participantes da pesquisa.
Nesta investigação, o presentismo e o não julgamento impeliram o pesquisador, na
primeira etapa, a interpretar como as quatro professoras participantes da pesquisa constituem o
social por meio das interações que elas estabeleceram com os alunos no microcontexto da sala de
aula. Na segunda etapa, a interpretação do pesquisador residiu na análise das argumentações
colocadas em prática pelas professoras participantes da pesquisa e os respectivos alunos quando
submetidos à necessidade de justificar algo (a escolha das atividades, a organização dos
estudantes, a resolução de um problema, a crítica de uma resolução alheia, o encaminhamento de
um conflito etc.), visando à identificação de elementos relativos aos saberes, à alteridade, à
autonomia e à autoridade docentes das quatro professoras participantes da pesquisa,
fundamentando-se nos referenciais teóricos apresentados no segundo e terceiro capítulos.
Na terceira etapa, tanto o presentismo quanto o não julgamento foram deslocados pela
interpretação do próprio pesquisador visando a dizer algo diferente, não perceptível pelas
professoras participantes da pesquisa, que possa ampliar suas capacidades críticas e as dos alunos.
Por esta razão, as quatro professoras foram informadas de que os resultados seriam encaminhados
a elas, juntamente com sugestões de alterações nas atividades realizadas pelos alunos ou a
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proposição de outras que poderiam ampliar o conhecimento dos estudantes concernente aos
conteúdos tratados nas aulas observadas.
Dessa forma, as ideias sobre a perspectiva sociológica pragmática permitem:
[...] esmiuçar o terreno e as condições em que ocorrem o ensino e a
aprendizagem da matemática no sistema didático, tomado como contexto
situado em realidades sociais dadas e atravessados pelas percepções, sensos,
experiências, raciocínios, de uma multidão de sujeitos 120 e “coisas”
envolvidas. (SANTOS, V., 2012, p. 320)

Pretendemos, portanto, por meio dos procedimentos anunciados anteriormente,
compreender como a atividade de quem ensina matemática, manifestada nos saberes,
autonomia, autoridade e alteridade docentes, articula-se ao mundo sensível dos alunos, pois
concebemos que a prática docente é tecida nas interações com outros atores sociais, na
“relação entre sujeitos socioculturais imersos em distintos universos de historicidade e
cultura, implicados em enredos individuais e coletivos” (TEIXEIRA, 2007, p. 430).
Ao tomar como observação elementar “a situação na qual se encontram pessoas que
estabelecem um acordo, neste espaço-tempo específico, sobre um ‘bem comum’, que configura
um princípio superior que viabiliza o ‘viver junto’” (FREIRE, 2013, p. 723), a Sociologia
Pragmática permite analisar processos de ensino e aprendizagem, em particular os de
matemática, no local, no momento e com as pessoas responsáveis pela materialização destes
processos.
Nesse contexto, o “bem comum” compreende a busca e a negociação de significados
nas estratégias de resolução de problemas e na compreensão de termos ou representações
matemáticas. Tais ações demandam dos próprios alunos e professores considerações sobre
justiça, injustiça, a necessidade de reformulações e a exigência de esclarecimentos, pois, na sala
de aula, matemática escolar, acadêmica e do cotidiano se cruzam, aproximam-se e se
distanciam, por meio das diferentes possibilidades de articulação entre elas e as experiências
vividas por alunos e professores.
Não podemos perder de vista que a atividade docente não é algorítmica, não obedece
a uma sequência fixa e imutável de passos, independentemente do contexto em que se realiza.
Pelo contrário, “ela vai ganhando conteúdo e forma na complexa relação entre as estruturas e

120

Multidão de sujeitos desta pesquisa: o grupo composto pela coordenadora pedagógica e os professores que
participam das reuniões coletivas e os grupos formados pelos professores participantes e seus respectivos alunos.
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os agenciamentos humanos que compõem a vida social, tal como se vê nos territórios da escola”
(TEIXEIRA, 2007, p. 434).
Além das existentes entre alunos/alunos e alunos/professor, a atividade docente
compreende uma rede ampla de interações:
[...] entre elas, as dos pares de professores, ao lado das interações entre estes
e outros profissionais da escola, bem como as existentes entre os docentes,
e os chamados gestores escolares e dos sistemas de ensino. [...] envolve,
portanto, uma complexa trama de interações e trocas, de entendimentos, de
conflitos e tensões, em que não faltam problemas relativos às hierarquias e
estruturas, às dinâmicas e relações de poder e de força e à diversidade de
interesses. (TEIXEIRA, 2007, p. 435)

A relevância depositada nas interações entre as professoras e os alunos também se
fundamentou na concepção de ensino e aprendizagem de matemática como uma prática social.
Por esta razão, concordamos com Matos (2000, p. 67): “como aspecto da prática social, a
aprendizagem envolve a pessoa na sua globalidade. Isso implica não apenas uma relação com
atividades específicas, mas uma relação com comunidades sociais”.
Nestas circunstâncias, a produção dos dados empíricos ocorreu por meio de três ações
associadas entre si:
•

estudo de temas da matemática escolar;

•

conhecimento do professor, reconhecimento do papel e da responsabilidade do
professor e o lugar da formação matemática;

•

planejamento e acompanhamento de aulas de matemática.

4.2.2 Estudo de temas da matemática escolar

Esta ação correspondeu aos encontros de 2h/aula (90 minutos) realizados na própria
escola121, entre junho de 2016 e dezembro de 2017, com a presença de sete professores do 1º

121

Todos os professores participantes optaram pela Jornada Especial Integral de Formação (Jeif). Esta jornada
docente é composta de 25h/aula + 15h/aula adicionais semanais, totalizando 40h/aula. Entre as 15h/aula
adicionais, 4h/aula são realizadas em local de livre escolha do professor; 3h/aula devem ser cumpridas na escola,
individual ou coletivamente e 8h/aula devem ser cumpridas coletivamente e com a presença da coordenação
pedagógica (Portaria SME nº 647/08, de 24 de janeiro de 2008).
As horas adicionais da Jeif são destinadas, de acordo com o disposto nos artigos 16 e 17 da Lei nº 14.660/2007,
a ações que favoreçam o processo de construção e implementação do projeto político-pedagógico e ao alcance
do desenvolvimento e aprendizagens dos educandos. Das oito horas-aula cumpridas em horário coletivo, no
mínimo quatro destinar-se-ão à formação docente evidenciada no projeto político-pedagógico dos educandos,
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ao 5º ano, dois professores122 de matemática de 6º ao 9º ano do ensino fundamental, professores
de outras disciplinas123 e coordenadora pedagógica.
Nem todos estes professores contribuíram na produção dos dados desta investigação
pois, conforme informado anteriormente, foram as professoras CA, EL, SO e SI que
concordaram em participar de outras etapas, a saber: preenchimento do questionário (Apêndices
D, E, F e G – item a), realização da produção escrita (Apêndice D, E, F e G – item b),
planejamento, realização e questionamentos particulares das aulas de matemática observadas
pelo pesquisador (Apêndice D, E, F e G – item c em diante).
Os encontros foram quinzenais no ano de 2016 e semanais em 2017, sempre ocorrendo
às quintas-feiras, entre 12h e 13h30, todos tendo o autor desta investigação como o responsável
pela formação continuada dos professores.
O estudo, originalmente fora da relação dos procedimentos metodológicos listados no
projeto de pesquisa, foi incluído em comum acordo com a equipe gestora, composta pelo
diretor, pelo assistente de diretor e pela coordenação pedagógica. Concluímos, logo no início
dos encontros, que esta ação beneficiava ambas as partes: os professores, porque participavam
de formações organizadas pelo pesquisador segundo temas propostos por eles; o pesquisador,
pois os encontros propiciavam a produção de dados importantes no desenvolvimento da
investigação.
Com exceção do primeiro encontro, o índice de estudo dos demais (Apêndice B) foi
definido pelos professores, juntamente com a coordenadora pedagógica, sem a presença do
formador.
O primeiro encontro, destinado à apresentação do investigador, do projeto de pesquisa
e da proposta de formação, contou com a participação da coordenação pedagógica, dos
professores, da diretora, da assistente de direção e da supervisora da escola.

bem como para o planejamento das ações pedagógicas em prol da melhoria destes resultados (Portaria SME nº
6.572/14, de 25 de novembro de 2014).
Observação: 1 h/aula corresponde a 45 minutos.
122
No ano de 2017, um dos professores de matemática optou por participar das 8h/aula correspondentes aos
horários coletivos de formação realizadas no período da noite e, em agosto de 2017, saiu a aposentadoria da
professora de matemática. A partir deste período, o grupo ficou constituído pelas sete professoras de 1º ao 5º ano
do ensino fundamental de 9 anos.
123
Uma professora de história; uma professora de geografia; duas professoras de língua estrangeira (inglês), uma
professora orientadora de sala de leitura; uma professora de língua portuguesa; duas professoras de arte; uma
professora de educação física. um professor de ciências. Em 2017, a escola optou por organizar outras atividades
formativas para estes professores, que deixaram de participar dos encontros junto com os demais que ensinam
matemática.
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No ano de 2016, o grupo estudou as quatro operações elementares e as técnicas
operatórias, tabuadas de multiplicação e números racionais.
Em 2017, os conteúdos matemáticos estudados foram a escrita numérica e os
problemas envolvendo as operações elementares124, o Sistema de Numeração Decimal e os
sólidos geométricos.
A pauta do primeiro encontro foi organizada com o fim de compartilhar o motivo da
presença do pesquisador na escola: acompanhar aulas de matemática com o intuito de responder
à pergunta desta pesquisa. Para isso, o resumo do projeto foi lido e discutido com os
participantes. Também foram vivenciadas e analisadas atividades com a finalidade de
apresentar as intenções dos encontros que seriam realizados nos horários coletivos de formação
docente.
As atividades desenvolvidas nos demais encontros, acompanhadas das justificativas
para sua escolha, estão descritas no Apêndice B.
Os estudos realizados na formação em serviço não apareceram na análise dos dados,
entretanto, foram fundamentais para que as professoras participantes da pesquisa apresentassem
práticas que revelaram alteridade, autonomia, autoridade e saberes docentes, visto que nestes
encontros atividades eram propostas e, posteriormente, além da discussão motivada pelas
diferentes resoluções, também eram negociadas as razões para que estas atividades fossem
realizadas pelos alunos: o ano, os objetivos, a metodologia etc.

4.2.3 Conhecimento do professor, reconhecimento do papel e da responsabilidade do
professor e o lugar da formação Matemática

As formações inicial e continuada e as políticas públicas de educação e de formação
de professores são elementos externos à aula; as percepções das professoras participantes desta
pesquisa acerca de tais elementos foram recolhidas por meio de um questionário (Apêndice H)
que será detalhado no item 4.3.4.

124

Estes dois temas foram sugeridos no início do ano, período no qual a SME-SP envia às escolas as sondagens
(avaliações diagnósticas) de língua portuguesa e de matemática propostas para as turmas de 1º a 5º ano. As
sondagens de matemática são compostas por um ditado de números e a resolução de problemas dos campos
aditivo e multiplicativo, conforme a acepção de Gerard Vergnaud.
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4.2.4 Planejamento e acompanhamento de aulas de Matemática
É na sala de aula que ocorrem “as multifacetadas e complexas interações” (JÓFILI;
BARBOSA; FABRÍCIO, 2003, p. 1) nos encontros entre professor e alunos ao longo do ano
letivo. Por isso, tanto o planejamento quanto o acompanhamento das aulas elaboradas pelas
quatro professoras fazem parte dos procedimentos metodológicos desta pesquisa.
O professor pode planejar as aulas coletivamente, mas as realiza individualmente, em
salas de aula onde ocorrem encontros ou desencontros de desejos, nem sempre convergentes, e
cuja busca de satisfação compreende entendimentos ou desentendimentos.
Conhecimentos

sistematizados

e

reconhecidos

como

inquestionáveis

no

enfrentamento de determinadas situações convivem, em sala de aula, com “o risco e a
incerteza”:
[...] podem apresentar surpresas, novidades, imprevisibilidades, transitando
entre obediência e recusa, entre um e outro sujeito e agrupamentos;
deslizando-se e deslocando-se entre subserviência e transgressão; entre
participação e ausência de interesses e envolvimento [...]. (TEIXEIRA,
2007, p. 436)

Em salas, ou melhor, nos encontros entre professor e alunos promovidos pelas aulas,
dificilmente existem manifestações de indiferença. A relação docente/discente pode causar
tensões e conflitos, pois,
[...] na sala de aula e na aula, se cruzam, se interpelam e se interpenetram, se
compõem e contrapõem diversos registros culturais, valores, modos de ser e
de viver [... os quais são indícios de que] a sala de aula e a aula trazem à cena
[...] o que está do lado de fora; o que, mesmo não lhe pertencendo, irá
construí-la. (TEIXEIRA, 2007, p. 436-437)

Porém, antes de tratarmos dos instrumentos utilizados nesta pesquisa, é fundamental não
perder de vista que atribuir às professoras participantes da pesquisa a interpretação dos momentos
vividos por eles em interações sociais, nos quais a argumentação e a negociação de significados
são essenciais no enfrentamento de conflitos sem uso da violência física, não implica a falta de
rigor desta investigação, por ser ela “dependente das inspirações intuitivas e espontâneas”
(DEVECHI; TREVISAN, 2010, p. 156) das quatro professoras participantes da pesquisa.
Os conteúdos e os planejamentos das aulas de matemática observadas pelo pesquisador
foram definidos pelas professoras CA, EL, SO e SI, de tal modo que, somente após reuniões
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(presenciais e virtuais) entre elas e o autor desta investigação, visando à elaboração da versão
final dos planejamentos e do cronograma das aulas, necessárias para que o autor desta tese
realizasse as observações das aulas.
O rigor foi garantido pelo fato de a análise dos dados produzidos empiricamente nas
três ações descritas acima fundamentar-se nos referenciais teóricos evidenciados no segundo e
terceiro capítulos, de acordo com os princípios metodológicos da Sociologia Pragmática.

4.3 Instrumentos

Este item apresenta e descreve os instrumentos empregados com o propósito de
responder à pergunta da presente investigação.

4.3.1 Observações
A observação de aulas pode revelar se alunos estão sendo domesticados “para serem
disciplinados e obedecerem às autoridades sem questionamentos” (JÓFILI; BARBOSA;
FABRÍCIO, 2003, p. 3) ou encaminhados para desenvolver a própria consciência crítica; se
conteúdos, objetivos e modo de atingir os alunos são combinados com eles ou se atividades são
propostas à revelia das necessidades dos discentes.
A observação de aulas também permite perceber se as atividades propostas são as
mesmas para todos, desconsiderando saberes e dúvidas particulares, se são destituídas de
qualquer relação com a realidade fora da escola ou se são “atividades diversificadas para os
alunos, que valorizem a contextualização, a exemplificação, os questionamentos (quem
pergunta a quem) e as interações construtivas entre alunos e entre professor e alunos” (JÓFILI;
BARBOSA; FABRÍCIO, 2003, p. 7).
Foram acompanhadas quatro aulas de matemática das professoras CA, SO e SI e cinco
aulas da professora EL, entre os meses de setembro e novembro de 2017.
Todos os dados referentes aos planejamentos e às observações das aulas, às respostas
aos questionários e às mensagens trocadas entre as professoras participantes da pesquisa e o
pesquisador estão nos Apêndices D, E, F e G, referentes, respectivamente, às professoras CA,
EL, SO e SI.
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As interações ocorridas nas aulas observadas foram gravadas no celular do pesquisador
e, posteriormente, transcritas por ele. Elementos relativos aos contextos dessas aulas foram
registrados no caderno do pesquisador.
4.3.2 Diálogo

Freire e Shor (1987) concebem o diálogo como opção metodológica central no
enfrentamento da intolerância − em relação à fala do outro e a seu saber, assim como em relação
ao diálogo que deve ocorrer entre o saber que cada um carrega consigo para o encontro e o
conhecimento do outro, tornando-se condição de necessidade da própria distinção humana: “o
diálogo deve ser entendido como algo que faz parte da própria natureza histórica dos seres
humanos. É parte de nosso progresso histórico do caminho para nos tornarmos seres humanos”
(FREIRE; SHOR, 1987, p. 122).
Logo, tomamos o diálogo como a capacidade de ir até o outro com a intenção de
estabelecer relações tanto para a decifração e compreensão do mundo como para a
fundamentação das práticas que, entre si, convergem ou divergem, tornando-se não apenas
objeto de encontro, mas imperativo de justificação e/ou fundamentação dos atos humanos
praticados.
Assim, o diálogo existe na efetivação da reciprocidade, implicando, necessariamente,
a troca, com destaque para a sábia lembrança de Freire (1987): diálogo que atua tanto com
semelhanças e diferenças, não com os antagônicos.
Enquanto opção metodológica da investigação, o diálogo permite: a leitura da
realidade mais imediata, objetiva e subjetiva; a exposição do processo e do entendimento de
mundo das pessoas, em suas compreensões mais íntimas e em suas reflexões mais singulares;
as interações intersubjetivas que se organizam e que dão sentido ao mundo onde as pessoas
vivem; e, por fim, as problematizações que decorrem do confronto com o conhecimento
elaborado, quando há sistematização explicitada (FREIRE, 1987).
Encontramos em Freire (1987) referências para pensar o diálogo a partir do
acolhimento, da reciprocidade e do livre debate, processualmente regrado, quando os sujeitos
envolvidos se tornam companheiros nas reflexões e nos processos educativos.
Os diálogos entre professor e pesquisador, ocorridos nos encontros de formação
continuada, antes e após a realização das aulas observadas, possibilitaram este último a refletir
sobre a própria prática, perceber coerências, consistências, incoerências e inconsistências entre
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seu discurso e sua prática, já que é nas aulas que se estabelecem as relações entre professor e
alunos, onde o trabalho docente reveste-se de sentido.
As conversas antes da realização das aulas, correspondentes ao período de
planejamento destas, possibilitaram ao pesquisador, a produção de dados referentes: 1) às
crenças e às concepções das quatro professoras sobre o ensino e a aprendizagem de matemática,
como, por exemplo, primeiro ensinar a divisão exata e, depois, a inexata, ou propor atividades
com sólidos mais frequentes no cotidiano dos alunos (esfera, cubo, paralelepípedo e pirâmide
de base quadrada); 2) às metodologias empregadas pelas quatro professoras; 3) ao modo como
organizam os alunos (individualmente ou em pequenos grupos); 4) aos instrumentos de
avaliação que utilizam para saber o que os alunos já aprenderam e necessita de ampliação e/ou
aprofundamento, e o que demanda retomada porque não foi compreendido pelos alunos.
Por sua vez, as conversas após a realização das aulas permitiram ao pesquisador, a
produção de dados que confirmaram, negaram ou complementaram os registros feitos por nós
durante o planejamento e o desenvolvimento efetivo das aulas, referentes: 1) aos comentários,
às perguntas feitas aos alunos e às respostas deles durante a realização das atividades propostas
pelas quatro professoras participantes da pesquisa nas aulas observadas pelo pesquisador; 2)
como lidaram com situações imprevistas: um comentário, uma resposta ou uma estratégia de
resolução inesperada.
Os aspectos significativos de todas as conversas foram registrados no caderno ou no
laptop do pesquisador, por meio de termos que evocavam o que era relevante para o
desenvolvimento da pesquisa

4.3.3 Episódios de ensino
A análise de “cenários de sala de aula” ou episódios de ensino (OLIVEIRA; PALIS,
2011), mesmo que hipotéticos, permite aos professores refletir sobre a organização do ensino:
coerência entre objetivos, atividades, disposição dos alunos, instrumentos de avaliação e
intervenções docentes.
Episódios de ensino, quando submetidos a análises dos docentes, têm o potencial de
incentivar reflexões sobre as decisões tomadas antes, durante e após a realização da aula
analisada, relacionando-as aos conhecimentos manifestados pelos alunos nas atividades
propostas.
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Este potencial inerente à análise de episódios de ensino foi decisivo para que eles se
constituíssem em instrumentos de produção de dados desta pesquisa, pois proporcionaram ao
pesquisador o “acesso às concepções dos professores acerca de conteúdos matemáticos
apontados como problemáticos pela literatura ou pela prática dos próprios autores”
(OLIVEIRA; PALIS, 2011, p. 341).
O episódio de ensino proposto aos professores, denominado “As intervenções da
professora Maria Helena”, está descrito no Apêndice B, p.428 a 430.

4.3.4 Questionário, questionamentos particulares e produção escrita
O questionário125 (Apêndice H) foi utilizado na produção de dados relacionados a
aspectos exteriores à sala de aula, mas inerentes ao desenvolvimento da prática docente, e na
ampliação dos dados produzidos durante as observações das aulas de matemática.
A percepção dos professores sobre os próprios conhecimentos matemáticos, a
influência das formações inicial e continuada e das políticas públicas de educação e formação
de professores foi recolhida por meio de questões abertas e fechadas, distribuídas em três eixos
(Apêndice H), denominados, respectivamente: Conhecimento do professor; Reconhecimento
do papel e da responsabilidade do professor; O lugar da formação continuada.
No primeiro eixo são propostas questões abertas visando à percepção dos professores
sobre: 1) a matemática escolar; 2) a suficiência dos próprios conhecimentos dos conteúdos
matemáticos para o trabalho realizado em sala de aula; 3) o que o professor de matemática
precisa conhecer/saber para ensinar os alunos e promover sua aprendizagem; 4) os conteúdos
priorizados nas aulas de matemática no ensino fundamental; 5) as formas de organização de
aula; 6) recursos utilizados no planejamento e desenvolvimento do ensino e da aprendizagem
de matemática; 7) como trabalha nas aulas de matemática; 8) os tipos de atividades propostas
aos alunos nas aulas de matemática; 9) os tipos de problemas propostos aos alunos nas aulas de
matemática; 10) os tipos de ações realizadas pelos alunos nas aulas de matemática.
Todas as perguntas abertas solicitaram as respectivas justificativas dos respondentes.

125

Questionário elaborado em 2014 em reuniões entre componentes do Gepeme, membros da SME-SP e de DREs
do município de São Paulo, e pré-testado com professores participantes do curso “Componentes do mundo
sensível e da experiência dos alunos na sua relação com o conhecimento matemático”, promovido pela SME-SP
e realizado entre agosto e setembro de 2014.
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Por sua vez, as perguntas fechadas visaram: 1) ao conhecimento do professor sobre
documentos oficiais de apoio ao ensino de matemática; 2) à utilização destes documentos
oficiais na realização do trabalho pedagógico.
O segundo eixo é constituído de questões elaboradas com o intuito de saber quais as
percepções das quatro professoras sobre seu papel e sua responsabilidade como professor: 1) a
porcentagem aproximada de alunos que se mostram interessados, pouco interessados ou
desinteressados nas aulas de matemática e as justificativas para a atitude dos alunos em cada
item; 2) o que é necessário ser feito para aumentar o interesse dos alunos pelas aulas de
matemática; 3) o que o próprio professor pode fazer para aumentar o interesse dos alunos pelas
aulas de matemática; 4) a indicação dos conteúdos da matemática escolar nos quais os alunos
demonstram possuir muita dificuldade ou alguma dificuldade; 5) as providências que precisam
ser tomadas no enfrentamento das dificuldades indicadas e o que o professor pode fazer nesse
sentido; 6) a descrição de mudanças, caso tenham ocorrido, no modo do professor ensinar desde
que iniciou a carreira docente; 7) se o professor sente-se contribuindo para melhorar o ensino
de matemática e, em caso afirmativo, de que modo se dá essa contribuição; 8) se o professor
avalia a própria prática pedagógica como muito boa, satisfatória ou a ser melhorada.
O foco do terceiro eixo de perguntas foi o lugar da formação continuada segundo as
próprias professoras que participaram da pesquisa: 1) se a professora costuma tomar iniciativas
para aprimorar a prática docente e, em caso afirmativo, seguido da justificativa, da indicação
das iniciativas tomadas para se aprimorar e dos ganhos ao colocá-las em prática; 2) sobre as
motivações e interesses que levam a professora a participar de formação continuada; 3) sobre
os aspectos relacionados às aulas e aos conteúdos de matemática que, de acordo com a
professora, um curso de formação continuada pode oferecer; 4) a opinião da professora sobre
as diferentes modalidades de formação continuada que ela conhece, seguida da respectiva
justificativa; 5) entre os diferentes tipos de cursos de formação continuada que a professora
conhece, quais atendem melhor às próprias expectativas; 6) a indicação de quais atividades de
formação continuada para professores que ensinam matemática a professora participou, ou não,
seguida da justificativa correspondente.
As respostas das quatro professoras às questões propostas neste questionário estão no
item a dos Apêndices D, E, F e G.
O esclarecimento de algum aspecto observado em determinada aula, que demandava
explicações a fim de ser melhor compreendido e o conhecimento das decisões docentes
referentes a imprevistos ou a perguntas feitas para e/ou pelos alunos, foram solicitados à cada
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professora participante da investigação por meio de questionamentos particulares (Apêndice D
- itens E / H; Apêndice E – itens F / J / M; Apêndice F – itens E / G; Apêndice G - itens E / H).
As quatro professoras também realizaram a produção escrita denominada Como me tornei
a professora que sou hoje, solicitada com a intenção de contextualizá-las e, durante a análise dos
dados, contrastar os conteúdos de cada produção com as respostas dadas pelas próprias professoras
no questionário, nos questionamentos particulares e com as observações registradas pelo
pesquisador durante os encontros de formação continuada de matemática realizados na escola, nas
reuniões de planejamento das aulas e nos respectivos desenvolvimentos.

4.3.5 Produções de alunos

A análise de produções de alunos, realizada coletivamente em encontros de formação
continuada, pode se constituir em estratégia promotora de reflexões sobre a própria prática
docente.
Faz parte da rotina docente a análise de produções dos alunos. Porém, realizada
individualmente e com o principal intuito de atribuir conceito ou nota.
“Análise de produções de alunos” é expressão corriqueira entre pesquisadores, mais
precisamente, “análise de protocolos de alunos”. Entre professores de escola básica, é muito
comum a utilização de expressões nas quais as produções de alunos aparecem juntas do verbo
“corrigir”: correção de atividades, correção de provas, correção do trabalho etc. O problema
não reside no uso do verbo “analisar” ou “corrigir”, e sim na influência, ou não, do
conhecimento revelado nestas produções no (re) planejamento das próximas aulas.
Esta ação docente permite acessar concepções dos estudantes sobre a matemática
escolar, quais são as compreensões e incompreensões que eles possuem em relação a conceitos
e procedimentos matemáticos necessários na resolução de atividades matemáticas (OLIVEIRA;
PALIS, 2011). A análise de produções dos estudantes possibilita ao professor:
[...] adquirir sensibilidade frente às dificuldades dos alunos, para poder dar
sentido ao discurso dos estudantes e acessar o aprendizado dos mesmos. [...]
quando bem escolhida [...] envolvendo resoluções distintas, certas e erradas,
é uma estratégia produtiva devido à riqueza de pontos de vista que podem
surgir, tanto da parte dos alunos como dos professores. (OLIVEIRA; PALIS,
2011, p. 339)
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Entre as mudanças nas práticas docentes observadas por Oliveira e Palis (2011) estão
o maior cuidado no modo de divulgação da linguagem matemática, no uso de metodologias
mais adequadas para a aprendizagem significativa de conceitos e procedimentos matemáticos
e na utilização de estratégias de intervenção pertinentes aos erros manifestados nas produções
dos alunos.
Porém, traços do trabalho docente também são perceptíveis nas produções dos alunos,
pois o conhecimento matemático escolar destes é influenciado pelas concepções daqueles:
“todo trabalho do aluno colocado para discussão é também um trabalho do professor, resultado
de uma atividade proposta por ele e que mostra os frutos dos seus ensinamentos” (OLIVEIRA;
PALIS, 2011, p. 340).
A esse respeito, assim se posiciona um dos professores participantes da investigação
realizada pelas autoras, após a análise de erros cometidos por seus alunos:
[...] muitas vezes não nos damos conta de que certos erros de nossos alunos
refletem algumas falhas que cometemos ao ensiná-los. Ou até mesmo,
refletem erros nossos que carregamos ao longo da vida e dos quais “um belo
dia” notamos a existência. (OLIVEIRA; PALIS, 2011, p. 353)

Este depoimento nos ajuda a concluir que a comparação entre procedimentos de
resolução de professores e de alunos permite o aprofundamento conceitual dos professores bem
como o enfrentamento de concepções errôneas que eles mesmos possuem sobre a matemática.
É a análise cuidadosa e profunda das estratégias dos estudantes, sobretudo aquelas
muito diferentes das validadas e ensinadas pelos professores, que, corretas ou não, promovem
reflexões sobre os próprios repertórios de conhecimento matemático dos docentes, sobre as
relações que eles mesmos estabelecem entre conceitos/procedimentos e tipos de problemas
solucionáveis por determinado conjunto de conhecimento matemático.
Consoante ao que afirmamos no início deste texto, sobre o fato de os professores
analisarem produções de alunos com a finalidade de lhes atribuir notas e/ou conceitos para,
posteriormente, decidir pela continuidade ou não desses no ano letivo seguinte, os professores
participantes do estudo realizado por Oliveira e Palis (2011) exteriorizaram suas dificuldades
na análise de produções dos alunos. Segundo eles, é uma atividade muito complexa,
principalmente na “identificação do raciocínio e do conhecimento do aluno somente pelo que
ele escreve” (OLIVEIRA; PALIS, 2011, p. 356).
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O relato acima é mais uma manifestação de algo tão ou mais complexo do que a análise
de produções dos alunos: a concepção de avaliação dos professores. É ação docente
imprescindível para a aprendizagem de todos os alunos a identificação do raciocínio e do
conhecimento revelados por eles nas avaliações.
Condições inadequadas de trabalho docente − tais como jornadas extensas de aulas
cumpridas em duas ou mais escolas, aliadas à inexistência de tempo adequado para realizar as
análises das produções de alunos − muito provavelmente comprometem pareceres dos
professores condizentes com os conhecimentos comunicados nestas produções.
Se esta é uma ação docente difícil, complexa, então podemos considerá-la como um
dos fatores responsáveis pelo desempenho insatisfatório dos alunos em avaliações.
Quando articulada à autonomia e à alteridade docentes, a análise das produções
permite a busca de alternativas para a dificuldade em identificar o raciocínio e o conhecimento
dos alunos.
Os mesmos professores que manifestaram dificuldade em desvelar o conhecimento
dos discentes por meio de suas produções ressaltaram a importância de conversar com os
respectivos autores, visando à compreensão de como eles pensaram e quais conhecimentos
foram utilizados na resolução de determinada atividade matemática (OLIVEIRA; PALIS,
2011).
Analisar, coletivamente, produções de alunos é diferente do trabalho tradicionalmente
feito nas escolas, no qual, como já dito, a análise é realizada somente pelo professor, restrita
aos respectivos alunos, em pouco tempo e com a única finalidade de atribuir-lhes uma nota.
Esta atividade formativa deveria fazer parte das atividades desenvolvidas em encontros
com professores, algo raro quando comparado a assuntos tradicionalmente presentes nas pautas,
tais como planos de aula, cronograma, avaliação... (OLIVEIRA; PALIS, 2011).
A análise coletiva das produções de alunos da escola (Apêndice B, p.441 a 443),
relativas às sondagens de resolução de problemas propostas pela SME-SP, realizada pelos
professores ao longo dos encontros de formação continuada, forneceu dados sobre os elementos
da prática docente tomados como objetos de estudo desta investigação.
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4.3.6 E-mails

Este instrumento, também não previsto originalmente no projeto de pesquisa,
constituiu-se no meio utilizado pelo pesquisador e a coordenadora pedagógica para organizarem
os encontros coletivos, e pelo pesquisador e as quatro professoras que participaram da pesquisa
para se comunicarem sobre o planejamento e acompanhamento das aulas.
Mensagens foram trocadas com a coordenadora pedagógica com o intuito de informar
os materiais necessários na realização dos encontros (computador, Datashow, reprodução de
textos e/ou folhas com atividades etc.), para informar motivos do cancelamento de encontros
(evento imprevisto na escola, um compromisso do formador etc.) e também para a
coordenadora comunicar os temas de estudo sugeridos pelos professores, a percepção dela sobre
o processo de ensino e aprendizagem desenvolvido na escola, informações fundamentais no
planejamento dos encontros coletivos e para o alcance dos objetivos delineados no projeto de
pesquisa (Apêndice I).
As mensagens trocadas entre os professores e o pesquisador também se constituíram
em instrumentos essenciais na produção de dados, pois, por meio deles, os professores
informaram os melhores dias e horários para o acompanhamento das aulas, enviaram os
respectivos planejamentos, compartilharam certezas e dúvidas em relação às atividades, aos
encaminhamentos destas, à organização dos alunos etc.

4.4 Análise dos dados

A análise dos dados foi orientada pelos objetivos, gerais e específicos, desta pesquisa, e
pela busca de resposta à pergunta que a norteia: como elementos constitutivos da atividade
docente – saberes, autoridade, autonomia e alteridade – são revelados por professores que
ensinam matemática na rede municipal de São Paulo em processos de interação, de
argumentação e de negociação de significados durante a resolução de problemas nas aulas de
matemática?, segundo pressupostos da Sociologia Pragmática (BARTHE et al., 2016).
Em um cenário no qual políticas públicas reestruturam escolas e a educação nelas
realizada, por meio da determinação de currículos, pela reorganização da gestão escolar, pela
introdução de avaliações de docentes e discentes em larga escala, concordamos com Apple
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(apud DAY, 2001, p. 22): “Quando as pessoas deixam de planificar e de controlar uma larga
parcela do seu próprio trabalho, as destrezas essenciais para cumprir estas tarefas de forma
reflexiva e bem conseguida atrofiam-se e são esquecidas”.
Neste sentido, a descrição do que disseram e fizeram as quatro professoras que
participaram da pesquisa em relação a seus próprios saberes, alteridade, autonomia e autoridade
docentes foram confrontados com os referenciais teóricos apresentados no segundo e terceiro
capítulos.
Em seguida, considerando as análises realizadas anteriormente, foram apresentados
aspectos relacionados às aulas observadas de cada professora que, se fossem modificados,
poderiam ampliar o conhecimento dos alunos relativo aos conteúdos abordados, ampliar sua
capacidade crítica e, ao mesmo tempo, desenvolver os saberes, a alteridade, a autonomia e
autoridade docentes de modo a ampliar as possibilidades de serem autores da própria prática
docente, tornando-se protagonistas de sua formação e também de seu desenvolvimento
profissional (IMBERNÓN, 2010, p. 80).
Todos estes dados constam dos Apêndices D, E, F e G, respectivamente às professoras
CA, EL, SO e SI.
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5 ENCONTRO ENTRE ATORES SOCIAIS: AS AULAS DE QUATRO PROFESSORAS
QUE ENSINAM MATEMÁTICA

Este capítulo trata das relações entre os referenciais teóricos (capítulos 2 e 3) e os
dados produzidos antes, durante e após as observações de aulas de matemática das quatro
professoras que participaram da pesquisa.
Porém, antes de tratar dessas relações, vamos retomar, na primeira parte do capítulo 5,
a Sociológica Pragmática associando-a ao ensino de matemática, pois conforme anunciado no
item 4.2.1, os dados empíricos foram construídos segundo os princípios metodológicos desta
abordagem sociológica.
Nas quatro partes seguintes são apresentadas manifestações da alteridade, da
autonomia, da autoridade e dos saberes docentes de cada professora participante da pesquisa e,
conforme os procedimentos metodológicos da Sociologia Pragmática, sugestões de alterações
nas atividades realizadas pelos alunos ou a proposição de outras, que poderiam ampliar o
conhecimento dos estudantes concernentes aos conteúdos tratados nas aulas observadas e, ao
mesmo tempo, possibilitar o exercício dos quatro elementos da atividade docente, objetos de
estudo desta investigação.
A sexta parte trata das relações entre formação, políticas públicas, alteridade,
autonomia, autoridade e saberes docentes das quatro professoras que participaram da pesquisa.

5.1 O ensino da matemática em uma perspectiva sociológica

As ideias apresentadas no segundo e terceiro capítulos mostraram a inadequação em
conceber o ensino e a aprendizagem de matemática como um processo circunscrito ao local
onde tradicionalmente ele ocorre: a escola. Por que esta não é uma instituição descolada da
sociedade; pelo contrário, ela “é apenas uma dentre as múltiplas instituições sociais, e a vida
que nela se desenvolve, embora possa ser concebida e analisada com relativa autonomia, é
apenas um fragmento ou aspecto de uma vida social mais ampla” (AZANHA, 1992, p. 61).
Estamos de acordo com Azanha (1992, p. 62) quando afirma que “não há realidade
humana desvinculada da realidade concreta de uma cotidianidade”, que é a base de todos os
valores humanos mais elevados:
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[...] por maior que seja a espiritualidade ou a elevação de um feito humano
(no sentido de que ele não seja motivado por interesses imediatos e
particulares), mesmo assim, ele é algo que pertence ao agir e produzir de
homens concretos imersos – ainda que eventualmente não submergidos – no
seu dia-a-dia [...]. (AZANHA, 1992, p. 62)

Se a escola é um fragmento da vida social mais ampla, então ela também está
submetida à realidade cotidiana, como qualquer outra instituição. Portanto, a escola não é
apenas a instituição onde conhecimentos são difundidos de uma geração a outra. Assim como
a família, o clube ou a igreja, ela é ponto de encontro de atores sociais, envolvidos em cotidianos
nos quais as próprias ações e as ações alheias são submetidas a críticas e/ou demandam
justificações, possíveis de se transformarem em disputas ou controvérsias que, “ao serem
superadas, dão origem a acordos em torno de práticas sociais” (MARTINS; AMARAL, 2009,
p. 102).
Tais superações podem ser atingidas por meio de princípios de referência adotados
pelos atores nas respectivas justificativas, visando ao reestabelecimento de acordos entre eles,
sem o uso da violência física.
As ideias acima convergem com o pensamento de D’Ambrósio (2014, p. 2), ao tratar
especificamente dos objetos de estudo da Educação Matemática: a ausência “de referências à
ética dos usos da matemática”. A esse respeito, o autor afirma que “os educadores matemáticos
não podem ignorar o fato de que os estudantes com mais sucesso podem ser engenheiros que
vão desenhar armas letais ou reforçar as práticas do capitalismo brutal” (D’AMBRÓSIO, 2014,
p. 2).
O conhecimento matemático, assim como qualquer outro, é um constructo humano,
produzido social e historicamente, sujeito a interesses sociais, políticos e econômicos muitas
vezes conflitantes entre si.
Valero, Andrade-Molina e Montecino (2015) atribuem à matemática um papel
fundante. Não é um campo de conhecimento neutro, desagregado da sociedade e restrito às
escolas. A matemática não é utilizada apenas para selecionar estudantes em vestibulares, ou
funcionários em processos de contratação no mercado de trabalho, visto que indivíduos dotados
de conhecimento matemático são valorizados socialmente e certificados a participar
efetivamente da vida cultural, econômica e política das sociedades contemporâneas, para
satisfazerem interesses nem sempre éticos e favoráveis a todas as pessoas (D’AMBRÓSIO,
2014). As conclusões dos autores são fundamentadas em pesquisas sobre práticas sociais da
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Educação Matemática úteis na produção de tecnologias de poder e na composição de visões
políticas de sociedades modernas.
A consciência da não neutralidade da Matemática e da Educação Matemática implica
o reconhecimento de que também transitam por ambas, divergências, conflitos ou motivos
antagônicos, movidos por ideias de dominação distanciadas da intenção de emancipar e acolher
todos os seres humanos.
Em síntese, a escola e, consequentemente, a matemática escolar, não estão imunes aos
interesses e aos usos sociais que se faz da Matemática e da Educação Matemática. É um fato
inquestionável. Questionáveis são os processos de conscientização dos interesses sociais,
políticos e econômicos favorecidos ou não pela escola, como lidar com eles e quem deles se
beneficia.
As circunstâncias apresentadas nos parágrafos anteriores vislumbram possibilidades
de realizar investigações relacionadas ao ensino e à aprendizagem de matemática apoiadas em
fundamentos sociológicos.
O objeto de estudo da Sociologia é a busca de compreensão dos fenômenos sociais,
das organizações, das instituições sociais e das formas de interação entre os seres humanos.
Logo, esta ciência pode ajudar a compreender os elementos, humanos ou não humanos,
[...] que estão em jogo no espaço de ensino e aprendizagem: os saberes, o
contexto, a experiência, as orientações e expectativas prescritas e/ou
tácitas, o tangível, a matematização do real, a interação e comunicação
entre os sujeitos, a negociação e construção de significados etc. (SANTOS,
V., 2012, p. 314)

Existem, a esse respeito, aspectos relacionados à Matemática e ao seu ensino que são,
tradicionalmente, fontes inesgotáveis de tensões e debates, tais como os usos sociais da
Matemática recomendáveis para os cidadãos do século XXI.
A matemática abstrata, para o desenvolvimento de pensamentos matemáticos e
aplicação em profissões de nível superior, ou a matemática concreta, de aplicação imediata em
situações do cotidiano; a matemática para justificar a permanência das diferenças entre as
pessoas, particularmente as socioeconômicas, ou a matemática como ferramenta de
compreensão, de enfrentamento e de superação das injustiças sociais, são outras fontes de
tensões e debates na comunidade de Educação Matemática.
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Assim como a matemática escolar para todos, por meio de organizações do ensino em
que diferenças individuais são tratadas segundo os princípios da equidade, ou a matemática para
poucos, revelada em processos seletivos, laborais ou de acesso a níveis superiores de educação.
Essas tensões relacionadas à Matemática e ao seu ensino “permitem visualizar a
passagem de uma experiência de ensino a um objeto sociológico” (SANTOS, V., 2012, p. 320),
pois revelam dimensões sociais do ensino e da aprendizagem da Matemática identificadas nos
[...] efeitos de seleção promovidos pela Matemática, pelas representações
sociais: sobre a natureza do conhecimento matemático, sua verdade, sua
utilidade nas ciências e técnicas, pelo estatuto epistêmico e reforçadas pelo
grande peso conferido, na atualidade, aos resultados alcançados pelos alunos
frequentemente submetidos a avaliações locais, nacionais ou internacionais.
(SANTOS, V., 2012, p. 320)

Os efeitos descritos por Santos, V. (2012) esclarecem por que a Didática não é
suficiente na compreensão das dificuldades dos discentes durante sua trajetória na escola básica,
nas aulas de matemática.
A frase “A matemática não foi feita para mim126” evidencia razões sociais, e não
didáticas, para o fato de algumas pessoas não se identificarem com essa área de conhecimento
(TRABAL, 2011). A matemática torna-se tão distante, difícil e inútil para algumas pessoas que,
se determinada situação envolve conhecimentos matemáticos, são capazes de se retirar dela,
abandonando-a ou substituindo-a por outra na qual esta área de conhecimento/matéria escolar
não esteja presente127.
“Você é louco?!” ou “Ninguém é perfeito!”, são opiniões expressas com certa
frequência quando alguém ouve “Sou professor (a) de matemática” como resposta à pergunta
“O que você faz na vida?”
Por sua vez, um professor de matemática poderia qualificar como louco ou imperfeito
quem optou por ser psicólogo, advogado, assistente social ou jogador de voleibol.
Neste âmbito, a imperfeição ou a loucura não estão associadas à valorização, ou não,
do professor na sociedade, seja devido à remuneração recebida ou ao status social, mas às
126

Frase ouvida frequentemente pelo autor desta pesquisa em situações que demandam a informação da respectiva
atividade profissional.
127
Não participar de um concurso visando a um cargo público quando sabe que a Matemática tem peso maior que
as demais disciplinas escolares ou optar por carreiras profissionais em que os conhecimentos matemáticos não
são basilares. É fundamental enfatizar que jovens optam por ser professores de 1º a 5º ano do ensino fundamental
por julgar que os conhecimentos matemáticos são suficientes para lecionar, conforme depoimentos de alunos do
autor desta pesquisa, quando estes frequentavam turmas do Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento
do Magistério em 1990 e 1991.
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representações que adultos agregam à matemática, principalmente a escolar, pois é a
matemática vivida por praticamente todos eles.
A representação que jovens fazem da matemática é ambígua, pois ao mesmo tempo
reconhecem sua utilidade e a repelem, tanto que esta é uma das, ou a mais odiada das matérias
escolares (TRABAL, 2011). Esse autor também nos lembra de que, socialmente, a Matemática
é vinculada a poder e prestígio e, a seus opostos: submissão e desprezo.
A crença de que a matemática escolar é um corpo de conhecimentos abstrato, destituído
da necessidade de se referenciar nas situações e objetos reais, tangíveis, presentes no cotidiano
das pessoas, produz um distanciamento entre os conhecimentos elaborados pelos alunos em seu
cotidiano e os propostos pela e na escola (TRABAL, 2011). Desta perspectiva, os conteúdos
matemáticos escolares vão, paulatinamente, sendo compreendidos pelos alunos como arbitrários,
necessários e suficientes somente para sua trajetória de estudantes na escola básica.
No caso de educação científica, é uma questão de conversão, onde se
percebe que não é apenas uma imposição de conhecimento, mas também
um modo de conhecimento que é construído contra o senso comum, que ao
desvalorizá-lo, mostra os limites dos sentidos, e estabelece a sua superação
como valor. (TRABAL, 2011, p. 231, tradução nossa)

É imprescindível aprofundar a ideia de conversão adotada por Trabal (2011). Ela se
relaciona à ideia de objetividade em detrimento da de subjetividade, e de conhecimento baseado
na credibilidade, na autoridade e no poder.
As representações atribuídas à matemática por atores ordinários e os usos sociais desta
área de conhecimento não têm sido, ao longo do tempo, objeto de estudos sociológicos
(TRABAL; SANTOS, 2014), permanecendo restritos à Didática. Por esta razão, dificuldades
diante de situações envolvendo conhecimento matemático são interpretadas como decorrência
de métodos inadequados de ensino e, consequentemente, demandam reflexões sobre o
currículo, as estratégias e as metodologias de ensino da matemática.
A realização de estudos baseados em princípios coerentes com uma sociologia do
ensino de Matemática (TRABAL; SANTOS, 2014), segundo os quais ambivalências, tensões
e dificuldades sejam identificadas e interpretadas não apenas sob a perspectiva de que suas
origens se devem a erros didáticos, pode contribuir para a reflexão sobre o estado atual desta
matéria na escola básica.
Estudos fundamentados na teoria das representações sociais, na ideia de campo
fortemente hierarquizado da Sociologia Crítica e na teoria da ciência em ação apresentam
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outros elementos que ampliam os argumentos favoráveis ao ensino de matemática investigado
segundo um viés sociológico (BARTHE et al., 2016; CELIKATES, 2012; CORRÊA, 2009b,
2014; MARTINS; AMARAL, 2009).
A teoria das representações sociais128, por associar a matemática a uma forma de
conhecimento socialmente elaborado e, portanto, compartilhado por determinado grupo social.
A ideia de campo fortemente hierarquizado: na sociologia bourdieusiana129 a matemática é um
campo no qual a ideia de ordem se torna útil na organização de outros campos, mas também na
escola e fora dela, pois é essencial na seleção de estudantes/candidatos mais aptos a
desempenhar socialmente funções nas quais a capacidade de resolver problemas é condição
imprescindível. E a teoria da ciência em ação130, porque permite analisar os constrangimentos
do professor durante o desenvolvimento de um curso de matemática no qual os conhecimentos
divulgados por ele, fundamentados e validados pelos matemáticos profissionais, são
confrontados com os conhecimentos elaborados pelos alunos, que não são matemáticos
profissionais.
A formação e a prática do professor de matemática são, historicamente, orientadas por
uma didática prescritiva e normativa aplicada à Matemática, dominada pela ordem e verdade
absolutas, circunstâncias favoráveis à crença na existência de um processo único de ensino e
aprendizagem da matemática escolar, pois esta disciplina não é concebida, assim como qualquer
outra, como uma prática social. Logo, são empregados os métodos e os recursos mais
apropriados para difundir, apenas, conhecimentos matemáticos.
Tais contextos ignoram questões complexas, conexas e, ao mesmo tempo, mais amplas
do que as relacionadas ao ensino e à aprendizagem de matemática, como, por exemplo: “a
pesquisa, a aplicação de conhecimentos disponíveis para a modificação de currículos e melhoria
da formação docente e, de maneira geral, o conjunto de reações sociais dos diferentes autores
exteriores às instituições escolar e universitária” (TRABAL; SANTOS, 2014, p. 179, tradução
nossa).

128

A teoria das representações sociais, desenvolvida por Serge Moscovici e Denise Jodelet, estuda como
determinado grupo pensa, interpreta e estabelece objetivos e procedimentos específicos para a convivência na
realidade cotidiana.
129
Sociologia estruturada por Pierre Bourdieu, fundamentada na ideia de que a sociedade capitalista se caracteriza
por uma forte desigualdade, mantida por uma hierarquização rígida, promotora de injustiças relacionadas a renda,
privilégios poderes.
130
Sistematizada por Bruno Latour com a finalidade de compreender como conhecimentos científicos são
produzidos em práticas laboratoriais. O acompanhamento da atividade dos cientistas permite ao sociólogo
sistematizar métodos, evidenciando incoerências, ambivalências e conflitos.
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Por estas razões, os autores propõem uma mudança de perspectiva na análise do ensino
e da aprendizagem de matemática que supere tanto a visão “platonista” quanto a “formalista”,
pois os ideais que as fundamentam são elaborados sem referência à realidade. Enquanto o
platonismo apoia-se nos objetos puros, essenciais na idealização da matemática, o formalismo
entende a matemática como uma linguagem perfeita, totalmente abstraída de qualquer
referência ao real.
Neste âmbito, o objeto de saber é concebido como “aquele que faz sentido para um
sujeito se, além de ser culturalmente significativo, é suscetível de ser instrumentalizado por ele”
(TRABAL; SANTOS, 2014, p. 180, tradução nossa), dado que, ao contrário das concepções
platonistas e formalistas, é condicionado pelo social.
O fato de a matemática compor o conteúdo de processos seletivos para provimento de
cargos públicos ou concursos vestibulares reforça a ideia de estudá-la segundo uma perspectiva
sociológica.
A necessidade de uma sociologia do ensino da Matemática está fundamentada no
argumento de que as dificuldades dos alunos na escola e as representações que atores sociais
fora dela fazem acerca desta matéria escolar não são atribuídas somente a equívocos de origem
didática.
A atribuição do desempenho dos alunos aos processos sociais implica a reflexão sobre
o professor e sua formação profissional, visto que, independentemente do local onde se realiza
e dos recursos que utiliza, a atividade do professor compreende processos de formação humana.
A docência não produz instrumentos capazes de tornar a vida menos árdua, nem é
capaz de elaborar remédios capazes de curar doenças. Existem profissionais muito mais
capacitados para isso. Mas a ação docente permite a construção de instrumentos e
medicamentos visando à melhoria da qualidade da vida humana, pois seu objeto de trabalho é
a difusão do conhecimento científico sistematizado, da reflexão crítica sobre ele e da sua
negação, ajuste e/ou ampliação em função das demandas contemporâneas, sociais, políticas ou
econômicas.
A sociologia auxilia na compreensão de processos de ensino e aprendizagem de
matemática, no modo como se dá a relação entre alunos e professor; especificamente, como
assimetrias de poder, de conhecimento e de inserção social, condicionam a negociação de
significados e a condução de conflitos, sem o uso da violência física ou verbal, entre alunos e
entre alunos e professores.

260

A situação descrita a seguir ilustra como as experiências dos alunos podem levá-los a
respostas diferentes.
No torneio de xadrez que será realizado na escola de Maurício, estão
inscritos 92 participantes. Uma das regras deste torneio é que joguem dois
participantes de cada vez, sendo eliminado imediatamente o perdedor.
Quantos jogos serão disputados até que se conheça o vencedor do torneio de
xadrez? (JESUS, 2015, p. 3)

A apresentação das respostas, seguida do respectivo confronto, provocaram a
necessidade de construção e exposição de argumentos que sustentassem as próprias resoluções
e também a elaboração e exposição de críticas às resoluções alheias.
Os alunos foram submetidos à necessidade de retomar as respostas obtidas para,
fundamentados mais uma vez nas respectivas experiências, expor argumentos que justificavam,
entre os participantes do torneio de xadrez, quem não iria jogar em determinada etapa quando
o número de jogadores fosse representado por um número ímpar.
Pela regra do torneio, na primeira rodada seriam realizadas 46 partidas, eliminando-se
46 jogadores. Na segunda rodada seriam realizadas 23 partidas, eliminando-se 23 jogadores. A
existência de 23 jogadores na terceira rodada acarreta a formação de 11 duplas para jogar, e
sobra um jogador. Qual critério utilizar para deixar esse jogador de fora?131
A pergunta acima traz para a solução da situação não somente às experiências dos
alunos relacionadas ao conhecimento matemático elaborado na escola e fora dela, mas e tão
importante quanto, as relativas à justiça e à ética. É uma situação que mostra “como o mundo
sensível, físico e social está implicado no ensino de matemática” (SANTOS, V., 2012, p. 320)
e, cuja análise demanda considerar:
[...] a tensão entre, por um lado, a vontade, muitas vezes presente na história
da matemática, de romper com o mundo sensível (trabalhos que fazem
referência a Platão ou a concepções formalistas) e, por outro lado, a
necessidade de fazer eco, de algum modo, às preocupações dos alunos, à sua
história de vida, os seus projetos e experiências amplamente inscritas no
mundo sensível. (SANTOS, V., 2012, p. 320)

131

Alunos sugeriram deixar de fora o jogador com mais pontos, ideia rapidamente abandonada, pois todos os
jogadores recebiam a mesma pontuação a cada vitória conquistada. Depois, propuseram deixar sem jogar quem
tinha vencido a partida mais rápido do que os demais, que foi descartada por eles mesmos, pois a duração da
partida não fazia parte das regras. Finalmente, após muita negociação, optaram pelo sorteio, desde que este
constasse nas regras.
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Professores que não fazem das tensões e conflitos entre a matemática acadêmica, a
escolar e a do cotidiano (DAVID, 2011) objetos de estudo, analisando junto com os alunos
distanciamentos e aproximações entre elas, correm o risco de encaminhar a situação do torneio
de xadrez baseando-se somente na matemática acadêmica, ou seja, enquadrando essa situação
em algum tipo de problema de análise combinatória: combinação, arranjo ou permutação,
reduzindo-a apenas a mais uma, entre tantas situações, na qual a busca de um fórmula que a
soluciona é mais significativo do que a implicação dessa resolução nos inscritos no torneio de
xadrez.
Conceber a matemática acadêmica dissociada da matemática do cotidiano pode induzir
o professor “a se aproximar excessivamente dos valores e padrões de rigor da matemática
acadêmica” (DAVID, 2011, p. 14), atitude que, além de dificultar a aprendizagem significativa
dos alunos, limita o conhecimento deles aos procedimentos tipicamente escolares.
Ao se interessar pelas críticas e argumentos produzidos pelos atores ordinários, a
Sociologia Pragmática contribui na compreensão do julgamento dos alunos sobre o ensino de
matemática recebido por eles, e também de todos os outros atores sociais imersos nas tensões
existentes entre esta área do conhecimento e as atividades cotidianas.
Alunos, enquanto atores sociais, não podem ser reduzidos a meros expectadores das
concepções formalistas e/ou platonistas da matemática, porque “as relações sociais
estabelecidas no cotidiano extraescolar produzem nos atores sociais representações que
repercutem na escola e na sala de aula” (TRABAL; SANTOS, 2014, p. 180, tradução nossa).
Em outras palavras, a Sociologia Pragmática permite descrever e analisar as dificuldades
matemáticas dos alunos tanto pela perspectiva de erros de enquadramento das exigências
matemáticas (didática) quanto pela possibilidade de criticar o modo como o conhecimento
matemático é legitimado socialmente (sociologia) (TRABAL; SANTOS, 2014).
Após a exposição de aspectos que associam o ensino da matemática à Sociologia
Pragmática, vamos apresentar as manifestações da alteridade, da autoridade, da autonomia e
dos saberes docentes das quatro professoras, CA, EL, SO e SI, que participaram da pesquisa.
De modo coerente com os princípios da Sociologia Pragmática, os questionamentos
particulares formulados após as observações das aulas tiveram a intenção de obter explicações,
das quatro professoras participantes da pesquisa, sobre os fatores que condicionaram as ações
docentes no momento de realização das aulas, isto é, no tempo presente, e quais recursos,
mentais ou manipuláveis, foram disponibilizados por elas no desenvolvimento das mesmas.
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Por sua vez, os alunos cujos nomes foram identificados pelo pesquisador estão
indicados por letras constitutivas dos respectivos nomes como, por exemplo, GU ou LC. Nos
casos em que não foi possível identifica-los, estão indicados por AL, acompanhados de um
número.
A caracterização de cada professora foi elaborada por meio das respostas das
professoras no questionário “Alteridade, autonomia, autoridade e saberes docentes em
interações nas aulas de matemática” e da produção escrita “Como eu me tornei a professora que
sou hoje.” (APÊNDICES D, E, F e G – itens a e b relativos, respectivamente, às professoras
CA, EL, SO e SI)

5.2 Professora CA
A professora CA leciona desde os 19 anos, após se formar no curso de Magistério no
Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério (Cefam).
Em 2017, iniciou uma nova fase na carreira profissional, pois começou a lecionar para
alunos do ensino fundamental, na escola onde foi realizada a parte empírica desta pesquisa.
Antes, tinha lecionado em escolas de educação infantil.
A decisão de ser professora, segundo ela, vem da infância. Quando brincava de
escolinha com as irmãs, sempre fazia o papel de aluna, pois era a caçula, e pensava que um dia
estaria lá na frente, fazendo o papel de professora.
O contato com vários docentes, a maioria deles bons ou excelentes profissionais, fez
com que aumentasse nela a vontade de ser professora.
No 8º ano do ensino fundamental de oito anos, sua professora de Ciências, conselheira
em muitos aspectos de sua vida e que conhecia o desejo de CA de ser professora, falou-lhe do
Cefam. Ela prestou o Vestibulinho e, no ano seguinte era aluna do Cefam.
Esse curso mudou sua vida, sua visão de mundo, ajudou-a a amadurecer muito. Nele,
aprendeu lições para vida toda, de empoderamento, de humanizar o humano.
Após a formação no Magistério, lecionou em escolas de educação infantil e creches
conveniadas. Gostou muito de trabalhar no Instituto Criança Cidadã, creche conveniada que
dava muita formação aos professores.
Foi neste instituto que teve contato com o Referencial Nacional para Educação Infantil,
o que mudou sua maneira de agir profissionalmente e sua visão sobre infância.
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A professora CA lecionou entre os anos de 1994 e 2005, pois, após seis anos de casada,
deu à luz ao primeiro filho, fato que a fez suspender a carreira docente, por opção própria,
sentindo-se privilegiada por poder acompanhar a primeira infância de seu filho.
Em 2008, CA começou a refletir sobre novos rumos em sua vida. Nesse período,
achava que, como mãe, não poderia mais lidar com a educação de filhos dos outros. Ledo
engano...
Na dúvida, fez faculdade de Serviço Social, onde teve contato com muitas leis, entre
elas, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), contato que a fez encantar-se com os
direitos da criança e deveres da família que, infelizmente, nem sempre são cumpridos.
Nesse período, aprendeu muito sobre sobrevivência: o ser humano em situação limite
é capaz de tudo. Aprendeu também sobre aspectos relativos à convivência, à troca, à
emancipação e muitas mazelas humanas.
Na condição de assistente social, percebeu que estes profissionais formavam a linha
de frente em situações de total embate: poder destituído da família, pessoa em situação de rua,
violência doméstica, entre outros.
Na época, fez estágio em várias instituições de acolhimento, todas voltadas para
crianças. Começou a sentir saudade da sala de aula, lugar onde não esbarraria em tantos
protocolos como na profissão de assistente social. Por essa razão, voltou a lecionar em
2011/2012, período no qual ficou muito emocionada ao pisar novamente numa sala de aula...
Conheceu novas profissionais, sempre teve ótimas coordenadoras nas escolas
particulares onde passou e aprendeu muito com elas.
Em 2016, ingressou na rede municipal de ensino, em uma escola de educação infantil.
Neste ano, foi cativada com tanta ludicidade e vínculo afetivo, porém queria mais desafios e foi
viver a experiência de professora de fundamental I, cujo cotidiano, segundo ela, deixava “a
própria língua de fora”, coisa para os fortes.
Vem aprendendo muito, porém o embate corpo a corpo e o discurso endurecido o
tempo todo estão lhe provocando a vontade de regressar para a educação infantil. Ela pensa que
toda experiência que viveu até hoje foi muito válida para o próprio crescimento profissional:
aprendeu na troca com o outro, no emaranhado humano, na teia de convivência.
CA não gosta de dar aula de matemática porque é muito difícil para ela desconstruir
as regras aprendidas mecanicamente ação, segundo ela mesma, fundamental no
desenvolvimento do raciocínio lógico. Portanto, ela considera os próprios conhecimentos dos
conteúdos matemáticos insuficientes no trabalho desenvolvido em sala de aula, fato que
demanda muita pesquisa para se atualizar.
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É justamente o estímulo ao desenvolvimento do raciocínio lógico matemático que,
segundo ela, o professor de matemática precisa conhecer/saber para ensinar aos alunos e
promover as aprendizagens.
Por meio de sequências de atividades132 e atividades rotineiras, CA prioriza o ensino
da adição, subtração, divisão, multiplicação, decomposição, estimativas e sólidos geométricos,
aproximando-se o máximo possível da realidade dos alunos para que estes façam uso social
dessas aprendizagens.
O livro didático e as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) são os recursos
que ela utiliza no planejamento e na seleção das atividades relativas aos conteúdos relacionados
anteriormente, visto que, segundo ela, o livro didático norteia a pesquisa a ser desenvolvida e o
uso das TIC otimiza o tempo.
Aulas expositivas com ou sem a participação dos estudantes, atividades em pequenos
grupos ou realizadas individualmente são utilizadas com o intuito de desenvolver novas
estratégias visando à participação dos alunos, conforme a dinâmica da sala de aula, por ser uma
turma muito agitada.
Os alunos resolvem problemas do campo aditivo e multiplicativo, ora individualmente,
ora em grupo, na lousa e também em casa.
CA não conhece e, consequentemente, não utiliza os documentos oficiais de apoio ao
trabalho do professor que ensina matemática, publicados pela SME-SP. Sua aproximação em
relação a tais documentos ocorreu nos encontros de formação por nós promovidos no horário
de trabalho coletivo previsto na jornada de trabalho do professor.
Aproximadamente 40% dos alunos da turma de 2017 da professora CA, segundo sua
percepção, são interessados, 30% demonstram pouco interesse e 30% não têm interesse pelas
aulas de matemática. Ela atribui esta situação à falta de incentivo fora da escola, ao imediatismo,
aos alunos não verem a funcionalidade daquilo que é ensinado e à indisciplina dos estudantes.
Os alunos apropriarem-se melhor dos conteúdos, terem mais acompanhamento e apoio
por parte da família, e a professora elaborar atividades concretas, são ações que, segundo CA,
visam à superação da situação descrita acima.
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Sequências de atividades: são planejadas de tal modo que uma atividade se articule à outra, por meio da
gradação do nível de dificuldade, característica que faz a próxima atividade depender do que foi aprendido nas
atividades anteriores. Atividades rotineiras: são realizadas regularmente: diárias, semanais, quinzenais etc.,
permitem um contato intenso com um tipo específico de atividades (jogos, ditados, problemas de lógica etc.)
Atividades ocasionais: não foram planejadas previamente, mas são relevantes para a aprendizagem, pois
retomam conteúdos já estudados e necessários para a compreensão de outros conteúdos, ou tratam de temas
importantes presentes na mídia ou que são de interesse dos alunos (SÃO PAULO, 2007).
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A sistematização de conceitos e procedimentos relativos ao Sistema de Numeração
Decimal, a decomposição de números e a resolução de problemas do campo aditivo, nos quais
subtrações e adições demandam trocas para serem resolvidas, são os conteúdos em que os
alunos da professora CA apresentam muita dificuldade de aprendizagem.
Em problemas do campo multiplicativo, os alunos demonstram alguma dificuldade.
Ela não citou conteúdos que todos os alunos têm facilidade em aprender.
A apropriação do conteúdo, por meio da realização do máximo de atividades concretas
com os alunos, foi a providência citada por ela a fim de ajudá-los a superar conteúdos difíceis
de aprender.
CA considera que houve mudanças em seu modo de ensinar desde que iniciou a
carreira docente, porque se apropriou de situações enfrentadas no cotidiano escolar do ensino
fundamental, após muitos anos lecionando em turmas de educação infantil. Contudo, ao mesmo
tempo ela não se sente contribuindo para a melhoria do ensino de matemática visto que, de
acordo consigo mesma, precisa aprimorar-se muito mais e lidar com a grande dificuldade em
desconstruir as técnicas aprendidas, apartadas dos conhecimentos que as fundamentam, e
construí-las novamente, de forma compreensiva. Este é o motivo pelo qual avalia a própria
prática pedagógica como algo a ser melhorado.
A necessidade de se atualizar permanentemente foi o motivo alegado para tomar a
iniciativa de aprimorar a prática docente. Além de fazer faculdade, ela pretende realizar a
formação do Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa (Pnaic) 133; citou também a
formação oferecida pelo autor desta investigação no horário coletivo de formação dos
professores que trabalham na escola.
Ter menos medo de desconstruir o que foi aprendido e perceber a necessidade de
pesquisar em várias fontes foram os ganhos apontados pela professora ao colocar em prática o
que aprendeu nas formações.
Possuir algum conhecimento sobre o objeto de estudo do curso e que possa ajudar na
prática profissional, são as razões pelas quais ela decidiu fazer um curso de formação
continuada.
Desconstruir aprendizagens mecânicas e incentivar o uso do concreto são aspectos
relacionados às aulas e aos conteúdos de matemática que, segundo CA, deveriam ser oferecidos
em curso de formação continuada de matemática.
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É um compromisso formal entre os governos federal, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios, a partir
de 2012, visando à obrigatoriedade de alfabetizar todos os alunos até o final do 3º ano do ensino fundamental.
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Todavia, considera insuficientes as modalidades de formação continuada, uma vez que
o dinamismo de sala de aula só acontece com a experiência do dia a dia, onde a didática se
efetiva.
Até a data em que os dados foram produzidos, ela não tinha condições de afirmar, entre
os diferentes tipos de formação continuada conhecidos, quais atendiam melhor às próprias
expectativas, visto que há mais de dois anos não participa de atividades deste tipo para
professores que ensinam matemática.
Nas quatro aulas observadas na sala da professora CA, uma turma do 3º ano do ensino
fundamental de 9 anos, o tema de estudo foram os sólidos geométricos. Os alunos estavam
organizados individualmente.
Aulas do dia 17.10.2107
A professora iniciou as duas primeiras aulas (correspondentes a 90 minutos)
escrevendo, após o cabeçalho, as aulas do dia: Sala de Informática, Matemática, Ciências,
Geografia, Recreação.
Questionada posteriormente sobre as razões de trabalhar desta maneira, CA disse
tratar-se de uma prática constante que ela tem desde a educação infantil. Acha importante
porque tem o plano de aula que a norteia e prioriza a rotina para que os alunos também se
situem. (Apêndice D, item “h”)
A resposta acima contém indícios de alteridade (prioriza a rotina para que os alunos se
situem também), de autonomia (tem o plano de aula, elaborado por ela, para se situar), e de
saberes experienciais (uma prática constante que ela tem desde a educação infantil).
Em seguida, CA solicitou ao assistente de classe o recolhimento das agendas. Uma das
alunas recusou-se a entregar a dela.
CA define um aluno como o ajudante do dia para que os educandos se sintam
responsáveis, criem autonomia, para que todos possam ter sua chance de ajudar e porque
realmente necessita de ajuda em alguns momentos. O critério adotado pela professora é a ordem
de chamada dos alunos de tal modo que, após o último da lista ser o ajudante do dia, o primeiro
da chamada será, na próxima aula, mais uma vez o ajudante do dia.
Quanto à aluna que se recusou a entregar a agenda, CA justificou dizendo que ela o
fez porque não tem muita afinidade com o aluno/assistente do dia. E que, diante dessa atitude,
recordou os combinados: quem se recusa a entregar sua agenda, perde a vez de recolhê-las.
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Esta conduta da professora nos remeteu à dimensão ética da alteridade, da autonomia
e da autoridade docentes. Estes três elementos são fundamentais no envolvimento de todos os
alunos em ações relativas à convivência entre eles, não somente às relacionadas às experiências
escolares, mas em todos os âmbitos sociais nos quais participam.
Ao realizar “ações administrativas” (recolher agendas, distribuir folhas das atividades
avulsas ou materiais didáticos), o assistente permite à professora CA desempenhar as ações
didáticas por mais tempo.
O motivo da recusa da aluna em entregar a agenda ao assistente do dia remete à
convivência, isto é, ao objeto da ética (FILHO e POMPEU, 2013). E se a ética se refere ao
esforço coletivo de encontrar a melhor forma de conviver, a professora CA, por meio da
existência do assistente e da produção coletiva dos combinados, criou condições para os alunos
aperfeiçoarem permanentemente a própria convivência.
Definir o ajudante do dia com o intuito de favorecer o desenvolvimento da autonomia
dos alunos é um indício de alteridade docente, em virtude de, ciente de que os estudantes estão
em um processo de maturidade intelectual e social, ela oportunizou momentos para eles se
corresponsabilizarem pelo bom andamento da aula.
Relembrar os combinados à aluna que se recusou a entregar a agenda ao assistente do
dia, usando um tom de voz firme e não ofensivo, foi uma manifestação da autoridade docente
da professora CA, pautada por princípios éticos, porque os combinados, de acordo com a
própria professora, não foram decididos somente por ela, à revelia dos alunos. O
descumprimento de um combinado formulado e acatado pela comunidade composta pelos
alunos e pela professora implica a quebra das regras sociais elaboradas e aceitas pelos seus
membros, consideradas fundamentais em interações favoráveis à aprendizagem de conteúdos
das diferentes matérias escolares e, tão importante quanto, relativas ao bom convívio entre eles.
O recolhimento diário das agendas também é uma manifestação da alteridade e da
autonomia docentes da professora CA em relação aos pais e/ou responsáveis pelos alunos. De
acordo com ela, são resquícios da educação infantil; acha que é a comunicação mais eficaz com
a maioria dos pais, uma vez que cria esse hábito. Ela não é favorável à comunicação por redes
sociais, pois isso acaba comprometendo a vida particular.
Aspectos da autonomia docente por que a professora CA encontrou, por conta própria,
uma maneira de se comunicar diariamente com os pais e, desta forma, diminuir a possibilidade
de conflitos, ao evitar eventuais informações desencontradas, passadas verbalmente pelos
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alunos. E os pais, baseados em suas experiências como alunos e nas representações que fazem
da escola e do papel de uma professora, estão sujeitos a não compreenderem as intenções desta
quando solicita determinada lição de casa, pede um material ou realiza uma atividade em sala
de aula.
A alteridade docente se dá porque, ao agir desta maneira, a professora inclui os pais
na cultura escolar, reconhecendo que eles são sujeitos com experiências e concepções diferentes
das dela.
Retomando a aula...
O início do estudo dos sólidos geométricos foi realizado pela leitura do texto “Os
corpos geométricos ou figuras tridimensionais”134, escolhido por causa da autora, Ana
Teberosky, e pelas ilustrações. A linguagem também serviu para ampliar o vocabulário dos
alunos.
Tais argumentos manifestam a autonomia e alteridade docentes bem como saberes de
formação profissional, disciplinares e experienciais, conforme descrito nos próximos
parágrafos.
Os saberes concernentes aos sólidos geométricos aprendidos pela professora CA em
sua formação inicial ou continuada, articulados aos saberes disciplinares, permitiram-lhe
avaliar qual atividade/texto/recurso didático era o mais adequado no tratamento didático dos
nomes dos sólidos geométricos, das diferenças entre poliedros e corpos redondos.
Por sua vez, os saberes experienciais, elaborados no enfrentamento de situações
problemáticas relativas ao ensino e à aprendizagem de sólidos geométricos, também foram
decisivos na escolha do texto, pois faz parte destes saberes evitar que, em situações de ensino
parecidas com as já vivenciadas previamente, os mesmos problemas se apresentem.
Os conhecimentos da professora CA relativos aos alunos e ao objeto de estudo foram
imprescindíveis na escolha do texto baseada em sua intenção de ampliar os conhecimentos dos
alunos, bem como no enfrentamento e superação de suas próprias dificuldades135, aspectos
relacionados à autonomia docente.
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COLL, C.; TEBEROSKY, A. Aprendendo matemática: conteúdos essenciais para o ensino fundamental de
1ª a 4ª série. São Paulo: Ática, 2000. p. 218-221.
135
No questionário denominado “Saberes docentes, autoridade, autonomia e alteridade docentes em interações nas
aulas de Matemática” (Apêndice D), a professora CA avalia que os próprios conhecimentos dos conteúdos
matemáticos não são suficientes para seu trabalho em sala de aula, pois como ela própria afirma “aprendeu
somente tecnicismo e tem de pesquisar muito para se atualizar”.
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Consequentemente, a professora manifestou o exercício da alteridade docente ao
escolher uma atividade guiada pela responsabilidade para com seus alunos, pela possibilidade
de eles aprenderem conteúdos pertinentes aos sólidos geométricos por meio da leitura do
texto.
Após receber cópias do texto, alunos perguntaram: “É só para ler? Vai ler tudo isso?
É prova? Vai valer nota?” (Apêndice D, item “d”)
As duas primeiras perguntas remetem a incompreensões dos discentes relativas à
função da escola, enquanto as duas últimas indicam que esses alunos associam distribuição de
folhas avulsas a provas.
As quatro questões foram respondidas por meio do objetivo da aula: aprender sobre
sólidos geométricos por meio da leitura do texto. Para tanto, foi perguntado aos alunos se eles
se lembravam do vídeo136 assistido em aulas anteriores no qual apareciam prédios de variadas
formas geométricas localizados na cidade de São Paulo.
Os alunos responderam: “formas geométricas e sólidos geométricos”. Em seguida,
teve início a leitura compartilhada do texto. (Apêndice D, item “d”)
Cada parágrafo foi lido por um dos alunos. De vez em quando, CA também leu,
interrompeu a leitura e fez perguntas com o objetivo de saber quais ideias foram compreendidas
e quais mereciam retomadas, solicitou nomes de objetos do cotidiano cuja aparência lembrava
os sólidos citados no texto.
A professora esperava, por meio do texto, dos comentários e das discussões dele
advindas, conhecer melhor os alunos, favorecendo a socialização dos pensamentos dos
discentes. Para tanto, manteve uma distância de seus alunos. Não era “uma distância de temor,
frieza ou medo, mas uma distância de respeito pelo que a pessoa é e representa” (COSTA;
CAETANO, 2014, p. 197).
Questionada posteriormente acerca de sua preocupação em ouvir os alunos, pois em
muitos momentos a leitura do texto foi interrompida devido a um comentário feito por eles, a
professora confirmou as percepções acima, atribuindo tal atitude primeiramente ao respeito; em
segundo lugar, porque dar vez e voz aos alunos enriquece a aula e, segundo ela, eles aprendem
um pouco de cidadania. E complementou a resposta, escrevendo: “aprendo com eles, percebo
o que devo mudar... Mesmo que façam perguntas que eu não consigo responder na hora, não
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Vídeo da publicação Cadernos de apoio e aprendizagem de matemática - 5º ano. São Paulo: SME-SP, 2010.
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quero aluno apático, mas respeitosos, que respeitem o ouvir e ser ouvido, pontuo sempre que
as perguntas no momento da aula devem ser pertinentes ao tema abordado, tenho sempre que
mediar”. (Professora CA – Apêndice D, item “e”)
Os argumentos apresentados evidenciaram sua concepção de aluno: este não se reduz
a um receptor passivo de conteúdos escolares. Ela desejava alunos atuantes, questionadores,
mas que, ao mesmo tempo, exercessem permanentemente o processo de ouvir, tratando
respeitosamente os demais colegas de turma.
Ponto de vista coerente com a ideia de autoridade docente, entendida como aquela que
se autoriza por “suas obras, suas criações e sua palavra explicita” (CUNHA et al., 2004, p. 70),
por suas ações, e não por meio do exercício de poder que subjuga os alunos.
Ciente de que os próprios saberes docentes estão permanentemente em evolução, a
professora não se incomoda com as perguntas dos discentes, cujo desconhecimento das
respostas constitui motivação para estudar. Consequentemente, ela aprende com e por causa
dos alunos. (Apêndice D, item “e”)
A resposta de CA remete à docência concebida como um tipo de relação humana,
sujeita a toda sorte de convívios, consoantes aos que se sucedem entre atores sociais em
contextos extraescolares.
Dar vez e voz aos alunos, independentemente de ser capaz ou não de responder
imediatamente às perguntas formuladas por eles, obriga-a a se envolver e a lidar com os alunos
que desejam aprender, com aqueles cujas dificuldades estão associadas à falta de vontade de
aprender e com “aqueles que trazem novas realidades sociais e culturais para dentro da escola”
(NÓVOA, 2004, p. 20).
Durante a leitura do texto, os estudantes foram incentivados a destacar palavras e/ou
expressões cujos significados desconheciam, ação corriqueira em situações enfrentadas pelos
alunos, atores socais, fora da escola.
As regras de um jogo virtual ou real, a receita de um doce, a reportagem que trata do
time preferido, a função de determinada tecla da televisão ou as contraindicações de um
medicamento é comunicada por meio de termos cujos significados podem ser desconhecidos
para quem os lê.
No cotidiano imediato dos atores sociais, externo à escola, não há um trabalho prévio
à leitura dos diversos textos cuja compreensão do conteúdo é fundamental no encaminhamento
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de determinado problema. Não existem profissionais encarregados de tornar a leitura mais fácil,
não existem glossários.
Se, à primeira vista, a escolha de um texto direcionado aos professores pode ser
interpretada como uma decisão inadequada de CA, sua forma de condução aproximou os
alunos, conforme descrito nos três parágrafos anteriores, de situações de leitura que ocorrem
no cotidiano extraescolar.
Em síntese, CA relativizou um discurso muito comum entre professores: a
inadequação de materiais didáticos, ou qualquer outro tipo de texto, devido à linguagem, aos
termos utilizados nas expressões das ideias.
À medida que a leitura ia avançando, os nomes dos sólidos geométricos aprendidos
eram registrados na lousa.
Indagada posteriormente quanto ao motivo de garantir a participação de todos os
alunos na leitura do texto, CA respondeu:
Eu tento... Meu Deus, e como tento, para perderem o medo de ler para serem
somente avaliados, quero que leiam por prazer e sintam cada vez mais
autonomia para isso, percam a vergonha, aqueles que acham que não leem
bem. Mas garantir que todos participem, não é sempre que acontece.
(Professora CA – Apêndice D, item “e”)

“Retomar, retomar e retomar” foi a estratégia colocada em prática diante de alunos que
não ouviam quando um deles lia, ou nunca sabiam onde tinha parado a leitura.
As respostas da professora CA revelam o papel das ações docentes na qualidade das
relações sociais em sala de aula e a impossibilidade de se manifestarem práticas docentes
descoladas de um contexto sociocultural, de um tempo histórico-social (ZACCAGNINI, 2001),
onde conteúdos culturais são apropriados por um sujeito graças à intervenção do outro.
Nota-se, na resistência de CA em abandonar os alunos desinteressados ou com maiores
dificuldades de aprendizagem, a manifestação de aspectos relativos à alteridade e à autonomia
docentes. Ela poderia solicitar a leitura em voz alta somente aos alunos com leitura fluente.
Todavia, ao delegá-la a todos os alunos, ofereceu àqueles com dificuldade em ler mais uma
oportunidade de fazê-lo e, desse modo, avançar na competência leitora.
As condições nas quais o conteúdo foi estudado − texto escrito para professores e lido
por todos os alunos, independentemente de sua fluência − aproximou os estudantes de
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procedimentos próprios da resolução de problemas, visto que termos desconhecidos e
ilustrações foram problematizados.
Diante de uma ilustração, alunos manifestaram dúvidas se era a de um prisma de base
triangular. A fim de elucidar essa dúvida, a professora fez os esclarecimentos necessários e,
remetendo ao que é tangível para os alunos, perguntou se já tinham vistos telhados de casas
com aquela forma.
Em alguns momentos da aula os estudantes ficaram mais calmos e em outros, mais
agitados, comportamentos justificados pela professora devido
[...] à dinâmica da sala, se agitam com comentários uns dos outros, ainda não
se apropriaram efetivamente do ouvir e respeitar... Também muito tempo
sentados, mas preciso iniciar assim, à medida do andamento das aulas
seguintes penso em outra estratégia, porém é uma turma muito agitada...
(Professora CA, Apêndice D, item “e”)

A resposta acima evidenciou mais manifestações da alteridade, da autonomia e da
autoridade docentes. Por maior que seja o desafio, a professora CA não se mostra indiferente
ao fato de que nem todos os alunos são fluentes na leitura (alteridade), não desiste deles
(autonomia) e pensa em outras estratégias, pois é uma turma muito agitada (autoridade).
A solicitação de objetos do cotidiano cuja aparência lembrava as formas dos sólidos
geométricos evidenciou as concepções de CA sobre o papel discente nos processos de
aprendizagem; para isso, à medida que as ilustrações e os nomes dos sólidos geométricos
apareciam no texto ela perguntava: “quais objetos do cotidiano têm a forma parecida com as
formas dos sólidos que aparecem no texto?” (Professora CA, Apêndice d, item “d”)
Os alunos aprenderam e ensinaram aos demais, por meio da socialização de
comentários, citação de exemplos ou formulação de perguntas cujas respostas, às vezes, ela
também desconhecia.
A este respeito, CA, assim se posicionou: “digo que não entendo sobre o assunto
abordado, posso pesquisar para uma próxima aula; também oriento eles a pesquisarem, uma
vez que a maioria tem acesso aos recursos tecnológicos, segundo o que me relatam”.(Professora
CA, Apêndice D, item “e”)
Esta resposta carece de reflexão.
A sociedade não se incomoda, não tece críticas nem desmerece médicos especialistas
em determinadas áreas da Saúde. Exceto por uma situação extremamente desesperadora, um
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adulto com fortes dores de cabeça dificilmente vai procurar um endocrinologista ou um pediatra
para depositar nesses profissionais a responsabilidade pelo restabelecimento de sua saúde.
Situação parecida ocorre com bombeiros e policiais militares, cozinheiros e repórteres.
Todavia, as representações sociais relativas ao professor associam-no ao profissional
detentor de todo o conhecimento relativo às disciplinas que leciona, fato mais grave entre os
professores dos anos iniciais do ensino fundamental. Se são habilitados para lecionar Ciências,
Geografia, História, Língua Portuguesa e Matemática, espera-se deles o domínio em todos os
conteúdos concernentes a estas disciplinas escolares.
A professora CA, ao tornar público que não dominava todo tipo de conhecimento,
corria o risco de ser qualificada de incompetente e/ou ser avaliada como despreparada para o
exercício da docência.
Entretanto, ao agir desta maneira ela evidenciou a impossibilidade de apenas uma
pessoa dominar o conteúdo de todos os componentes curriculares e, tão ou mais importante, a
possibilidade de o desconhecido tornar-se conhecido por meio da pesquisa como forma de
buscar resposta para suas dúvidas e dificuldades e como meio de aprimorar o conhecimento.
Em outras palavras, CA humaniza a relação entre os alunos e o conhecimento
sistematizado, tornando-se parâmetro para eles: é impossível saber tudo, mas é possível saber
algo quando nos mobilizamos nesta direção.
A solicitação de nomes de objetos do cotidiano cuja forma externa parecia com as dos
sólidos citados no texto evocou as experiências dos alunos que tinham relação com essa
situação. A formulação de perguntas e comentários contribuiu para a ampliação do
conhecimento de todos os alunos a respeito do tema.
De acordo com a professora, “o aluno YU fez perguntas bem pertinentes e a aluna SO
contribuiu muito com o exemplo do sorvete” (Professora CA, apêndice D, item “e”), ao citá-lo
como objeto parecido com a forma de cone. O exemplo da aluna SO corroborou a afirmação:
“não há realidade humana desvinculada da realidade concreta de uma cotidianidade”
(AZANHA, 1992, p. 62).
Os demais alunos não entenderam a associação entre sorvete e a forma de um cone.
Diante deste impasse, CA pediu a SO para desenhar o objeto na lousa, ação favorável à
compreensão de todos os alunos, pois finalmente perceberam que SO se referia à forma da
casquinha do sorvete.
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Este acontecimento evidencia a comunicação entre os alunos, atores sociais integrantes
de uma sala, que ocorre em todas as direções e se diferencia de outras formas de interlocução,
devido à promoção do protagonismo dos discentes, em que alunos falam mais e professores
escutam mais (BOAVIDA et al., 2008).
Ao proceder desta maneira, CA manifestou novamente aspectos alusivos à alteridade
e autonomia docentes. Em vez de ignorar a incompreensão dos alunos referente à contribuição
de SO, a professora a incentivou a provar o que tinha afirmado. Tal ação da docente compeliu
a estudante a refletir sobre as próprias ideias e a pensar na melhor forma de comunicá-las de
modo a ser compreendida pelos colegas. Os outros alunos, por sua vez, foram encorajados a
interpretar as ideias de SO com a finalidade de entendê-las.
A forma como a professora encaminhou as percepções da aluna permitiu que a
interação, inicialmente restrita a CA e SO, se expandisse a toda comunidade da sala de aula.
Da perspectiva da Sociologia Pragmática, a citação do sorvete como um objeto de
forma cônica transformou-se em um problema público137, porque a professora entendeu o
exemplo mencionado por SO, mas os demais alunos, não. Nestas circunstâncias, SO foi
submetida à necessidade de explicar por que estabeleceu relações entre sorvete e cone.
O conflito se estabeleceu porque, enquanto SO pensava na casquinha onde o sorvete é
colocado, seus colegas de turma mentalizavam picolés e/ou embalagens de sorvetes de massa,
cujas formas se distanciavam muito da de um cone.
Os mundos sensíveis ou tangíveis dos alunos foram acionados. O da aluna SO, com o
propósito de convencer os colegas de turma; o dos demais alunos, a fim de ratificarem ou
refutarem o exemplo citado pela aluna SO. Neste caso, a dimensão do real acionada pelos
alunos foi a imediata (SANTOS, 2014), que compreende situações do cotidiano próximo, ou
microcontexto.
A aluna SO convenceu os colegas somente quando representou uma casquinha de
sorvete na lousa.
A comunicação matemática estabelecida entre os atores sociais, professora CA e os
alunos de 3º ano, demandou da primeira um conjunto de ações que envolveram tomada de
decisões materializada em intervenções docentes reguladas pelo conhecimento dos estudantes;
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Público compreendido pelo grupo social formado pela professora CA e os alunos.
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pelo cuidado no convívio interpessoal, visando ao acolhimento de todos os estudantes na
conversa estabelecida entre ela e a aluna SO.
Ao acompanhar toda a explicação da aluna SO, a professora mobilizou seus saberes
docentes, conforme categorização de Tardif (2008), com a finalidade de intervir, caso julgasse
necessário:
•

saberes da formação profissional, porque, ao longo de sua formação inicial ou
continuada, CA estudou conceitos próprios do pensamento geométrico concernentes
aos sólidos geométricos;

•

saberes pedagógicos, pois, ao dar oportunidade à aluna SO de expor aos demais
colegas os argumentos que sustentavam sua afirmação, evidenciou que acredita em
metodologias de ensino e aprendizagem descentralizadas do professor;

•

saberes disciplinares, porque ela tem a consciência de que este conteúdo tem
potencial para desenvolver nos alunos habilidades elementares relativas à descrição,
comparação e classificação de figuras geométricas;

•

saberes curriculares, visto que, por meio da exposição da aluna, a professora auxiliou
os alunos a compreender melhor um conhecimento social e sistematizado pela
humanidade.
Na mesma aula, a professora viu-se diante de uma situação problemática. Após fazer

um desenho na lousa, perguntou aos alunos qual sólido ela tinha representado. “Círculo” foi a
resposta dada pelos alunos, pois no quadro uma superfície plana estava desenhada. Entretanto,
a intenção da professora foi a de representar uma esfera.
Devido ao término das duas aulas, esta divergência foi registrada a fim de ser retomada
nas próximas, e CA orientou os alunos a desenhar nos cadernos a forma geométrica que
quisessem. Atividade, segundo ela, utilizada com a finalidade de saber quais aspectos dos
sólidos geométricos foram os mais significativos para os estudantes. (Apêndice D, item “e”)
As aulas terminaram com a professora organizando na lousa a lista de quem iria ao
banheiro.
Aulas do dia 13.11.2017
Nas outras duas aulas observadas, a professora pediu a colocação da agenda no lado
esquerdo da carteira. Em seguida, solicitou ao assistente do dia informar a quantidade de estudantes:
16.
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Enquanto escrevia o cabeçalho na lousa, um aluno recusou-se a entregar a agenda ao
assistente do dia; outro, sentado mais próximo de mim, ofereceu-me uma bala. E, do mesmo
modo como ocorreu nas duas aulas da semana anterior, a entrega das agendas foi um
acontecimento que mobilizou a turma toda.
O cabeçalho foi o recurso utilizado pela professora com a intenção de retomar
conteúdos do eixo Grandezas e Medidas. Perguntou qual era o dia da semana (sexta-feira) e o
dia que viria depois. Em seguida, escreveu a palavra “manhã”, ação geradora do seguinte
diálogo entre ela e um aluno:
A1 − Por que você escreveu manhã?
CA − Para não esquecer.
A1 − O 4º ano vai ser de manhã?
CA − Ainda não sabemos.

A palavra “manhã” remeteu a algo tangível para o aluno, pois, caso fosse aprovado,
em qual período iria estudar? Quais mudanças aconteceriam em sua vida, caso os 4º s anos
fossem para o período da tarde no ano seguinte?
As justificativas e as críticas dos atores sociais são basilares na Sociologia Pragmática,
pois são esses os elementos analisados cuidadosamente pelos sociólogos visando a organizálos, sistematizá-los e a interpretar seus efeitos nas práticas sociais.
Após ser questionada acerca de como lidava com comentários alheios ao tema da aula,
CA respondeu que sempre tentava dar alguma resposta ao aluno. E, no caso do aluno A1, que a
palavra manhã se referia ao 3º ano do ano letivo de 2017, o aluno disse que já sabia e ela pontuou
que era sempre bom relembrar. (Apêndice D, item “H”)
Essa resposta ratificou a importância das interações em processos de ensino e
aprendizagem compreendidos enquanto práticas sociais, pois “a aprendizagem envolve a pessoa
na sua globalidade. Isso implica não apenas uma relação com atividades específicas, mas uma
relação com comunidades sociais” (MATOS, 2000, p. 67).
Podemos inferir que a resposta de CA contém manifestações de alteridade docente, do
respeito que ela possui pelos alunos, do reconhecimento de que as perguntas e os comentários
dos discentes são dignos de encaminhamento, mesmo quando não estão relacionados
diretamente aos conteúdos matemáticos das aulas.
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A atitude da professora CA nos faz supor que ela tem consciência de que seus alunos
têm uma história de vida. Vidas próprias, diferentes entre si: são amigos e parentes de alguém,
praticantes de esportes, apaixonados por alguém, interessados por determinados assuntos etc.
Neste sentido, ante a pergunta do aluno relativa à alteração das aulas, a professora CA
respondeu “devido à presença do pesquisador”, justificativa prontamente aceita por todos os
estudantes e que, nem por isso foi alterada a relação deles com o pesquisador, que estava em
um canto da sala e nesse canto permaneceu.
Em seguida, ela perguntou os nomes dos sólidos estudados em aulas anteriores,
questão elaborada visando à avaliação das aprendizagens relacionadas aos sólidos geométricos,
ao estímulo e ao desenvolvimento do pensamento dos alunos (PEDROSA, 2000).
A professora teve o cuidado de dar tempo suficiente aos alunos para retomarem,
mentalmente, as aulas sobre sólidos geométricos, não esperando até um segundo para responder
o que ela mesma perguntou. Ela não teve medo do silêncio nem da possível impulsividade dos
alunos para, rapidamente, comunicar os nomes dos sólidos presentes no texto (PEDROSA, 2000).
Esperou as respostas. Muitas delas comunicadas ao mesmo tempo, demonstrando que
a estratégia de leitura do texto, juntamente com as perguntas formuladas pela professora CA,
foram significativas na aprendizagem dos alunos.
Após os estudantes responderem à pergunta, CA socializou o objetivo principal da
aula: diferenciar círculo e esfera, dúvida que permaneceu sem encaminhamento nas aulas da
semana passada.
Desenhou na lousa uma figura e informou que representava um círculo, uma figura
plana. Na sequência, desenhou a mesma figura, coloriu o seu interior, e disse aos alunos que
ela representava uma esfera, uma figura espacial.
Após escutar a palavra “espacial”, um aluno, perguntou em voz alta: “Professora, os
aliens existem?” (Apêndice D, item “g”)
Essa pergunta é mais um exemplo que fundamenta a intenção de estudar a matemática
segundo uma perspectiva sociológica. Se a palavra “espacial” foi expressa oralmente pela
professora na aula de matemática, espera-se que seja associada a um conteúdo matemático,
neste caso, a figuras geométricas cujos pontos não pertencem ao mesmo plano.
Contudo, se a relação descrita acima era a esperada pela professora, não é a única
possível de ser estabelecida, pois, ao associar espacial a aliens, o aluno tornou pública outra

278

possibilidade, porque os estudantes não pensam desta forma: “na escola eu sou apenas
cognitivo, em casa, somente emocional, na igreja, exclusivamente espiritual” etc.
Na aula de matemática, ou de qualquer outra disciplina, os alunos não estabelecem
apenas as relações esperadas pelos professores, pois são mobilizadas referências tangíveis, do
seu mundo sensível (SANTOS, 2014). A menção ao termo “produto” na aula de matemática
pode remeter ao resultado da operação de multiplicação e, também, ao Produto Interno Bruto
(PIB), aos produtos da cesta básica, aos produtos usados para fazer um medicamento etc.
Situação parecida pode ocorrer com as palavras “massa”, “bloco”, “base” ou qualquer
outra aplicável em várias disciplinas e/ou em situações do cotidiano extraescolar, com
significados diferentes dos atribuídos na matemática.
A professora CA não escutou e, consequentemente, não respondeu se os aliens
existiam, porque outro aluno, praticamente ao mesmo tempo, disse em voz bem alta: “Eu já sei
a diferença entre círculo e esfera. A esfera é colorida, e o círculo, não!!!” (Apêndice D, item
“g”). Ou seja: este aluno chegou à mesma conclusão formulada pelos demais colegas nas aulas
da semana anterior.

Ilustração 1 – Representação do círculo e da esfera

Fonte: o autor.

Dependendo dos recursos utilizados, as representações do círculo e da esfera em uma
superfície plana são muito parecidas entre si.
Podemos creditar aos saberes experienciais da professora CA a razão pela qual ela fez
a mesma representação presente no texto e que causou confusão entre os alunos quando lido
nas aulas observadas pelo pesquisador na semana anterior.
A própria experiência em sala de aula, aliada a aspectos relativos às respectivas
autonomia e alteridade docentes, contribuíram para a professora CA se conscientizar de que, a
retomada de estudos realizados em aulas ou anos anteriores favorece as aprendizagens dos
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discentes. O favorecimento é incentivado não somente pela retomada das noções, ideias ou
conceitos matemáticos ligados aos sólidos geométricos estudados, mas também do que ainda
está confuso, do que não faz sentido para os alunos.
O que a professora CA pensou quando o aluno associou círculo e esfera a figuras
planas cujo interior é, respectivamente, branco e colorido? A intenção dela era a de explicar
que o círculo é uma forma geométrica plana e a esfera é um corpo sólido que ocupa maior
espaço, por isso é uma figura espacial (Apêndice D, item “h”).
A professora não problematizou a conclusão feita pelo aluno, decisão cuja análise,
dissociada do contexto no qual foi tomada, permite interpretá-la como manifestação contrária
à ideia de alteridade. Em vez disso, CA dirigiu-se à sua mesa, pegou uma laranja, mostrou aos
alunos e perguntou se a forma dela era parecida com a de um círculo ou a de uma esfera. Todos
responderam: “esfera!”. Entregou a fruta ao primeiro aluno da fileira mais próxima à porta e
pediu a ele, e a todos os outros, para sentir a laranja, manuseá-la.
As atitudes da professora CA descritas acima demonstraram duas manifestações das
dimensões da atividade docente: autonomia e alteridade.
Autonomia porque envolve independência de juízo necessária na resolução, por conta
própria, dos conflitos surgidos no exercício da própria prática docente; alteridade, pois a
autonomia não de desenvolve descolada daquela (CONTRERAS, 2012).
Em outras palavras, consciente da associação círculo: figura plana arredondada com
interior em branco e esfera: mesma figura plana com o interior colorido, construída pelos alunos
nas aulas anteriores, e persistindo nela, a professora CA acionou seus saberes docentes na
organização de atividades favoráveis à intenção de os alunos atingirem o mesmo status que o
dela: a diferença entre círculo e esfera, evitando a permanência de uma ideia incorreta.
Após todos os alunos manusearem a laranja, essa foi recolhida e, iniciando pelo
primeiro estudante sentado na fileira mais próxima das janelas, CA entregou-lhe uma bola de
boliche, feita de plástico, e orientou todos os alunos a manuseá-la.
Ela poderia mostrar a laranja, manipulá-la com as próprias mãos e explicar por que
essa fruta lembrava a forma de uma esfera, contudo, decidiu orientar o manuseio da laranja e
da bola de boliche de plástico. Atitude compreendida por nós como manifestação de sua
alteridade e autonomia docentes, confirmada pela sua resposta: “o manuseio oportunizava
apreender e sistematizar melhor o conteúdo abordado” (Professora CA, Apêndice D, item “h”).
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A resposta da professora CA dialoga com a interpretação de alteridade de Porlán
(2014) e de Lévinas (20005). Enquanto o primeiro autor associa a alteridade ao favorecimento
da vontade em aprender, investigar e se apropriar de conhecimentos que facultem aos alunos o
enfretamento crítico da realidade; o segundo autor a associa à necessidade de o professor
aprender a entender o outro.
Portanto, CA não ignorou a conclusão elaborada pelo aluno relativa às representações
do círculo e da esfera em uma superfície plana; pelo contrário, a manipulação da laranja e da
bola de boliche foi a estratégia avaliada por ela, como a mais adequada para auxiliar os alunos
a refletir sobre as diferenças entre essas duas figuras geométricas.
Estratégia que, por sua vez, dialoga com a compreensão de autonomia docente
elaborada por Contreras (2012) que a associa a um compromisso pessoal com as situações
concretas de sala de aula e a atuações colocadas em prática em função das interpretações feitas
pelos próprios professores e de suas capacidades cognitivas e relacionais.
Durante a manipulação da laranja, comentários dos alunos foram compartilhados:
“grossa, rugosa...” Outros queriam comer a laranja. O aluno sentado ao meu lado disse: “está
faltando sal. Laranja com sal é uma delícia!” Mais manifestações dos mundos tangíveis dos
alunos na aula de matemática, de suas percepções imediatas, de suas experiências, da cultura
da sociedade onde vivem (SANTOS, 2014).
Até aquela aula, as experiências dos discentes com laranjas estavam exclusivamente
associadas à necessidade de saciar a sede ou a fome. As manifestações dos discentes registradas
acima nos fizeram supor que, muito provavelmente, em nenhum outro grupo social do qual eles
eram membros esta fruta tinha sido utilizada para tratar de formas geométricas.
Como a professora CA lidou com o fato de que os alunos queriam comer a laranja, e
um aluno perguntou se ela tinha trazido sal? Ela pensou em promover uma aula de degustação
(papilas gustativas e paladar) e pedir para trazerem a fruta de casa, pois neste caso a quantidade
seria maior (Professora CA, Apêndice D – item “h”).
A resposta da professora CA explicitou a sua preocupação em valorizar os comentários
dos alunos. Por que, segundo ela própria, esta atitude docente é importante? Faz parte de sua
prática desde o primeiro ano atuando como professora?
Segundo a professora CA, ela sempre agiu deste modo no intuito de os alunos
sentirem-se participantes na aula, para que, de acordo com ela, haja movimento espiral de

281

aprendizagem: eles questionam e ela aprende com eles. É importante ouvi-los, porém sempre
com um direcionamento sobre o tema inserido na aula (Professora CA, Apêndice D, item “h”).
Quando pensou em circular a laranja e a bola de boliche pela sala, o que ela previu?
Se ocorreu algo inesperado, como lidou com isso?
O inesperado foi que tais ações fomentaram questões sobre os sentidos estimulados,
então ela teve de pontuar o assunto. Ela crê que o manuseio desperta nos alunos mais interesse
em formular questões acerca do tema abordado (Professora CA, Apêndice D, item “h”).
As atitudes descritas acima revelaram aspectos do exercício da alteridade, autonomia
e autoridade docentes de CA. Além delas, a professora se preocupou em não entregar os objetos
sempre pela mesma fileira, pelo mesmo aluno. Variar a ordem de distribuição de objetos,
materiais didáticos etc., bem como ter um assistente diferente a cada dia, são indícios da
dimensão relacional ética de CA, em razão desta ser uma relação social cujo objeto é a
convivência, uma relação que requer esforço intelectual, porque convivência implica
pensamento sobre a vida partilhada (BARROS FILHO; POMPEU, 2013).
Enquanto a bola de boliche era manuseada, comentários foram feitos pelos alunos:
“difícil de cortar, pesada, lisa”. Percebendo a atenção dos alunos sobre as texturas da laranja e
da bola de boliche, a professora CA foi à lousa e registrou: “laranja é rugosa; bola de boliche é
lisa”.
Concluída a manipulação da bola de boliche, a professora CA pegou uma faca e cortou
a laranja ao meio. Foi uma festa! O entusiasmo intenso a impediu, por alguns segundos, de
orientá-los.
Um aluno gritou: “Tem sal, professora?” (Apêndice D, item “g”)
CA sorriu, pediu silêncio e orientou os estudantes a sentir a metade da laranja. Eles
cheiraram, passaram os dedos pela superfície formada no corte feito na fruta e um deles não
resistiu à tentação: deu uma dentada na laranja, mas não o bastante para desfigurá-la.
Enquanto manipulavam a metade da laranja, a professora foi conectando os novos
comentários dos alunos a conteúdos de outras disciplinas: textura, tato, associação entre aliança
de casamento e aliança entre países...
A professora CA sempre procede desta maneira, ou seja, aproveita todas as
oportunidades com o intuito de fazer um trabalho interdisciplinar, ou agiu desta forma apenas
nesta situação em particular? Ela respondeu que sempre trabalhou assim: quando surgem estas
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oportunidades, tem de pontuar o conteúdo mesmo que de maneira sucinta, pois isso serve como
“gancho” para abordar e enfatizar novos conteúdos que serão apresentados (Professora CA,
Apêndice D, item “h”).
Esta resposta, coerente com as apresentadas pela professora preliminarmente,
confirmaram o cuidado, o respeito aos comentários e às perguntas feitas pelos alunos. Em suas
próprias palavras, “mesmo que de maneira sucinta”, as contribuições dos estudantes são
fundamentais no planejamento e na realização das aulas (Professora CA, Apêndice D, item
“h”).
As respostas da professora às perguntas elaboradas por nós após as observações das
aulas, associadas às suas ações no desenvolvimento das mesmas, nos permitem afirmar que ela
se preocupa em atribuir aos alunos a corresponsabilidade pelas próprias aprendizagens, não os
reduzindo a meros executores de planos por ela elaborados.
Identificamos nas intervenções desta professora a intenção de promover a
comunicação na sala de aula em todas as direções, propiciando um protagonismo maior dos
alunos (BOAVIDA et al., 2008). Ao agir assim, CA deixa de ser o centro das atenções, sem que
sua importância seja diminuída no processo de aprendizagem dos discentes. Nesse processo de
descentralização, de partilha de responsabilidades, ela desempenhou atitudes mais atentas e
compreensivas relativas às ações dos alunos.
As atitudes de CA, observadas nas aulas anteriores e nessa, foram coerentes com a
importância atribuída por ela aos combinados estabelecidos coletivamente. Duas situações
ocorridas nas aulas observadas nesse dia reiteraram esta afirmação.
Ao aluno que gostaria de falar algo relacionado à esfera somente a ela, foi lembrado
de que a aula era compartilhada, portanto, deveria falar a todos.
À aluna que começou a cantar, postou-se em sua frente, abaixou-se de tal modo que
seu rosto ficasse na mesma altura do da aluna e, usando um tom de voz firme, sem ser ofensivo
ou autoritário, disse-lhe: “você não pode cantar nesta aula!”
Os comportamentos dos alunos contrários às aprendizagens constituem-se em uma das
preocupações mais significativas para os professores. A indisciplina é um dos problemas que,
se não forem bem encaminhados, podem acarretar em sentimentos relacionados à perda de
identidade profissional (LELIS, 2012).
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Como a professora CA aprendeu a lidar, ao mesmo tempo, com o ensino dos conteúdos
e a disciplina dos alunos? Ela acredita que esta prática se faz necessária devido à dinâmica da
turma, pois, no dia a dia da docência em sala de aula, aprendeu a saber a hora de se impor e de
dar voz a eles: “Nenhuma disciplina de didática nos ensina isso, somente a prática docente
diária mesmo” (Professora CA, Apêndice D, item “h”).
Este argumento reitera as percepções de Tardif (2013) sobre os saberes experienciais,
responsáveis pelas transformações das relações de exterioridade com os saberes, em relações
de interioridade com a própria prática. Saberes formados por todos os demais − disciplinares,
curriculares e profissionais −, mas retraduzidos, “polidos” e submetidos às certezas
construídas na prática e na experiência.
Após a diferenciação entre esfera e círculo por meio da laranja e o corte feito nela, CA
resolveu utilizar a própria aliança de casamento para retomar esta diferença. Cada aluno
manuseou a aliança; alguns leram o nome do marido da professora, escrito em seu interior.
Se a aliança foi o recurso usado pela professora com a intenção de tornar mais clara a
diferença entre esfera e círculo, o objetivo dos alunos foi o de conversar sobre casamento.
A professora CA, mais uma vez, oportunizou a manifestação dos mundos sensíveis
dos discentes, e não somente, a incorporou à aula de Matemática.
Por que CA não ficou satisfeita com a manipulação da bola de boliche, da laranja e do
corte feito nesta como recursos para auxiliar os alunos na compreensão de uma diferença ainda
não sistematizada por eles, e propôs a manipulação da aliança? Como surgiu esta ideia de usála? De acordo com a professora, os alunos fixaram a ideia de esfera ser pintada e círculo não,
então ela pensou em demonstrar algum objeto vazado para contextualizar melhor a diferença
entre círculo e esfera (Professora CA, Apêndice D, item “h”).
O argumento acima revela traços de alteridade, autonomia e saberes docentes. A ideia
de usar a aliança foi uma estratégia para a professora lidar com sua percepção de que as
diferenças entre círculo e esfera ainda não estavam totalmente estabelecidas pelos estudantes.
Ela pensou na aliança por ser o objeto ideal, ter forma circular e ser vazada; como o
objeto aguçou a curiosidade deles sobre o assunto casamento, ela destacou que aliança é um
compromisso que pode ser político, financeiro, entre países, mas, naquele caso, representava o
compromisso matrimonial dela. (Professora CA, Apêndice D, item “h”).
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Nota-se na justificativa apresentada a preocupação em não ignorar a curiosidade dos
alunos, afastando-a das aulas de matemática. Do mesmo modo como procedeu com a bola de
boliche e a laranja, quando abordou conteúdos de outras áreas de conhecimento, CA estabeleceu
relações entre aliança de casamento e a ideia de compromisso, em diversos contextos.
As ações da professora CA mostraram como o papel do professor é central na
aprendizagem dos alunos, não no sentido de a professora ser a detentora de todos os saberes,
mas de ter a chave da porta (PEDROSA, 2000) pela qual os alunos podem acessá-los.
Em ambos os casos, a conduta da professora foi delimitada e conduzida pela interação
existente entre ela e os alunos.
Terminou a aula distribuindo uma folha em branco para cada estudante, daí a razão de,
logo no início da aula, ter solicitado ao assistente do dia, a contagem dos estudantes presentes.
Pediu o desenho de um objeto na forma de círculo e outro na forma de esfera. Os
alunos fizeram desenhos de vários objetos, extrapolando a quantidade indicada pela professora.
Ao se portar dessa forma, sem determinar a priori o tipo de objeto esférico ou circular
a ser desenhado, os alunos foram incentivados a acessar as experiências: a) reais e potenciais
externas à escola; b) matemáticas familiares e significativas; c) relacionadas à cultura
matemática e mediadas pelos professores.
Em síntese, CA contribuiu para ajudar os alunos a não conceber a matemática escolar
como uma atividade afastada “de qualquer marca significativa no mundo, de qualquer domínio da
experiência, na qual o aspecto humano é eliminado ou ignorado como uma característica da
atividade matemática” (SANTOS, 2014, p. 23), apesar de necessária para a humanidade.
Em conformidade com a descrição supracitada, CA pareceu estar segura de ter diante
de si alunos cujas vidas e todo o conjunto de experiências que viveram, carregam e possuem
são mobilizados nas atividades propostas por ela. Suas ações docentes, observadas pelo
pesquisador, são coerentes com as respostas dada por ela no questionário e na produção escrita.
A vontade de, desde pequena, ser professora, juntamente com a mudança em sua visão
de mundo propiciada pelo magistério feito no Cefam, no qual, segundo ela, aprendeu lições
para a vida toda, de “empoderamento”, de “humanizar o humano” (Professora CA, Apêndice
D, itens “a” e “b”) confirmam a preocupação de CA em ouvir os alunos, encaminhando as
perguntas, os comentários, as conclusões, independentemente de estarem relacionadas de modo
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direto ou indireto ao conteúdo estudado. Estes dois fatores também podem ser os motivos
responsáveis pela ideia de instituir um assistente da professora.
Um terceiro motivo pode residir no fato de que, na condição de assistente social, a
professora aprendeu muito sobre sobrevivência, pois ela e as demais colegas de profissão
lidavam com situações de total embate, sendo a destituição do pátrio poder pela justiça e a
violência doméstica dois exemplos, entre outros (Professora CA, Apêndice D, item “b”).
Apesar de não gostar de dar aula de Matemática porque é muito difícil para ela
desconstruir as regras aprendidas mecanicamente, a professora não se furtou à realização de
pesquisas com o intuito de se atualizar (Professora CA, Apêndice D, item “a”).
A ideia de circular a laranja e a bola de boliche entre os alunos, alternativa elaborada
com a finalidade de ajudar os estudantes a compreender a diferença entre um círculo e uma
esfera, justificaram a afirmação expressa no parágrafo anterior.
A atividade realizada com a laranja e a bola de boliche também confirmou a
importância dos saberes experienciais na prática docente. Conforme resposta de CA no
questionário, sua experiência como professora em turma de educação infantil foi essencial na
apropriação de situações enfrentadas no cotidiano escolar do ensino fundamental.
Nas quatro aulas observadas, percebemos o cuidado da professora CA em evitar que
os alunos aprendessem técnicas dissociadas de significados, sem compreendê-las138, pois,
conforme sua avaliação, este modo de aprender é a razão pela qual ela avalia o próprio
conhecimento matemático como insuficiente (Professora CA, Apêndice D, item “a”).
Nestas circunstâncias, a professora CA preocupou-se em estimular os alunos a
desenvolver o raciocínio lógico matemático, algo que, segundo ela, o professor que ensina
matemática deveria saber para ensinar aos alunos e promover as suas aprendizagens (Professora
CA, Apêndice D, item “a”).
A professora CA optou pela exposição com a participação dos alunos, pois, de acordo
com ela, depende da dinâmica da aula, por ser uma turma muito agitada. Conforme descrito nos
parágrafos anteriores, a participação dos alunos foi significativa, pelo modo como as atividades
foram desenvolvidas: leitura compartilhada, solicitação de exemplos de objetos com a forma
dos sólidos geométricos presentes no texto, manipulação de objetos de forma esférica.
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Todas as ações e afirmações relativas à professora CA ao longo deste e dos três parágrafos seguintes foram
elaboradas a partir das respostas dadas por ela no questionário “Saberes docentes, autoridade, autonomia e
alteridade docentes em interações nas aulas de matemática”.
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Apropriar-se do conteúdo matemático por meio da pesquisa com a intenção de,
posteriormente, realizar o máximo de atividades concretas com os alunos, de tal modo que os
estudantes com mais dificuldades também aprendessem, foi a ação colocada em prática pela
professora CA, desde o planejamento até a realização das aulas, e nesse processo ela se
aproximou um pouco mais das situações enfrentadas no cotidiano escolar do ensino
fundamental I. Estudo com a intenção de favorecer a aprendizagem dos alunos e enfrentamento
de situações escolares características dos anos iniciais do ensino fundamental foram duas
necessidades apontadas pela própria professora, antes da preparação das aulas (Professora CA,
Apêndice D, item “a”).
Se, por um lado, CA avaliou sua prática pedagógica como algo a ser melhorado,
atribuindo a aprendizagem baseada somente em técnicas, destituídas dos fundamentos que as
justificam, como a razão da sua dificuldade em desconstruir a maneira como estudou
matemática, a fim de construir outras possibilidades de aprendizagem para os alunos, por outro,
verificou-se que as aulas realizadas comprovaram uma afirmação dessa professora: “o
dinamismo de sala de aula só acontece com a experiência do dia a dia, onde a didática se efetiva
de fato” (Professora CA, Apêndice D, item “a”), e a relevância dos saberes experienciais
relativos aos demais saberes docentes (TARDIF, 2008).
A decisão e a vontade de ser professora desde criança tornaram-se realidade. CA não
é mais a irmã caçula impedida de fazer o papel de professora pelas demais, quando brincava de
escolinha. Hoje é adulta, está à frente da sala de aula139 e pensa que todas as experiências vividas
até a presente data foram muito válidas para o seu crescimento profissional, pois ela aprende
“na troca com o outro, no emaranhado humano, na teia da convivência” (Professora CA,
Apêndice D, item “b”).
A declaração da professora CA dialoga com as ideias de Nóvoa (2009) relativas às
cinco disposições (conhecimento, cultura profissional, tato pedagógico, trabalho em equipe e
compromisso social) que, associadas respectivamente a cinco propostas de ação (prática,
profissão, pessoa, partilha e público), permitem o tratamento da relação entre as dimensões
pessoais e profissionais na formação da identidade docente.
A vontade de ser professora desde criança, o curso de magistério, ser esposa e mãe, ter
exercido a função de assistente social, os saberes e o exercício da alteridade, da autonomia e da
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Informações a partir da produção escrita pela professora CA intitulada: Como me tornei a professora que sou
hoje.”
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autoridade docentes, associados a outros elementos referentes às experiências de CA, compõem
o conjunto de fatores que a caracterizam como professora.
Nos próximos parágrafos são apresentadas as sugestões de alterações nas atividades
realizadas pelos alunos, ou a proposição de outras, que poderiam ampliar o conhecimento dos
estudantes concernentes aos conteúdos tratados nas aulas observadas. Esta ação foi realizada
conforme os procedimentos metodológicos da Sociologia Pragmática e combinada pelo
pesquisador com as professoras participantes da pesquisa, nas reuniões de planejamento das
aulas que seriam observadas por aquele.
I) Proposição de perguntas abertas
A professora poderia ter proposto perguntas abertas (PEDROSA, 2000), que
incentivassem os alunos a estabelecer relações entre propriedades das figuras e objetos do
cotidiano, pois nós observamos a preponderância de questões fechadas, nas quais as respostas
afirmativas faziam parte das próprias perguntas. Seria interessante se a professora também
propusesse perguntas do tipo: “Vocês conhecem alguma coisa ou situação em que aparecem
figuras como essas?”
A questão acima permite diversas respostas e exige dos alunos justificativas das
associações feitas entre sólidos e objetos do cotidiano, ação desnecessária em perguntas cujas
respostas estão, implícita ou explicitamente, nas respectivas formulações.
II) Representação do círculo e da esfera em uma superfície plana: folha do caderno ou
folha de sulfite
Em vez de a professora representar estas duas figuras em uma superfície plana (lousa),
ela poderia delegar esta ação aos alunos.
Após desenhar o círculo e a esfera sem registrar os nomes destas figuras, os alunos
trocariam as folhas entre si, com a finalidade de selecionar quais representações seriam as mais
adequadas, com a intenção de diferenciar uma da outra quando representadas em superfícies
planas.
Finalmente, as representações escolhidas pelos alunos seriam confrontadas com as
apresentadas em livros didáticos, apostilas, materiais direcionados aos professores etc.
A sugestão se justifica porque, ao solicitar aos próprios alunos as representações das
duas figuras, CA poderia perceber quais recursos foram utilizados no registro de uma figura
espacial em uma superfície plana, com a finalidade de diferenciá-la da figura plana; e quais
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argumentos os alunos apresentariam: a) na defesa das próprias sugestões; b) na crítica/na defesa
das sugestões alheias e das representações apresentadas em materiais didáticos; c) na busca de
consensos visando à escolha das representações que seriam adotadas por todos os alunos.
II) Círculo, circunferência e esfera
A intenção desta atividade é complementar as ideias relativas ao círculo e à esfera,
introduzindo outra figura plana: a circunferência.
Os alunos, em trios e/ou quartetos, retomariam os registros sobre o círculo e a esfera.
A professora escreveria na lousa as perguntas: o que é uma circunferência? Como ela é?
Os grupos compartilhariam as respostas e, com a ajuda da professora responsável pela
sala de informática, verificariam quais respostas se aproximavam da definição e do formato de
uma circunferência.
Em sala de aula, conversariam sobre objetos cujas formas lembram a de uma
circunferência.
Caso o anel, ou a aliança, não fossem citados, a professora poderia perguntar se estes
objetos tinham formas que lembravam a de uma esfera, de um círculo ou de uma circunferência.
Espera-se que os alunos associem estes objetos à forma de uma circunferência.
III) Aliens e figura espacial: relações possíveis
A professora incentivaria os alunos a registrar, em pequenos grupos, todos os
significados atribuídos por eles ao termo “espacial” e, para cada significado, elaborariam uma
frase que o exemplificasse. Depois, confrontariam as próprias produções com o conteúdo do
verbete “espacial” de dicionários reais ou virtuais.
Finalmente, a professora indagaria ao aluno que perguntou se aliens existiam, por que
tinha feito essa pergunta, e pediria aos demais para identificarem quais relações ele estabeleceu
entre as palavras “aliens” e “espacial”.

5.3 Professora EL
A professora EL tem 34 anos, é casada, tem dois filhos, um de 12 anos e outro de 9
anos. Leciona há 14 anos, desde 2004.
Iniciou a carreira docente em uma escola particular e é professora nessa escola desde
2010.
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O interesse em ser professora manifestou-se quando tinha 9 anos de idade, motivada
por uma infância extremamente humilde e marginalizada onde, muitas vezes, a única refeição
do dia era no ambiente escolar. Ela começou a frequentar uma creche municipal aos 4 anos de
idade e, dois anos mais tarde, passou a estudar em uma escola de educação infantil.
Aluna aplicada, que gostava de ir à escola e estudar, sua trajetória no ensino
fundamental foi marcada pela facilidade em aprender e pela felicidade que sentia quando a avó,
voltando das reuniões, abraçava-a e a beijava porque sentia orgulho dela, pois os professores
falavam coisas boas a seu respeito, inclusive dizendo que ela iria fazer uma faculdade. A
professora EL sempre dizia à avó que seria professora e ela sempre confirmava sua vontade,
dizendo-lhe que Deus queria isso.
O ensino fundamental foi concluído no período noturno porque ela começou a
trabalhar como atendente em uma doceria. Iniciou o ensino médio em uma escola pública da
rede estadual de São Paulo, onde estudou durante um ano. Foi então que soube, por uma
professora de Arte, que no ano seguinte seriam abertas inscrições para novas turmas do Cefam,
curso de magistério em tempo integral.
Em 2000, a professora EL ingressou no Cefam, onde cursou, simultaneamente, ensino
médio e Magistério. Nesses cursos ela aprendeu muito, não apenas acerca de aspectos relativos
ao exercício da atividade docente, mas também relevantes para sua autonomia, maturidade e
personalidade, motivo pelo qual ela afirma que deve tudo isso ao Cefam.
Quatro anos mais tarde, matriculou-se no curso noturno de Pedagogia, com bolsa
integral, graças ao bom resultado obtido no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem),
combinado com o recebimento de uma bolsa do Programa Universidade para Todos (PROUNI).
No mesmo ano começou a lecionar em uma escola particular, onde trabalhava durante o dia
todo.
Também foi no ano de 2004 que a professora EL prestou pela primeira vez concurso
de ingresso ao quadro de docentes de educação infantil na Prefeitura Municipal de São Paulo
(PMSP), acontecimento que lhe trouxe enorme frustração, pois suas amigas do Cefam foram
aprovadas, e ela não.
Cinco anos depois (2009), foi aprovada em outro concurso da PMSP, para o cargo de
professor de educação infantil e ensino fundamental I. Para isso, vivenciou, anteriormente, uma
rotina composta pelo trabalho durante o dia na escola particular, curso de Pedagogia à noite e
curso preparatório para o concurso aos sábados.
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Um ano e meio depois, foi aprovada em outro concurso promovido pela PMSP,
resultado responsável pelo seu afastamento em definitivo da rede particular de ensino e pela
jornada dupla em escolas públicas da rede municipal de São Paulo.
Os momentos mais significativos em sua trajetória docente referem-se ao sucesso em
alfabetizar os alunos. Consciente de que esta ação faz parte de suas obrigações docentes, sentiuse realizada, visto que alunos e seus familiares agradeciam-lhe pelo trabalho realizado.
São momentos significativos porque ela se viu e ainda se vê nos alunos, dado que a
realidade deles é muito próxima da vivida por ela. Por isso, ela busca se aperfeiçoar com a
finalidade de lhes oferecer um trabalho melhor, que talvez possa ser determinante na vida deles.
Segundo a professora EL, a relação entre ela e os alunos é muito próxima. Eles
conversam com ela, procuram-na para tirar dúvidas e demonstram gostar das aulas. O
sentimento de vê-los aprender e progredir é indescritível para EL, que não consegue mensurar
a satisfação que isso lhe causa. Isto justifica a opção e a luta para ser professora e, apesar da
profissão estar desmoralizada socialmente, não tem a intenção de fazer outra coisa.
A professora EL gosta de dar aula de matemática porque, além de ter facilidade, gosta
desta disciplina e aprende muito quando a leciona. No entanto, autoavalia como parcial o
conhecimento que possui sobre os conteúdos matemáticos necessários no desenvolvimento do
trabalho em sala de aula. Parcial porque considera rasos seus conhecimentos sobre alguns
conteúdos matemáticos e porque desconhece outros.
Dominar parcialmente os conteúdos de matemática do 1º ao 5º ano e conhecer bastante
a didática do ensino fundamental são dois aspectos de que o professor de matemática precisa,
segundo a professora EL, para ensinar os alunos e promover as respectivas aprendizagens.
Nas aulas de matemática, ela prioriza conteúdos relativos ao sistema de numeração
decimal e às quatro operações elementares (adição, subtração, multiplicação e divisão) porque
os considera base dos demais. Para isso, utiliza sequências didáticas, atividades rotineiras e
atividades ocasionais.
As atividades rotineiras são as do livro didático, ou atividades extras em folhas
impressas, bem como atividades escritas na lousa, realizadas por meio de aulas expositivas.
Jogos, quebra-cabeças, desafios orais e escritos são as atividades ocasionais. Vídeos,
computadores e calculadoras também são usados no desenvolvimento das aulas, pois são
recursos disponíveis na escola.
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Aula expositiva centrada na professora ou com a participação dos alunos, atividades
em pequenos grupos ou individuais, são os modos utilizados por EL no desenvolvimento do
trabalho. Ela justifica o uso destas estratégias porque dão certo e os alunos aprendem.
Atividades dinâmicas com o concreto, problemas, exercícios de fixação e atividades com
exercícios diversos em folhas impressas são os tipos de atividades propostas aos alunos. São
problemas de diferentes tipos, com cálculos ou não, a partir de gráficos, imagens, tabelas etc.
Os alunos realizam o que é determinado por ela: leitura, participação oral, realização
de exercícios, participação ativa nas correções. E, algumas vezes, são eles que sugerem e
questionam o conteúdo trabalhado.
A professora EL conhece parcialmente os documentos oficiais de apoio ao trabalho do
professor que ensina matemática publicados pela SME-SP, e eventualmente os utiliza na
realização de seu trabalho pedagógico.
Os motivos declarados como justificativas do conhecimento e uso parcial das
publicações oficiais da SME foram: a dificuldade em reproduzir as atividades presentes nos
materiais de apoio, pois exigem tempo e cópias extras ou a necessidade de escanear, sem que a
escola possua máquinas para isso, a necessidade de comprar folhas, tintas etc. e a falta de tempo
disponível para conhecer o material.
A professora EL avalia que 75% de seus alunos demonstram interesse, 15% mostram
pouco interesse e 10% são desinteressados nas aulas de matemática. Ela justifica o índice de
75% porque os alunos conseguem relacionar, imediatamente, a matemática com a prática.
Porém, os alunos dizem que gostam desta matéria porque escrevem menos.
Outro motivo para o índice de satisfação acima é que, geralmente, a aula é dinâmica e
os alunos aparentam ter prazer em solucionar desafios. Alguns parecem interessar-se, mas
demonstram uma grande defasagem e acabam se desestimulando quando o conteúdo fica
abstrato. Outros parecem não gostar e não ver sentido no que está sendo proposto.
O dinamismo e os materiais concretos são dois aspectos que, segundo EL, podem
aumentar o interesse dos alunos pelas aulas de matemática; porém, é necessária formação dos
professores para conduzirem suas aulas, e a infraestrutura em relação à disponibilização de
materiais também é importante.
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Estudar, informar-se, procurar outras maneiras de apresentar um conteúdo e se arriscar
praticando estratégias diferenciadas, são as ações que a professora EL coloca em prática, com
a intenção de incentivar e de ampliar o interesse de todos os alunos pelas aulas de matemática.
De modo geral, a relação dos alunos da professora EL com a matemática apresenta
algumas dificuldades, tais como: lembrar-se de regras importantes, abstrair o conteúdo e
relacioná-lo à prática; ou, ainda, dificuldades primárias para reconhecer um número, somar e
subtrair, pois realizam de maneira mecânica.
Proporcionar aulas extras de reforço e de recuperação é uma providência que pode ser
tomada pela escola, pois alguns alunos, com uma simples retomada no conteúdo e/ou mudança
na estratégia, conseguem avançar, mas as dificuldades mais latentes o professor não consegue
suprir no dia a dia da sala de aula.
Para ajudar os alunos no enfrentamento das dificuldades relacionadas anteriormente,
EL busca atender individualmente o aluno, identificando por que ele erra e qual sua maior
dificuldade, ensinando caminhos possíveis para a sua superação, e diferenciar as estratégias de
aula, propondo atividades em duplas ou em pequenos grupos.
Vários aspectos de sua prática mudaram desde que iniciou a carreira docente: as
estratégias das aulas, a postura como educadora, abrindo espaços para que os alunos opinem,
ouvindo com atenção o que eles dizem e aproximando a linguagem dela à deles quando está
explicando alguma coisa.
EL está rindo e se divertindo mais junto com os estudantes durante as aulas, diminuindo a
ansiedade, aprendendo a esperar o tempo de aprendizagem que cada um apresenta, não se irritando
mais quando o aluno não consegue aprender no tempo previsto por ela.
A vontade de mudar e, sempre que possível, participar de ações de formação, o gosto
pelas coisas novas, aprender e praticar o que aprende, foram os argumentos apresentados com
o intuito de justificar por que ela se sente contribuindo na melhoria do ensino e da aprendizagem
de matemática. Contribuição que se dá pelo seu empenho em oferecer o melhor e buscar
alternativas.
Quanto mais o tempo passa mais ela descobre que precisa melhorar. Percebe que, por
mais que procure modificar e inovar nas estratégias, ainda ficam alunos com dúvidas e/ou na
superficialidade, motivos pelos quais ela avaliou a própria prática pedagógica como algo a ser
melhorado.
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A constante melhoria da própria prática pedagógica incentiva-a a tomar iniciativas no
intuito de aprimorá-la. Ela sente que isso é necessário, pois tem dificuldade com algumas
situações e percebe que os interesses dos alunos estão sempre mudando, assim como seu tempo
de capacidade de atenção na compreensão de uma informação. Neste sentido, EL procura cursos
e formações em documentos oficiais, além de acessar sites e redes sociais a fim de trocar
práticas e procurar atividades diferenciadas. Os resultados de tais ações, aplicadas em sala de
aula, são alunos mais interessados e, consequentemente, mudanças de comportamento na
realização das atividades propostas.
Além de aprender coisas novas, a evolução funcional é outro aspecto que motiva EL a
participar de um curso de formação continuada. Contudo, independentemente do motivo, ela
acredita que um curso desta natureza deveria oferecer práticas e dinâmicas que demonstrassem
o sentido das regras e das operações matemáticas, relacionando o abstrato com a prática, assim
como sugestões de atividades possíveis de serem realizadas na realidade em que ela e os demais
profissionais da escola se encontram.
Pelo fato de as ações de formação continuada oferecidas pela SME-SP serem
reduzidas, restritas a quem se inscreve primeiro ou realizadas no horário de trabalho, EL as
avalia como modalidades insuficientes de formação continuada. Por esta razão, entre estes
diferentes tipos de cursos de formação, o que atende melhor às suas expectativas é o realizado
no horário de trabalho140, pois, além de ser diário, ali se discutem situações reais, vividas por
ela em seu dia a dia profissional.
A formação oferecida pelo Pnaic também ajuda, apesar de, segundo EL, ter bastantes
falhas e limitações.
As quatro aulas de matemática lecionadas pela professora EL no 5º ano C,
acompanhadas pelo pesquisador, foram planejadas tendo como referência os números racionais
na forma fracionária.
Aulas do dia 21.09.2017
As primeiras percepções sobre saberes docentes, alteridade, autonomia e autoridade
docentes relativas à professora EL foram recolhidas no acompanhamento de duas aulas, 90 min
de duração, cujo plano está no item “c” do Apêndice E.

140

A professora EL refere-se às formações realizadas pelos professores que optam pela Jeif, composta de 40
horas/aula, sendo 8 horas/aula reservada à formação dos professores, na própria escola e no local de trabalho.
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Três objetivos nortearam o planejamento dessas aulas: 1) representar frações de
inteiros em garrafas PET; 2) encontrar o quociente de divisões de frações por números naturais;
3) determinar a quantidade, aproximada e exata, de litros e mililitros em garrafas PET.
Os conteúdos envolvidos na sequência de atividades foram: a) frações: ideia partetodo e ideia de quociente; b) capacidade: unidades de medida (litro e mililitro) e medidas
estimadas e exatas de capacidade.
As atividades envolvendo frações e capacidade em garrafas PET foram elaboradas pela
professora EL.
Questionada se faria uma aula de matemática parecida com essa no início de sua
carreira docente, EL respondeu que não faria, pois teria receio da bagunça e da indisciplina,
além de não se sentir preparada quanto ao conteúdo. Fração era um conteúdo que ela temia e
não dominava muito bem (Professora EL – Apêndice E, item “f”).
Essa resposta revela indícios relativos aos saberes, à alteridade, à autonomia e à
autoridade docente. A aula só foi planejada e realizada após EL ter certeza de que tinha domínio
suficiente do conteúdo matemático correspondente, a fim de intervir diante das dificuldades e
problematizar a realização das atividades propostas.
A alteridade e a autonomia docentes manifestaram-se no propósito de realizar uma
atividade por meio da qual os alunos vivenciassem na prática a resolução de problemas
envolvendo a relação parte-todo contínuo, em que pudessem explorar as próprias ideias e
compreensões a respeito do tema, diferentemente de atividades presentes em livros didáticos,
cujas respostas são obtidas somente pela realização de cálculos (Professora EL – Apêndice E,
item “f”).
Conforme crítica tecida por Tardif (2008, p. 30), EL demonstrou que não é um boneco
de ventríloquo, pois não se limita a “aplicar saberes produzidos por peritos, [... nem é o] boneco
inconsciente no jogo das forças que determinam o seu agir”.
Sentir-se preparada para desenvolver uma aula cuja organização dos alunos e o tipo de
atividade proposta exigiriam muito mais de si do que a resolução de um problema presente no
livro didático revelou indícios de preocupação da professora EL em exercer sua autoridade
perante os alunos, não por meio do poder, mas pelo conhecimento e pelas experiências que
possuía. (Cunha et al., 2004)
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EL complementou a resposta anterior afirmando que, depois de três ou quatro anos
como professora, teve certeza de que poderia fazer uma aula de matemática como a observada
pelo pesquisador (Professora EL – Apêndice E, item “f”).
Após organizar os alunos em grupos, determinando quem comporia com quem, pediu
a guarda de todos os materiais, inclusive os cadernos.
Se estivesse no início do ano letivo de 2017, como a professora EL organizaria os
alunos dessa turma? Ela os deixaria escolherem os parceiros do grupo ou faria sorteio, porque
não tinha conhecimento das facilidades e dificuldades individuais. (Professora EL – Apêndice
E, item “f”). Nós deduzimos que foram os saberes experienciais os responsáveis pelo
fornecimento de informações mais favoráveis a fim de potencializar ao máximo as
aprendizagens individuais por meio da interação entre eles.
Se ao longo do ano letivo a professora não tivesse diversificado a organização dos
alunos e enfrentado situações problemáticas, advindas de suas decisões a respeito,
provavelmente não os agruparia desse jeito. O conhecimento de EL acerca dos alunos é oriundo
de sua prática docente, não provém das instituições de formação nem da SME ou da
coordenação da escola.
Na parede abaixo da lousa, garrafas PET foram separadas em caixas de papelão, de
acordo com as respectivas capacidades. No centro da sala, um balde cheio de água.
A primeira tarefa dos alunos, organizados em trios ou quartetos, foi determinar a
quantidade de água correspondente a frações de capacidades de garrafas PET. Por exemplo,
diante da tira com a informação 3/4 de 2L, a tarefa dos alunos foi encher a garrafa de 2L com
água correspondente a 3/4 desta capacidade.
Os quatro parágrafos seguintes tratam da manifestação de aspectos relativos a
alteridade docente da professora EL durante o desenvolvimento das aulas, coerente com a
definição de alteridade elaborada por Lévinas (2005, p. 14): “a vontade de compreender o outro
e, por meio da linguagem, a manutenção da relação com o outro movida pela originalidade que
dele emana, por sua significação para comigo”.
A professora expôs o que deveriam fazer e deixou bem clara a intenção das atividades
planejadas para as aulas: resolver, na prática, problemas envolvendo frações, e as medidas de
capacidade mililitro (mL) e litro (L), pois em aulas anteriores eles só tinham feito contas com
estes conteúdos quando, por exemplo, determinaram quantidades de ingredientes necessárias
na realização de um bolo de chocolate.
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Porém, antes de entregar os materiais, as tiras com as indicações das frações e com as
capacidades das garrafas, a professora EL retomou as relações entre 1 L e 1.000 mL, por meio
de perguntas como: o que é mL? O que é L? Quantos mL há em 1 L? Quantos mL há em 1/2
L? E em 3 L? E em 3,5 L?
Se a professora EL tivesse iniciado a atividade com as garrafas PET logo no começo
da aula, os grupos teriam socializado a maneira como pensaram para enchê-las e talvez tivessem
usado os medidores com a intenção de verificar quanto se aproximaram das quantidades
corretas. Todavia, ela optou em realizar, primeiro, a retomada descrita acima. Por que, segundo
a própria professora, foi importante realizar esta retomada? Porque geralmente os alunos
esquecem conceitos básicos, fundamentais para que eles realizassem a atividade com segurança
e conscientes do que estavam fazendo (Professora EL – Apêndice E, item “f”).
Após a retomada acima − de acordo a professora, sem novidades, pois eles já tinham
estudado estas relações −, ela perguntou aos estudantes o que significava trabalhar em grupo.
Significado esclarecido, os estudantes foram informados sobre o que iriam fazer.
EL: [após informar que cada grupo colocaria água em quatro garrafas PET,
de acordo com as frações indicadas nas tiras] “Precisa fazer tudo de uma
vez? Faz uma, senão vai virar uma bagunça e ninguém vai entender nada.
Então, a minha sugestão é: pega uma, discute sobre ela, faz. Pega outra, faz,
discute quantos mL vocês devem colocar de água, porque, se ficar cada um
fazendo uma coisa, um faz uma coisa, outro faz outra coisa, ninguém sabe o
que fez e ninguém sabe por que fez (Professora EL – Apêndice E, item “e”).

Enquanto orientava, caminhava entre os grupos; depois foi até o fundo da sala e pegou
um saco plástico com alguns objetos dentro dele. E continuou com as orientações:
EL: Porque ao final − não sei de dará tempo de fazer hoje − cada grupo vai
mostrar as garrafas, as frações que eles usaram para colocar a água... Vocês
podem tirar os rótulos das garrafas para ficar mais fácil de olhar as garrafas
por dentro. Tira os rótulos e joga fora. Cada grupo vai dizer o que fizeram
para descobrir o tanto de água para colocar dentro das garrafas (Professora
EL – Apêndice E, item “e”).

A professora retirou os objetos do saco plástico. Deixou alguns no aparador de giz e
outros sobre a mesa do professor.
EL: Esses objetos que eu vou colocar aqui são para auxiliar na hora de
colocar água nas garrafas, tem copos, eu tenho aqui funil. [mostra os funis
aos alunos] Só que eu só tenho três, e um é bem pequenininho, o médio e o
grande (Professora EL – Apêndice E, item “e”)
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Em seguida, dirigiu-se ao primeiro grupo com uma caixa nas mãos. Um dos
componentes retirou três tiras. A professora informou que faltava pegar mais uma. Com as
quatro tiras nas mãos, a professora pediu aos alunos para escreverem os nomes nelas. As tiras
foram lidas em cada grupo.
Posteriormente, EL distribuiu copos e funis, informou que as garrafas com riscos
verdes tinham a capacidade de 510 mL; as garrafas pequenas de Coca-Cola, 200 mL; 237 mL
era a capacidade das outras garrafas pequenas; e a das demais garrafas estava indicada nas
caixas.
Solicitou a leitura das tiras em voz alta e informou que estes seriam os novos rótulos
das garrafas, podendo descartar os originais.
Ao perceber alguns alunos desatentos à leitura das tiras, interrompeu-a
momentaneamente e, dirigindo-se a eles, perguntou (Apêndice E, item “e”):
EL: “E agora, o que tem que fazer?
ALUNOS EM CORO: Ficar quieto!!!

A interação acima, extremamente curta, revelou a aproximação de EL à aprendizagem
compreendida como um processo individual, mas indissociável das relações estabelecidas entre
o eu e os outros. Neste âmbito, EL evidenciou que escutar a leitura dos rótulos é uma
oportunidade de retomar estudos realizados sobre números racionais na forma fracionária.
Na interação descrita a seguir, observa-se a manifestação de indícios da alteridade, da
autonomia e da autoridade docentes, porque, diante de um estudante que começou a ler a tira
de outro colega, EL estabeleceu o seguinte diálogo (Apêndice E, item “e”):
EL: Deixa o CA falar. Ajuda ele, que ele fala.
AL1: Ele não quer falar...
EL: Não quer falar, CA?

Diante da recusa de CA, a professora deixou o aluno AL1 ler a tira que estava na mão
de CA.
A professora EL, ciente das dificuldades deste aluno, mais intensas do que as dos
demais, evitou tratá-lo diferente dos outros. Incentivou a sua participação e, diante da certeza
de que ele não queria ler, autorizou o colega a fazê-lo.
A atitude da professora pode ser interpretada como uma atenção dada às assimetrias
existentes entre os alunos, se elas estão contribuindo para o avanço na aprendizagem de todos ou
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influenciando no fracasso de alguns, tomando cuidado para não resultarem “na exclusão ou
marginalização dos alunos que apresentam maiores dificuldades no processo de escolarização”
(MACHADO, 2010, p. 17).
Terminada a leitura das quatro tiras, EL dirigiu-se ao próximo grupo. Neste, após ouvir
a leitura de uma tira, a professora estabeleceu o diálogo reproduzido a seguir (Apêndice E, item
“e”):
AL2: Um inteiro de 1.500 mL.
EL: Um inteiro? Como está a fração? Está escrito um inteiro?
AL2: É!
EL: Está escrito como?
AL2: Três terços. É um inteiro. Três terços de 1.500 mL.
EL: [sorrindo] É.

Pelo fato de ter produzido as tiras, EL conhecia o conteúdo de todas. O aluno poderia
ter lido a tira exatamente como tinha sido escrito. Porém, ao ler de outra forma, permitiu à
professora exercer a autonomia e alteridade docentes. EL valorizou as respostas de AL2 e as
utilizou como estratégia para relembrar aos demais alunos as diferentes representações do
inteiro. Para tanto, teve o cuidado de elaborar perguntas de tal modo que os demais alunos
tivessem condições de acompanhar um fato conhecido somente por ela e AL2 e, ao mesmo
tempo, que o auxiliasse a organizar o próprio pensamento a fim de ser compreendido pelos
colegas de turma.
O diálogo estabelecido entre EL e AL2 se aproximou da ideia de que as interações, se
bem encaminhadas pelo professor, influenciam na melhoria das aprendizagens dos alunos,
desenvolvem capacidades sociocognitivas e senso de responsabilidade de se ajudarem
mutuamente (CÉSAR et al., 2000).
De acordo com Boavida e outros (2008, p. 89), a promoção de argumentações nas
aulas de matemática demanda escuta cuidadosa das colocações apresentadas pelos estudantes,
com a finalidade de ajudá-los a se apropriar dos “saberes matemáticos reconhecidos como
válidos pela comunidade matemática”.
A professora exerceu uma escuta cuidadosa da fala de AL2, ação indispensável na
implementação de intervenções concretizadas em questionamentos favoráveis à autonomia
desse aluno e à necessidade de tornar consciente o saber de AL2 sobre o tema, tanto para ele
quanto para os outros.
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EL teve o cuidado de não fazer perguntas retóricas somente com a finalidade de
reforçar determinado ponto de vista, mas com o objetivo de verificar as aprendizagens relativas
às diferentes representações dos números racionais na forma fracionária.
É possível identificar, na interação relatada acima e nas próximas, que as perguntas
formuladas por EL se aproximam do método heurístico concebido por Matos e Serrazina
(1996), porque esse método considera a comunicação tão central quanto o raciocínio
matemático, e faz das perguntas o recurso pelo qual todos os alunos refletem sobre as próprias
aprendizagens.
Satisfeita com as respostas de AL2, a professora dirigiu-se ao terceiro grupo.
Após a leitura dos rótulos, os componentes de cada grupo conversaram entre si.
Minutos depois, vários alunos, quase simultaneamente, manifestaram o desejo de fazer contas.
Ela sugeriu a utilização das duas lousas. Exceto a determinação da metade de 1,5 L, os
quocientes das demais divisões foram determinados corretamente.
Durante a realização das atividades, a professora interagiu muito com os estudantes:
1) elaborando perguntas cujas respostas não apelavam apenas para a memorização; 2) tecendo
comentários ou fazendo expressões faciais. Ações com a intenção de conscientizar os alunos
das próprias capacidades em responder aos questionamentos formulados por eles mesmos.
Seguem três diálogos que exemplificam a afirmação acima (Apêndice E, item “e”).
Diálogo I:
AL1: Professora, cadê as garrafas de 2 L?
EL: Uai!? [acompanhada de uma expressão de surpresa]

Todas as garrafas estavam em uma caixa, com uma folha de sulfite onde era possível
ler: “2 L”. EL poderia dizer onde as garrafas estavam ou apontar a caixa. Mas ela sabia que sua
resposta era suficiente para o aluno encontrar o que procurava.
Diálogo II:
AL2: Professora, você tem esquadro?
EL: O que você vai fazer com ele?

A resposta poderia ser um “sim”, acompanhada da entrega do esquadro. Porém, ao
perguntar o que seria feito com o instrumento, EL teve a intenção de incentivar o aluno e seus
colegas de grupo a refletir sobre os raciocínios e procedimentos que, segundo eles, permitiriam,
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com o uso do esquadro, colocar nas garrafas as quantidades de água correspondentes às frações.
É o que Matos e Serrazina (1996) denominam de padrão de focalização.
Diálogo III:
AL3: Professora, já fizemos esta. [o aluno aponta uma garrafa cujo rótulo é
1/5 de 1 L]
EL: Como vocês sabem que tem 200 mL?

A pergunta acima, cuja formulação variou de um grupo para o outro, foi a estratégia
docente utilizada com o intuito de os estudantes validarem as próprias resoluções.
A pergunta “Professora, está certo?” foi respondida com outra questão: “O que é
possível fazer?”, devolvendo aos alunos a responsabilidade de justificar o que fizeram.
Por que, de acordo com a própria professora, agir desta forma favorece mais a
aprendizagem dos alunos do que lhes fornecer a resposta à pergunta e/ou confirmar se o que
responderam está certo ou não? Segundo EL, para incentivá-los a pensar sobre o possível “erro
ou acerto”, sem que ela tivesse de fornecer a resposta pronta (Professora EL – Apêndice E, item
“f”).
Percebe-se, nas interações descritas acima, o cuidado da professora EL em desenvolver
aspectos cognitivos e relacionais dos alunos, visto que as perguntas e os comentários feitos por
ela desestabilizaram ou perturbaram modos de pensar e de agir dos estudantes, demandando
deles o levantamento de conjecturas, argumentos ou pontos de vista adequadamente justificados
e, além disso, favoreceram o desenvolvimento de habilidades fundamentais em uma sociedade
democrática: o respeito aos ritmos próprios e alheios (CARVALHO; CÉSAR, 2000).
Os diálogos reproduzidos anteriormente também atestaram que todos os estudantes de
uma turma não aprendem do mesmo modo e a influência dos professores sobre eles não se
processa da mesma maneira.
Por outro lado, as respostas da professora EL revelaram o desvelo docente no
envolvimento dos alunos em todo o processo de resolução de problemas, quando o concebemos
segundo a perspectiva das heurísticas categorizadas por Pólya (1997).
Durante o desenvolvimento da atividade, a professora EL interagiu com os alunos de
tal modo que eles percorressem as três primeiras etapas das heurísticas: compreender o
problema, elaborar e executar um plano de resolução (PÓLYA, 1997).
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Seria incoerente se a realização do retrospecto ou a verificação do problema, última
etapa, ficasse sob a responsabilidade da professora.
Após um grupo mostrar uma garrafa com certa quantidade de água, devolveu aos alunos
a responsabilidade de demonstrar a própria resolução: “Por que está certo?”
A pergunta “O que é possível fazer?”, e suas variações, foram elaboradas justamente
com a intenção de incentivar os alunos a realizar o retrospecto das soluções cujas respectivas
resoluções foram produzidas por eles mesmos. Perguntas interpretadas por nós à luz dos
referenciais teóricos - saberes, alteridade, autonomia e autoridade docentes, interação e
negociação de significados, como consequências de várias ações implementadas pela
professora EL: a) reconheceu as diferenças de conhecimentos que circulavam entre ela e os
alunos e as utilizou a favor da aprendizagem de todos; b) analisou e decidiu, por si mesma, a
maneira mais adequada de conduzir as respostas às perguntas feitas por ela; c) incentivou e
conduziu a participação dos alunos em função das possibilidades e limites de cada um; d)
encaminhou todas as respostas dos discentes, independentemente da exatidão de seu conteúdo
ou dos termos utilizados para expressá-las, e não se eximiu diante de respostas imprevistas.
Porque, enquanto atendia a um grupo, a professora observava os demais. Quando
percebia um aluno desinteressado ou fazendo brincadeiras que atrapalhavam o bom andamento
do trabalho, intervia. Se um aluno estava realizando a atividade sozinho, relembrava o
significado de trabalhar em grupo.
Os componentes dos grupos demoraram a perceber que o problema não era,
necessariamente, calcular a quantidade de mililitros de água correspondente a determinada
fração da capacidade total da garrafa, mas como colocá-la dentro da garrafa, pois não
dispunham de medidores de líquidos.
Os grupos que se limitaram à realização de divisões e multiplicações com o intuito de
calcular as frações de quantidades, e não pensaram em outras estratégias mais adequadas
visando à colocação da capacidade correspondente de água nas respectivas garrafas, foram os
mais lentos na realização da tarefa.
Qual foi a reação de EL quando os alunos fizeram divisões e, eventualmente,
multiplicações, afim de descobrir a quantidade de água correspondente a determinada fração, mas
não sabiam como colocá-la na garrafa? Ela pensou: eles sabem realizar cálculos, conhecem a teoria,
mas ainda possuem dificuldades em aplicar o que sabem e/ou vincular a uma situação real
(Professora EL – Apêndice E, item “f”).
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A resposta acima revela indícios do conhecimento docente sobre o modo como os
alunos aprendem e sobre a influência do tipo de atividade escolar oferecida a eles (MATOS;
SERRAZINA, 1996; PEDROSA, 2000; ROMÃO, 2000; SERRAZINA; RIBEIRO, 2012) . Em
um primeiro momento os alunos identificaram, nos devidos repertórios de resolução de
problemas, situações parecidas com as propostas pela professora naquela aula: o cálculo de
frações de quantidade.
Diante desta constatação, resolveram os problemas utilizando procedimentos bemsucedidos em situações envolvendo frações de quantidade.
Posteriormente, perceberam que a estratégia de dividir a quantidade de líquido pelo
denominador da fração e multiplicar este resultado pelo numerador da fração resolvia os
problemas parcialmente, pois determinava a quantidade correspondente de água, mas não
informava como colocá-la dentro da garrafa.
As situações envolvendo frações e garrafas PET relativizaram o sucesso, e a adequação
de aulas de matemática nas quais o professor expõe determinado conteúdo, apresenta alguns
exemplos e, em seguida, propõe a resolução de exercícios semelhantes aos exemplos 141
(PÉREZ; RAMIREZ, 2011), conforme veremos mais adiante.
Após constatar que todos os grupos haviam terminado a atividade, EL coordenou a
socialização das resoluções (Apêndice E, item “e”).
Eu vou deixar todo mundo falar. Não importa se está certo ou errado. Depois
a gente pode usar os copos medidores para conferir. Depois a gente pode
fazer isso, para ver quem chegou pertinho. Hoje não vai dar tempo. Vamos
lá, o grupo da CI, todo mundo olhando a tarefa.
CI: Era para fazer 1/3 de 600 mL. Aí a gente pegou um copo com mais ou
menos 250 mL.
EL: Como vocês descobriram que o copo tinha 250 mL?
CI: Mais ou menos...
EL: Vocês deduziram, né? Pelo copo vocês deduziram que ele parece que...
[pega um copo] esse transparente? [o grupo confirma]. Então eles deduziram
que esse copo aqui tinha mais ou menos 250 mL. E aí, CI, vai!
CI: Essa garrafa [mostra uma garrafa pequena] tem 250 mL. Aí a gente
pegou um pouquinho de água do copo.

Em seguida, CI explicou como o grupo determinou a quantidade correspondente à
metade de uma garrafa de 2 L.
CI: Aí foi mais fácil, porque foi 1 L.
141

Item 3.3.2 − Resolução de problemas na matemática escolar
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EL: Ah? Metade de 2 L é 1 L. E aí, como vocês conseguiram marcar a
metade, sabendo que deve ter 1L nessa garrafa?
CI: A gente colocou quatro copinhos de 250 mL...
EL: Olha só como ele fizeram para colocar 1 L nessa garrafa. O grupo
chegou à conclusão que tinha 250 mL nesse copo [mostra o copo aos demais
alunos]. Fala de novo, CI, como vocês pensaram?
CI: Aí a gente colocou quatro desses copos.
EL: Né, GI, vamos prestar atenção no grupo da CI? O grupo dela achou que
nesse copo tem 250 mL, e ela usou quatro copos desses, porque 250 mL mais
250 mL, dá quanto?
ALUNOS: 500 mL.
EL: Com mais 250 mL...
ALUNOS: 1.000... 720... 750 mL.
EL: 750 mL mais 250 mL...
ALUNOS: 1.000 mL.
EL: 1.000 mL que dá...
ALUNOS: 1 L.
EL: Então, foi isso que eles fizeram aqui. Muito bem, palmas para o grupo
da CI.

As ações de EL ao interagir com os componentes do grupo da aluna CI dialogam com
as ideias de Serrazina e Ribeiro (2012) concernentes ao papel do docente diante das resoluções
dos alunos, pois a professora problematizou as estratégias apresentadas pelos grupos e os ajudou
a avaliar e a refletir sobre os procedimentos utilizados, com a finalidade de serem
compreendidos pelos demais.
Percebe-se, pela interação entre a professora El e os alunos, que ela não apresentou
uma estratégia de resolução com a intenção de ser tomada como modelo. Os grupos foram
orientados a encontrar a quantidade de água correspondente a cada fração e à capacidade da
garrafa por meio do que já tinham estudado nas aulas de matemática.
Enquanto os alunos batiam palmas, a professora afastou-se do grupo e se dirigiu à
frente da sala.
EL: Bem, a gente ainda não sabe se [as respostas do grupo de CI] estão
coerentes, mas a gente já sabe quais foram as estratégias usadas por eles.
Pelas estratégias, parecem que estão certas ou próximo. Isso que é
importante.

As interações descritas acima mostram o zelo de EL em garantir a participação de
todos os alunos durante a socialização das estratégias de resolução; consequentemente, as
intervenções docentes foram realizadas visando à compreensão dos procedimentos
apresentados pelos grupos. Conforme a literatura apresentada no capítulo 3, esta atitude abrange
manifestações de alteridade, autonomia, autoridade e saberes docentes.
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Ao compartilhar que vai deixar todo mundo falar, sem se importar se está certo ou
errado, e insistir que ainda não sabe se as soluções apresentadas pelo primeiro grupo estão
corretas, mas ao mesmo tempo enfatizando que todos estão cientes das estratégias usadas por
este grupo, a professora evidenciou um aspecto muito comum entre os matemáticos
profissionais, mas pouco explorado, ou até mesmo refutado, nas aulas de matemática das
escolas básicas: o erro como processo inerente à ampliação de conhecimentos.
Nos problemas matematicamente genuínos, a incógnita nem sempre aparece
explicitamente no texto, o que exige a análise do enunciado com o objetivo de encontrá-la e,
posteriormente, defini-la. Quando isto acontece, torna-se necessário analisar os dados que são
relevantes para chegar à resposta (PÉREZ; RAMÍREZ, 2011).
Problemas deste tipo demandam tempo para serem solucionados, estão sujeitos a
resoluções incorretas ou por meio de estratégias mais complexas. Portanto, não é demérito se
estudantes de escola básica errarem ou encontrarem a resposta de um problema por métodos
mais longos e trabalhosos.
Ao atuar desse modo, compartilhando estratégias dos estudantes, independentemente
de estarem corretas ou incorretas, a professora EL aproximou a matemática escolar da ciência
de referência, pois a busca do certo e do exato na matemática cientifica, desde os seus
primórdios até os dias atuais, nunca esteve dissociada das idas e vindas, das certezas e sínteses
provisórias, e dos erros, inevitáveis em qualquer processo de crítica ao conhecimento
sistematizado ou à produção de novos conhecimentos (BOYER, 1974).
Terminada a apresentação do primeiro grupo, EL aproximou-se do segundo:
EL: Agora vamos ao grupo da TA? Vai, TA. Quer falar, fala, IS?
IS: A gente pegou 1/5 de 1 litro e meio. Aí a gente pegou a garrafa e dividiu
em quatro partes.
EL: Ah, legal! Olha só o que eles fizeram [aproxima-se mais do grupo e pega
a garrafa de 1 litro e meio]. Vocês fizeram contas, sim ou não?
GRUPO: Fizemos.
EL: E a conta ajudou, não ajudou?
GRUPO: Mais ou menos.
EL: Eles fizeram contas, mas resolveram usar outra estratégia, ó! [e mostra
as garrafas com algumas fitas coloridas, dividindo a altura da garrafa em,
aproximadamente, cinco partes iguais]. Eles precisavam de 1/5 de 1 litro e
meio. E usaram esta estratégia. Apesar de terem feito contas, eles fizeram
contas, resolveram usar esta estratégia. Dividir mais ou menos em quantas
partes?
ALUNOS: Cinco partes...
EL: Em quantas partes?
ALUNOS: Em cinco partes.
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EL: Em cinco partes. E aí, se é 1/5, quantas partes eles tiveram que encher?
ALUNOS: uma parte.
EL: Pode ser que não esteja preciso exatamente, mas a estratégia foi boa,
sim ou não?
ALUNOS: Sim!

O modo como EL interagiu com este grupo evidenciou o cuidado em ajudar os alunos
a refletir sobre a utilidade de operações na determinação da quantidade de água correspondente
às frações. Em outras palavras, a professora incentivou os alunos a refletir sobre as relações
entre dados, condições e a pergunta do problema (D, AMORE, 2007; LESTER, 1994; PÓLYA,
1997; VAN DE WALLE, 2009).
Para isso, problematizou uma estratégia diferente da apresentada pelo grupo anterior.
A atitude da professora EL favoreceu o aperfeiçoamento do desempenho dos alunos
na resolução de problemas porque, ao questionar os componentes desse grupo a respeito da
utilidade das operações na resolução das situações envolvendo frações, água e garrafas PET e,
por intermédio deles, envolver os demais alunos, ela os mobilizou a pensar que compreender
um problema, estabelecer um plano com a intenção de solucioná-lo e colocar este plano em
prática são ações necessárias, todavia, não são suficientes. Realizar o retrospecto da solução a
fim de saber se, de fato, ela resolve o problema, também se constitui uma ação imprescindível
na resolução de problemas (PÓLYA, 1997).
O modo como a professora EL organizou a atividade nos faz supor que tinha
consciência de que, as condições impostas por ela, tornavam o conceito de fração, associado à
ideia de relação parte-todo, mais significativo na resolução dos problemas do que o
procedimento visando à determinação da quantidade de água usando divisões e multiplicações.
A professora EL poderia compartilhar este conhecimento com os alunos, isto é, utilizar
um dos rótulos e mostrar como resolver os problemas sem a necessidade de realizar operações.
Contudo, ao atuar dessa maneira − “resolve um e, depois, propõe problemas parecidos” −
transformaria problemas em não problemas, visto que forneceria um procedimento adequado à
resolução de todas as situações, eximindo os estudantes da oportunidade de fazer matemática.
As condições impostas pela professora impeliram os estudantes a explicar como
procederam afim de colocar a quantidade de água correspondente a uma fração do inteiro,
elementos da atividade docente que, segundo acreditamos, são essenciais para que os alunos
não se afastem do que é fazer matemática e evitar crenças segundo as quais a matemática é uma

306

matéria escolar cujos termos, conceitos e procedimentos “caem do céu”, sem referência
nenhuma à realidade vivida por eles (SANTOS, 2014; VALERO, 2002)
Com base nos princípios da Sociologia Pragmática (CORRÊA, 2014; CORRÊA, D.
S.; DIAS, R. C., 2016; VANDENBERGUE, 2006) – interesse pelas ações dos atores sociais
em interações motivadas por conflitos e busca de soluções dos problemas nos quais estes atores
estão envolvidos -, nós identificamos nas ações de EL o reconhecimento dos alunos como atores
capazes de negociar e renegociar as regras do jogo social no qual estavam envolvidos naquele
momento, de produzir críticas uns dos outros, justificando-as com argumentos convincentes.
A professora EL adotou o mesmo procedimento em todos os grupos: enquanto os
alunos se apresentavam, ela garantia a atenção dos demais; diante de resoluções muito distantes
das respostas corretas, questionava os autores e comunicava que, na próxima aula, eles
verificariam quais soluções representavam exatamente a quantidade de água correspondente à
fração, quais se aproximavam e quais deveriam ser revistas.
A socialização das estratégias só foi iniciada após todos os grupos terminarem a
atividade. Por que, de acordo com a professora EL, socializar as respostas dos alunos é
importante? Porque é uma estratégia que dá oportunidade a todos ao menos tentarem; isso é um
hábito que ela tem até mesmo com atividades teóricas, isto é, aquelas nas quais a ação dos
alunos é a de compreender as ideias matemáticas apresentadas em um texto e o significado
matemático de termos específicos desta linguagem ou de termos provenientes de outras áreas
de conhecimento. Ela acredita que, ao socializarem, os alunos aprendem outras estratégias
diferentes das suas, ampliando a maneira de pensar de cada um (Professora EL – Apêndice E,
item “f”).
Notam-se nesta resposta manifestações de alteridade e indícios de favorecimento do
social. Alteridade porque EL acredita que a socialização dos procedimentos dos alunos é uma
estratégia benéfica para todos e reconhece nos discentes a capacidade de auxiliar os pares a
aprender. Ao agir desta maneira, a professora EL corresponsabiliza todos os estudantes pela
aprendizagem dos conteúdos matemáticos e se aproxima da ideia de alteridade concebida por
Lévinas (2005).
Favorecimento do social porque, ao incentivar os procedimentos dos discentes e as
respectivas socializações, EL valoriza as diferentes estratégias, certas ou não, tanto as previstas
nos livros didáticos, quanto as formuladas pelos próprios alunos e, consequentemente, favorece
o social compreendido como os movimentos, as associações e as transformações possíveis de
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serem apreendidas nos momentos críticos, nas situações controversas e carentes de
demonstrações e justificativas, ocorridas em processos interativos entre diferentes atores sociais
(CORRÊA, 2014).
As justificativas e as críticas sociais são basilares na Sociologia Pragmática, pois é por
meio delas que elementos do cotidiano são analisados visando à sua organização,
sistematização e à interpretação de seus efeitos nas práticas sociais.
Durante a socialização das estratégias de resolução, uma aluna comentou que a
professora foi injusta porque entregou frações mais fáceis em outro grupo. EL respondeu que
tinha distribuído as tiras sem vê-las, mas, mesmo assim, pediu à aluna justificativa da respectiva
crítica (Apêndice E, item “e”).
AL4: Professora, aquele grupo recebeu uma tira com a fração 3/3 e outra,
com a fração1/2. É muito fácil, 3/3 representa o todo e 1/2 é a metade. É só
olhar onde fica a metade da garrafa [referindo-se à altura].

EL perguntou à classe se a aluna tinha razão, se 3/3 e 1/2 eram frações mais fáceis de
colocar as respectivas quantidades de água nas garrafas. Todos os alunos responderam que
concordavam com a aluna, e alguns começaram a reclamar que a professora tinha sido injusta
com os grupos deles também.
Esta situação ilustra como
[...] o social, mais do que coisas em relação, é definível e captável apenas
como problemas em movimento [... e que ele] é o resultado sempre
provisório e temporário das resoluções empreendidas pelo trabalho dos
atores no processo de experimentação desses movimentos problemáticos.
(CORRÊA, 2014, p. 42-43)

Uma aluna tinha uma queixa relativa à professora. Uma objeção particular, circunscrita
em si mesma, portanto, ignorada pelos outros atores sociais. Ao torná-la pública, A4 alterou o
regime de rotina da aula.
A socialização das estratégias utilizadas pelos grupos, com as quais estavam
envolvidos alunos e professora, foram deslocadas de sua posição central pela situação
apresentada por AL4: a injustiça cometida pela professora em relação ao seu grupo e,
consequentemente, o favorecimento do grupo que recebeu as frações 3/3 e 1/2.
Ao tornar pública sua queixa, essa aluna corria o risco de ser contestada pela
professora, pois AL4 estava criticando justamente um ator social que ocupava posição

308

hierárquica superior à dela. Em outro contexto, a aluna provavelmente não se manifestaria, por
receio de “represálias”. A professora EL era, na sala de aula, a única adulta, profissional,
responsável pela integridade física e moral de todos os alunos, com repertório de experiências
matemáticas mais abrangentes do que qualquer um deles.
Em contrapartida, ao se tornar pública a queixa individual de AL4 poderia transformarse em queixa coletiva, como de fato ocorreu.
Relações assimétricas são inevitáveis nas interações sociais (OLIVEIRA, 1999) que
ocorrem em sala de aula, pois ali se encontram pessoas com variados conhecimentos e
experiências de vida, e ocupando diferentes posições sociais.142
A professora EL baseou sua defesa no acaso, no aleatório, a fim de se defender do fato
de, segundo AL4, ter cometido uma injustiça.
A Sociologia Pragmática nos permite supor que AL4 não qualificou como injusta a
atitude da professora, fundamentando-se apenas nas experiências vividas por esta aluna nas
aulas de matemática. AL4 também se apoiou em situações vivenciadas e/ou observadas por ela
nos diversos grupos sociais no qual participa, naquilo que é tangível para ela em relação à
injustiça.
Ao solicitar as razões para a crítica, a professora EL esperava de AL4 o uso de
argumentos fundamentados no conhecimento que esta aluna possuía sobre os números racionais
na forma fracionária, conhecimento que, por sua vez, foi determinante na adesão de outros
alunos à causa de AL4, pois estes não tinham percebido as relações que esta realizara entre os
tipos de frações e quais foram distribuídas aos grupos.
Após ouvir os alunos, a professora sorriu, relembrou que não tinha visto as tiras antes
de entregá-las aos grupos e retomou a rotina da aula, pois o silêncio e as expressões faciais dos
alunos, inclusive de AL4, demonstraram que tinham aceitado o argumento apresentado por EL.
Prosseguindo com as apresentações, um grupo mostrou uma garrafa com água abaixo
da metade da sua altura. No rótulo estava escrita a fração 2/3. EL observou a garrafa por alguns
segundos; em seguida dirigiu-se à classe e perguntou: “2/3 são mais que a metade ou menos
que a metade de um inteiro?” (Apêndice D, item “d”)
É muito provável que, antes dessa aula, os alunos tenham comparado números
racionais na forma fracionária. E diante, por exemplo, das frações 1/2 e 2/3, concluíram que a
142

Item 3.4.10 − A assimetria de poder e o silêncio nas interações em aulas de Matemática.
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segunda era a maior, baseando-se no conceito de frações equivalentes e de mesmo
denominador:
1
3 2
4
= 𝑒 =
2
6 3
6

As abordagens metodológicas e didáticas nas quais estão ancoradas as atividades que
envolvem a comparação de números racionais na forma fracionária podem tornar os
procedimentos mais relevantes do que os conceitos. Nestas circunstâncias, a comparação entre
frações pode compreender o procedimento que consiste em determinar frações equivalentes de
mesmo denominador e identificar a maior como aquela que possui o maior numerador.
A pergunta “2/3 são mais que a metade ou menos que a metade de um inteiro?” é a
expressão da decisão tomada por EL baseada em seus saberes, alteridade e autonomia docentes.
Saberes docentes porque os conhecimentos apropriados pela professora na formação
inicial e/ou continuada lhe permitiram perceber que, se 2/3 é maior do que ½, a quantidade de
água corresponde a 2/3 deve ser maior do que a metade da altura da garrafa.
Alteridade porque EL percebeu, devido ao erro cometido pelos alunos, que o conceito
de fração não estava integralmente compreendido por eles.
Por esta razão, podemos inferir que a pergunta formulada envolveu dois aspectos de
sua ação docente: 1) reconheceu que o conhecimento dos alunos acerca dos números racionais
é diferente do seu; 2) os domínios de experiência dos alunos permitiam ampliar o que sabiam
sobre frações, especialmente a comparação entre elas.
Autonomia porque a professora poderia: a) dizer que estava errado, pois se 2 é maior
do que a metade de 3, e 1 é a metade de 2, então a fração dois terços é maior do que um meio;
b) pedir aos alunos para compararem as duas frações usando o conceito de equivalência; c)
sugerir a representação das duas frações do mesmo inteiro por meio de desenhos:
Ilustração 2 – Representação das frações 1/2 e 2/3 de um inteiro contínuo
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Fonte: o autor.

Nestas condições, a questão “2/3 são mais que a metade ou menos que a metade de um
inteiro?” não foi elaborada por EL com a intenção de desestimular a autonomia e/ou controlar
e minimizar os conhecimentos dos estudantes. Também não foi uma pergunta retórica
(PEDROSA, 2000), estratégia empregada com a finalidade de chamar a atenção de algum
aspecto específico dos números racionais, concluir uma frase ou um pensamento docente. A
professora elaborou a pergunta de modo a mobilizar os domínios de experiência dos estudantes,
ou seja, o que sabem sobre comparação de frações e sobre a ideia de metade elaborada dentro
e fora da escola.
Além de incentivar a participação de todos os alunos, de tal modo que cada
componente compartilhasse com os demais colegas de classe como o seu grupo chegou àquela
solução, EL motivou os outros grupos a avaliar as resoluções apresentadas.
Percebe-se, na prática da professora, atitudes que a aproximam do ouvir hermenêutico:
a escuta cuidadosa dos argumentos apresentados pelos alunos, visando a ajudá-los a se apropriar
de saberes validados pela comunidade matemática (MENEZES et al., 2014).
Por esse motivo, diversas foram as estratégias apresentadas pelos grupos: a) usar a
garrafa de 500 mL e a metade da capacidade desta garrafa para representar a metade de 1.500
mL; b) após resolver 2.000 ÷ 4 = 250 mL com o intuito de encontrar 1/4 de 2 L, encher uma
garrafa de 500 mL e, depois, tirar metade da água de dentro dela; c) assinalar a metade da altura
da garrafa usando a régua do esquadro, dividir esta altura de acordo com a quantidade de partes
iguais indicadas pelos denominadores das frações e marcá-las com fita adesiva.
As estratégias descritas anteriormente ratificam as relações entre os dados, as
condições, a pergunta e as estratégias de resolução do problema (BOAVIDA et al., 2008;
CASTRO MARTÍNEZ, 2008; LESTER, 1994; PÉREZ; RAMÍREZ, 2011; SCHOENFELD,
1996; SMOLE; DINIZ, 2001).
Devido à proximidade do término das duas aulas, o sexto grupo não apresentou suas
resoluções. A professora aproveitou este tempo e comunicou que tinha se esquecido de
distribuir os medidores de líquidos, e os mostrou. Alguns alunos começaram a reclamar.
Após ouvir um colega dizendo que a professora não tinha esquecido os medidores, na
realidade ela não quis dá-los aos grupos, de propósito, uma aluna adiantou-se e, pelo teor de
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sua fala, mostrou completo entendimento sobre as intenções de EL: “Se ela tivesse dado os
medidores ficaria mais fácil de achar a resposta!” (Apêndice E, item “d”)
Como EL vai fazer a sistematização/organização das aprendizagens? Por quê? Ela
pretendia fazer um registro coletivo revisando conceitos de mililitro e litro, registrando
exemplos, ao menos um de cada grupo, com as próprias frações e medidas que eles sortearam
(Professora EL – Apêndice E, item “f”).
O que EL aprendeu sobre as aprendizagens dos alunos em relação às frações, que não
tinha percebido antes de realizar esta aula? A professora percebeu que a maioria dos alunos
reconhece frações, seus termos e seu uso. Ela acredita que a atividade permitiu-lhes usar a
fração na prática e consolidar melhor a teoria. Antes da atividade, os alunos viam a fração como
mais um conteúdo da matemática, talvez imaginando que não pudessem utilizá-la em nada no
seu dia a dia (Professora EL – Apêndice E, item “f”).
Nos próximos parágrafos são apresentadas sugestões de alterações feitas pelo
pesquisador nas atividades realizadas pela professora EL e/ou a proposição de outras atividades
sugeridas pelo pesquisador que poderiam ampliar o conhecimento dos estudantes relativos aos
números racionais representados na forma fracionária.
I) Proibição de realizar divisões com a finalidade de determinar a quantidade de água
correspondente a uma fração da capacidade total de uma garrafa PET
Realização das mesmas atividades elaboradas pela professora EL, acrescentando outra
variável: os alunos não podem realizar divisões para calcular frações de quantidades 143. Este
impedimento torna a atividade mais desafiadora porque a afasta de outras parecidas e já
realizadas pelos alunos.
Nestas condições, os alunos são impelidos a pensar em outras estratégias de resolução,
apoiando-se em materiais e recursos que não sejam a obtenção de valores por meio da aplicação
de técnicas operatórias, feitas com papel e lápis ou na calculadora.
Seguem duas possibilidades:
a) determinar a altura da garrafa PET, com o auxílio de um pedaço de barbante, papel,
esquadro ou régua, e dividi-la em tantas partes iguais quantas as indicadas pelo denominador
para, em seguida, representar a quantia indicada pelo numerador;

143

Divisões nas quais os dividendos são as capacidades das garrafas, e os divisores são os denominadores das
frações.
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b) encher a garrafa com a capacidade máxima de água. Depois, distribuir esta
quantidade de água em tantas partes iguais indicadas pelo denominador da fração. Para isso
podem ser utilizados copos ou outros recipientes nos quais seja possível colocar a mesma
quantidade de água.
Finalmente, colocar dentro da garrafa PET a quantidade de água correspondente ao
numerador da fração.
II) Solicitação de frações cujas respectivas quantidades de água na garrafa PET não
são expressas por números inteiros
A ideia é que as atividades propostas sejam as mesmas, porém, com a inclusão de
rótulos do tipo: “representar 1/3 de 1L”.
Espera-se que, nas duas sugestões de alterações, os alunos envolvam-se em situações
diferentes das propostas em aulas anteriores e que ao mesmo tempo exigem, em sua resolução,
não apenas o conhecimento de técnicas operatórias.
A proibição de realizar divisões, conforme indicado na sugestão I, é uma estratégia
com a finalidade de auxiliar os alunos a perceberem que, dependendo das condições impostas
pela situação, é inevitável considerar o inteiro sob diferentes perspectivas.
Por sua vez, a inclusão de rótulos cujas quantidades de água correspondentes a
determinadas frações não são expressas por números inteiros, conforme sugestão II, tem a
finalidade de ajudar os alunos a perceber que, por exemplo, o quociente de 1.000 ÷ 3 é,
aproximadamente, 333,33... mL, e o desafio reside em encontrar um jeito de encher a garrafa
PET exatamente com esta quantidade de água.
Consoante ao proposto pela professora EL, a ideia é que os alunos, em pequenos
grupos, realizem as atividades descritas nos itens I e II, percorrendo o conjunto de heurísticas
organizado por Pólya (1997): 1) compreensão do problema; 2) elaboração de um plano; 3)
execução deste plano; 4) realização do retrospecto ou verificação. Ao percorrê-las, espera-se
que cada componente do grupo se corresponsabilize pelo desenvolvimento das próprias
habilidades e das dos demais (PÓLYA, 1997).
Portanto, as sugestões foram organizadas de modo a favorecer a resolução de
problemas que exigem postura de investigação, negociação de significados, discussão de
diversas ideias matemáticas, variedade de soluções, generalizações e demonstrações
(D’AMBRÓSIO, 2008).
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Neste âmbito, as alterações sugeridas também podem contribuir para os alunos:
avaliarem o próprio repertório de conhecimentos matemáticos e a consequente necessidade de
ampliá-lo; desenvolverem habilidades relacionadas à interpretação de textos tipicamente
matemáticos; perceberem informações necessárias e suficientes para resolver problemas;
desenvolverem ações favoráveis à resolução de problemas abertos, ou de atividades de
investigação.
Aulas do dia 05.10.2017
Nas duas aulas seguintes, observadas na mesma turma, EL teceu comentários sobre as
estratégias empregadas pelos estudantes com a finalidade de colocar determinada quantidade
de água nas garrafas: em geral, aproximaram-se das quantidades indicadas nos rótulos
preparados pela professora. Em seguida, ela compartilhou o objetivo previsto para estas duas
aulas − continuar o estudo sobre frações equivalentes − e perguntou (Apêndice E, item “i”):
EL: Qual o significado de equivalente?
AL1: É igual.
AL2: Semelhante.
AL3: Que equivale.

Os alunos participaram ativamente da retomada.
A professora problematizou as respostas: “Igual, o que significa?” Os alunos
responderam com exemplos de frações equivalentes a 1/2.
EL: Por que todas as frações são equivalentes a 1/2?
ALUNOS: Porque um é metade do outro.
EL: Quem é metade de quem?
ALUNOS: O numerador é metade do denominador.

EL aproveitou as respostas para retomar o significado de fração e de fração
equivalente.
É perceptível nessa interação a presença de perguntas do tipo inquirição (MATOS;
SERRAZINA, 1996), formuladas com a intenção de EL se conscientizar do modo de pensar
dos alunos. Nota-se na prática da professora o uso moderado de perguntas cujas respostas é sim
ou não, ou nas quais as respostas já estão contidas em suas formulações. Em vez disso, a
professora optou por perguntas cujas respostas exigiram argumentações, esclarecimentos de
estratégias de resolução, a busca de uma resolução diferente para o mesmo problema ou o
convencimento do outro utilizando o próprio raciocínio (MATOS; SERRAZINA, 1996).
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Ao longo destas e das duas aulas observadas na semana anterior, EL variou o tipo de
perguntas: em algumas, os estudantes completaram uma ideia já anunciada por ela e, em outras,
foram incentivados a explicar as próprias respostas ou a partilhar a respectiva compreensão
sobre um conceito ou a resposta de seus pares.
Por que ela age desta maneira para ensinar matemática? Por que não segue o esquema:
professora explica matéria/professora mostra exemplos/professora propõe exercícios parecidos
com os exemplos? A própria EL acredita que os alunos aprendem mais quando pensam e se
envolvem na aula, principalmente quando chegam a uma conclusão que ela queria passar, o que
nem sempre acontece (Professora EL – Apêndice E – item j).
Com o intuito de se justificar, ela cita uma situação ocorrida na mesma semana
envolvendo o estudo de área e perímetro, mas em outra classe (Professora EL – Apêndice E,
item “j”).
A professora EL iniciou a aula perguntando o significado da palavra “área”. Os alunos
responderam muitas coisas: área de brincar, área de serviço, pequena e grande área do futebol.
Naquela aula, assim como nestas, EL aproveitou as falas dos estudantes e as complementou.
Posteriormente, ela percebeu, durante a realização dos exercícios, a apropriação pelos alunos,
do significado matemático atribuído à palavra área.
A resposta de EL contém aspectos relativos à alteridade, autonomia e aos saberes
docentes.
Os significados atribuídos pelos estudantes à palavra “área” foram formulados em
função dos domínios de experiência de cada um, de seus mundos tangíveis. Nota-se, entre as
respostas dos discentes: “área de brincar”, “área de serviço”, “pequena e grande área do
futebol”, nenhuma menção a conteúdos da matemática escolar como, por exemplo, “área de
figura plana”, mas todas tinham potencial para ajudá-los a atribuir ao termo área o significado
de medida de uma superfície.
A professora reconheceu as diferenças entre o próprio conhecimento e o dos alunos
(alteridade), creditou à formulação de perguntas (saberes docentes) uma estratégia para
potencializar a aprendizagem dos alunos (autonomia).
Retomando as aulas sobre frações equivalentes, compreendemos o conhecimento de
EL sobre números racionais como um amálgama de saberes da formação profissional, saberes
específicos da disciplina e saberes curriculares.
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Frações equivalentes é um conteúdo previsto no currículo de matemática do 5º ano da
rede municipal de ensino de São Paulo (SÃO PAULO, 2017); faz conexões com outros
conteúdos da matemática escolar e também resolve situações do cotidiano envolvendo,
principalmente, a proporcionalidade.
Quanto à participação dos alunos à pergunta sobre o significado do termo equivalente,
segundo EL, quase sempre são os mesmos alunos que respondem; os que têm dificuldade quase
nunca falam e às vezes, mesmo com os colegas falando, eles não chegam a conclusão alguma,
sempre esperando pela definição da professora (Professora EL – Apêndice E, item “j”).
A resposta de EL evidenciou mais uma percepção do exercício da alteridade docente:
os alunos não aprendem do mesmo modo e no mesmo tempo, fato que exige muito mais dela,
de modo a propiciar a aprendizagem de todos.
Consciente do conhecimento prévio dos alunos sobre o termo “equivalente” e a
expressão “fração equivalente”, EL distribuiu a folha com a primeira atividade, na qual os
alunos deveriam pintar a porção correspondente a cada fração e marcar com um “X” as frações
equivalentes entre si (Apêndice E, item “h”)
A escola adota uma coleção de livros entre as selecionadas pelo PNLD, do MEC. Quais
motivos levaram EL a optar por três atividades, encontradas em sua pesquisa realizada em sites
da internet, e preterir as propostas relativas às frações equivalentes do livro didático? De acordo
com a professora, as atividades em folha atendiam melhor ao objetivo da aula – o
reconhecimento de frações equivalentes; ademais -, o livro não é consumível, trazia apenas um
exemplo simples e logo situações mais complexas (Professora EL – Apêndice E, item “j”).
Nós deduzimos que a resposta da professora sublinha a articulação entre saberes
docentes provenientes de diferentes fontes: disciplinares, curriculares, profissionais e
experienciais, e aspectos da alteridade, autonomia e autoridade docentes.
As atividades propostas foram selecionadas por conta dos saberes apropriados por EL
em sua formação, inicial ou continuada; dos saberes próprios da matemática e dos saberes
acerca dos objetivos, conteúdos, métodos, recursos e instrumentos de avaliação.
Todavia, os saberes experienciais foram preponderantes na adoção de folhas avulsas
em detrimento das propostas do livro didático, dado que o conhecimento da professora EL
relativo aos alunos das três turmas em que lecionava matemática, construído por ela ao longo
do ano letivo, foi imprescindível na seleção das três atividades.

316

Confirmando ações docentes observadas nas aulas anteriores, EL coordenou a leitura
compartilhada dos enunciados, certificou-se de que os alunos tinham compreendido o que era
para fazer. A maioria não teve dificuldade em realizar a atividade e fez intervenções pontuais
com os demais alunos.
Ao escutar respostas ou comentários dos estudantes, a professora fez perguntas com a
intenção de saber como eles chegaram a determinada resposta ou conclusão e os incentivou a
retomar as anotações, reorganizar as ideias e se conscientizar de erros não percebidos.
Um aluno afirmou que 1/3 era equivalente a 3/3. Em vez de lhe dizer que estava errado
porque uma parte do inteiro não podia ser equivalente ao próprio inteiro, a professora EL
perguntou: “1/3 é equivalente a 3/3? Por quê?”
A ação de EL dialoga com o ouvir hermenêutico (MENEZES et al., 2014), adotado
pelo professor com o intuito de conhecer e avaliar o pensamento dos discentes, a fim de apoiálos no processo de instrução e na tomada de decisões. A pergunta da professora favoreceu a
exploração e negociação de significados pelos alunos visto que EL passa a impressão de pensar
com os alunos e não por eles.
Nas aulas desse dia, EL vivenciou uma situação na qual o professor é, socialmente,
associado ao profissional que sabe de tudo. O fato aconteceu durante a indicação de uma fração
equivalente a 3/8. Minutos depois, um estudante disse que a professora tinha errado, pois a
fração representada era, na realidade, 3/8. E ele estava com a razão.
Os demais colegas de turma se mobilizaram e fizeram comentários a respeito deste
aluno: “É a primeira vez que isso acontece! Vai ganhar um biscoito! Deixa ele aprender!”
Após a turma se acalmar, EL falou ao aluno: “Vai lá e conserta”.
A sociedade concebe professores como profissionais infalíveis, oniscientes e, em função
desta representação, diante de qualquer erro docente a sua competência pode ser colocada em
xeque, primeiramente pelos alunos e posteriormente pelos pais e outros atores sociais.
Como EL se sentiu quando o aluno percebeu o erro cometido por ela na representação
da fração 3/7? Diante de situações parecidas, ela sempre age desta maneira, isto é, lidando com
naturalidade e incentivando os alunos a corrigir o que errou. Os alunos se impressionam, dizem
ser um absurdo a professora errar. EL sempre enfatiza que todo mundo erra e que existem
muitas coisas que ela não sabe (Professora EL – Apêndice E, item “j”).
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As respostas de EL baseiam-se nas representações que a sociedade faz dos professores,
particularmente dos que ensinam matemática, acentuadas por formações e práticas docentes
deste componente curricular historicamente conduzidas por uma didática prescritiva e
normativa aplicada a esta área de conhecimento dominada pela ordem e verdade absolutas.
Estes são componentes favoráveis à construção da crença, pela sociedade, de que todo professor
que ensina matemática deve saber tudo e não pode cometer nenhum erro relativo a qualquer
conteúdo da matemática escolar.
No entanto, a resposta dada pela professora EL evidenciou a possibilidade de
representações individuais, entretecidas nas representações coletivas, influenciarem na
reelaboração destas últimas, tornando-as mais próximas da realidade social vivenciada por ela
e os alunos.
Conforme relatado anteriormente, os demais alunos se mobilizaram e fizeram
comentários a respeito do colega que descobriu o erro: “É a primeira vez que isso acontece! Vai
ganhar um biscoito! Deixa ele aprender!” Os comentários insinuavam que, segundo alguns
colegas de classe, exibir conhecimentos matemáticos não era uma característica desse aluno.
Ao pedir a esse aluno a correção do erro cometido por ela, a professora permitiu aos
demais refletirem sobre os pré-conceitos que eventualmente possuíam em relação a este colega .
Além disso, ao deixar a correção sob a responsabilidade daquele aluno, a professora aproximouse dos educadores matemáticos, cujas concepções de ensino e aprendizagem se afastam do
padrão: em sala de aula, o professor é o único ator social responsável por ensinar algo aos
demais (CÉSAR, 2000; D’AMBRÓSIO, 2014; GARCIA, 2012; MACHADO, 2008;
MEDEIROS JÚNIOR, 2007; OLIVEIRA; PALIS, 2011; ONUCHIC, 2005; ONUCHIC;
ALLEVATO, 2005; PÉREZ; RAMÍREZ, 2011; ROMÃO, 2000; SANTOS, 2014, 2015).
Tal atitude de EL também a aproximou da ideia de alteridade de Lévinas (2005). Não
é a alteridade baseada na ideia de que a maldade e todas as falhas sociais se originam nos outros;
ou que, mesmo reconhecendo as diferenças nos outros, sou indiferente a elas porque sou mais
poderoso e estou acima dos outros. Não é também a alteridade sujeita à necessidade de tolerar
a outro, independentemente de ele ser indiferente para mim.
É a alteridade concebida como a busca de formas mais humanas nos relacionamentos
interpessoais, nas quais um se responsabiliza pelo outro (LÉVINAS, 2005), materializada na
atitude do aluno em indicar o erro cometido pela professora e na aceitação desta, acompanhada
pelo pedido de o próprio aluno representar a fração corretamente.
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É uma convivência na qual a professora complementa os alunos e vice-versa, quando
um comunica ao outro algo não percebido ou realizado incorretamente.
Em síntese, a professora EL investiu a sala de um contexto social e cultural onde
estudantes e professora interagiam entre si, por meio da circulação dos conhecimentos
singulares de cada um, circunstância na qual a comunicação entre estes atores sociais favorecia
a corresponsabilidade de cada um pela aprendizagem de todos.
Erro desfeito, os alunos foram orientados a se juntarem a fim de trocar ideias, discutir
as respectivas resoluções, justificando-as. A professora corrigiu atividade coletivamente após
todos os alunos terminá-la.
O primeiro item solicitava a indicação das frações equivalentes entre 1/3, 3/7 e 3/9 do
mesmo inteiro. A professora EL observou os alunos enquanto eles realizavam a atividade e
depois incentivou a apresentação de diferentes estratégias para chegar à resposta.
AL1: 1/3 e __/9: aumentou três vezes de um denominador para o outro. O numerador
é o 3.
AL2: 1/3 e __/9: dividi a figura original, onde está representada a fração 1/3, em nove
partes iguais. O numerador é o 3.
O próximo item envolvia a identificação da equivalência entre as frações 4/16, 2/8 e
1/4 do mesmo inteiro, apoiada em ilustrações parecidas com estas:

Ilustração 3 – Representação das frações 4/16, 2/8 e 1/4 do mesmo inteiro

Fonte: o autor.

A correção deste item foi realizada pela análise de duas resoluções diferentes,
percebidas pela professora enquanto circulava entre os alunos.
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Em ambos os itens da atividade 1, ao garantir a partilha das diferentes resoluções, EL
favoreceu o desenvolvimento das habilidades de exposição e de argumentação dos alunos, tanto
na defesa da própria resolução quanto na crítica ou esclarecimento das soluções alheias
(CORRÊA, 2009b). Também foi uma estratégia por meio da qual ela pôde perceber como os
alunos pensaram, identificar possíveis concepções erradas e como a linguagem matemática foi
utilizada por eles.
Tais ações são essenciais no estabelecimento de sentido ao próprio trabalho
desenvolvido por EL. Como a atividade docente possui um caráter contextual e interativo, é a
convivência entre ela e os estudantes o meio pelo qual a professora pensa, sente e age motivada
pelo contexto da ação onde atua (SANTOS, V., 2012).
Entretanto, embora necessárias, estas ações não são suficientes, caso não estejam
articuladas: à tomada de decisões materializadas em intervenções docentes reguladas, não
somente pelo planejamento anual, mas, e sobretudo, pelo conhecimento do aluno (alteridade e
autonomia docente); e ao contato interpessoal (autoridade docente) favorável à participação de
cada um no desenvolvimento das aulas.
Conforme evidenciado anteriormente, a professora EL encaminhou a correção da
verificação da equivalência entre as frações 4/16, 2/8 e 1/4 apoiada nas resoluções de dois
alunos, GU e LC.
Ilustração 4 – Representação das frações 4/16, 2/8 e 1/4 do mesmo inteiro – aluno GU

Fonte: o autor.
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Ilustração 5 – Representação das frações 4/16, 2/8 e 1/4 do mesmo inteiro – aluna LC

Fonte: o autor.

Diante das duas resoluções diferentes, EL estabeleceu com os alunos a interação
descrita a seguir:
EL: O GU representou 4/16 nesta parte, representou 2/8 nesta parte do inteiro
e 1/4 nesta parte. [passou o giz em cada parte correspondente às frações do
inteiro]. Olha o da LC: 4/16 ocuparam esta parte. Aqui, 2/8. Ela pintou
alguma coisa errada?
ALUNOS: [em coro] Nãooo!!!
EL: E o GU, ele pintou alguma coisa errada?
ALUNOS: [em coro] Nãooo!!!
EL: Não, ele pintou certo. Quais as frações equivalentes?
ALUNOS: [em coro, após alguns segundos em silêncio] As três!!!
EL: Presta atenção. Como a gente falou no início da aula, fração equivalente
tem que equivaler à mesma proporção, a mesma quantidade. Então, a LC
está errada, sim ou não?
ALGUNS ALUNOS: Não!!!
OUTROS ALUNOS: Sim!!!
AL3: Mais ou menos.
EL: Ela não está errada. O que aconteceu com o jeito quer a LC pintou?
[Vários alunos falam ao mesmo tempo].
EL: E quando a gente olha, fica mais fácil de visualizar o jeito que o GU
pintou, ou o jeito que a LC pintou?
ALUNOS: [em coro] GU!
EL: O jeito que o GU pintou. Eu só pedi para os dois representarem porque
não estão errados, não. Estão certos. O importante é indicar quais frações
são equivalentes. Porque, desta maneira, se você olhar só para o desenho,
pode ser que você tenha mais dificuldade de localizar [as frações
equivalentes]. Porque se eu pegar aqui [referindo-se à representação da
fração 4/16 feita por GU], esta parte vai ficar em cima, não vai?
ALUNOS: [em coro] Vai, vai.
EL: Vai, vai ficar igualzinho. Certo. Agora [referindo-se às representações
correspondentes à fração 2/8], se eu pegar essa aqui, descer estes dois
quadrados, a solução de LC fica igual à de GU. Eu coloquei assim para vocês
verem que, de vez em quando, você tem que analisar o desenho porque,
dependendo do modo como ele é pintado, você pode ter a impressão de que
não são equivalentes. Mas na verdade, são. É só você analisar desenho por
desenho. Então, quais frações são equivalentes?
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Nota-se, na interação acima, que a professora pediu aos demais alunos para analisarem
as resoluções de GU e de LC. Eles disseram que tanto GU quanto LC estavam corretos. Em
seguida, perguntou quais frações eram equivalentes entre si. A resposta foi unânime: 4/16, 2/8
e 1/4.
Os próprios estudantes, incluindo LC, concluíram que, visualmente, era mais fácil
perceber a equivalência entre as frações pela solução de GU.
Não obstante o surgimento de uma resolução imprevista, EL teve o cuidado de não
desmerecer o modo como LC resolveu a atividade. Pelo contrário, transformou-a em objeto de
estudo de todos os alunos, incentivando a troca de ideias, de interpretações particulares e de
conhecimento que se torna partilhado se “os interlocutores concordarem com a validade dos
referentes, dos exemplos, das analogias e das conexões apresentadas durante a comunicação”
(SERRAZINA; RIBEIRO, 2012, p. 1.371).
A resposta da professora às perguntas: “como ela se sentiu quando se deparou com as
resoluções de GU e LC?”, e “o que pensou em fazer diante das duas maneiras diferentes de
representar as mesmas frações?” (Apêndice E – item j), corroboram as afirmações acima. EL
começou a pensar em uma alternativa para ajudar os alunos a estabelecer relações entre
representações e favorecimento da percepção de equivalência entre duas ou mais frações do
mesmo inteiro.
Ao mesmo tempo, a professora EL se surpreendeu com o fato de eles terem pintado
tão diferente, pois não esperava. Segundo ela, era muito óbvio pintar procurando semelhanças
(Apêndice E – item j).
Após a correção coletiva da primeira atividade, EL distribuiu a folha com as atividades
2 e 3. Fez a leitura em voz alta e, enquanto os alunos as realizavam, propôs atividades
diferenciadas àqueles com maior dificuldade de aprendizagem.
As três atividades propostas pela professora tinham relação entre si: as respostas da
última estavam nas duas primeiras, peculiaridade não percebida pelos alunos.
Segue abaixo a interação estabelecida entre a professora e os alunos após a correção
coletiva das duas primeiras atividades.
EL: Aí, chegou a última!
AL4: Professora, no meu não está 6, está 8!
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EL: Gente, não é um 8, é um 6. Ficou pequeninho para economizar a folha
de sulfite. Eu falei para vocês que eu preciso comprar as folhas. Vocês não
trazem, eu peço um pouquinho...

A professora retoma, ou melhor, inicia a correção da atividade 3.
EL: Olha só, olha só a atividade que me deixou brava! Passei olhando, vocês
estavam fazendo. E aí, o que aconteceu? Vocês tinham que encontrar,
sozinhos, frações equivalentes a um terço. Pelo amor de Jesus Cristo, o
primeiro exercício era o quê, a gente encontrou frações equivalentes a...
ALUNOS: Um terço.
EL: Ah!!! A um terço. Qual é a diferença entre este exercício e o primeiro?
ALUNOS: Nada!!!
EL: Aí eu passei e as pessoas estavam assim: ah?, hein?, uh? Eu não sei...
Gente, a resposta estava aí na folha. Se a pessoa tivesse prestado atenção na
aula, né, GU, ela teria sacado, a resposta estava lá.

Dissociadas do contexto da aula e das demais ações de EL, observadas nesta e nas
aulas anteriores, a firmeza e o teor das palavras proferidas por ela podem ser interpretados, à
primeira vista, como manifestações de seu poder sobre os alunos, por intermédio de sua função,
e não devido à sua competência.
Como a professora lidou com essa situação? EL se sentiu impotente e decepcionada,
pois esperava sempre que eles lhe surpreendessem e superassem suas expectativas. Apesar de
esperar essa atitude, ela ficaria mais satisfeita se eles falassem: “professora, você fez errado e
deu as respostas na atividade 1” (Professora EL, Apêndice E, item j).
Estas palavras de EL, além de contradizerem a suposição elaborada de antemão,
relativa à firmeza e ao teor de suas palavras em classe, mostraram a necessidade de conhecer o
contexto no qual elas foram expressas, articulado à sua prática docente ademais da manifestada
por ela naquele momento.
O modo como EL geria os alunos e lidava com os conflitos durante a resolução das
atividades propostas, observado nestas e nas aulas anteriores, aproximava-se da manifestação
de autoridade favorável à participação de todos os estudantes.
Com efeito, as palavras de EL estavam relacionadas ao poder que ela exercia sobre os
alunos, mas aquele relacionado ao seu conhecimento, a suas experiências, à sua capacidade de
se autorizar (CUNHA et al., 2004).
Durante todo o desenvolvimento da aula, a professora incentivou muito os alunos a
estabelecerem relações, a tirarem conclusões. Contudo, eles não foram estimulados a registrar
no caderno as aprendizagens correspondentes. Quais são os argumentos apresentados por EL
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para não propor estes registros aos estudantes? Segundo a professora, geralmente eles registram
as definições apresentadas no livro didático, comprovando as próprias aprendizagens; às vezes
registram essas definições antes da aula ocorrer, dizem a ela que não entenderam nada, então,
após as discussões EL volta ao registro para, junto com os alunos, certificarem-se do
entendimento das ideias registradas (Professora EL – Apêndice E, item “j”).
EL complementou as próprias ideias informando a falta de hábito em registrar as
conclusões deles com a “linguagem” apresentada pelos próprios estudantes para definir as
coisas, ação, segundo ela, carente de mudança, pois se preocupa demais em registrar com os
termos ditos “corretos”. (Professora EL – Apêndice E, item “j”).
Essa resposta deixou claras suas concepções a respeito da sistematização das
aprendizagens dos alunos e sobre a função da linguagem matemática, ou seja, a professora fez
uma autocrítica à insistência em valorizar a linguagem matemática em detrimento da linguagem
usada pelos alunos.
A professora EL tem razão em se inquietar com a relação entre a linguagem
matemática e a aprendizagem dos estudantes. A linguagem matemática é fundamental na
comunicação de conceitos e procedimentos matemáticos; contudo, seu uso deveria ser
consequência da necessidade de se comunicar de maneira mais efetiva, e não de uma imposição
estabelecida por orientações curriculares, materiais didáticos ou pelo próprio professor.
Diversos estudos relativos à resolução de problemas apontam a incompreensão da
linguagem matemática como um dos fatores responsáveis pelas dificuldades dos alunos nas aulas
de matemática da escola básica (BOAVIDA et al., 2008; CASTRO MARTÍNEZ, 2008;
SMOLE; DINIZ, 2001)
As três atividades propostas pela professora EL auxiliam os alunos a deduzir como
uma fração se transforma em outra equivalente e o significado de uma fração ser equivalente a
outra. Nos próximos parágrafos, são apresentadas sugestões de alterações nas atividades
realizadas ou a proposição de outras, com a finalidade de ampliar o conhecimento dos
estudantes acerca de frações equivalentes.
Fração equivalente do mesmo inteiro
Propor a resolução de atividades nas quais a equivalência entre duas ou mais frações
estejam associadas ao mesmo inteiro, porque uma fração não diz nada sobre o tamanho do todo
ou o tamanho das partes: ela informa apenas a relação entre as partes e o todo.
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a) Uma possibilidade é propor atividades nas quais os alunos são incentivados a
comprovar por que frações nas quais os numeradores e denominadores são n vezes os valores
correspondentes aos termos de outras não são, necessariamente, equivalentes.
Por que, na situação a seguir, as frações 2/3 e 8/12 não são equivalentes, apesar de 2
x 4 = 8 e 3 x 4 = 12?

Ilustração 6 – Representação das frações 2/3 e 8/12 de inteiros contínuos

Fonte: o autor.

Propor atividades parecidas envolvendo inteiros discretos.
Por que, na situação abaixo, as frações 3/5 e 6/10 não são equivalentes, apesar de 3
x 2 = 6 e 5 x 2 = 10?
Ilustração 7 – Representação das frações 3/5 e 6/10 de inteiros discretos

Fonte: o autor.

b)

Utilizar outros materiais didáticos no tratamento do conceito de frações

equivalentes.
Determine, em cada caso, as frações equivalentes:
b.1)
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Ilustração 8 – Frações equivalentes a 4/5

Fonte: o autor.

b2)
Ilustração 9 – Frações equivalentes a 12/28

Fonte: o autor.

c) Análise de resoluções de situações envolvendo frações equivalentes.
Um estudante no 4º ano disse que 3/4 e 5/6 são do mesmo tamanho porque ambos têm
uma parte faltando. Você concorda? Explique.
d) Propor atividades nas quais as relações entre as frações equivalentes não sejam tão
evidentes, pois não há um múltiplo comum entre os respectivos numeradores e denominadores:
As frações 9/12 e 21/28 são equivalentes? Por quê?
Os estudantes podem responder à pergunta representando as frações de um mesmo
inteiro e perceberem a equivalência entre 9/12, 21/28 e 3/4.
As sugestões apresentadas acima se sustentam porque por meio delas é possível
abordar o conceito e o algoritmo alusivos às frações equivalentes.
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Duas frações são equivalentes se são representações do mesmo tanto do mesmo todo
(conceito) e, para conseguir uma fração equivalente a outra, multiplicam-se ou dividem-se os
dois termos desta fração por um mesmo número diferente de zero (procedimento).
A intenção de todas as sugestões é ampliar a compreensão do conceito de fração
equivalente, auxiliar os alunos a separar conceito de procedimento, e reconhecer quando, em
uma atividade, o procedimento é mais significativo do que o conceito, ou quando apenas o
conceito é necessário e suficiente em sua resolução.
Consoante às ações docentes desenvolvidas pela professora EL, as atividades
sugeridas incentivam a interação entre os alunos nas aulas de matemática, através das
resoluções compartilhadas por eles, envolvendo-os em processos de conjectura, negociação de
significados, provas e refutações (SCHOENFELD, 1996).
Aula do dia 9.11.2017
Os conteúdos da última aula da professora EL observada pelo pesquisador foram os
números racionais na forma decimal, em outra turma de 5º ano.
Os 18 alunos estavam organizados individualmente. EL iniciou a aula perguntando
quem tinha realizado a pesquisa: “Onde vocês encontram os números decimais”. Vários alunos
levantaram as mãos (Apêndice E, item “l”):
Professora EL: Onde vocês encontram os números decimais?
Aluno 1: Mercados.
Aluno 2: Shopping.
Aluno 3: preços.
Aluno 4: ml.
Professora EL: Sim. Mas eles aparecem exatamente onde?

Diante das respostas muito genéricas, a professora solicitou exemplos mais
específicos: garrafas (1,5 L); cola, jogos (preços), livros de matemática.
Aluno 1: garrafas (1,5L)
Aluno 2: cola, jogos (preços)
Aluno 3: livros de matemática.
Professora EL [sorrindo]: Livro de matemática não vale. Onde mais se vê
decimais?

EL esperava respostas associadas às alturas dos alunos, às notas das provas e trabalhos
e algo relacionado a games ou tecnologias, apesar de ela não saber se existe ou não algo
relacionado. (Professora EL - Apêndice E, item “m”)
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Bem-humorada, EL disse que não valia citar o livro de matemática e, percebendo
exemplos restritos a preços e medidas de capacidade, questionou: “Onde mais se veem
decimais?”
Nós interpretamos o sorriso da professora EL não como uma manifestação de desdém
à resposta do aluno, mas como uma intenção de incentivar os estudantes a extrapolar os
exemplos presentes em livros didáticos de matemática, de modo a apresentar situações
envolvendo números racionais representados na forma decimal presentes no cotidiano fora dos
muros da escola.
Observa-se, na primeira parte dessa aula, a manifestação da autonomia de EL e de seus
saberes docentes. Assim como ocorreu nas aulas envolvendo frações equivalentes, a professora
optou pela proposição de uma atividade não prevista no livro didático, cujo desenvolvimento
solicitava a alusão aos domínios de experiência dos alunos sobre números racionais na forma
decimal.
Por sua vez, os saberes docentes permitiram à professora EL selecionar, entre todas as
atividades conhecidas por ela, a mais adequada para iniciar o estudo dos números racionais
representados na forma decimal nas turmas de 5º ano.
A escuta atenta da professora durante a socialização das pesquisas foi fundamental na
identificação do predomínio de quantidades relativas a dinheiro ou a medida, como exemplos
de números decimais.
Em seguida, perguntou aos alunos: “Para que serve a vírgula?” Classe em silêncio.
Alguns alunos com expressões de dúvida no rosto. A professora aguardou. Em sua pergunta
cabiam diversas respostas, não somente as relativas ao uso da vírgula em matemática, mas
também aos usos deste sinal gráfico na língua portuguesa.
Duas alunas responderam:
AL1: Indicar números decimais, números não inteiros.
AL2: Separar as casas.

A professora apoiou-se nas respostas de AL1 e AL2 para conectar décimos, centésimos
e milésimos às unidades, dezenas, centenas etc., e escreveu, no quadro de ordens, exemplos de
números racionais representados na forma decimal sugeridos pelos alunos.
EL poderia optar entre a exposição e a explicação com o intuito de abordar conceitos
concernentes aos números racionais na forma decimal. A exposição é uma forma de o professor
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dizer algo quando introduz novos termos, novas ideias ou maneiras de pensar, segundo a sua
própria perspectiva (MATOS; SERRAZINA, 1996). Diferentemente da exposição, a
explicação é uma interação que permite o exercício da alteridade docente, pois leva em conta
as perspectivas dos alunos, reconhece a diferença entre pensamentos de docente e de discentes
e se desenvolve por meio dos termos e ideias próprias dos repertórios dos estudantes (MATOS;
SERRAZINA, 1996).
Enquanto a exposição se organiza em torno do professor, pois ele é o centro para o
qual devem convergir todas atenções dos alunos, a explicação é descentralizada e permite
interações entre os alunos e entre estes e o professor. Portanto, ouvir uma explicação assume
um aspecto muito diferente de ouvir uma exposição.
Todavia, a explicação somente tem sentido quando os atos de ouvir e de dizer estão
articulados entre si.
A professora EL assim procedeu: escreveu no quadro de ordens unidades de milhar
(UM), centenas (C), dezenas (D) e unidades (U) e parou por aí. Em seguida, fez duas perguntas:
“O que vocês fizeram quando queriam mostrar a parte não inteira de um número? Quais são os
nomes das casas decimais?”
Percebe-se a opção de EL por perguntas cujas respostas validavam os conhecimentos
e as pesquisas realizadas pelos alunos e a respectivas capacidades de participar da explicação
de conhecimentos relativos aos números racionais na forma decimal. Para tanto, a professora
elaborou perguntas com a intenção de ampliar o conhecimento dos estudantes e cujas respostas
os incentivaram a retomar os estudos sobre frações decimais e os nomes das ordens decimais
abaixo da unidade.
EL retomou a pesquisa incentivando os estudantes a relacionar centavos e centésimos.
Estabelecidas as relações, anotou o número 0,5 na lousa e perguntou: “por que na parte inteira
tem zero?”
Finalmente, a professora articulou representações decimais e fracionárias às frações
equivalentes, com o intuito de tratar os diversos registros do mesmo número racional, e escreveu
na lousa: 0,5 = 5/10 = 1/2.
A última atividade realizada pelos alunos foi a elaboração coletiva de um texto cujo
tema foi o conteúdo estudado na aula. Para tal, EL anotou o título do texto “Números decimais”
e os alunos iniciaram a produção textual:
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ALUNOS: Os números decimais servem para representar...
[vários alunos falam ao mesmo tempo. EL interrompe]
EL: Eu vou falar uma coisa para vocês: vou escrever o que vocês estão
falando, do jeito que estão falando. Se vocês não me falarem: vírgula, ponto
final, vai ficar aí. Só estou avisando. Para representar o quê?
ALUNOS: números não inteiros...

Duas alunas sugeriram outros usos dos números racionais representados na forma
decimal.
EL: E aí gente, vocês têm que ajudar também! Só as duas vão falar?
ALs: ... para separar os algarismos após a vírgula.
EL: E? Só? Se uma pessoa lê este texto, lê, lê, entende o que é número
decimal? Ficou legal? Vamos ler juntos em voz alta: um, dois, três...
ALs: Os números decimais servem para representar números não inteiros e
para separar os algarismos após a vírgula.
EL: Deu para entender legal? Está faltando informação? Está sobrando
informação?
AL1: A RO falou: e também inteiros.
EL: Aonde a gente vai encaixar isso?
Vários alunos falaram ao mesmo tempo.
EL: Não, mas aí me fala. Fala que a gente conserta. Não tem problema, não
estou escrevendo o texto, só estou arrumando...
AL2: Depois do inteiro.
EL: Depois do inteiro? O que eu escrevo?
AL2: Apaga tudo.
A professora ficou de frente para todos os alunos.
EL: Apaga tudo?
AL2: Não. Escreve depois de não inteiros.
EL registrou na lousa a sugestão da aluna e o texto ficou assim: “Os números
decimais servem para representar números não inteiros e inteiros, e para
separar os algarismos após a vírgula”.

A cada sugestão textual compartilhada por um estudante, a professora perguntava:
“quem está de fora entende o texto produzido por vocês?”
Devido ao término da aula, ficou acordado entre a professora EL e os alunos que o
texto seria retomado na próxima aula de matemática.
A produção coletiva de um texto, além de favorecer a corresponsabilidade de alunos e
professora pelas aprendizagens de todos, também é uma estratégia que:
•

auxilia a desconstrução da crença segundo a qual o professor é o detentor dos
conhecimentos apresentados na forma mais sistematizada possível;

•

envolve os alunos em situações parecidas às vividas por eles fora da escola: processos
interativos entre atores sociais, existência de momentos críticos, de situações
controversas, carentes de justificativas.
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A professora EL disse que o texto coletivo já estava planejado, porque ela fez
pesquisas de como iniciar o trabalho com decimais, e procurou em livros didáticos, não
encontrando nada que lhe agradasse. Mas, a professora também registrou que já leu textos de
livro didático depois de os alunos fazerem as cópias desses nos cadernos. Quando, em outras
turmas, pediu aos alunos para copiarem a explicação do livro didático sobre o cálculo da área
de formas retangulares e quadradas, observou incompreensões sobre as ideias apresentadas pelo
autor. No mesmo dia elaborou nessas classes, um texto coletivo sobre área (Professora EL –
Apêndice E, item ‘m”)
A professora EL, ao propor a produção coletiva do texto, valorizou o conhecimento
matemático dos alunos e o articulou à linguagem matemática presente nos materiais didáticos
(folhas com atividades avulsas e o livro de matemática). Finalmente, diante de propostas
avaliadas por ela como inadequadas na abordagem da definição de números racionais na forma
decimal, optou por explicá-la se baseando em exemplos dos alunos durante e elaboração de um
texto coletivo (Apêndice E, item “m”).
Uma aula cujo objeto de estudo são os números racionais na forma decimal, pode ser
realizada de diversas maneiras. Seguem abaixo duas delas:
1) O professor faz muitas, muitas perguntas aos alunos. Não expõe, não explica nada
sem antes fazer uma pergunta a eles, pois usa as respectivas respostas para avançar com o
conteúdo. Diante de respostas inadequadas, o professor se espanta, brinca, sinaliza as
incoerências e/ou imprecisões, e faz outras perguntas. Coloca os alunos em dúvida, os faz
repensarem sobre as próprias respostas e as dos demais colegas. Finalmente, o professor propõe
a produção coletiva de um texto, ou melhor, de uma frase, sujeita a alterações, após 15 minutos
de interações entre ele e os alunos.
2) O professor expõe o significado de número racional na forma decimal; a função da
vírgula; os nomes das casas decimais; como é feita a leitura e a representação de números
racionais representados na forma decimal. Termina a aula solicitando aos alunos a realização
de um ou dois exercícios do livro didático.
Por que a professora EL desenvolveu a aula de acordo com a primeira maneira? Se
alguém lhe dissesse ser a segunda maneira a mais adequada para aprender matemática, como
ela se posicionaria a respeito?
Porque os resultados me apontam que quando os alunos participam
ativamente da proposta da aula, prestam mais atenção, sentem-se desafiados,
muitos aprendem. E se esquecerem um dia, quando se depararem com
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alguma situação, vão se recordar de alguma coisa e amadurecerem o que já
conhecem.
Também porque diversas aulas que eu vivenciei dessa maneira, tornaram-se
mais significativas e momentos de aprendizagem para mim.
Eu responderia que a segunda maneira poderia ser que desse certo com
alguns alunos e em alguns momentos, mas que certamente esse método o
ano todo se tornaria cansativo e desinteressante, além do risco maior dos
alunos se esquecerem com mais facilidade ou até mesmo não aprender
verdadeiramente e sim reproduzir as técnicas. E sim que eu acho que as
técnicas são importantes e devem ter seu momento (eu também faço isso),
porém na introdução e compreensão dos conteúdos eu acho imprescindível
que os alunos participem. (Professora EL, Apêndice E, item “m”)

Em todas as aulas observadas, os alunos trouxeram para a sala aspectos do cotidiano
vivido por eles fora da escola. Organizar aulas desta maneira abre espaço a imprevistos de todas
as naturezas: cognitivos, afetivos, sociais..., fato que não incomoda a professora EL. (Professora
EL, Apêndice E, item “m”).
Contudo, um professor pode se afastar desse jeito de organizar as aulas, pois tem
insegurança, medo de algo fugir ao seu controle, ou até mesmo de os alunos o julgarem
incompetente para lecionar, após perceberem o seu desconhecimento diante de algum assunto.
Se um professor desejasse realizar uma aula parecida com a desenvolvida por EL, mas não
tivesse coragem de colocá-la em prática, o que a professora lhe diria?
Eu diria para ele pensar qual é o objetivo dele e das aulas dele. Porque os
meus são que os alunos aprendam alguma coisa. Sei que não atinjo todos,
que preciso aprender muito e quero que isso aconteça. Então, não quero que
os alunos me respeitem e me vejam como “ídolo”, porque no pensamento
deles, eu (a professora) “sei tudo”; ao contrário, preciso que eles entendam
que ninguém sabe de tudo, que estamos aprendendo, que eu erro igual a eles.
E o que eles já sabem pode ajudar muito na aula.
Acredito que agindo assim me torno mais acessível a eles, para que possam
perguntar, tirar dúvidas, ir à minha mesa sempre que desejarem. E aí, sim,
espero o respeito deles. Pois meus alunos me respeitam porque sabem que
podem contar comigo, que eu posso ajudá-los e que eu também respeito o
conhecimento que eles já possuem. Diria, por fim, que os alunos aprendem
mais quando sentem-se confiantes e valorizados durante as aulas.
(Professora EL, Apêndice E, item “m”)

As respostas da professora EL aproximam-se da ideia de sala de aula entendida como
o lugar do encontro entre atores sociais, membros de uma mesma cultura e, ao interagirem entre
si, compõem uma comunidade na qual a convivência é fundamental. Neste cenário, as
assimetrias de conhecimento, poder e de papéis não são colocadas em prática com a intenção
de subjugar os mais ignorantes, os menos poderosos e os ocupantes de posições hierárquicas
inferiores, mas para construir e manter, permanentemente, o sentido de pertencimento de todos
os seus componentes.
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Deduz-se da resposta de EL aspectos de autoridade fundamentada na sua capacidade
em auxiliar os alunos a aprender e a enfrentar as próprias dificuldades, e não na ideia de
controle.
Finalmente, ao assinalar o favorecimento das aprendizagens dos estudantes pela
valorização de suas autoestimas, a professora manifestou indícios relativos às próprias
alteridade (LÉVINAS, 2005; OLIVEIRA, 1999) e autonomia docente (BAZÁN; GONZÁLEZ,
2007; CUNHA et al.,2004).
A realização da pesquisa sobre números racionais na forma decimal permitiu o
estabelecimento de relações entre a matemática escolar e o cotidiano dos alunos, enquanto a
produção do texto coletivo favoreceu a retomada das aprendizagens referentes aos sentidos
atribuídos pelos estudantes aos números decimais e sua utilidade. Nos próximos parágrafos são
apresentadas as sugestões de alterações nas atividades realizadas ou a proposição de outras, que
poderiam ampliar o conhecimento dos estudantes sobre o conteúdo estudado nessa aula.
I)

Comparação entre números racionais na forma decimal

Os alunos tendem a aplicar, em situações envolvendo números racionais,
conhecimentos válidos somente no conjunto dos números naturais. Propor atividades nas quais
eles possam refletir sobre as condições de validade destes conhecimentos é uma possibilidade
de ajudá-los a discernir o que é valido em apenas um conjunto, ou em ambos.
Observe como André e Júlio escreveram em ordem crescente alguns números racionais
na forma decimal:
André: 0,5 – 0,23 – 0,472 – 0,1565
Júlio: 0,1565 – 0,23 – 0,472 – 0,5
Quem ordenou os números corretamente? Como pensou o aluno que ordenou os
números incorretamente? Quais sugestões você daria a esse aluno para ajudá-lo a ordenar
números decimais corretamente?
II) Relação entre o Sistema Métrico Decimal e Sistema de Numeração Decimal
a) Solicitar aos alunos a realização de uma pesquisa sobre a origem e os usos do
Sistema Métrico Decimal.
Produção de um texto coletivo, a partir dos dados coletados durante a pesquisa.
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Decisão coletiva sobre o conteúdo do texto, sobre os alunos responsáveis pela autoria
de determinada parte, e como o texto será divulgado à comunidade escolar.
b) Análise do quadro: Sistema Métrico Decimal e Sistema de Numeração Decimal.

Ilustração 10 – Sistema Métrico Decimal e Sistema de Numeração Decimal
Unidades de

Centenas

Dezenas

Unidades

Décimos

Centésimos

Milésimos

Quilômetro

Hectômetro

decâmetro

Metro

decímetro

centímetro

Milímetro

Quilograma

Hectograma

decagrama

Grama

decigrama

centigrama

Quilolitro

Hectolitro

decalitro

Litro

decilitro

centilitro

milhar

Miligrama
Mililitro

Fonte: o autor.

A tarefa dos alunos é analisar as informações apresentadas no quadro. É possível
deduzir os significados dos prefixos quilo, hecto, deca, deci, centi, mili, as relações numéricas
entre as diversas ordens do Sistema de Numeração Decimal e os correspondentes múltiplos,
submúltiplos e unidades de medidas do Sistema Métrico Decimal.
c) Resolver problemas envolvendo grandezas e números racionais na forma decimal.
c.1) 2,5 - (0,3 + 0,25) =
c.2). Havia em uma jarra 2,5 L de suco de laranja. Antes de sua caminhada matinal,
Pilar tomou 300 mL e depois, 250 mL deste suco. Quanto de suco ficou na jarra?
c.3) Pilar caminhou em volta de uma praça. Andou 250 m em um dos lados, em seguida
300 m do outro lado, mas teve de parar, pois começou a chover. Quanto faltou para ela
completar a caminhada, sabendo que pretendia andar 2,5 km?
c.4). À tarde, Pilar fez uma torta de frango e um bolo de laranja. Usou 300 g de farinha
na primeira e 250 g no segundo. Quanto ficou no pacote que possuía 2,5 kg de farinha, após ela
fazer a torta e o bolo?
III) Produção de texto coletivo sobre números racionais na forma decimal
Apresentar a última versão do texto às demais turmas de 5º ano e, também, de 6º a 9º
ano. Após receber os respectivos pareceres, elaborar a versão final.
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As três sugestões acima permitem conectar conteúdos relativos a números e operações
e a grandezas e medidas, referenciados pela história da matemática.
A pesquisa sobre o Sistema Métrico Decimal proporciona aos alunos se
conscientizarem dos conteúdos relativos ao eixo grandezas e medidas. Estes não compreendem,
apenas, realizar conversões entre unidades de medidas ou, eventualmente, resolver problemas
envolvendo as grandezas comprimento, massa, tempo, capacidade, área ou volume.
A criação do Sistema Métrico Decimal trouxe consequências significativas para a
humanidade, em muitos domínios e não somente na matemática, devido ao fato de ser um
sistema metrológico de base dez, coerente e perfeitamente adaptado ao cálculo numérico,
tornando os procedimentos aritméticos muito mais simples aos correspondentes realizados com
números racionais na forma fracionária.
Contudo, o aspecto mais significativo dessa pesquisa reside no potencial de, por meio
dela, os alunos se conscientizarem das razões sociais, políticas e econômicas responsáveis pela
criação deste sistema de medidas, cujo percurso de realização compreendeu idas e vindas,
conflitos, razões e negociações de significados visando à busca de consensos. Ações próprias
da resolução de problemas e das ações dos atores sociais envolvidos na criação desse sistema
metrológico.
Socialmente, o Sistema Métrico Decimal representou a substituição dos velhos
sistemas de unidades arbitrárias, incoerentes e variáveis bem como uma resposta à necessidade
de utilizar referências e padrões modernos, universais, substituindo o sistema monarquista.
As sugestões também permitem o estudo da linguagem matemática e,
consequentemente, auxiliam os alunos a se conscientizar do porquê não faz sentido,
matematicamente, dizer, por exemplo: “eu comprei 2 quilos de farinha para fazer um bolo” ou
“João subiu na balança. No visor apareceu 65 quilos”. Tais escritas correspondem, literalmente,
a: “eu comprei 2 mil de farinha para fazer um bolo” e “João subiu na balança. No visor apareceu
65 mil”, uma vez que o prefixo “quilo” significa “mil” e, se fosse usado com outras grandezas
de modo parecido ao observado com a grandeza massa ficaria assim: “eu corri 10 quilos esta
semana” ou “na piscina do clube cabem 20 quilos de água”. Dois quilos de farinha, dez quilos
de corrida ou 20 quilos de água são escritas matemáticas incorretas, pois paradoxalmente
envolvem medidas e, ao mesmo tempo, não explicitam quais são as respectivas unidades.
A comunicação das aprendizagens relativas aos números racionais na forma decimal,
por meio da produção coletiva do texto, amplia o uso da linguagem matemática, e a introdução
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de leitores críticos impõe aos autores mais rigor na redação de suas ideias com a intenção de
serem compreendidas pelas pessoas que não participaram de sua elaboração.
As cinco aulas realizadas pela professora EL aproximaram-se da resolução de problemas
compreendida como uma metodologia de ensino e aprendizagem da matemática escolar (LEAL
JÚNIOR; ONUCHIC, 2015; ONUCHIC, 1999; VAN DE WALLE, 2009). Nessas aulas, a
professora agiu como mediadora entre o conhecimento matemático e os alunos, atribuindo a
estes a corresponsabilidade pelo próprio processo de aprendizagem matemático.
Nós percebemos nas cinco aulas, a preponderância de atividades cujos contextos são
eminentemente matemáticos, exceto na última, em que, logo no início, a professora EL pediu
exemplos de situações do cotidiano extraescolar onde aparecem números racionais na forma
decimal.
O envolvimento significativo dos estudantes em todas as atividades propostas
confirma as ideias de Mason (1996). Problemas reais para os alunos não são, necessariamente,
aqueles cujas soluções afetam imediatamente a vida deles. Situações puramente matemáticas
também podem envolvê-los em raciocínios práticos e eficientes.
Segundo Mason (1996, p. 77), “problemas matemáticos são apenas tinta no papel”. Se
é estimulante, ou não, resolvê-los, são qualidades inerentes de quem se depara com essas
situações.
Contudo, o modo como a professora EL conduziu atividades específicas da matemática
escolar confirmou outro pensamento desse autor: o interesse e o estímulo pela resolução de
problemas “têm muito a ver com as atitudes e a atmosfera criada pelo professor” (MASON,
1996, p. 77).
As ações da professora EL nas aulas observadas pelo pesquisador foram coerentes com
as respostas dadas por ela no questionário144 e na produção escrita145. Segundo ela, o curso de
magistério realizado no Cefam foi fundamental não somente para o exercício da atividade
docente, mas também para a sua autonomia, maturidade e personalidade.
Ao longo das aulas, EL mostrou-se muito segura, tanto em relação aos conteúdos
matemáticos quanto à gestão da sala de aula, aspectos da prática docente significativos para a
aprendizagem dos alunos.

144
145

Conforme item “a” dos Apêndices D, E, F e G.
Conforme item “b” dos Apêndices D, E, F e G.
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A preocupação permanente com a aprendizagem de todos os estudantes, observada nas
cinco aulas, vai ao encontro da busca pelo aperfeiçoamento constante da própria prática
docente.
A facilidade com a matemática, o fato de gostar muito desta disciplina e também de
lecioná-la, pois aprende muito quando a ensina, podem justificar por que, mesmo avaliando
como parcial o próprio conhecimento sobre os conteúdos matemáticos, a professora EL teve a
ideia de relacionar frações, medidas de capacidade e garrafas PET; selecionou três atividades
envolvendo frações equivalentes nas quais a terceira se relacionava com as duas anteriores; e,
finalmente, propôs uma pesquisa e a produção coletiva de um texto relativo aos números
racionais representados na forma fracionária. Estas decisões confirmam as ações registradas na
produção escrita e colocadas em prática pela própria EL, com a intencionalidade de incentivar
e ampliar o interesse de todos os alunos pelas aulas de matemática: estudar, informar-se,
procurar outras maneiras de apresentar um conteúdo e se arriscar praticando com os alunos
estratégias diferenciadas.
A relação de EL com os alunos, avaliada por ela mesma como muito próxima, de fato
ocorreu durante as aulas. Ver os alunos aprenderem e progredirem é um sentimento indescritível
e lhe causa muita satisfação, possíveis justificativas para eles a procurarem com a intenção de
tirar dúvidas e pela relação positiva entre os estudantes e a matemática.
As atividades propostas não estavam no livro didático. A organizada com as garrafas
PET foi de sua autoria. Foi decisão dela pedir aos alunos a realização da pesquisa sobre números
racionais na forma decimal, e as três atividades sobre frações equivalentes resultou da consulta
realizada por ela em sites disponíveis na internet. Ao mesmo tempo, todos os conteúdos tratados
faziam parte do programa de matemática do 5º ano e constavam do livro didático, fato lembrado
pela professora nas cinco aulas: a) antes de determinar a quantidade de água correspondente às
frações, os alunos resolveram problemas do livro envolvendo essa ideia; b) o mesmo ocorreu
com as frações equivalentes; c) o livro foi um dos materiais sugeridos pela professora na
realização da pesquisa sobre números racionais na forma decimal.
Os alunos não foram envolvidos num único tipo de atividade: manipularam objetos,
estabeleceram relações em uma sequência de atividades, realizaram uma pesquisa
individualmente e produziram um texto coletivamente, diversidade coerente aos tipos de
atividades propostas pela professora EL: atividades dinâmicas com o concreto, situaçõesproblema, exercícios de fixação e atividades com exercícios diversos em folha impressa.
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A professora EL justificou o interesse de 75% dos alunos pelas aulas de matemática
porque eles conseguiam relacioná-la imediatamente com a prática, e o desinteresse dos demais
devido à defasagem de conteúdos ou porque não atribuíam sentido às atividades realizadas.
Exceto nas aulas cujo objeto de estudo era o conceito de frações equivalentes, os estudantes
foram incentivados a estabelecer relações entre o conteúdo da matemática escolar e o contexto
vivido por eles fora da escola. Se a professora acredita em aulas dinâmicas e apoiadas em
materiais concretos como estratégias para aumentar o interesse dos alunos pela matemática,
todas as aulas observadas tiveram essa característica.
Os alunos demonstraram vontade em solucionar as situações propostas, alguns de
modo mais intenso, outros mais discretamente; todavia, não observamos nenhum aluno disperso
e/ou realizando outra atividade. Nós atribuímos o interesse significativo dos alunos, além do
modo como a professora encaminhou as atividades; ao fato de as propostas serem significativas
para eles, isto é, foram concretas, não no sentido de envolverem objetos manipuláveis − algo
ocorrido somente na atividade com as garrafas PET −, mas porque fizeram sentido para os
estudantes.
As aulas observadas também ratificaram as mudanças no modo como EL ensinava
matemática desde o início da sua carreira docente. A professora incentivou os alunos a
manifestarem as próprias opiniões, ouvindo-os atentamente e aproximou sua linguagem à deles
quando explicava alguma coisa.
Baseados na participação de EL nos encontros de formação continuada ocorridos na
escola, no planejamento e no desenvolvimento das aulas observadas, percebemos sua dedicação
em contribuir no sucesso dos estudantes na escola, assim como professores fizeram com ela
quando tinha a idade de seus alunos. Sucesso associado à facilidade em aprender, em se sentir
engrandecidos por serem elogiados pelos professores nas reuniões de pais e motivos de orgulho
destes.
As ações da professora EL durante as aulas observadas revelaram aspectos da
transversalidade da dimensão ética do trabalho docente. Consoante ao descrito no parágrafo
anterior, EL buscou o próprio aperfeiçoamento nos encontros de formação continuada,
realizando as atividades propostas, relatando episódios ocorridos em suas aulas, pedindo
referências bibliográficas concernentes ao estudo e à aprendizagem de determinados conteúdos,
com o objetivo de oferecer “um trabalho melhor, que talvez possa ser determinante na vida
deles [alunos]” (Professora EL, Apêndice E, item “b”).
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As manifestações da alteridade, da autonomia e da autoridade docentes da professora
EL nas aulas acompanhadas pelo pesquisador justificaram por que, de acordo com ela:
Hoje eles conversam e me procuram para tirar dúvidas e demonstram gostar
das aulas, o sentimento de vê-los aprender e progredir é indescritível para
mim, não consigo mensurar a satisfação que isso me causa. Por isso optei e
lutei para ser professora e, apesar da profissão estar desmoralizada
socialmente, não quero fazer outra coisa. (Professora EL, Apêndice E, item
“b”)

5.4 Professora SO
A professora SO tem 55 anos de idade, é casada e desde 2016 compõe o quadro docente
da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, porque, após ter sido mãe por tempo integral
durante 22 anos, decidiu voltar ao mercado de trabalho.
Oito anos antes de se tornar professora, SO foi aprovada em um concurso público no
setor administrativo da Secretaria de Estado de Educação de São Paulo.
Em 2010 ela ingressou em um curso de Pedagogia no período da manhã e, enquanto
estudava, trabalhava em uma escola pública estadual entre 15h e 23h. O curso foi concluído em
dois anos; um período muito prazeroso, no qual todo e qualquer tempo que surgia era dedicado
às pesquisas e à realização das tarefas.
Pedagoga, participou de alguns concursos públicos, sendo aprovada em 2016. Neste
mesmo ano passou a lecionar em uma escola da Rede Municipal de Educação de São Paulo e,
no ano seguinte, compôs o quadro docente dessa escola, onde a parte empírica da pesquisa foi
realizada.
Nestes dois anos exercendo a atividade docente, SO avalia como imensos os desafios,
as adversidades e os percalços relativos à profissão. São situações surgidas no decorrer da aula
que fogem do planejamento e da rotina e, quando isso ocorre, o improviso e o bom senso entram
em ação.
Ela se sente feliz no local onde trabalha e no que faz, e se dedica integralmente à
missão de lecionar, tendo resultados positivos. Consciente dos desafios e as dificuldades da
profissão e da necessidade de enfrentá-los, conta com a delicadeza para transformá-los em
combustível diário e orientador na missão de ser professora.
A professora SO gosta de dar aulas de matemática, pois gosta de desafios e, para tentar
ensinar matemática, desafios não faltam. É preciso desconstruir todo o conhecimento adquirido
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e voltar a utilizar todas as etapas, uma a uma, com o intuito de começar a construir e transmitir
o processo de aprendizagem ao estudante.
Ela autoavalia os próprios conhecimentos sobre os conteúdos matemáticos como
insuficientes para o seu trabalho em sala de aula.
Além de seguir o conteúdo do livro didático, busca na internet sites, vídeos, textos,
atividades complementares e consulta, também, os cadernos de apoio e aprendizagem 146 e os
direitos de aprendizagem do ciclo I no site da SME-SP, onde passou a pesquisar, para aplicar o
respectivo conteúdo em sala de aula.
A professora SO acredita que toda disciplina precisa de um conhecimento
diferenciado, específico e amplo, agregado a uma didática aplicada ao ciclo em que o professor
trabalha. Segundo ela, todo professor que ensina matemática precisa saber isso para promover
as aprendizagens dos discentes.
Os conteúdos priorizados em sua turma de 4º ano são os relacionados nos documentos
oficiais da matriz curricular e no livro didático, conforme preestabelecido no planejamento
anual.
Sequências de atividades e atividades rotineiras são as formas de trabalho de
organização utilizadas nas aulas de matemática com o auxílio de livros didáticos, vídeos,
computadores, calculadoras, panfletos de supermercados, restaurantes e pizzarias, estes últimos
com a finalidade de simular compras em sala de aula. Ampliar, diversificar e complementar a
proposta de trabalho desenvolvida foram as justificativas apresentadas para o uso dos recursos
elencados.
Aula expositiva com a participação dos alunos, atividades em pequenos grupos ou
individuais são os modos como ela trabalha nas aulas de matemática, pois eles diversificam e
tornam o ambiente em sala de aula mais dinâmico, desafiador e interessante, proporcionando a
troca de conhecimentos entre os estudantes.
Resolução de situações problema, desafios e atividades em sala de aula com correção
em lousa, são os tipos de atividades propostas aos alunos, pois lhes permitem construir
argumentos com o intuito de avaliá-los com competência. Os tipos de problemas propostos são
os relativos aos campos aditivo e multiplicativo e situações de raciocínio lógico; segundo a

146

Publicação da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo
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professora, por meio deles o aluno desenvolve o hábito de resolver uma situação e chegar a uma
resposta com os conhecimentos próprios.
A professora SO não citou os tipos de ações realizadas pelos alunos nas aulas de
matemática.
Os documentos oficiais de apoio ao trabalho do professor que ensina matemática são
conhecidos parcialmente por ela, e eventualmente utilizados na realização do trabalho
pedagógico. Trata-se de publicações conhecidas recentemente e SO está se apropriando delas
para poder usá-las em sala de aula.
Motivar os alunos a aprender por meio de conteúdos cujas aplicações estão próximas
da vida real dos alunos são ações necessárias no aumento do interesse pelas aulas de
matemática. Neste sentido, diversos materiais são utilizados com a finalidade de tornar as aulas
mais atraentes: material dourado, palitos de sorvete, cédulas de papel etc., bem como a
elaboração e proposição de problemas próximos da realidade dos alunos.
Em geral, a relação entre os alunos da professora SO e a matemática se configura com
alguma dificuldade relativa à interpretação, por meio da leitura, da atividade proposta.
Ajudar a dissociar a Matemática à imagem de um “monstro” e mostrar a importância
desta matéria no cotidiano pessoal, familiar e, futuramente, profissional são providências que,
segundo a professora SO, precisam ser tomadas para enfrentar as dificuldades manifestadas
pelos alunos.
Ensinar com qualidade, propor diariamente sequências de atividades e usar material
concreto são ações colocadas em prática pela professora SO direcionada à superação de
dificuldades identificadas nos alunos.
SO avalia que houve mudanças em seu modo de ensinar desde o início da carreira
docente, pois aprende todos os dias, vai adequando e buscando melhorias em todos os sentidos.
Precisa estar bem para poder exercer com dedicação e excelência as propostas de aprendizagens
aos estudantes. Pelas razões apresentadas, sente-se contribuindo na melhoria do ensino de
matemática. Para tanto, estuda e pesquisa maneiras diversificadas de ensino-aprendizagem;
todavia, ao mesmo tempo, avalia a própria prática como algo a ser melhorado
permanentemente, por meio da busca e aceitação de novas propostas ou adequação das já
existentes.
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Quando identifica dificuldades de aprendizagem, toma iniciativa de reverter a situação
e de se aprimorar, visando à melhoria da turma em geral e, consequentemente, de sua prática
docente.
Nos dois últimos anos ela não participou de atividades de formação continuada de
professores que ensinam matemática.
Aula do dia 26.10.2017
A operação de divisão foi o conteúdo matemático das quatro aulas observadas na turma
de 4º ano da professora SO.
Na reunião de planejamento das aulas, realizado junto com o pesquisador, ela relatou
quais foram os conteúdos estudados nas aulas anteriores, todos conhecimentos prévios na
determinação de quocientes por meio da técnica operatória denominada de “processo longo”.
Os alunos já tinham estudado as tabuadas de multiplicação dos números de 0 a 10 e,
por meio delas, estabelecido relações entre a multiplicação e a divisão exata, operações inversas
entre si: se 8 x 3 = 24, então 24 ÷ 3 = 8 e 24 ÷ 8 = 3.
Nós percebemos o cuidado de SO em organizar o planejamento ao longo do ano letivo
de modo a realizar aulas nas quais os conteúdos necessários para a compreensão da técnica
operatória da divisão fossem estudados antecipadamente pelos alunos. Para isso, a professora
mobilizou seus saberes docentes, principalmente os disciplinares e curriculares (TARDIF,
2008).
Além desses saberes, a professora SO incorporou à sua experiência docente, ao seu
modo de ser professora, dimensões da alteridade e autonomia docentes, por meio da decisão
tomada por ela, descrita no parágrafo a seguir.
Questionada por que, nos problemas presentes no plano de aula, todas as divisões eram
exatas, utilizou como argumento a relação entre esta operação e a multiplicação, descritas
previamente. Nós compreendemos que, ao selecionar problemas solucionados pela relação
entre multiplicações e divisões exatas, a professora SO manifestou a alteridade docente, pois,
ciente do conhecimento que os alunos possuíam sobre as relações entre essas duas operações,
decidiu pela proposição de problemas envolvendo divisões exatas, diferentes das situações
presentes no livro didático de matemática adotado pela escola.
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Nas duas primeiras aulas observadas, os alunos foram organizados em duplas, cujos
nomes dos componentes estavam registrados na lousa. Ao lado dos nomes, um cartaz com uma
divisão e a indicação de seus termos: dividendo, divisor, quociente e resto.
O primeiro problema, adaptado do livro didático adotado pela escola, solicitava a
quantidade de livros em cada prateleira de uma estante. Eram 16 livros e 3 prateleiras.
Percebendo a inexatidão da divisão acima, SO trocou o número 16 pelo 18.
SO foi de dupla em dupla, com a intenção de acompanhar o trabalho desenvolvido.
Alguns alunos responderam imediatamente: “seis livros em cada prateleira”, sem a realização
de registros ou técnicas operatórias.
Como a professora SO lidou com este fato? Segundo ela, “foi rápido demais, mesmo!”
SO apresentou dois argumentos a fim de comprovar esta rapidez: 1) força tarefa no estudo da
tabuada, realizada durante a semana na qual as aulas foram observadas; 2) os alunos presentes
na aula eram aplicados, associaram rapidamente à resolução do problema ao fato fundamental
6 x 3 = 18 (Professora SO, Apêndice F, item “e”).
Todos os alunos foram incentivados a registrar a resolução por meio da técnica
operatória conhecida por processo longo, independentemente de chegarem à solução
mentalmente.
Consequentemente, nenhum aluno registrou a resolução usando as relações entre a
multiplicação e a operação inversa: se 6 x 3 = 18, então 18 ÷ 3 = 6.
A professora SO fez a correção do problema na lousa, incentivando a participação dos
alunos na explicação do algoritmo denominado processo longo:

Ilustração 11 – Divisão entre os números 18 e 3 representada pelo processo longo

Fonte: o autor.

O segundo problema mobilizou o mundo tangível dos alunos (SANTOS, 2014). Após
a leitura do texto: “Um cinema possui 250 poltronas distribuídas em 10 fileiras com a mesma
quantidade de poltronas em cada. Quantas poltronas têm em cada fileira do cinema?”, alguns
alunos declararam nunca terem ido ao cinema, se constituindo obstáculo à busca da resolução.
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Manifestação da relação entre matemática e experiência pessoal, porque os conhecimentos
acumulados pelos próprios alunos em suas experiências de vida são determinantes na avaliação
das situações que se propõem a solucionar, exceto se o professor optar pela abordagem da
matemática sem conexão com o mundo real dos estudantes. Assim, desconhecer a estrutura de
uma sala de cinema tornou o problema complexo e difícil de ser resolvido.
A fim de auxiliar esses estudantes, SO recorreu ao teatro do Centro Unificado de
Educação (CEU) Cidade Dutra, conhecido por todos, devido à disposição das cadeiras daquele
teatro ser parecida com a de um cinema.
No entanto, duas alunas não ficaram satisfeitas com a intervenção do teatro. Após
ouvi-las, SO pediu para imaginarem a sala da casa onde moravam, com fileiras de mesma
quantidade de cadeiras cada. Finalmente, elas compreenderam a situação.
Quando selecionou o segundo problema, SO considerou a possibilidade de alguns
alunos não conhecerem uma sala de cinema? Como se sentiu quando soube deste fato, ocorrido
na cidade de São Paulo e em pleno século XXI? Ela disse ter ficado surpresa, pois havia
trabalhado uma situação bem parecida em uma das provas externas e ninguém havia cogitado
não conhecer um cinema ou um teatro (Professora SO, Apêndice F, item “e”). De acordo com
a nossa suposição, os alunos agiram dessa maneira relacionando os dados numéricos, sem
associá-los com uma situação real.
Também de acordo com ela, estratégias, ações e atitudes diferenciadas fazem parte
constantemente de sua rotina. Muitas vezes, é preciso usar outros argumentos, como histórias,
fatos, lugares e situações, para os alunos poderem assimilar melhor o conteúdo proposto
(Professora SO, Apêndice F, item “e”).
A resposta acima apresenta indícios de alteridade e autonomia docentes e favorece a
reflexão sobre a adequação de atividades presentes em materiais didáticos, porque, ao usar
histórias, lugares e situações diferentes das vivenciadas no cotidiano real, imediato, vivido pelos
alunos, a professora SO possibilita aos estudantes tecerem relações mais abrangentes com os
conteúdos escolares.
Neste âmbito, ela cria condições para as diversas dimensões do real (SANTOS, 2014)
− imediato, mediato e pensado/hipotetizado − fazerem parte do repertório de problemas
oferecidos aos alunos.
Todos os estudantes resolveram o problema do cinema por meio da técnica operatória
da divisão; entretanto, alguns chegaram ao quociente 25 somente após a superação de
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dificuldades relacionadas à interpretação do texto e/ou à incompreensão da técnica na qual o
divisor é formado por dois algarismos.
Como a professora lidou com as dúvidas das duplas/trios durante a aplicação da técnica
operatória para obter o quociente de 250 ÷ 10? De acordo com SO, não foi simples. Ela gostaria
de simplificar as etapas, mas agindo desse modo faria “a maior confusão” na cabeça deles. Por
isso, solicitou a atenção de todos e explicou como realizar a divisão entre dois números naturais,
apoiada na multiplicação e na ideia de operação inversa. (Professora SO, Apêndice F, item “e”).
Terminada a explicação, perguntou aos estudantes que tiveram dificuldades em
executar a técnica operatória se tinham compreendido como fazê-la.
Enquanto resolvia pelo método longo, o aluno NT disse em voz alta: “Professora, faz
pelo modo direto!” Este método seria estudado depois, foi a resposta ouvida por ele.
Entre os alunos da turma de SO, dois possuíam aproximações diferentes em relação à
matemática, PA e NT. Além de solucionarem as atividades antes dos demais estudantes,
influenciados pelas explicações de pais e/ou responsáveis, chegavam às soluções por modos
diferentes dos ensinados pela professora.
NT é um aluno estudioso e aplicado. A família acompanha sua vida escolar. Em sala
de aula sempre tem atividades em folhas avulsas para quando acaba a atividade proposta
(Professora SO, Apêndice F, item “e”). Quanto a PA, é um aluno estudioso, aplicado e também
tem a família presente, mas naquele dia ele quis “aparecer”, ou melhor, se destacar
forçosamente perante os colegas na presença do pesquisador. No cotidiano, ele não acaba as
atividades com aquela rapidez (Professora SO, Apêndice F, item “e”).
A resposta da professora confirmou as nossas percepções sobre esses dois alunos
relativas às relações existentes entre eles e a matemática, diferenciadas dos demais. E, no caso
do aluno PA, a professora SO acrescentou a vontade deste se sobressair em relação aos outros,
devido à presença do pesquisador.
A proposição de atividades diferenciadas ao aluno NT, em virtude da sua facilidade
em matemática, é um indício da alteridade e autoridade docentes.
Retomando a aula...
Três situações podem ocorrer na realização das atividades relativas às aulas
previamente planejadas: 1) o tempo disponível é suficiente; 2) o tempo disponível é
insuficiente; 3) o tempo disponível é mais do que suficiente. Ocorreu a situação 3 nas aulas
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observadas, pois os dois problemas propostos foram resolvidos muito rapidamente, antes do
tempo previsto pela professora, razão pela qual ela propôs a determinação dos quocientes e dos
restos de três divisões presentes no livro didático: 357 ÷ 2; 425 ÷ 3, e 682 ÷ 4.
Como a professora SO lidou com este cenário? Qual foi a sua primeira reação quando
se conscientizou deste fato? De onde veio a ideia de propor a atividade envolvendo a
determinação dos quocientes de três divisões e por que, diante de tantas outras atividades, ela
optou por essa? De acordo com a professora SO, a primeira reação foi a de surpresa diante da
rapidez na resolução dos dois problemas, seguida da sensação de falta de sensibilidade pois,
conhecendo os alunos presentes, a possibilidade de isso acontecer era muito grande. Como a
aula precisava continuar, ela abriu o livro e, percebendo o avanço dos estudantes na realização
das divisões, resolveu propor um desafio. A seleção das três divisões foi aleatória. (Professora
SO, Apêndice F, item “e”).
Involuntariamente, a professora SO contribuiu para o aluno PA reavaliar o próprio
conhecimento sobre a técnica operatória da divisão. Segundo ele, os dois problemas propostos
anteriormente foram muito fáceis de resolver. De fato, o aluno PA apresentou as resoluções das
duas situações pouco tempo após os registros de ambas na lousa.
O aluno PA confirmou a ideia de uma atividade se tornar um problema depender do
conhecimento e da vontade de quem se propõe a realizá-la (POZO, 1998). Nenhuma situação
proposta foi desafiadora para este aluno, exceto a divisão 682 ÷ 4, pois ele não sabia como
proceder a fim de encontrar o quociente de 2U (unidades) divididas em quatro partes iguais.
A atitude de PA em relação a esta divisão aproximou-se de nossa compreensão sobre
a resolução de problemas: um processo individual e contínuo no qual o resolvedor, diante de
situações cujas soluções deseja ou sente necessidade de encontrá-las, ora percebe que seus
conhecimentos prévios são necessários e suficientes para resolvê-las, ora que se apresentam
inadequados e/ou insuficientes para solucioná-las.
Após o término da aula (90 minutos), o aluno permaneceu na sala conversando com o
pesquisador e a professora:
PA: Como eu não consigo fazer esta conta?
PESQUISADOR: Por que você não consegue fazer?
PA: Porque eu não sei quanto é 2 ÷ 4 [alguns segundos em silêncio]. Já sei!
É 2!
PESQUISADOR: Se 2 ÷ 4 é igual a 2, então quanto é 4 ÷ 2?
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PA: [após alguns segundos em silêncio]. Eu não acredito, pois eu me
preparei, eu estudei contas de divisão até o 800, como não consigo fazer esta
que é do 600?
SO: Vamos combinar assim: você faz esta divisão em casa, mas não pode
pedir ajuda aos seus pais nem usar a calculadora.

A orientação da professora SO demonstrou a importância do conhecimento do docente
a respeito das características dos alunos. Consciente de suas atitudes diante de problemas cujas
respostas não conseguia encontrar sozinho, ela orientou o aluno a não pedir ajuda aos pais e
não usar a calculadora.
Os saberes docentes, curriculares e didáticos, da professora SO foram fundamentais
na formulação de orientações que incentivassem os estudantes a ampliar os conhecimentos
matemáticos por méritos próprios. Saberes docentes aqui articulados com o exercício de sua
alteridade, visto que ela acredita na capacidade do próprio aluno de superar a dificuldade em
relação àquela divisão e solucioná-la corretamente (Professora SO, Apêndice F, item “e”).
O acontecimento descrito nos parágrafos anteriores, tocante ao aluno PA, explicitou
outro aspecto singular da atividade docente: uma situação proposta pelo professor pode ser
extremamente fácil de ser resolvida para uns e muito difícil, ou impossível, de ser solucionada
para outros estudantes.
Enquanto a primeira situação − a distribuição equitativa de 18 livros em três prateleiras
− foi solucionada em poucos minutos, a segunda situação, a determinação de fileiras da sala de
cinema, foi mais desafiadora para alguns alunos, seja pelo fato de nunca terem ido ao cinema
seja porque o divisor era formado por um número de dois algarismos.
Os domínios de experiência de cada aluno são imprescindíveis na interpretação que
este faz da situação proposta pelo professor. No caso do aluno PA, o encontro entre o trabalho
realizado pela escola e as experiências reais vividas por ele fora dela foram suficientes para
resolver o problema do cinema, mas não o foram na determinação do quociente 682 ÷ 4.
O próprio aluno evidenciou a realização de estudos em casa, anteriores às aulas
observadas: “Eu não acredito, pois eu me preparei, eu estudei contas de divisão até o 800, como
não consigo fazer esta que é do 600?” (Apêndice F, item “d”)
Em síntese, os entrelaçamentos dos fios dos saberes, da alteridade, da autonomia e da
autoridade docentes são imprescindíveis no encaminhamento de uma circunstância
incontornável: a influência das experiências dos discentes na abordagem das atividades
propostas pelos professores.
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Voltando ao problema do aluno PA: ele não utilizou na divisão 682÷ 4 o fato de que,
se 0 x 4 = 0, e 1 x 4 = 4, então 2 ÷ 4 = 0.

Ilustração 12 – Divisão entre os números 682 e 4 representada pelo processo longo

Fonte: o autor.

A professora SO, involuntariamente, ajudou PA a perceber que ele sabia muito sobre
matemática, mas não o suficiente para resolver qualquer situação relativa a esta área de
conhecimento.
Como o professor, na condição de autor de sua própria prática docente, analisa aulas
que somente ele planejou? Neste âmbito, se SO replicasse esta aula em outra turma de 4º ano,
o que ela mudaria? Ela respondeu que incluiria mais atividades e daria menos tempo para
elaborarem as respostas (Apêndice F, item “e”).
A resposta de SO pode parecer, à primeira vista, a negação do seu exercício de
alteridade e a valorização do treinamento em detrimento da compreensão. Porém, é justamente
o contrário, pois, ao afirmar o sentimento de surpresa e a falta de sensibilidade, ela concluiu
que poderia ter disponibilizado menos tempo de resolução e planejado mais atividades.
Que aspectos relacionados à divisão, segundo a professora SO, deveriam ser
retomados, ou que não foram abordados, mas agora acredita ser necessário, após acompanhar
as resoluções dos alunos? SO acredita que “deveria propor uma atividade menos expositiva, e
que os alunos fossem os protagonistas. Mas é tudo tão ‘difícil’ quando se planeja uma aula
diferenciada” (Professora SO, Apêndice F, item “e”).
A afirmação acima legitima respostas dadas por ela no questionário (Apêndice F, item
“a”). Segundo a professora SO, sua prática pedagógica sempre pode melhorar, por meio da
busca e aceitação de propostas novas ou adequação das já existentes.
Aula do dia 09.11.2017
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As outras aulas observadas pelo pesquisador exigiram muito da professora SO. Além
de cuidar do aspecto cognitivo, ao mesmo tempo teve de lidar com as relações interpessoais
entre alguns alunos.
Tradicionalmente, os alunos voltam do intervalo muito agitados e foi exatamente o
que aconteceu nessa aula. Diante deste cenário, SO foi muito cuidadosa em suas ações. Escutou
atentamente os dois alunos envolvidos em uma briga fora da sala de aula e solicitou de todos o
silêncio necessário, com a finalidade de compreenderem suas orientações.
Como é, lidar com uma classe que demanda muito do professor? Além das ações
colocadas em prática, quais outras poderiam ser mobilizadas para manter os alunos mais calmos
e concentrados? Segundo a professora SO
É o verdadeiro exercício da alma lidar com crianças e jovens que você nunca
teve contato e isso não se aprende em lugar algum, você conquista, mas nem
sempre você chega ao sucesso, pois alguns jovens atacam para se defender
e são muito resistentes a afetividade e carinho. Tento acalmá-los diante da
agitação ouvindo seus lamentos, suas diferenças entre o outro colega
(lavando a roupa suja) e afirmando sempre a eles que preciso cumprir com
meu planejamento diário para que nenhum de nós tenha prejuízo nos
afazeres. (Professora SO, Apêndice F, item “g”)

Estudantes mais calmos, a professora SO organizou-os em duplas.
De acordo com SO, “as duplas foram organizadas da seguinte maneira: um aluno que
detinha o conhecimento do conteúdo e outro que detinha parcialmente o conteúdo, para que
pudesse existir a troca e a ajuda” (Professora SO, Apêndice F, item “g”).
Agrupar os estudantes com a finalidade de um auxiliar o outro exigiu muito
conhecimento da professora SO e, consequentemente, o exercício de sua alteridade e autonomia
docentes na composição das duplas, visto que não estavam em jogo apenas as diferenças
cognitivas entre os alunos, mas, tão importante quanto, a vontade dos dois componentes de
interagirem entre si.
A possibilidade da troca e da ajuda entre os componentes remete a decisão de SO à
ideia de dinâmica interativa na qual a co-elaboração da atividade seja por consentimento ou por
co-construção (CARVALHO; CÉSAR, 2000).
Após a constituição das duplas, a professora propôs o problema: “A escola vai fazer
uma comemoração com 52 alunos. Foram compradas 260 barrinhas de chocolate, 260 balas e
104 pirulitos. Quantos doces foram distribuídos para cada criança?”
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Esse problema foi selecionado porque ela queria avançar no conteúdo, mas no
prosseguimento da aula percebeu a inadequação de sua escolha, apesar de já ter apresentado
divisão com quociente formado por dois algarismos (Professora SO, Apêndice F, item “g”).
SO pediu a um aluno a leitura do texto em voz alta e perguntou se todos tinham
entendido a situação.
As duas ações acima são manifestações da alteridade e da autonomia docentes da
professora. Ela poderia ter lido o texto do problema e orientado a respectiva resolução. Porém,
ao delegar a leitura aos alunos, ela torna a participação deles mais significativa, avalia como
esta leitura é realizada e quais intervenções são mais adequadas com a finalidade de tornar todos
os alunos leitores fluentes.
Por sua vez, ao questionar se compreenderam a situação, a professora reconhece os
diferentes ritmos e modos de aprendizagem dos alunos, razão pela qual o problema começou a
ser resolvido somente após a certeza de sua compreensão por todos os estudantes.
Resolução terminada, a professora incentivou a participação dos alunos na explicação
do algoritmo, relacionando os passos correspondentes aos princípios do Sistema de Numeração
Decimal.

Ilustração 13 – Divisão entre os números 624 e 52 representada pelo método longo

Fonte: o autor.

A última atividade proposta pela professora SO foi a realização, na lousa, das três
divisões propostas na aula anterior: 682 ÷ 4, 357 ÷ 2 e 425 ÷ 3. Enquanto três alunos
determinavam os quocientes, os demais foram orientados a acompanhá-los.
Esta ação docente propiciou a aprendizagem de todos os estudantes. Para os três alunos
na lousa: cuidado no registro do algoritmo de modo a ser compreendido pelos demais. Para os
outros: observar os registros dos colegas com a finalidade de identificar acertos e erros.
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O modo como a professora SO conduziu as aulas de matemática observadas pelo
pesquisador foi coerente com as respostas dadas por ela no questionário e na produção escrita
(Apêndice F, itens “a” e “b”).
O conteúdo (divisão de números naturais), presente nos documentos oficiais da matriz
curricular, foi ensinado com a finalidade de motivar os alunos a aprender para, posteriormente,
aplicarem no cotidiano.
A professora enfrentou adversidades (alunos muito agitados) e imprevistos (resolução
muito rápida da atividade) que fugiram do planejamento e da rotina e, quando ocorreram,
segundo ela própria, agiu com bom senso.
Todas as atividades foram propostas com a intenção de os alunos praticarem a
determinação de quocientes por meio da técnica operatória denominada processo longo. Nos
próximos parágrafos são apresentadas sugestões de alterações nas atividades realizadas ou a
proposição de outras, com o potencial de ampliar o conhecimento dos estudantes sobre a divisão
no conjunto dos números naturais.
I) Cálculo estimado, antecipação e controle de resultados
Antes de realizar as divisões, tanto as relativas aos três problemas (estante, cinema e
doces) quanto às da última atividade (três divisões), solicitar a estimativa dos quocientes, com
a finalidade de antecipar e controlar os resultados exatos.
a) 624 ÷52, o quociente é maior do que 10, menor do que 20, e mais próximo de 10 do
que de 20, porque: 10 x 52 = 520, 20 x 52 = 1.040 e 520 < 624 < 1.040.
b) 682 ÷ 4, o quociente é maior do que 100 e menor do que 200, e mais próximo de
200, porque: 400 ÷ 4 = 100, 800 ÷ 4 = 200, 400 < 682 < 800 e 682 está mais próximo de 800
do que de 400.
Outra possibilidade é decompor 682 em 600 + 80 + 2 e realizar a divisão (600 + 80 +
2) ÷ 4.
O intuito é de os alunos compartilhem os procedimentos utilizados na estimativa dos
resultados, momento no qual serão incentivados a justificá-los, esclarecer incompreensões
relativas à sua maneira de pensar e requisitar esclarecimentos de procedimentos alheios.
Em seguida, incentivados pela professora, analisam os procedimentos, estabelecem
semelhanças e diferenças entre eles, com foco nos conhecimentos matemáticos que os
fundamentam.
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II) Análise de técnicas operatórias
Os alunos são orientados a resolver os problemas e a encontrar os quocientes utilizando
os procedimentos julgados por si mesmos como os mais adequados em cada situação.
Depois, analisam cada algoritmo, seja ele conhecido pelo nome de processo longo,
curto ou outro, diferente destes dois.
III) Proposição de situações envolvendo diversos aspectos da operação de divisão
Entre as quatro operações elementares (adição, subtração, multiplicação e divisão), a
divisão entre dois números naturais produz dois resultados: o quociente e o resto. Dependendo
do contexto, o quociente e/ou o resto influenciam na solução do problema.
Esta característica da divisão implica uma diversidade de problemas cuja abordagem
pode ser feita juntamente com o tratamento das respectivas técnicas operatórias, visando ao
desenvolvimento do sentido das operações (CEBOLA, 2002), composto, no caso operação de
divisão, pelo conhecimento de suas propriedades, pela identificação das relações entre a divisão
e as demais operações, pela tomada de consciência dos efeitos da divisão em um par de números
e as ideias associadas a esta operação.
Cebola (2002) dialoga com as ideias de Van de Walle (2009) quando este nos alerta
sobre a perigosa pressa para as regras: nenhuma regra, destituída do conhecimento que a
fundamenta, ajuda a raciocinar sobre as operações e seus significados.
O domínio superficial de uma regra é rapidamente perdido quando esta é apresentada
dissociada do sentido do número e das operações. Consequentemente, a reunião de miríades de
regras sem fundamentação transforma-se em uma grande confusão carente de sentido (VAN
DE WALLE, 2009).
Os aspectos concernentes à divisão relatados acima podem ser explorados pelos alunos
por meio de atividades parecidas com as descritas a seguir.
a) Comparando diferentes situações147
Os alunos são incentivados a buscar respostas para diversas perguntas usando as
informações presentes em cada texto. Depois, reunidos em pequenos grupos, compartilham as

147

Atividade adaptada de Saiz (1996).
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respectivas resoluções e estabelecem relações entre o modo como cada componente chegou às
soluções:
1. Se dispusermos de 45 azulejos para a parede do banheiro e colocarmos seis azulejos
em cada fila, quantas filas completas poderão ser feitas?
2. De uma vara de madeira de 45 cm, quantos pedaços de 6 cm se podem cortar?
3. De uma vara de madeira de 45 cm se querem fazer seis varas com o mesmo
comprimento; qual será esse comprimento?
4. As caixas para CDs podem conter seis CDs cada; quantas caixas são necessárias
para guardar 45 CDs?
5. Se repartirmos equitativamente 45 bolinhas de gude entre seis crianças, dando a
cada uma delas o máximo possível, quantas bolinhas não serão repartidas?
6. Se repartirmos igualmente 45 reais entre seis crianças, quanto será dado a cada uma?
7. Devemos repartir 45 litros de vinho em garrafões de seis litros. Quantos galões são
necessários?
8. Seis pessoas recebem de herança um terreno de 45 hectares e decidem repartir em
seis lotes de mesma superfície. Qual será a superfície de cada lote?
Após a negociação das resoluções, os alunos são incentivados a apresentar aos demais
grupos argumentos favoráveis ou não à afirmação: todas as respostas às oito perguntas podem
ser obtidas por meio da divisão 45 ÷ 6.
Terminadas as apresentações e convencidos, por meio dos argumentos que sustentam
a afirmação acima, defendidos pelos estudantes ou pela própria professora, ela os incentiva a
estabelecer relações entre os dados do problema e os termos da divisão. Espera-se que os alunos
cheguem às seguintes conclusões:
Nas situações 1, 2, 4 e 7, tanto o dividendo quanto o divisor representam “coisas” de
mesma natureza, respectivamente: azulejos, madeira, CDs e vinho. Nas demais situações, quem
representa “coisas” de mesma natureza são o dividendo e o quociente: 3 (madeira), 5 (bolinhas),
6 (dinheiro) e 8 (terreno).
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Devido a estas características, as situações 1, 2, 4 e 7 envolvem a ideia de medida da
divisão e, as demais, a ideia de repartição equitativa da divisão.148
Espera-se também que os alunos percebam a influência, ou não, do resto na resposta à
pergunta de cada situação. Em três delas, o resto pode ser subdividido, originando quocientes
racionais representados na forma decimal: 3, 6 e 8. Já na situação 4, o resto não pode ser
subdividido, e além das caixas indicadas no quociente da divisão é necessária mais uma, para
acomodar os 45 CDs. Algo parecido ocorre na situação 7, onde são necessários oito barris de
vinho para guardar 45 litros.
b) Descobrindo propriedades da divisão
A divisão não possui as propriedades comutativa, associativa e fechamento no
conjunto dos números naturais. Contudo, há outras propriedades muito importantes na
determinação de quocientes, cuja aplicação facilita os cálculos e contribui, posteriormente, na
realização de divisões com números racionais na forma decimal.
No 4º ano, os alunos podem realizar atividades parecidas com as descritas abaixo:
O que acontece com quociente de uma divisão entre dois números naturais não nulos
se...
- Dividirmos somente o dividendo por um número diferente de zero?
- Dividirmos somente o divisor por um número diferente de zero?
- Dividirmos o dividendo e o divisor por um mesmo número diferente de zero?
- Multiplicarmos somente o dividendo por um número diferente de zero?
- Multiplicarmos somente o divisor por um número diferente de zero?
- Multiplicarmos o dividendo e o divisor por um mesmo número diferente de zero?
A ideia é incentivar os estudantes a responder às perguntas antes de pensar em um
plano para confirmar, ou não, as hipóteses.

148

Ideia de medida da divisão: o número de elementos de cada agrupamento a ser formado é conhecido, e é preciso
determinar quantos agrupamentos serão formados. Para distribuir certa quantidade de objetos em grupos, sendo
fixada a quantidade de objetos de cada grupo, é preciso determinar quantos grupos serão formados e quantos
objetos sobrarão.
Ideia de repartição equitativa da divisão: o número de agrupamentos a serem formados é conhecido, e é preciso
determinar o número de elementos de cada agrupamento. Para distribuir equitativamente uma certa quantidade
de objetos entre determinado número de grupos, deve-se descobrir quantos objetos há em cada grupo e quantos
objetos sobram.
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Após a execução dos planos, os grupos compartilham como responderam às perguntas.
Espera-se dos alunos a percepção de que quocientes não se alteram se dividendos e
divisores são multiplicados ou divididos pelo mesmo número, não nulo. Propriedade
denominada de “invariância da divisão”, muito importante porque:
1) facilita a determinação de quocientes, dependendo dos valores do dividendo e do
divisor:
348 ÷ 12 = 174 ÷ 6 (dividendo e divisor foram divididos por 2)
250 ÷ 10 = 25 ÷ 1 (dividendo e divisor foram divididos por 10)
90 ÷ 5 = 180 ÷ 10 = 18 ÷ 1 (dividendo e divisor foram multiplicados por 2 e, em
seguida, divididos por 10)
1,5 ÷ 0,5 = 3 ÷ 1 (dividendo e divisor foram multiplicados por 2)
Esta propriedade explica por que nas divisões 250 ÷ 10 e 180 ÷ 10 são cortados os dois
algarismos zero da posição das unidades do dividendo e do divisor. Matematicamente, estes
dois termos foram divididos por 10, resultando nas divisões 25 ÷ 1 e 18 ÷ 1, mais simples de
serem resolvidas.
2) ajuda os alunos a entender, no 6º ou 7º ano, por que, na divisão de números racionais
na forma decimal, “acertam as casas decimais” do dividendo e do divisor e, em seguida,
“cortam-se as vírgulas”:
12,8 ÷ 0,02 = 1.280 ÷ 2 (dividendo e divisor foram multiplicados por 100, pois este
valor não altera os algarismos significativos dos dois termos da divisão e, ao mesmo tempo,
transforma 12,8 e 0,02 em números naturais, ou números inteiros)
27,524 ÷ 3 = 27.524 ÷ 3.000 (dividendo e divisor foram multiplicados por 1.000, pois
este valor não altera os algarismos significativos dos dois termos da divisão e, ao mesmo tempo,
transforma 27,524 e 3 em números naturais, ou números inteiros)
Estas sugestões permitem, do ponto de vista do conteúdo matemático, estudar as
técnicas operatórias, as propriedades e as situações possíveis de serem resolvidas por esta
operação.
Por sua vez, as interações entre os componentes dos grupos e, posteriormente, entre
todos os alunos, possibilitam negociações de resoluções, mobilizadas pela necessidade de
compreender melhor as estratégias usadas por outros alunos, e pela produção de argumentos
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para defender as próprias, características dos atores sociais analisados segundo os princípios da
Sociologia Pragmática.
Entre as quatro professoras participantes da pesquisa, a professora SO era a menos
experiente, circunstância que sustenta o fato de os saberes experienciais se constituírem no
“núcleo vital do saber docente” (TARDIF, 2013, p. 13). SO é professora da rede municipal de
ensino de São Paulo desde agosto de 2016.
As análises registradas nos parágrafos anteriores, referentes às quatro aulas
acompanhadas pelo pesquisador, corroboram as percepções da própria professora: “as
adversidades, os percalços e os desafios da profissão são imensos. Surgem situações no decorrer
da aula que fogem do nosso planejamento e da nossa rotina e quando isso ocorre o improviso e
o bom senso entram em ação” (Professora SO, Apêndice F, item “b”)
A professora SO respondeu no questionário (Apêndice F, item “a”) que gosta “de
desafios e para tentar ensinar matemática, desafios não faltam”. Ela complementou a resposta
informando a necessidade de “desconstruir todo o conhecimento adquirido e voltar a utilizar
todas as etapas, uma a uma, para começar a construir e transmitir o processo de aprendizagem
ao estudante” (Professora SO, Apêndice F, item “b”).
As percepções de SO relativas aos desafios enfrentados por ela dialogam com a
associação entre a atividade docente e a ideia de um corpo a corpo diário (NÓVOA, 2004) no
qual o professor é obrigado a se envolver, para lidar com alunos de todos os tipos: os que
desejam e têm facilidade em aprender; os que desejam, mas não têm facilidade em aprender; os
que não desejam aprender; e “aqueles que trazem novas realidades sociais e culturais para
dentro da escola” (NÓVOA, 2004, p. 20).
Desafios, percalços, adversidades também nos remetem às inquietações de Tardif
(2008, p. 241) referentes à formação inicial de professores, “dominada por conteúdos e lógicas
disciplinares e não profissionais”, caracterizada pelo ensino de teorias sociológicas,
psicológicas, didáticas, pedagógicas, “a maioria das vezes, sem nenhum tipo de relação com o
ensino nem com as realidades cotidianas do oficio do professor” (TARDIF, 2008, p. 241).
Na opinião da professora SO, é justamente essa relação precisa ser conhecida pelo
professor de matemática para ensinar aos alunos e promover sua aprendizagem. A esse respeito,
ela é categórica: acredita “que toda disciplina precisa de um conhecimento diferenciado,
específico e amplo, agregando todo esse conhecimento a uma didática aplicada para o ciclo
específico que o professor ministra as aulas” (Professora SO, Apêndice F, item “a”).
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As formações continuadas poderiam suprir essa necessidade de SO; contudo, desde
que se tornou professora, não participou de nenhuma formação desse tipo (Professora SO,
Apêndice F, item “a”).
Em nossa opinião, a resposta da professora SO remete mais uma vez às ideias de Tardif
(2008) e de outros autores (ARROYO, 2015; GATTI, 2008, 2010; IMBERNÓN, 2010; LIMA;
MANRIQUE, 2015; NÓVOA, 2009) cujos estudos apresentam argumentos contrários às
formações iniciais genéricas e teóricas, dissociadas dos contextos de trabalho dos professores,
e das formações continuadas iguais para todos os docentes de uma rede de educação,
independentemente das experiências profissionais dos professores em exercício, de suas
necessidades originadas nas condições em que trabalham.
Os “documentos oficiais da matriz curricular, juntamente com o conteúdo do livro
didático” (Professora SO, Apêndice F, item “a”) são as referências adotadas pela professora no
planejamento das aulas.
Concebemos o tempo como professora em turmas dos anos iniciais do ensino
fundamental, associado ao teor das respostas de SO registradas acima e à presença do
pesquisador em suas aulas, como possíveis justificativas para a opção por atividades do livro
didático e para o incentivo à determinação dos quocientes somente pelo método longo.
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5.5 Professora SI
A professora SI considera longo e difícil o caminho percorrido para se tornar a
professora que é hoje. Ser professora não foi uma opção necessariamente, pois ela precisou
escolher entre Pedagogia e Administração, os únicos cursos de nível superior oferecidos na
cidade onde morava.
Ela se formou em 1972 e, enquanto cursava Pedagogia, já lecionava no Movimento
Brasileiro de Alfabetização (Mobral). Guarda lembranças significativas do início da carreira,
porque os alunos, após passarem o dia inteiro na roça, tinham sede de aprender e mal sabiam
manusear o lápis. Ensiná-los a escrever o próprio nome foi a recompensa maior.
Depois de formada, lecionou em um ginásio localizado na mesma cidade onde morava.
Dois anos depois, casou-se e passou a morar em São Paulo. Ela permaneceu aproximadamente
dez anos sem trabalhar, para cuidar de marido e filhos. Após este período, voltou a lecionar na
rede estadual de ensino, durante 27 anos, até se aposentar.
Em 1997, SI ingressou na rede municipal de ensino e está há oito anos nessa escola e
pretende permanecer nela até a sua segunda aposentadoria.
Sua meta é continuar desempenhando a função docente com seriedade, dedicação e
muita responsabilidade. Gosta de dar aula de matemática, mesmo não sendo a disciplina com a
qual tem mais afinidade; avalia como insuficientes os respectivos conhecimentos matemáticos
e, consequentemente, sempre necessita pesquisar o desconhecido.
Ter conhecimento do conteúdo a ser ensinado e autonomia ao desenvolvê-lo, de forma
clara e objetiva, são dois aspectos que, segundo a professora SI, fundamentais para o ensino de
matemática e a promoção das aprendizagens dos estudantes.
A professora SI utiliza sequências de atividades e atividades ocasionais para
desenvolver os conteúdos relativos aos eixos exigidos no ano letivo em curso (números e
operações, geometria, grandezas e medidas, espaço e forma, tratamento de informações).
Além do trabalho coletivo, organiza os alunos individualmente e em duplas produtivas
(um aluno em condições de auxiliar o outro). Na medida do possível, faz acompanhamento
individualizado dos estudantes com mais dificuldades.
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Pesquisas sempre com foco na interdisciplinaridade são articuladas ao uso de livros
didáticos, TIC, materiais concretos, jogos e brincadeiras. SI acredita que, por meio dos materiais
concretos, é possível vivenciar as experiências, tornando o conhecimento mais significativo.
Aulas expositivas com participação dos alunos e atividades em pequenos grupos são
colocadas em prática porque favorecem a troca de experiências, permitem compartilhar
estratégias diversificadas e novas descobertas.
Problemas cujas resoluções demandam a busca de informações diversas são os
propostos pela professora SI, considerados por ela como os mais favoráveis à leitura, à análise,
à comparação e à problematização, até a obtenção de um resultado significativo.
Ela conhece os documentos oficiais de apoio ao trabalho do professor que ensina
matemática e os utiliza regularmente no desenvolvimento do trabalho.
Segundo a professora SI, 85% dos alunos de sua turma são interessados nas aulas de
matemática e 15% demonstram pouco interesse, devido à falta de acompanhamento eficaz da
família na vida escolar dos filhos.
Trabalhar a matemática em todas as áreas do conhecimento, com maior intensidade,
pode ser uma forma de aumentar o interesse dos alunos pelas aulas desta disciplina, ação
efetivamente colocada em prática e cuja execução exige aperfeiçoamento constante da
professora SI.
Em relação aos alunos que apresentam muita ou alguma dificuldade em matemática, a
professora SI indica o reforço paralelo e permanente enquanto providências a serem tomadas
pela escola. Em sala de aula, ela atende individualmente estes alunos, quando possível.
A professora SI reconhece mudanças em seu modo de ensinar desde o início de sua
carreira docente, pois a compreende como uma busca constante de informações, por meio de
cursos e troca de experiências com os colegas de profissão.
Fazer o máximo, dentro das suas possibilidades, orientada pela vontade em
desempenhar bem a função enquanto profissional, realizando-a com responsabilidade, causa na
professora SI a sensação de estar contribuindo na melhoria do ensino de matemática, razão pela
qual ela avalia sua prática pedagógica como muito boa.
O conhecimento é concebido por ela como algo inacabado, que é preciso buscar
sempre, motivo pelo qual costuma tomar iniciativas com o objetivo de aprimorar a própria
prática docente.
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A possibilidade de ampliar o próprio conhecimento e de multiplicá-lo entre os
respectivos alunos são os dois motivos alegados pela professora como justificativa dos ganhos
obtidos ao aplicar em sala de aula as próprias aprendizagens.
A necessidade permanente de aprender motiva SI a participar de um curso de formação
continuada que, de acordo com ela, deve propor aos cursistas novos desafios, novas práticas,
novas experiências, porque a necessidade de conhecer é constante. Quanto às modalidades de
formação continuada conhecidas por ela, as mais adequadas ao atendimento de suas
expectativas são aquelas onde teoria e prática são trabalhadas de forma contínua.
Nos últimos dois anos, a professora SI participou das formações do Pnaic.
Sólidos geométricos foi o conteúdo estudado pelos alunos nas quatro aulas lecionadas
pela professora SI em sua turma de 3º ano, observadas pelo pesquisador.
Aulas do dia 31/10/2017
Nas duas primeiras aulas os alunos foram organizados em quartetos ou quintetos.
Questionada acerca do motivo de os alunos serem agrupados aleatoriamente, por
sorteio, SI pensou desta forma como estratégia para evitar exclusão de alguns alunos, por conta
das dificuldades de aprendizagem e indisciplina. Ela havia pensado primeiro em deixá-los
escolher os grupos espontaneamente. Mas não optou por este critério porque, em agrupamentos
organizados em aulas anteriores, constatou dificuldades de convivência por parte de alguns
alunos. Contudo, ao ver os grupos formados, SI vislumbrou surgimento de conflitos, mas que
seria possível intervir para resolvê-los. Os conflitos não a impediram de organizar a classe desta
forma, pois, de acordo com ela, este arranjo favorece a interação entre os alunos e o
enriquecimento da aprendizagem (Professora SI, Apêndice G, item “e”).
Segundo a nossa análise, três razões fundamentaram os argumentos apresentados por
SI: diferenças de aprendizagens; os alunos com mais dificuldades em aprender; possíveis
conflitos existentes entre eles. O sorteio permitiu aos alunos com mais dificuldades integraremse aos demais, pois, se estes formassem os grupos por conta própria, deixariam aqueles de fora.
A alteridade e a autonomia docentes foram responsáveis por desvelo da professora SI
na organização dos grupos, pois o seu conhecimento sobre os estudantes, como se relacionavam
com os conteúdos das aulas e entre si, são indícios do reconhecimento dos alunos como sujeitos
diferentes dela e, a partir destas informações, pensou e implementou ações com a intenção de
favorecer a aprendizagem de todos os estudantes.
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O exercício da alteridade do professor, consciente da capacidade intelectual dos
alunos, promove intervenções associadas aos repertórios de conhecimentos e ao modo como
eles se comportam durante a realização das atividades. Por outro lado, o exercício da autonomia
docente se encarrega da gestão da sala de aula: tempo suficiente na realização das atividades,
incentivo às interações alunos-alunos e alunos-professor, coordenação dos momentos de
negociação de significados e procedimentos de resolução.
O ambiente da sala de aula foi preparado juntamente com a estagiária149, de modo a
favorecer as aprendizagens: planificação das superfícies dos sólidos foram fixadas na lousa e
sólidos estavam dispostos sobre uma bancada no centro da sala, visíveis por todos.
A professora perguntou o que eles iriam estudar naquela aula. Responderam
coletivamente: “sólidos geométricos”, tema estudado em aulas anteriores, cuja continuidade
tinha sido combinada com eles na última aula. “Quais tipos de sólidos?” − ela questionou. Mais
uma vez, começaram a responder coletivamente. A confusão se instalou, pois os nomes de
diferentes sólidos foram falados ao mesmo tempo.
Nota-se o cuidado da professora em envolver os alunos no desenvolvimento da aula,
indício de sua alteridade docente. Os nomes de sólidos diferentes foram falados ao mesmo
tempo, dificultando a escuta dos mesmos por todos os estudantes.
A professora poderia ignorar esta confusão e encaminhar a aula, satisfeita com a
participação intensa de todos os estudantes. No entanto, a ação docente descrita a seguir
explicitou a função da primeira atividade proposta: diagnóstico de conteúdos matemáticos
estudados em aulas anteriores.
A fim de ter certeza do conhecimento dos estudantes sobre o tema da aula, a professora
SI pediu silêncio e, aleatoriamente, solicitou a um aluno para falar aos demais o nome de um
sólido geométrico. Procedeu desta maneira com outros quatro alunos.
SI fez uso de sua autoridade visando à garantia da participação singular e respeitosa
dos estudantes, tomando a comunicação como recurso para favorecer a criação de “condições e
hábitos que permitam, a todos, não apenas falar, mas também escutar” (BOAVIDA et al., 2008,
p. 61).

149

Entre as quatro professoras, participantes desta pesquisa, apenas a professora SI possuía uma estagiária em sala
de aula, aluna do 4º ano de Pedagogia. Ela contribuía na organização das aulas (elaborando materiais, dispondo
os alunos em grupos) e auxiliava os alunos com dificuldade de aprendizagem.
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Uma aluna respondeu “prisma”. “Só?” − perguntou a professora. E a resposta foi
complementada: “prisma de base triangular”.
Procedimento parecido foi adotado com o cone, a esfera, o cubo e o paralelepípedo.
Após ouvir os nomes dos sólidos, SI solicitava a localização de cada um na bancada, seguida
do pedido de mostra-lo aos demais colegas de turma.
A escuta atenta docente permitiu a implementação de ações favoráveis à produção e
expressão de afirmações elaboradas pelos alunos que não fossem dúbias, por meio do uso correto
dos termos específicos da matemática, fundamentais na compreensão das ideias, das críticas ou
negociações por todos os ouvintes.
Os saberes docentes foram essenciais no encaminhamento do diagnóstico, porque
deram à professora condições de solicitar as complementações necessárias. Como existiam
pirâmides de muitos tipos, sua intenção foi a de a aluna evidenciar o tipo estudado: a de base
triangular.
A professora também utilizou esta atividade com o intuito de os alunos relembrarem
elementos de prismas e pirâmides: vértice, base, aresta e face. Para tal, ampliou os pedidos
feitos aos alunos: além do nome, deveriam localizar, no respectivo sólido geométrico, os quatro
elementos acima.
As interações entre alunos e entre alunos e professora também foram favorecidas pelo
modo como SI conduziu as perguntas em sala de aula. Perguntas elaboradas de modo a
mobilizar conceitos, procedimentos ou habilidades matemáticas, evitando formulações cujas
respostas exigiam apenas o recurso à memória.
Quanto às questões formuladas pelos alunos, a professora não as respondeu, optando
por devolvê-las a quem as formulou, acompanhadas de comentários favoráveis à busca de
respostas por conta própria.
Por que SI agiu desta maneira? Ela considera importante oportunizar aos alunos a
busca de respostas para seus próprios questionamentos e partilhar desafios (Professora SI,
Apêndice G, item “e”).
A resposta acima evidenciou a concepção de SI sobre o modo como os alunos
aprendem: por meio do desenvolvimento da própria autonomia e com a ajuda dos colegas de
classe.
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Questionada pelo pesquisador sobre desde quando trabalhava desta maneira, não soube
precisar, só julgava ser uma boa estratégia de aprendizagem (Professora SI, Apêndice G, item
“e”).
A resposta de SI também revelou a importância dos saberes experienciais nesta
percepção, responsáveis pela submissão das “certezas construídas na prática e na experiência”
(TARDIF, 2013, p. 33).
As situações surgidas na sala de aula, mais precisamente nas experiências cotidianas
vividas por SI, foram-se constituindo em dados cuja análise, realizada por ela, forneceu-lhe
características das próprias ações docentes favoráveis, ou não, à aprendizagem dos estudantes.
Em seguida, ela mostrou estruturas de sólidos geométricos representados com palitos
de churrasco e massa de modelar. Os alunos ficaram muito empolgados ao perceberem que
montariam as mesmas figuras, antes elaboradas com cartolina, usando estes materiais.
Ao vê-los, os estudantes estabeleceram o seguinte diálogo com a professora
(Professora SI, Apêndice G, item “d”):
SI: Nós vamos montar todos?
ALUNOS: Menos a esfera.
SI: Por que não dá para montar a esfera?

A professora pediu a um componente de cada grupo a escolha de um poliedro cuja
estrutura correspondente seria montada com palitos de churrasco e massa de modelar. Ao
perguntar por que um aluno tinha escolhido o cubo, ouviu como resposta: “Porque o cubo é
quadrado”. Ela problematizou esta resposta até os alunos perceberem que o cubo é formado por
seis faces de mesmo tamanho entre si, mas não é um quadrado.
As falas dos estudantes foram problematizadas não somente neste momento, mas
durante toda a aula.
Diante de uma fala contendo erro ou uma expressão estranha à linguagem matemática,
como, por exemplo, “porque não tem aquele negócio lá”, SI elaborou perguntas e/ou fez
comentários até o próprio aluno perceber o erro cometido ou a inadequação do termo usado, e
corrigi-lo.
As perguntas e os comentários da professora mobilizaram os pensamentos dos alunos,
estimularam interações entre eles, visando à negociação ou esclarecimento de significados
atribuídos aos termos e às expressões matemáticas.
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Quais argumentos são utilizados pela própria professora como fundamentações para
esta atitude? “Para o aluno ter clareza do que está sendo ensinado e, quando tiver necessidade
de utilizar estes conceitos na vida prática, tenha autonomia de fazê-lo” (Professora SI, Apêndice
G, item “e”).
Uma pergunta ou um comentário docente elaborado com a intenção de incentivar os
estudantes a refletir quanto a determinada resolução, ideia ou conclusão investe-se de sentido
quando amparada por um ambiente no qual o professor identifica e acolhe as diferenças de
conhecimentos entre os alunos, e as utiliza a favor da aprendizagem de todos.
A pergunta “por que não dá para montar a esfera?” ou a problematização das falas
“porque o cubo é quadrado” ou “porque não tem aquele negócio lá” são consequências de
procedimentos singulares, irreplicáveis, tanto por parte dos alunos, quanto da professora SI.
Discentes porque são próprios daqueles alunos, de seus domínios de experiência e mundos
tangíveis. Não são generalizáveis. Docentes porque compreendem ações de análise e de
tomadas de decisão, planejadas e implementadas pela própria professora SI, apoiadas em seu
conhecimento sobre os alunos, e movidas pelo encaminhamento das perguntas e comentários
feitos por aqueles.
Qualquer professor pode elaborar perguntas ou fazer comentários a partir de
observação e escuta atentas, visando à ampliação do conhecimento de todos os alunos. Todavia,
o conteúdo das perguntas e dos comentários, e o modo como foram tornados públicos são
construções singulares, de responsabilidade única e restrita à professora S, fundamentados nos
saberes, na alteridade, na autonomia e na autoridade docentes próprias dessa professora.
Portanto, o contexto no qual a professora exerce sua prática, precisamente o grupo
social composto por ela e os alunos da turma, qualifica, desencadeia, limita e conforma o seu
discurso. Se, de um lado, estão o conteúdo, a metodologia, as atividades propostas, a
organização dos alunos e as avaliações, âmbitos de responsabilidade da professora SI, do outro
lado estão as vivências intraescolares e extraescolares dos alunos, âmbito de seus mundos
tangíveis e domínios de experiência.
A prática da professora SI materializa-se neste entrelugar, no diálogo entre estes dois
âmbitos, onde estudantes não são sensibilizados pelos objetivos, conteúdos, metodologias ou
atividades e avaliações planejadas pela professora. O que os cativa é o jeito de ser da professora,
a sua atenção e interesse demonstrado por aqueles, o respeito, a confiança e o compromisso
passados por ela aos estudantes.
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A docência é uma atividade profissional indissociável da formação humana, pois seu
aspecto mais significativo não está relacionado a conteúdos e métodos de ensino, mas ao
encontro entre sujeitos socioculturais, na condição de docente e discentes. Não importa o
material didático utilizado nem o local onde a aula ocorre; desde que haja o encontro entre
professores e alunos, “a docência se estabelece” (TEIXEIRA, 2007, p. 432).
Após todas as estruturas dos sólidos estarem prontas, SI estabeleceu a seguinte
interação com os componentes do Grupo 1: “O grupo I tentou montar o prisma de base
triangular, certo?”
A professora deixou na mão a estrutura do prisma de base triangular feita pelo grupo
com os palitos de churrasco e a massa de modelar, e chamou uma das componentes para explicar
como procederam em sua realização e responder a algumas perguntas. Todavia, pediu à aluna
para aguardar, pois o Grupo 4 não estava contribuindo:
SI: Grupo 4? Vinícius... Grupo 4? Depois para vocês fazerem isso daqui que
vai valer pontos [mostra as tiras do jogo], têm que saber isso daqui. Não
adianta saber uma coisa e não saber outra.

Em seguida, perguntou à aluna:
SI: Você montou que sólido?
AL1: Prisma de base triangular.
SI: Prisma de base triangular... Agora, quantas arestas, quantos vértices tem
este prisma? O que são arestas e vértices?

A professora fez esta pergunta porque a estrutura de prismas ou pirâmides construída
com palitos de dente ou churrasco e massa de modelar é um recurso favorável à percepção das
arestas e vértices desses poliedros. AL1 não conseguiu explicar e pediu ajuda a seu grupo. Outra
aluna se levantou.
SI: A colega vai ajudar...
AL2: As arestas são essas partes [apontou os palitos de churrasco], e os
vértices, que a gente chama de pontas para ficar mais fácil, são as massinhas.

SI pediu novamente a AL1 a explicação do significado de vértices e arestas. Esta o fez
com base nas explicações de AL2.
Nós percebemos, nas interações descritas acima manifestações da autoridade,
alteridade e autonomia de SI, articuladas aos seus saberes docentes.
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O exercício da autoridade e da autonomia docente se manifestou quando a professora
chamou a atenção do Grupo 4, utilizando a nota com a intenção de convencer os seus
componentes a acompanharem as explicações dos demais colegas, posto que o conteúdo
revisado naquela atividade seria aplicado em um jogo. Nós interpretamos a atitude da professora
SI como uma chamada dos alunos ao compromisso, uma das regras do contrato didático
estabelecido entre ela e os estudantes.
Portanto, para lidar com os integrantes do Grupo 4, formado por cinco alunos muito
falantes entre si, a professora apoiou-se em dois critérios: um de caráter mais normativo e outro,
mais emotivo. Não saber determinado conteúdo implica notas ruins em avaliações e,
consequentemente, reprovação; em contrapartida, dominar este mesmo conteúdo permite ser
bem-sucedido em um jogo.
Aspectos da alteridade, juntamente com a autonomia e os saberes docentes, revelaramse quando a aluna AL1 não conseguiu explicar os significados dos termos vértices e arestas e
localizá-los na respectiva estrutura. SI poderia assumir o seu lugar, expor e localizar esses
elementos na estrutura da pirâmide de base triangular. No entanto, ciente do potencial
pedagógico das diferenças de conhecimento entre os alunos para a aprendizagem de todos, ela
autorizou outra componente do grupo a substituir a aluna AL1.
Ao agir desta forma, SI evidenciou que o conhecimento matemático não é
exclusividade dela, porque todos os estudantes são capazes de auxiliar os demais a se apropriar
de conceitos e procedimentos matemáticos. Com a finalidade de ser compreendida tanto pela
parceira de grupo (AL1) quanto pelos demais colegas, a outra aluna foi incentivada a organizar
as próprias ideias e a avaliar quais palavras utilizar.
Próximo ao final da aula, uma aluna apresentou um cilindro feito com palitos de dentes
e massa de modelar.
Como a professora SI reagiu à representação do cilindro feita com materiais
originalmente pensados para representar poliedros? SI achou surpreendente e vai retomar a
situação com a intenção de auxiliar a aluna a compreender que é possível reproduzir o formato
de um cilindro usando palitos e massinha, mas que, neste caso, os palitos não correspondem às
arestas e as bolinhas de massinha não correspondem aos vértices (Professora SI, Apêndice G,
item “e”).
Se, por um lado, a resposta da professora evidenciou um fato inesperado, por outro,
enfatizou a importância de apreciar todas as produções dos alunos, independentemente de
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estarem corretas, atitude relativa aos seus saberes, à aspectos de sua autonomia e à alteridade
docente.
Dependendo do modo como entende o processo de ensino e aprendizagem, um
professor poderia explicitar, naquele momento, a impossibilidade de construir corpos redondos
nos quais palitos de sorvete representassem arestas e massas de modelar, vértices.
A noção de alteridade da professora SI, juntamente com seus saberes experienciais,
sustentou a sua decisão em retomar a construção feita pela aluna na próxima aula.
Como a professora SI lidou com o fato de o plano da aula não ter sido cumprido
integralmente, pois os alunos não jogaram nesse dia, conforme previsto? Ela não pretende
mudar o plano de aula, porém vai tentar buscar outras estratégias para atrair a atenção dos alunos
que ainda se mantêm dispersos (Professora SI, Apêndice G, item “e”)
A resposta acima dialoga com as ideias de Corrêa (2014) acerca da transição do
problema do social para o social como problema.
O plano de aula é fundamental no desenvolvimento desta, pois articula objetivos,
organização dos alunos, recursos, conteúdos, metodologias, instrumentos de avaliação. Porém,
o plano idealizado a priori se concretiza na realização da aula, onde será vivenciado pelos
alunos e, certamente, submetido à influência destes.
De acordo com a professora, as atividades propostas no plano não foram as mais
adequadas na sensibilização dos alunos que se mantiveram dispersos ao longo das aulas. É uma
situação habitual segundo a perspectiva da Sociologia Pragmática, na qual o social não é mais
concebido como um dos elementos explicativos das coisas, mas como o “que deve ser explicado
a partir de relações e movimentos problemáticos” (CORRÊA, 2014, p. 39).
Assim sendo, as relações controversas e conflitantes entre os atores sociais, no
momento em que acontecem, são fundamentais para compreendê-lo.
Aulas do dia 9/11/2017
Nas duas aulas seguintes acompanhadas pelo pesquisador, SI organizou os alunos em
dois grupos em formato de “L”, a fim de vivenciarem jogos cujo objeto de estudo são os sólidos
geométricos.
Por que a professora mudou os componentes dos grupos de uma aula para a outra?
Porque aproveitou para revisar números ímpares e pares, já que no jogo existiam questões
relacionadas a este tema (Professora SI, Apêndice G, item “h”).
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Contudo, a professora ficou preocupada ao ver os dois grupos realizando as atividades,
diante dos problemas de comportamento e descumprimento dos combinados. Mas ela resolveu
dar mais uma chance a eles (Professora SI, Apêndice G, item “h”).
No centro da sala, uma bancada com vários exemplos de corpos redondos (esferas,
cilindros e cones) e poliedros (pirâmide de base triangular, cubo e paralelepípedo).
Antes de os alunos jogarem, SI socializou os objetivos desta atividade: retomar
conhecimentos prévios sobre os nomes, as planificações das superfícies dos sólidos e objetos
cujas formas são parecidas com as de determinada figura geométrica.
Combinados foram retomados. Quando necessário, ela relembrava os alunos sobre a
importância do silêncio e do respeito pelo outro, essenciais no cumprimento das regras e no
bom andamento das atividades.
Segue um diálogo estabelecido entre SI e um dos alunos:
SI: OK, OK. Vamos, vamos. Agora você, GU. Rápido, joga os dados.
[aluno lança os dados]
SI: O que deu?
GU: 3C.

Na lousa, uma tabela de dupla entrada, na qual as células eram indicadas por um
número e uma letra. Em uma célula podia haver um objeto cuja aparência externa lembrava
determinado sólido, sua representação, ou a planificação de sua superfície, quando possível.
GU localizou a célula 3C na tabela. Lá estava a ilustração de uma lata de forma
cilíndrica.
SI: Que objeto é esse?
GU: É uma lata.
SI: É uma lata. Mas essa lata se assemelha com qual sólido?

GU não sabia a resposta. SI o orientou a localizar na bancada o sólido de forma
parecida com a da lata. Esta situação causou conflitos entre os dois grupos de alunos, pois os
integrantes da equipe de GU tentaram lhe passar a resposta, mas imediatamente uma
componente da equipe adversária gritou:
AL3: Eles não podem falar!!!
[O aluno dirigiu-se até a bancada e pegou o cilindro]
SI: Que sólido é esse. Qual é o nome dele?

368

Mais uma vez, os parceiros de GU lhe passaram a resposta: “Cilindro!!!” E,
novamente, a confusão se instalou entre as duas equipes.
AL4: A gente não ajudou!
AL5: Ajudou sim!
SI: Houve uma ajudinha, não houve? Vai de novo. Rápido. Se ajudou,
perdeu ponto.

GU sorteou novamente os dados: F6.
SI: Deixa ele falar. Onde está o F6?
[aluno localizou a célula F6 na tabela]
SI: Que sólido é esse? O que é um sólido geométrico?

GU postou-se perto da lousa e, virado de costas para os demais alunos, disse algo à
professora.
SI: Ele disse que é uma barra de chocolate. OK. Essa barra de chocolate se
assemelha a qual sólido geométrico?
GU falou algo em voz baixa.
SI: O triângulo... É... [faz um gesto com os braços, indicando “sim, e aí?”.
O aluno mantém-se em silêncio].
SI: Esqueceu? Então lamentamos, mas o colega esqueceu.

A interação descrita anteriormente é uma demonstração do social compreendido como
problema, de seguir os atores sociais em meio às controvérsias quando se atribui a eles a
responsabilidade de definir a ordem do social que vivenciam. Controvérsias surgidas quando
os componentes do grupo “assopraram” a resposta para quem estava participando do jogo.
O ato de “assoprar” a resposta, movido pela vontade dos alunos em ganhar, objetivo
final de um jogo, evidenciou a transversalidade da dimensão ética no trabalho docente. Diante
desta situação, SI perguntou aos alunos: “vale ou não vale ajudar?”
A ética designa uma vida consumada sob o signo das ações estimadas como boas150.
Esta definição de ética encerra em si a ideia de alteridade, pois considerar a bondade, ou não,
de uma ação, implica o cuidado de si e o cuidado do outro em viver bem com e para os outros.
A ética compreende o tratamento do outro do mesmo modo como se trata a si próprio,
não como um objeto nem como um meio, mas como um fim em si mesmo. Portanto, a ética
tem um forte apelo relacional, pois é inerente à convivência.

Item 3.1.5 − A dimensão ética dos saberes, da alteridade, da autonomia e da autoridade docentes na sala de
aula.

150
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Ao constatar a ajuda recebida de seus colegas de grupo, incorrendo no
descumprimento de um combinado, a professora SI exerceu sua alteridade, autonomia e
autoridade docentes, quando escutou atentamente as falas dos componentes de ambos os grupos
e decidiu invalidar a jogada, causa da confusão entre eles.
Em outra interação, os alunos tentaram diferenciar cubo de paralelepípedo (Apêndice
G, item “g”). A professora pegou um paralelepípedo no qual todas as arestas de qualquer face
não eram congruentes entre si, e perguntou a uma aluna como era a base daquele sólido. A
primeira resposta foi: retângulo, logo em seguida alterada para quadrado. SI se dirigiu à classe
e disse: “Base quadrada. Ela mudou. Onde está a base quadrada? Mostra para nós”.
A aluna passou a mão pela face superior do paralelepípedo. A professora indagou:
“Aqui é quadrado? Base quadrada? Tem certeza?”
Outra aluna disse em voz alta: “Retângulo!” A professora pediu silêncio a todos os
alunos. Enquanto SI passava os dedos por todas as arestas da face superior do paralelepípedo
perguntou à aluna: “Isto aqui é um quadrado? Tem os quatro lados iguais?”
A aluna não soube responder e a professora SI voltou-se para a classe: “Tem os quatro
lados iguais? Gente, o que vocês acham? Quem pode ajudar a LO?”
Vários alunos se ofereceram. A professora escolheu um aluno do mesmo grupo de LO
e, durante o seu deslocamento até a lousa, retomou qual era o problema: “Vamos tirar a dúvida.
Segundo a LO, ela tirou um paralelepípedo, ou seja, uma caixa com tesouro, que parece um
paralelepípedo. Só que ela está se confundindo um pouquinho com as bases, o IS vai explicar...”
O estudante IS não conseguiu explicar. A professora chamou outra estudante do
mesmo grupo afim de ajudar LO e IS a entender a diferença entre cubo e paralelepípedo.
BE: Estas são as faces do paralelepípedo... [apontou as faces à medida que
se referia a elas]
SI: Onde está a face quadrada?

A aluna apontou para as faces menores do paralelepípedo, também de forma
retangular. SI perguntou: “É um quadrado? O que é um quadrado? Pega lá o cubo para a gente
fazer a comparação”. A aluna BE foi até a bancada e pegou um cubo.
Professora SI, com o cubo na mão e aluna BE com o paralelepípedo. SI solicitou o
silêncio e a participação de três alunos que estavam dispersos e depois disse: “Vamos voltar à
base quadrada. O que é um quadrado?”
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A aluna BE mostrou novamente a menor face do paralelepípedo, dizendo: retângulo.
SI: Retangular. Por que agora você chegou à conclusão de que não é um
quadrado?
BE: Porque o quadrado é diferente do retângulo.
SI: Por que é diferente? O que você acha?
BE: Porque ele é um pouco maior...

A professora SI colocou lado a lado a menor face do paralelepípedo e do cubo e se
virou para classe: “É só por isso, gente, que ele é um quadrado e o outro é um retângulo? Quem
sabe explicar? Quem poderia explicar?”
Pelo menos quatro alunos disseram: “Eu!”. A professora chamou uma componente do
outro grupo.
AL5: Eu não sou do grupo deles, tá?
SI: Não importa, não vale ponto. Agora tá valendo conhecimento.
AL5: O cubo é muito diferente do paralelepípedo. Porque o paralelepípedo
tem todas as partes retangulares... [referindo-se às faces]
BE: E as arestas...

A professora interrompeu BE.
SI: Deixa ela terminar, deixa ela terminar. Agora é a vez dela.
AL5: E o cubo tem todas as partes dele, tem todas as partes dele quadradas...
SI: Por que tem todas as partes quadradas? Qual é a diferença entre o
retângulo e o quadrado?
AL5: Porque o quadrado, ele é... Ele é, ele é... Por [e começou a manusear o
cubo jogando o para cima]

Dois ou três alunos falaram ao mesmo tempo. Um deles disse: “Parece menor”.
AL5: O comprimento é menor e desse aqui é maior. [apontou o
paralelepípedo]
SI: Eu vou pegar a fita métrica para nós tirarmos a dúvida.

A professora SI dirigiu-se ao fundo da sala, pegou uma fita métrica de um dos armários
e a entregou à aluna AL5, que mediu todas as arestas de uma face do cubo.
SI: Quanto deu?
AL5: 15 cm.
SI: Deu tudo 15 cm?
AL5: Sim. Esse aqui já deu mais. [referindo-se ao paralelepípedo]
SI: Quanto deu?
AL5: 27 cm.
SI: Agora mede aqui. [apontou o lado menor da mesma face do
paralelepípedo]
AL5: Esse aqui deu 17 cm.
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SI: Agora tente explicar. Esse aqui deu 17 cm e 27 cm e esse aqui deu tudo
15 cm.
A5: Esse aqui [com o cubo na não] tem todas as partes iguais. E esse aqui,
não. [apontando o paralelepípedo]

A professora SI voltou-se para a aluna LO: “Viu, LO, as arestas do paralelepípedo não
têm os mesmos tamanhos”. Em seguida, pediu aos alunos para voltarem aos seus lugares.
A interação acima envolveu um tempo considerável da aula, que poderia ser utilizado
no desenvolvimento de outras jogadas, pois bastava a professora dizer aos alunos: quadrado é
uma figura plana com quatro lados de mesma medida e quatro ângulos retos.
Qual ação docente é mais significativa para a aprendizagem dos alunos? A adotada
pela professora SI, ou informar aos alunos a definição de quadrado? A opção pela interação foi
uma manifestação de autonomia docente, pois SI poderia, conforme relatado preliminarmente,
fornecer aos alunos a definição de quadrado, evidenciar o erro cometido pela aluna e seguir
adiante, chamando outro estudante para realizar a próxima jogada.
Escutar atentamente todos os alunos envolvidos na interação e problematizar as
respectivas respostas, de modo a não “entregar” a definição de quadrado, também foram
manifestações de alteridade e de saberes docentes.
A professora SI sabia que os alunos possuíam conhecimento capaz de diferenciar
quadrado de retângulo. Portanto, as perguntas e os comentários falados por ela foram
elaborados com a intenção de os alunos tornarem público este conhecimento.
Percebe-se na interação relatada acima, os alunos se comunicando matematicamente,
aperfeiçoando o uso da linguagem a partir dos apontamentos feitos pela professora. Eles firam
incentivados a refletir sobre as ideias compartilhadas, avaliando-as com a finalidade de concluir
se estavam corretas ou não.
Se a professora SI tivesse optado por apresentar a definição de quadrado, dificilmente
os alunos se envolveriam nos conflitos surgidos durante a interação e seriam obrigados, por
conta da própria situação, a sustentar os próprios argumentos.
“O que é um quadrado?”, pergunta motivadora da interação descrita previamente,
articulada ao modo como a busca da respectiva resposta foi encaminhada, é um exemplo de
uma situação não necessariamente presente no cotidiano vivido pelos estudantes, fora da escola,
significativa e mobilizadora da vontade de ser resolvida pelos alunos (MASON, 1996;
SANTOS, 2014).
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A professora SI ouviu os estudantes, solicitou justificativas levando em conta as
respostas dadas por eles, lançou pistas e elaborou novas perguntas a partir dos comentários
feitos pelos alunos, independentemente de comunicarem ideias corretas, ou não.
Em determinado momento da aula, era possível ver cinco atores sociais − a professora
e quatro alunos − próximos à lousa, encaminhando a resolução do problema “o que é um
quadrado?”, acompanhados atentamente pelos demais. A professora SI criou uma verdadeira
atmosfera de aprendizagem onde todos interagiam, trocando informações e influenciando uns
aos outros (SERRAZINA; RIBEIRO, 2012).
Em outras situações surgidas durante o desenvolvimento do jogo, a professora agiu do
mesmo modo, fazendo muitas perguntas com o objetivo de os próprios alunos terem certeza
das respectivas respostas: “o que você acha que é? Você está afirmando ou está me
perguntando? Vocês entenderam? Você tem certeza?”
Por que ela fez perguntas deste tipo, após escutar os alunos? Ela formula perguntas
parecidas com estas em outras aulas de matemática e de outros componentes curriculares? De
acordo com a própria SI, quando identifica falta de clareza na resposta dada, costuma questionar
os estudantes sobre a pergunta em foco (Professora SI, Apêndice G, item “h”).
A resposta de SI revelou indícios de sua alteridade e autonomia docentes. Alteridade
porque SI escuta os alunos com a finalidade de perceber se as ideias comunicadas são claras
para eles mesmos, e autonomia porque é uma ação docente cuja decisão foi tomada por ela, em
função de suas experiências profissionais.
Enquanto ouvia um aluno, a professora acompanhava os demais, fazendo as
intervenções necessárias direcionadas aos alunos indisciplinados, àqueles com dúvidas... Como
ela lidava com tantas variáveis em sala de aula? Dialogando sempre, separando os polos de
conflito, trocando experiências com os colegas e coordenação da unidade escolar, fazendo
registros no Sistema de Gestão Pedagógica, convocando a família para notificação e
providências necessárias, além dos encaminhamentos (Professora SI, Apêndice G, item “h”)
Como a vivência do primeiro jogo extrapolou o tempo previsto, a professora mudou a
dinâmica de realização do segundo jogo.
Consoante ao observado nas aulas anteriores, SI foi extremamente cuidadosa na
preparação da aula: organizou os alunos, os materiais, fez os combinados...

373

Todavia, como ela avaliou o desenvolvimento das duas aulas? Tudo aconteceu
conforme planejado e imaginado por ela? Em caso negativo, como lidou com o inesperado?
Segundo SI, a falta de cooperação e concentração por parte de alguns alunos não estava prevista
da forma como aconteceu. Foi previsto um envolvimento maior, já que eles apreciam jogos
(Professora SI, Apêndice G, item “h”)
Diante desta situação, ela insistiu no diálogo e deixou aberta a questão da pontuação
para as próximas aulas, onde iria retomar as funções dos combinados formulados coletivamente.
Nos próximos parágrafos são apresentadas as sugestões de alterações feitas pelo
pesquisador nas atividades realizadas pela professora SI e/ou a proposição de outras atividades
escolhidas pelo pesquisador com potencial em ampliar o conhecimento dos estudantes relativos
aos sólidos geométricos tratado nas quatro aulas observadas.
I) Planificação da superfície de sólidos geométricos
Sólidos geométricos são figuras tridimensionais, logo, não podem ser representados
como figuras bidimensionais.
A intenção desta atividade é a de possibilitar aos alunos condições de diferenciar
figuras tridimensionais de bidimensionais, e pensarem em estratégias de representações das
primeiras em superfícies planas.
Em pequenos grupos, constroem cubos e tetraedros com massa de modelar e
representam em folhas de papel quadrados e triângulos, recortando-os em seguida.
Depois, comparam cubos e quadrados, tetraedros e triângulos.
Espera-se dos alunos a percepção de que tanto os quadrados quanto os triângulos se
aproximam o máximo possível da ideia de região do plano.
Intuitivamente, toda superfície plana deve resistir ao “teste da mesa”. Em
outras palavras, ao ser colocada sobre uma mesa (completamente lisa), uma
superfície plana deverá (sem ser deformada) ter todos os seus pontos em
contato com ela. Caso contrário, será uma superfície não-plana. (MIGUEL;
MIORIM, 1986)

Depois, os alunos são incentivados a responder às perguntas: “se não é possível
representar o poliedro todo em uma folha de papel, é possível representar uma parte dele? Em
caso afirmativo, qual parte?”

374

O propósito destas perguntas é estimular os alunos a pensarem na possibilidade de
colocar na folha de papel apenas as faces do poliedro, que compõem a sua “casca”, a sua
superfície. E, por esta razão, é possível apenas planificar a superfície de poliedros e de alguns
corpos redondos.
II) Comparação entre paralelepípedo e cubo
Em pequenos grupos, os alunos recebem um paralelepípedo e um cubo. A tarefa deles
é a produção de um texto contendo propriedades comuns aos dois sólidos, propriedades
específicas dos paralelepípedos e dos cubos.
Após cada grupo compartilhar as respectivas escritas e ser analisado pelos demais, é
proposta a pergunta: “quais são as relações existentes entre um cubo e um paralelepípedo?
A intenção é a de, na busca de respostas à pergunta, os alunos conceberem o cubo
como sendo um caso particular do paralelepípedo: possui todas as dimensões de mesma medida.
III)

Planificações das superfícies dos poliedros

Nas aulas observadas, os alunos receberam planificações das superfícies dos poliedros
prontas.
A finalidade desta atividade é a de os alunos produzirem planificações das superfícies
das mesmas pirâmides e dos mesmos prismas selecionados pela professora SI, usando um
conjunto de polígonos.
Depois, os alunos são incentivados a estabelecer relações entre as diferentes
planificações das superfícies do mesmo poliedro, isto é, como dispor as faces a fim de formar
a sua superfície.
A atividade permite o desenvolvimento do senso espacial, compreendido como “uma
intuição, ou uma sensibilidade, sobre formas e as relações entre formas” (VAN DE WALLE,
2009, p. 443), e do raciocínio geométrico.
Visualizar uma figura mentalmente, girar e virar as coisas na própria mente, é uma das
habilidades do senso espacial, possível de ser explorada em situações envolvendo a observação,
a experimentação e a representação de objetos em diferentes perspectivas.
Os alunos podem realizar a atividade aleatoriamente, apenas por meio de tentativas,
até obter todas as planificações possíveis. Contudo, mediados pela professora, são incentivados
a realizar experimentações raciocinadas, baseadas na observação, na possibilidade de montar e

375

desmontar mentalmente as planificações já realizadas, de generalizar relações entre a disposição
das faces, ações específicas do pensamento geométrico.
As experimentações permitem validar ou não as próprias hipóteses, organizar os
argumentos visando à justificação das conclusões correlatas, solicitam dos autores cuidado na
formulação das ideias e no uso da linguagem matemática, com a finalidade de serem
compreendidos pelos demais colegas de turma.
A busca por diferentes planificações envolve conjectura, experimentação, validação e
argumentação, ações articuladas pela comunicação, por meio da qual ideias e procedimentos
são compartilhados, se tornam públicos e, consequentemente, sujeitos às críticas.
As ações da professora SI, observadas durante o exercício de sua prática docente,
foram coerentes com as respostas dadas por ela no questionário e na produção escrita (Apêndice
G, itens “a” e “b”). Em todas as aulas ela exerceu sua função com seriedade, dedicação e muita
responsabilidade.
A própria professora afirmou não possuir suficiente conhecimento dos conteúdos
matemáticos para lecionar, possível obstáculo no desenvolvimento de sua prática docente. No
entanto, a sua participação ativa nos encontros de formação continuada realizados na escola,
compartilhando suas experiências, socializando estratégias utilizadas no desenvolvimento das
aulas e tornando públicos os conteúdos carentes de aprofundamento, convergem em sua atitude
de sempre pesquisar o desconhecido.
O cuidado na elaboração do plano de aula, e na seleção das atividades mais favoráveis
em função dos objetivos previamente determinados, ratificou o hábito da professora SI de
estudar permanentemente. A pesquisa empreendida por ela, anterior à realização das aulas sobre
sólidos geométricos, forneceu-lhe embasamento para conduzir o ensino deste tema de forma
clara e objetiva.
O incentivo à interação entre os alunos, à realização de jogos e atividades resolvidas
apoiadas por meio de materiais concretos, estratégias e recursos com os quais ela acredita ser
possível tornar o conhecimento matemático mais significativo para os alunos, foram fartamente
utilizados pela professora SI nas aulas observadas. A organização dos alunos em
quartetos/quintetos ou em grupos maiores, favoreceu a troca de experiências, a possibilidade de
compartilhar estratégias diversificadas e novas descobertas.
Se é a necessidade de aprender sempre que a motiva a participar de cursos de formação
continuada, foram perceptíveis, nas aulas observadas, ações da professora SI favoráveis à
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necessidade de aprender sempre de seus alunos. Para isso, foi essencial o modo como ela
conduziu as atividades: propôs perguntas com a intenção de incentivar o pensamento dos
estudantes, devolveu as perguntas formuladas por eles e/ou problematizou-as.
Por sua vez, as trocas de e-mails entre a professora SI e o pesquisador revelaram traços
de sua autonomia e de seus saberes docentes, visto que, após a leitura de atividades sugeridas pelo
pesquisador, ela as qualificou como ricas, mas adequadas para serem usadas posteriormente.
Apesar de não ter muita afinidade com a matemática, SI gosta de ensiná-la e, por
considerar os próprios conhecimentos dos conteúdos matemáticos insuficientes na realização
do seu trabalho em sala de aula, faz da pesquisa a estratégia para lidar com o desconhecido. A
necessidade de saber o que desconhece se justifica porque, segundo ela, “ter conhecimento do
que será ensinado e ter autonomia para desenvolvê-lo de forma clara e objetiva” são dois
aspectos fundamentais para o professor de matemática ensinar os alunos e promover a
aprendizagem deles (Professora SI, Apêndice G, item “a”).
No primeiro encontro entre a professora SI e o pesquisador, após a definição do
conteúdo que seria desenvolvido nas quatro aulas de matemática, ela apresentou o esboço do
plano de aula e os materiais consultados para sua elaboração, atitudes coerentes com as
respostas da professora registradas nos parágrafos anteriores.
O modo como organizou os alunos, a disposição dos sólidos, das planificações de suas
superfícies e os tipos de atividades propostas convergiram com as respostas dadas pela
professora SI no questionário. Nesse sentido, ela organizou os alunos em grupos, utilizou
materiais concretos e propôs jogos e brincadeiras, com o intuito de tornar o conhecimento mais
significativo para os estudantes e “favorecer a troca de experiências [...] compartilhar
estratégias diversificadas e novas descobertas. [... As atividades propostas demandaram] a
busca de informações diversas para sua resolução” (Professora SI, Apêndice G, item “a”).
O cuidado na preparação da sala com o intuito de favorecer a aprendizagem dos alunos,
em agrupá-los segundo a possibilidade de se ajudarem reciprocamente, a valorização das
respostas dos estudantes seguida, se necessário, da solicitação de argumentos ou
esclarecimentos que tornassem a resolução acessível a todos confirmaram por que a professora
SI se sente contribuindo na melhoria do ensino de matemática:
Porque faço o possível para desempenhar bem a minha função enquanto
profissional, realizando o meu trabalho com responsabilidade [...].
Considero boa [a própria prática pedagógica] porque faço o que está dentro
das minhas possibilidades. (Professora SI, Apêndice G, item “a”)
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As manifestações de alteridade ao longo das aulas estão associadas ao papel atribuído
pela professora à formação continuada. Conhecimento como algo inacabado; a busca constante
do conhecimento; a necessidade de aprender sempre; conhecer “novos desafios, novas práticas,
novas experiências... porque o conhecimento é constante” (Professora SI, Apêndice G, item
“a”); foram, respectivamente, as respostas dadas quando perguntada por que tomava a iniciativa
em aprimorar a própria prática docente; quais eram as iniciativas; qual a motivação e o interesse
em participar de um curso de formação continuada; e quais aspectos relacionados às aulas e aos
conteúdos de matemática um curso de formação continuada deveria oferecer. Indícios de
alteridade docente estão associados aos ganhos que a professora SI obteve ao colocar em prática
o que aprendeu: “multiplicar o que aprendi” (Professora SI, Apêndice G, item “a”).
As respostas de SI nos remeteram à indissociabilidade entre a prática docente e a
formação humana, pois o aspecto mais significativo desta atividade docente não está
relacionado a conteúdos e métodos de ensino, mas ao encontro entre sujeitos socioculturais, na
condição de docente e discentes. Não importa o material didático utilizado nem o local onde a
aula ocorre; desde que haja o encontro entre professores e alunos, “a docência se estabelece”
(TEIXEIRA, 2007, p. 432).
Por outro lado, ser motivada a participar de ações de formação continuada porque estas
podem trazer-lhe novos desafios, novas práticas e experiências, reportaram-nos ao papel da
formação continuada.
Durante as aulas a professora utilizou a expressão “planificação da superfície” de
determinado sólido, inclusive escrevendo-a na lousa, acima de alguns exemplos. Em um dos
encontros de formação continuada realizados na escola, durante o estudo dos sólidos
geométricos, conversamos sobre a impossibilidade de planificar uma figura tridimensional, mas
somente sua superfície.
Um dos motivos de a professora SI realizar o próprio trabalho com seriedade e
responsabilidade pode ser atribuído ao caminho longo e de difícil acesso percorrido por ela, até
se tornar a professora que é hoje (Apêndice G, item “b”).
A sede de aprender, “apesar de mal saber manusear o lápis”, manifestada pelos alunos
que frequentavam o Mobral faz parte de lembranças significativas de seu início de carreira:
“ensiná-los a escrever o próprio nome foi a recompensa maior” (Professora SI, Apêndice G,
item “b”).
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Em 2017 ela completou 46 anos de docência. O empenho com o qual planejou, e
realizou as aulas de matemática remeteu-nos à maior recompensa, segundo ela, obtida no início
de sua carreira: os alunos aprenderam a escrever o próprio nome. Naquela classe de 3º ano de
2017, os estudantes já sabiam escrever seus nomes e todos estavam muito envolvidos na
realização de atividades relativas aos sólidos geométricos e alguns de seus elementos (base,
face, vértice e aresta).

5.6 Formação, políticas públicas, alteridade, autonomia, autoridade e saberes de quatro
professoras que ensinam matemática

Apreensão, confiança, cumplicidade, empatia, engano, entusiasmo, felicidade,
incredulidade, resiliência, revolta, temor... Muitos foram os sentimentos que fluíram nos
encontros de formação continuada realizados com os professores na escola onde os dados
empíricos desta pesquisa foram produzidos.
Engano, incredulidade e revolta diante do estudo de um conteúdo da matemática
escolar devidamente fundamentado pelos conhecimentos que os justificam: por que não me
ensinaram deste jeito?
Apreensão e temor diante das avaliações externas e dos professores de matemática do
6º aos 9º anos, dois instrumentos poderosos no julgamento de práticas docentes dos anos iniciais
relativas à matemática, cujos os resultados dos alunos nas primeiras e os pareceres dos
segundos, na maioria das vezes, revelam as carências, evidenciam as fragilidades, relativizam
ou ignoram as respectivas causas e desmerecem ações destes mesmos docentes responsáveis
pelo sucesso dos alunos.
Sucessos insignificantes ou imperceptíveis aos olhos de ministérios, secretarias
municipais e estaduais de Educação, impossíveis de serem captados pelas avaliações externas
atuais, porque é provável que não exista interesse em identificá-los, porém imensos, repletos de
sentido para quem os produziu, alunos e professores, nos contextos reais onde estudam e
lecionam.
Confiança e cumplicidade, após a percepção de que o pesquisador, bacharel e
licenciado em Matemática, professor de matemática de 6º ano 9º ano da rede municipal de
ensino de São Paulo, não estava ali com a finalidade de julgar as professoras e usá-las como
meros instrumentos para se tornar doutor, mas, junto com elas, praticar a própria alteridade,
autonomia, autoridade e saberes docentes.
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Entusiasmo e felicidade diante da capacidade de realizar algo aparentemente
intransponível, de superar desafios, de estar aberto para aprender algo novo, retomar e
desconstruir um conhecimento já apropriado sem a respectiva fundamentação.
Em geral, o professor realiza seu trabalho em sala de aula sozinho. É o único docente
responsável pelo ensino e a aprendizagem dos alunos e pela integridade destes. No entanto,
estas características são suficientes para afirmar que toda prática docente é uma atividade
solitária?
A prática docente é solitária no sentido da gestão da aula, naquele momento em que o
professor precisa realizar um planejamento que preparou, tomar decisões ante ocorrências não
previstas, como comumente acontece. Ao mesmo tempo, a prática docente pode estar ancorada
em diferentes esforços não somente individuais, mas coletivos: com o apoio do coordenador de
área ou coordenador pedagógico, em reuniões da equipe pedagógica da escola, na ideia de
escola como projeto a depender da gestão escolar, em processos de formação na escola ou
externos a ela, em políticas públicas de apoio ao professor, em materiais e livros que deem
suporte a essa ação etc.
No entanto, é o professor, em última instância, o responsável pelo planejamento e
implementação das próprias aulas, sendo que nestes e entre estes dois atos muitas decisões
docentes são tomada: as relativas aos conhecimentos específicos de determinados campos de
conhecimento, aos recortes destes, aos respectivos modos de ensiná-los a alunos sem formação
específica nessas áreas de conhecimento, às atividades, aos recursos e à organização mais
adequada dos estudantes visando atingir os objetivos previamente definidos no planejamento.
Também são decisões relacionadas à singularidade de cada aluno, aos seus interesses,
às correspondentes aproximações e distanciamentos da instituição escolar, de sua cultura,
normas e valores.
Decisões concernentes, sobretudo, à interação entre pessoas, cada uma com suas
histórias, experiências, valores... Interações que demandam do professor o reconhecimento de
que os alunos são diferentes entre si, e diferentes dele também.
A prática docente é, de fato, uma atividade solitária? As decisões docentes descritas
nos dois parágrafos anteriores, associadas ao processo de ensino e aprendizagem concebido
como uma prática social fornecem embasamentos para responder “não” a esta pergunta.
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Os resultados apresentados nos itens 5.2 a 5.5 evidenciaram quatro práticas docentes
influenciadas pelos contextos onde as professoras vivem e trabalham, em especial, as relações
estabelecidas entre elas e outros atores sociais.
Pelas condições nas quais foi realizada, esta pesquisa não abrange todos os aspectos
concernentes à atividade docente, até porque entre eles, estão os situados fora do ambiente
escolar. Por sua vez, toda pesquisa acadêmica é condicionada pela interpretação do seu autor,
logo, possibilita diferentes leituras, realizadas nas mesmas condições, por outros pesquisadores.
Nestas condições, os registros elaborados pelas quatro professoras a partir da pergunta
“Como me tornei a professora que sou hoje?”, suas respostas às perguntas do questionário
nomeado “Saberes, alteridade, autonomia e autoridade docentes”, as participações nos
encontros de formação continuada e as aulas observadas, tornaram público que todas têm
clareza dos próprios saberes, dos avanços e dos limites de sua prática docente, em razão desses
saberes.
Os saberes experienciais (TARDIF, 2008), produzidos no exercício e na prática
docente, relativizam os saberes oriundos da formação profissional − os saberes disciplinares e
curriculares −, e evidenciam os limites destes.
O cotidiano da escola e, mais especificamente, a relação diária entre professores e
alunos põem em xeque as teorias educacionais estudadas na formação inicial e provocam
reflexões em torno das possíveis articulações entre os conhecimentos sistematizados pelas
Ciências Humanas (em particular, as da Educação) e os referentes às práticas docentes.
As experiências vividas em sala de aula validam, ou não, o conhecimento estudado
nos cursos de Pedagogia ou nas licenciaturas em Matemática.
As respostas às perguntas do questionário também enfatizaram aspectos relativos à
alteridade docente das quatro professoras participantes da pesquisa, pois todas reconhecem que
nem todos os estudantes aprendem os mesmos conteúdos do mesmo jeito e ao mesmo tempo.
Se, por um lado, as docentes sugeriram providências que podem ser colocadas em
prática por outros educadores da escola, visando ao enfrentamento e à superação das
dificuldades apresentadas pelos alunos, por outro, implementaram ações a este respeito em suas
aulas de matemática, ou seja, não se eximiram das próprias responsabilidades.
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Neste âmbito, as quatro professoras mostraram que não são bonecos ou ventríloquos
(TARDIF, 2008), pois têm clareza das modalidades de formação continuada mais adequadas e
dos conteúdos a ser abordados nestas, em conformidade com sua realidade profissional.
De acordo com a professora CA, tais formações deveriam auxiliar os professores a
desconstruir aprendizagens mecânicas e incentivar o uso do concreto. Na mesma direção, a
professora EL acredita que as formações deveriam oferecer práticas e dinâmicas com a
finalidade de demonstrar o sentido das regras e das operações matemáticas, articulando abstrato
e concreto, teoria e prática, por meio de atividades vivenciadas e/ou sugeridas possíveis de
serem replicadas na realidade onde ela e os demais profissionais da escola trabalham.
Por sua vez, a professora SI entende que as formações continuadas deveriam propor
aos cursistas novos desafios, novas práticas e novas experiências.
As demandas formativas indicadas pelas quatro professoras ratificam que o saber do
professor é um saber social (TARDIF, 2008), pois os saberes por ele ensinados e o modo de
ensiná-los evoluem de acordo com as mudanças sociais (ZORZAN, 2007).
Os alunos e suas expectativas mudam permanentemente, fato observado pela
professora EL, assim como o tempo relativo de atenção para uma informação ser compreendida
por eles.
As respostas das professoras CA, EL, SO e SI referentes às questões sobre formações
de professores explicitaram outro aspecto dos saberes docentes: a sua pluralidade (TARDIF,
2008).
Auxiliar a desconstruir aprendizagens mecânicas, demonstrar o sentido das regras e
das operações matemáticas foram as solicitações das professoras CA e EL, respectivamente,
relativas aos saberes específicos da disciplina. As mesmas professoras indicaram, como
necessidades formativas referentes aos saberes curriculares, o incentivo ao uso do concreto e
articulação teoria - prática.
Finalmente, vivenciar ou sugerir atividades aplicáveis na realidade onde a professora
EL e os demais profissionais da escola se encontram foi uma demanda concernente aos saberes
experienciais.
Os resultados descritos nos itens 5.2 a 5.5 e as ideias expostas nos parágrafos acima
contêm indícios de que a manifestação de saberes e de aspectos relativos à alteridade,
autonomia e autoridade docentes é condicionada pelas formações inicial e continuada e pelas
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políticas públicas educacionais implementadas durante o período no qual professores
exerceram as respectivas práticas docentes.
Assim como esta, as demais pesquisas sobre professores da escola básica aproximamse de aspectos relativos à prática docente, mas nunca integralmente, devido à complexidade
típica desta profissão. Nesse contexto, políticas públicas de educação e de formação de
professores podem ser formuladas a partir de estudos que tratam: a) da relação entre professor
e alunos analisada em conformidade com determinados referenciais teóricos e metodológicos;
b) da influência das reformas curriculares na prática docente interpretadas sob referenciais
teóricos e metodológicos diferentes dos primeiros; c) da relação entre saberes docentes e
desempenho discente investigadas por outras teorias e metodologias diferentes das duas
primeiras151.
Por essa razão, merece reflexão o fato de que, muitas vezes, decisões relativas às
políticas públicas de educação e à formação de professores não conversam com investigações
cujo objeto de estudo é estes dois temas. Neste sentido, formuladores de políticas públicas de
educação e de formação docente podem fundamentar-se em diferentes referenciais,
eventualmente contraditórios entre si. Ao juntá-las, corre-se o risco de formular ações para um
professor que não existe.
Reconhecer e aceitar que, assim como os alunos, os professores de escola básica
também não são iguais entre si, não passaram pelas mesmas experiências − entre elas as
relacionadas à docência −, não possuem as mesmas concepções e crenças sobre a função da
escola, sobre como os alunos aprendem ou sobre o ensino, é imprescindível na formulação de
políticas públicas de educação e de formação de professores que considerem as práticas
docentes nos locais e nas condições de trabalho nas quais são desenvolvidas.
Professores, assim como qualquer outro profissional, também se sentem inseguros
diante do desconhecido, daquilo que não têm muita certeza se está correto, mas se veem
obrigados a ensinar por força de currículos, avaliações externas ou internas, pela pressão da
comunidade escolar ou da sociedade.
A produção de uma dissertação ou de uma tese é a etapa final de um processo
formativo no qual pós-graduandos tornam-se membros de grupos de pesquisa, produzem
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Conforme o segundo capítulo: “Formação de professores: pesquisas e políticas públicas”.
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artigos ou colaboram na escrita de livros, participam de congressos, têm contato com diversas
teorias, entre elas, as que se constituem nos referenciais teóricos das respectivas pesquisas.
Qual é a influência deste processo nos mestres ou doutores em Educação, responsáveis
pelo conjunto da formação do pedagogo, no currículo dessa formação, na análise da grade
curricular desse curso com a intenção de decidir quais disciplinas permanecem, quais são
excluídas e por quais disciplinas são substituídas?
Em outras palavras, em que medida mestres ou doutores, professores dos cursos de
Pedagogia, planejam e realizam as aulas influenciados pelo que aprenderam enquanto
estudantes de pós-graduação, ou se baseiam apenas e tão somente nos conteúdos e no modo
como aprenderam enquanto alunos de escola básica?
Em qual disciplina os alunos de Pedagogia, futuros professores que vão ensinar
matemática nos anos iniciais, terão oportunidade de estudar: a) por que problemas de subtração
podem ser resolvidos pela adição; b) por que o valor do minuendo permanece o mesmo quando
se aplica, na subtração, o método da decomposição do minuendo; c) quais são as relações entre
os princípios do Sistema de Numeração Decimal e as propriedades da divisão que justificam a
técnica operatória costumeiramente denominada de “processo longo”; d) por que é importante,
a partir de frações de inteiros, determinar inteiros correspondentes; e) por que as bases de
prismas e pirâmides não são as faces pelas quais estes sólidos são apoiados em superfícies
planas.
Estas são demandas apontadas pelos professores da escola onde esta pesquisa foi
realizada152, que se juntam a outras necessidades, suas e de outros professores, desta e de outras
escolas. Demandas perdidas em algum lugar das grades curriculares dos cursos de Pedagogia.
As relações entre as quatro professoras com a matemática, evidenciada nos
questionários, juntamente com suas reações e as dos demais professores diante dos temas
matemáticos estudados nos encontros de formação continuada153, autorizam-nos a questionar
se não falta, a todos os atores sociais responsáveis pelas políticas públicas de educação e pelas
ações de formação de professores que ensinam matemática na escola básica, inicial ou
continuada, o respectivo exercício ético da alteridade (LÉVINAS, 2005).
A realidade onde atuam os professores que ensinam matemática é conhecida pelos
elaboradores das políticas e formadores de professores? Até que ponto os alunos que não são
152
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Conforme “Apêndice B − Estudos de temas da matemática escolar”.
Realizados na escola, conforme descrito no quinto capítulo, “Metodologia”.
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os de muitas pesquisas154 em educação matemática (VALERO, 2002), com os correspondentes
mundos sensíveis e domínios de experiência, orientam as formulações de políticas públicas
educacionais e as formações de professores?
Estas reflexões se justificam porque foi a alteridade, entre os quatro elementos
relativos à atividade do professor estudados nesta pesquisa, o que se mostrou mais significativo
na mobilização dos demais (autonomia, autoridade e saberes docentes).
O nosso posicionamento sobre as políticas públicas de educação e, em particular, as
de formação de professores, além de se basearem nos referenciais teóricos, se fundamentam
nos registros produzidos pelas quatro professoras participantes, nos quais compartilharam
fragilidades em suas formações iniciais conforme apontadas por nós no capítulo 2 desta tese. A
inexistência, na formação inicial, de disciplinas cujos objetos de estudo são os conhecimentos
específicos da matemática, o modo como são gerados e transformados em objetos de ensino,
portanto, dependentes de tratamentos didático e metodológico, acarretaram nestas professoras
insegurança no planejamento e desenvolvimento de conteúdos da matemática escolar, e em
como lidar com as diferentes estratégias de resolução apresentadas pelos alunos.
Os resultados relatados nos itens 5.2 a 5.5 evidenciaram traços genéricos e, ao mesmo
tempo, singulares das práticas docentes das professoras CA, EL. SO e SI, estes últimos passiveis
de serem ignorados em políticas públicas, planejadas e colocadas em prática, por meio de ações
iguais para todos os professores de determinada rede pública de educação.
Se o planejamento de uma aula pode ser associado a uma sequência de passos, cujo
primeiro é a definição do conteúdo e o último, a avaliação, passando por objetivos, organização
dos alunos, materiais necessários, atividades etc., outros elementos da atividade docente não
obedecem a um encadeamento de ações.
As quatro professoras acionaram aspectos relativos à alteridade, autonomia, autoridade
e saberes docentes; contudo, as particularidades dos contextos das turmas onde CA, EL, SO e
SI atuavam, impediram a elaboração de orientações docentes nas quais fossem estabelecidas
relações um a um entre situações de sala de aula e intervenções específicas de
encaminhamentos, resultando em manuais de orientações didáticas válidos para cada um e
todos os professores da rede municipal de educação de São Paulo.
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Conforme registrado no terceiro capítulo, existem alunos famintos, que adoecem, que não têm pais, que se
interessam mais pela canção da moda do que pela matemática e que decidem não aprender (VALERO, 2002).
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A exposição de elementos do mundo sensível dos alunos – alienígenas, laranja com
sal, não ter ido ao cinema, injustiça na distribuição dos rótulos contendo frações, aliança e
casamento etc. −, juntamente com os argumentos expostos durante a apresentação de resoluções
das atividades, apoiados nos domínios de experiência e mundos tangíveis, revestiram as práticas
docentes dessas professoras de atitudes e jeitos particulares de lidar com cada atividade
proposta e as percepções correspondentes dos estudantes.
Em síntese, esses elementos revelaram modos singulares de ser professor,
demonstrando, a complexidade que caracteriza cada uma dessas práticas e a diversidade de
possibilidades de firmarem vínculos bilaterais, de compreensão, colaboração, confiança e
respeito entre professores e alunos nas aulas de matemática.
A menção aos alienígenas exemplifica muito bem a afirmação acima. Figuras espaciais
também foram estudadas na classe da professora SI, porém, nenhum aluno daquela turma
associou a palavra “espacial” aos aliens. Coube somente à professora CA encaminhar essa
situação. Da mesma maneira, competiu exclusivamente à professora EL explicar por que estava
favorecendo determinados grupos ao entregar frações mais fáceis para os integrantes
representarem com água nas garrafas PET.
Estes são exemplos de situações coerentes com a ideia de educação enquanto prática
social, tecida nas diversas relações entre atores sociais (alunos e professores), em diferentes
modalidades de interação. Nesta concepção de educação, os significados atribuídos por alunos
e professores são sínteses de processos comunicativos elaborados a partir de acordos
“construídos pragmaticamente por uma comunidade de argumentação” (DEVECHI;
TREVISAN, 2010, p. 153).
A realização de uma aula não se submete a um plano idealizado para ser cumprido
ipsis litteris.
O social não foi dado em nenhum dos grupos observados. Em todos eles foram os
alunos e professoras, atores sociais que compõem esses grupos, os responsáveis pela explicação
do social, a partir das relações e dos movimentos problemáticos vivenciados em cada
agrupamento, possível de ser apreendido nos momentos críticos, nas situações controversas,
surgidas nos processos interativos entre alunos e professoras.
Mediados pela dimensão ética da alteridade, autonomia e autoridade docentes,
experiências, interesses e referências ao mundo sensível dos alunos foram mobilizados,
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reconfigurando as atividades propostas e exigindo das professoras o acesso às diversas
dimensões dos respectivos saberes docentes.
Quando o professor concebe os alunos como atores sociais cujas experiências,
interesses e conhecimentos diferem dos seus, e não faz desta diferença mecanismo para
subjugá-los, pois a concebe como diversidade e a avalia como fundamental nas aprendizagens
dos estudantes e na sua também, a aula se aproxima da ideia do social como problema
(CORRÊA, 2014).
Conteúdos escolares são redimensionados. As críticas às atividades propostas ou às
soluções apresentadas, os argumentos empregados com o intuito de defender um ponto de vista
ou uma resolução, e os motivos apoiados nas experiências vividas, nem sempre matemáticas,
são tão importantes quanto a divisão, a fração de quantidade, as frações equivalentes, os
números decimais, os sólidos geométricos ou qualquer outro tema específico da matemática
escolar. Nestes contextos, o social não estava pronto, dado ou condicionado por atores externos
aos alunos e professores, mas foi construído por eles.
Entretanto, se os conteúdos específicos estão entrelaçados a outros aspectos, não
necessariamente matemáticos, torna-se imprescindível, nas circunstâncias descritas acima, a
apropriação desses conteúdos pelas professoras. A qualidade dos conteúdos específicos
apropriados, compreendida por conceitos e procedimentos fundamentados em conhecimentos
matemáticos histórica e socialmente situados nos faz retomar a questões relativas à formação
do professor que ensina matemática.
Ao longo dos encontros de formação continuada realizados quinzenal e/ou
semanalmente na escola onde os dados empíricos desta pesquisa foram produzidos, expressões
como “eu não aprendi deste jeito”, ou “não me ensinaram assim”, foram pronunciadas quando:
a) problemas de subtração foram resolvidos pela adição; b) foi mostrado que o valor do
minuendo permanece o mesmo quando se aplica, na subtração, o método conhecido pelo nome
de “empréstimo”; c) foram estabelecidas relações entre os princípios do Sistema de Numeração
Decimal e as propriedades da divisão que legitimam a técnica operatória chamada de “processo
longo”; d) foram propostas atividades em que, a partir de frações de inteiros, eram solicitados
os inteiros correspondentes; e) foi discutido o significado de base em prismas e em pirâmides.
Tais comentários aproximavam-se de percepções que concernem à formação inicial, pertinentes
às respectivas deficiências, também manifestadas por professores em outras investigações, de
acordo com o segundo capítulo desta pesquisa.
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Fragilidades na formação inicial comprometem práticas docentes: a) nas quais os
alunos são corresponsáveis pelas próprias aprendizagens; b) em que as opiniões e estratégias
de solução dos discentes são imprescindíveis na realização das aulas; c) nas quais as diferentes
modalidades de interação são promovidas pelas apresentações das resoluções dos alunos, pelas
críticas aos procedimentos alheios e pela defesa dos próprios, e pela negociação de significados
visando à busca de consensos; d) em que os procedimentos de resolução evocam elementos dos
domínios de experiência e os mundos sensíveis dos estudantes.
Esse comprometimento se manifesta no desconhecimento dos fundamentos que
justificam os procedimentos matemáticos, na crença de que existe apenas um jeito de resolver
um problema, em conceitos errôneos ou utilização inadequada da linguagem matemática.
Contudo, deveriam ser objeto de estudo das formações iniciais estas e outras limitações relativas
ao modo como as pessoas aprendem matemática, à articulação entre matemática escolar,
acadêmica e do cotidiano, às conexões entre conhecimento matemático e interesses sociais,
políticos e econômicos.
Todos os professores que participaram dos encontros de formação continuada
realizados pelo pesquisador na própria escola, incluindo as quatro professoras participantes da
pesquisa, disseram que ensinavam do modo como aprenderam quando eram alunos da escola
básica ou da formação inicial. Esta é uma situação difícil de ser transformada, visto que,
conforme as respostas dadas pelas professoras CA, EL, SO e SI nos questionários, poucas são
as oportunidades e muitos são os obstáculos para participar de formações continuadas.
As demandas formativas docentes relacionadas nos parágrafos anteriores estão sujeitas
às políticas públicas de educação e de formação de professores, inicial ou continuada, às
diretrizes curriculares, às avaliações externas, aos recursos didáticos, à cultura escolar, à relação
entre a escola e as demais instituições sociais, às representações de outros atores sociais sobre
os professores e destes sobre si mesmos. Relações cujas qualidades exigem muita pesquisa para
serem identificadas. As avaliações externas mostram a complexidade envolvida nestas relações.
Consoante às ideias apresentadas no segundo capítulo deste estudo, as avaliações em
larga escala, produzidas à revelia dos professores e por atores externos à sala de aula, formatam
currículos, limitam e reduzem a autonomia docente. Entretanto, dependendo dos conteúdos
abordados, ou das condições de certos contextos onde são aplicadas (como por exemplo: em
pautas de reuniões pedagógicas, ações locais de formação continuada etc.) tais avaliações têm
o potencial de mobilizar demandas formativas nas escolas onde são aplicadas,
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independentemente se a intenção final é de, por meio destes instrumentos, responsabilizar os
professores pelo mau desempenho dos estudantes.
A sondagem de números e resolução de problemas elaborada pela SME-SP (SÃO
PAULO, 2007b) corrobora a afirmação acima. A sondagem possibilita ao professor
conscientizar-se dos conhecimentos dos estudantes relativos à escrita numérica, aos recursos
aritméticos usados na obtenção de resultados e à identificação das estruturas aditivas ou
multiplicativas dos problemas, vinculada a determinados procedimentos de cálculo. Sondagens
realizadas periodicamente fornecem informações importantes para o planejamento de aulas
relacionadas aos respectivos conteúdos; entretanto, essas sondagens não contemplam conteúdos
relacionados às medidas, relações espaciais, noções geométricas ou noções próprias do
tratamento da informação.
As sondagens de Matemática direcionadas aos alunos do 1º ao 5º ano são elaboradas
pela SME-SP e encaminhadas a todas as escolas de ensino fundamental no início de cada ano
letivo.
Em março de 2017, as escolas receberam as sondagens155 de números e resoluções de
problemas. Nesta mesma época, a coordenadora pedagógica da escola onde a parte empírica
desta pesquisa foi realizada pediu que o tema dos encontros de formação continuada realizados
na escola fossem as sondagens de números e problemas enviadas pela SME-SP no início
daquele ano. Isto porque, segundo a coordenadora pedagógica 156, alguns professores não
conseguiam perceber a importância de compreender as estratégias utilizadas pelos estudantes
na resolução dos problemas a fim de melhor intervir, enquanto outros professores “faziam por
fazer”, pois não atribuíam sentido à sondagem e não aproveitavam os resultados como
deveriam, preferindo continuar com o velho método de ensinar técnica pela técnica.
Vamos tratar somente da última sondagem, composta de oito problemas − quatro do
campo aditivo e quatro do multiplicativo − e de uma planilha na qual a escola deveria informar
quantos alunos do 1º ao 5º ano acertaram a ideia e o resultado de cada problema, e quantos não
o resolveram.
Os problemas da sondagem foram abordados nos encontros de formação e, após a
análise de produções de alunos, as primeiras hipotéticas e as outras de alunos da própria escola,
as professoras concluíram que não existem problemas de adição ou de subtração, mas situações
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Ver Apêndice I.
Ver Apêndice I.
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aritméticas que podem ser resolvidas por uma e/ou por outra operação. A opção pela adição ou
pela subtração depende do contexto do problema, dos dados, da pergunta.
Ao final dos encontros cujo tema foi as sondagens de problemas, algumas professoras
perceberam que, até aquele dia, tinham avaliado como incorretas resoluções parecidas com a
descrita abaixo:
“Em uma excursão ao zoológico foram 25 alunos. Desses, 16 eram meninos. Quantas
eram as meninas?”157
16 + 9 = 25
Resposta: Eram nove meninas.
Segundo as professoras, era considerada correta apenas a resolução 25 – 16 = 9.
Enfim, uma avaliação externa, elaborada por técnicos e especialistas distantes da
realidade escolar, se transformou em objeto estudo e reflexão de um grupo de professoras,
resultando na ampliação de conhecimentos para todas as participantes.
Em concordância com a descrição precedente, nossa intenção não é a de defender as
avaliações externas, mas enfatizar a complexidade peculiar à atividade docente, estendida a
todos os atores sociais envolvidos direta ou indiretamente no processo de ensino e
aprendizagem. Tal característica demanda dessas pessoas conhecimentos abrangentes sobre
todos os aspectos relativos à escola, a quem ela serve e beneficia, evitando conclusões
precipitadas e polarizadas, como: “as avaliações externas são ruins ou boas”, “as políticas
públicas são ruins ou boas” etc.
O extrato acima também se justifica pelo fato de os limites dos saberes docentes,
principalmente os disciplinares (TARDIF, 2008), comprometerem aulas de matemática
fundamentadas nas estratégias dos estudantes, apoiadas nos respectivos mundos tangíveis e
domínios de experiência.
Situações como a descrita acima não se manifestam da mesma forma e na mesma
intensidade em todos os docentes, visto que os saberes são produto das experiências de vida e
concepções do professor relativamente ao aluno, ao ensino e à aprendizagem da matemática.
O professor planeja e realiza aulas percorrendo os fios de uma trama construída
permanentemente nas interações estabelecidas com outras pessoas ao longo de sua vida e que
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Apêndice B, item “g”.
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é composta por fios tecidos nas experiências vividas nas trajetórias estudantis, familiares,
profissionais, políticas etc. Nestas circunstâncias, todo encontro entre alunos e professor é, na
realidade, o encontro entre estudantes e diversos atores sociais, de diferentes tempos e lugares.
É, portanto, na realização da aula que o professor acessa e seleciona saberes docentes
disciplinares, curriculares, profissionais e experienciais indispensáveis ao exercício de sua
atividade. Repertório de saberes, construído na interação entre o professor e outros atores
sociais.
Esta seleção, por sua vez, é condicionada ao contexto onde a prática docente se efetiva,
pois, conforme itens 5.2 a 5.5, ao mesmo tempo em que desenvolve o ensino visando à
aprendizagem de determinado conteúdo, o professor lida, na sala de aula, com: a) o
conhecimento tangível dos alunos; b) o convívio entre os estudantes, nem sempre harmonioso;
c) as divergências de opiniões e diferentes estilos de aprendizagem; d) a comunicação de ideias,
conceitos e procedimentos por meio da linguagem matemática; e) os comentários dissociados
do tema de estudo; e) perguntas formuladas pelos alunos cujas respostas ele desconhece ou
resoluções cujos fundamentos não fazem parte de seus saberes docentes.
Outros aspectos constituintes da atividade docente também se manifestam neste
cenário. Não são componentes dos saberes docentes disciplinares, curriculares, profissionais ou
experienciais, mas substratos que os investem de sentido, pertencentes à alteridade, à autonomia
e à autoridade que, transversalizados pela ética, determinam como o professor vai lidar com o
contexto no qual desenvolve a sua prática.
Contudo, as experiências, as crenças, as concepções e os valores, associados ao
repertório de saberes de cada professora, singularizaram a maneira de tratar os conteúdos e de
conduzir as atividades em sala de aula.
As percepções sobre diferentes aspectos do ensino e da aprendizagem de matemática,
registradas nos questionários e na produção escrita, assim como as certezas e as inquietações
relativas a si mesmas e aos alunos diante dos conteúdos que seriam tratados nas aulas
observadas, comunicados ao pesquisador durante o planejamento das aulas, presencialmente ou
a distância, por meio da troca de e-mails, revelaram aspectos próprios de cada professora.
Neste sentido, a relação positiva entre a professora EL e a matemática desde quando
era criança − que, segundo suas palavras, tem relação com o ensino que recebeu, com a
abordagem dos professores − deu-lhe segurança para desenvolver as aulas e lidar com os
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imprevistos ocorridos, valorizar as respostas e incentivar o interesse dos alunos, estimulandoos a justificar as próprias respostas e resoluções e a compreender as de outros estudantes.
Por sua vez, a pouca experiência em sala de aula pode ter induzido a professora SO a
validar somente o método longo da divisão, orientando os alunos que optaram por outras
técnicas operatórias a resolver pelo procedimento sugerido por ela. Diferentemente da
professora EL, que esqueceu, assim como alunos, a presença do pesquisador na sala de aula, a
professora SO mostrou-se preocupada em se dirigir ao pesquisador para relatar seus pareceres
sobre os alunos de sua turma.
A professora SI explorou com os alunos somente sólidos com os quais tinha maior
familiaridade, planejou cuidadosamente cada etapa das aulas, organizou a sala junto com a
estagiária, solicitou referências sobre o tema ao pesquisador, ações coerentes com as respostas
dadas por ela nos questionários e na produção escrita.
O fato de ter desempenhado a função de assistente social provavelmente inspirou a
professora CA a legitimar a participação diferenciada dos alunos, atribuindo a cada um o papel
de assistente da professora, e também a validar todas as respostas dos estudantes, estivessem
ou não relacionadas aos conteúdos matemáticos tratados nas aulas.
Ao longo desta investigação, reconhecemos a importância do mundo sensível, daquilo
que é real e tangível para os alunos fazerem aproximações, formularem questões ou produzirem
resoluções das atividades, questionarem as respostas alheias e justificarem as próprias.
Se os alunos mobilizam as próprias referências na produção de significados, na
explicitação de nexos entre atividades propostas nas aulas de matemática e as experiências
vividas por eles, dentro e fora da escola, os contextos nos quais os professores trabalham são
tão significativos quanto os conteúdos ou metodologias específicas de matemática
eventualmente tratadas nessas formações.
A análise dos dados produzidos empiricamente, associada aos referenciais teóricos
adotados nesta pesquisa, trazem elementos que mostram a inadequação de reduzir todas as
ações de formação a propostas idênticas para todos os professores.
De acordo com as ideias apresentadas no segundo capítulo, políticas públicas de
educação e de formação continuada de professores que prescindem da diversidade, ou melhor,
das diversidades existentes entre os professores estão sujeitas a recontextualizações de toda
natureza, pois desconsideram os profissionais para os quais essas políticas foram elaboradas.
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As quatro professoras que participaram da pesquisa demonstraram posicionamentos
próximos em relação às políticas públicas educacionais.
A professora CA não conhece nem utiliza os cadernos dos alunos e do professor
publicados pela SME-SP. Exceto o Cefam, ela não citou outra política pública de educação e/ou
de formação de professores determinante em sua trajetória profissional (Apêndice D, itens “a”
e “b”).
A professora EL conhece parcialmente e utiliza eventualmente esses materiais porque,
em relação às publicações direcionadas aos alunos:
É difícil reproduzir, exige tempo e cópias extras. Muitas vezes é necessário
escanear, a escola não disponibiliza máquinas com escâner. Precisamos de
comprar folhas, tintas etc. para utilizar esse recurso. Ou simplesmente não
temos tempo para “conhecer o material”. (Professora EL, Apêndice E, item
“a”)

Da mesma forma que a professora CA, a professora EL citou apenas o Cefam como
política pública de educação e/ou de formação de professores determinante em sua trajetória
profissional (Apêndice E, item “b”).
A professora SO também conhece parcialmente e utiliza eventualmente os documentos
oficiais de apoio ao trabalho do professor. Ela justificou esta atitude pelo fato de tê-los
conhecido recentemente e estar se apropriando deles para poder usá-los em sala de aula
(Apêndice F, item “a”). Nenhuma política pública de educação e/ou de formação de professores
foi citada pela professora SO como fundamental em sua trajetória profissional (Apêndice F,
item “b”).
Por sua vez, a professora SI afirmou que conhece e utiliza regularmente os documentos
oficiais de apoio ao trabalho do professor que ensina matemática, contudo não justificou essa
utilização (Apêndice G, item “a”). Ela não respondeu se utilizava os materiais publicados pela
SME-SP (orientações curriculares, cadernos de apoio ao professore e aso alunos) no
planejamento e na realização das aulas.
Nenhuma política pública de educação e/ou de formação de professores foi citada pela
professora SI como fundamental em sua trajetória profissional, relatada na produção escrita,
exceto o Mobral, no qual ela foi professora no início da carreira (Apêndice G, item “b”).
Percebemos que, independentemente do tempo de magistério na rede pública
municipal de ensino, as quatro professoras não aderem do mesmo modo e com a mesma
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intensidade aos documentos oficiais curriculares. Os dados produzidos não nos permitem
afirmar com segurança quais são os motivos desse afastamento, podendo ser qualquer um ou
nenhum dos apontados no segundo capítulo: arbitrariedade na implementação, visto que os
professores não participaram de sua elaboração; ações que não têm “a cara” da escola e dos
professores; docentes reduzidos a mero executores das políticas públicas e/ou aplicadores de
materiais elaborados pela indústria do ensino.
Todavia, a professora EL apontou uma possível justificativa: as condições inadequadas
que impedem a reprodução de atividades a todos os alunos e a falta de tempo para estudar os
documentos oficiais.
O contexto acima, longe de ser tomado como parâmetro representativo de todos os
professores da rede municipal de educação de São Paulo, traz elementos importantes na reflexão
sobre a formulação, implantação e implementação de políticas públicas de educação, e de
formação continuada de professores, que confirmam conclusões presentes no segundo capítulo:
a inadequação de planejar e praticar ações dissociadas das condições nas quais os professores
atuam e de suas trajetórias profissionais, e de propor ações únicas, desconsiderando crenças e
concepções docentes sobre o ensino e a aprendizagem de matemática.
Em nossa opinião, os motivos listados acima demandam dos formuladores das
políticas de educação − entre elas, as relativas à formação continuada de professores − a
necessidade de apresentar argumentos que justifiquem por que os princípios, as teorias, as
metodologias presentes nessas publicações oficiais são mais adequadas ao desenvolvimento do
trabalho docente e à aprendizagem dos alunos do que os referenciais adotados pelos próprios
professores.
As professoras CA, EL, SO e SI, cada uma do seu jeito, demonstraram, conforme os
resultados apresentados nos itens 5.2 a 5.5, o reconhecimento de que os alunos não pensam do
mesmo modo que elas, não possuem o mesmo conhecimento matemático nem estabelecem as
mesmas relações com os conteúdos estudados nas aulas da maneira como elas fazem.
As quatro professoras, também ao seu modo, tiveram o cuidado em ouvir os alunos e
problematizar as suas respostas, sem mencionar se estavam corretas ou incorretas, mas, por
meio de comentários e questionamentos, incentivaram os estudantes que apresentaram as
resoluções e os demais colegas da turma a analisar as resoluções e, se fosse necessário, revêlas.
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Por esta razão, a presente investigação buscou a presença de vestígios, de indícios dos
saberes, da alteridade, da autonomia e da autoridade, características intrínsecas à natureza do
trabalho docente. Não teve a intenção de determinar os pontos ideais destas características e, a
partir deles, posicionar a atividade docente de cada sujeito da pesquisa, porque estes pontos
ideais não existem. A alteridade, assim como as outras três dimensões da atividade docente, é
uma construção, um exercício cotidiano sutil, por vezes, subliminar.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nós realizamos esta investigação motivados pela necessidade de compreender melhor
a atividade docente. Por esta razão, fizemos uma revisão da literatura relativa a aspectos
inerentes da atividade docente, agrupados segundo dois critérios: os exteriores à sala de aula e
os interiores a ela.
Incluímos no primeiro critério contribuições de estudos sobre políticas públicas de
educação e formação de professores, porque impactam currículos, metodologias, materiais
didáticos e avaliações. Por sua vez, a resolução de problemas, a contextualização, a interação e
a negociação de significados foram situados no outro critério, porque são mais evidentes, de
forma mais ou menos intensa, durante o desenvolvimento das aulas.
Estão também neste último critério as contribuições de estudiosos relativos à
alteridade, à autonomia, à autoridade e aos saberes docentes, cujos achados nos auxiliaram a
formular a hipótese e a pergunta desta pesquisa.
Nós partimos da hipótese de que professores que ensinam matemática na rede
municipal de São Paulo não utilizam apenas os saberes docentes específicos relacionados aos
conteúdos matemáticos em suas práticas. Alteridade, autonomia e autoridade docentes também
são mobilizadas em processos interativos, envolvendo argumentações e negociações de
significados, promovidos pela resolução de problemas.
A partir da hipótese descrita anteriormente, formulamos a questão da pesquisa: como
elementos constitutivos da atividade docente – saberes, autoridade, autonomia e alteridade – são
revelados por professores que ensinam matemática na rede municipal de São Paulo em processos
de interação, de argumentação e de negociação de significados durante a resolução de problemas
nas aulas de matemática?
As observações de aulas das professoras CA, EL, SO e SI, nos permitiram identificar,
analisar e discutir elementos constitutivos da atividade docente relacionados à alteridade, à
autonomia, à autoridade e saberes, mobilizados em processos de interação, de argumentação e
de negociação de significados durante a resolução de problemas em aulas de matemática.
Apoiados nos referenciais teóricos, identificamos ações das quatro professoras
orientadas pelo reconhecimento de que seus alunos não possuem o mesmo conhecimento, e não
estabelecem as mesmas relações entre conceitos e procedimentos matemáticos de modo
análogo ao realizado por elas, característica da alteridade docente.
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Nós também constatamos ações colocadas em prática pelas quatro professoras,
motivadas pela intenção em auxiliar os estudantes a compreender melhor conceitos e/ou
procedimentos matemáticos, em vez de seguir o planejamento de ensino, desconsiderando as
dificuldades e/ou dúvidas dos alunos, traço da autonomia docente.
O modo como cada professora conduziu a gestão da sala de aula, e lidou com os
conflitos surgidos entre alunos, se aproximou da autonomia associada à ideia de autorizar-se
perante os demais, devido ao conhecimento que possui, à competência profissional, e não
porque as professoras poderiam exercer poder e domínio sobre os estudantes.
A atividade docente, concebida como prática social, concretiza-se nas interações entre
professores e alunos. Nestas circunstâncias, o componente relacional é indissociável do ensino
e da aprendizagem de conteúdos da matemática escolar, ou de qualquer área de conhecimento,
visto que um aspecto não tem sentido pleno sem o outro.
Os resultados apresentados no capítulo 5 demonstraram que a alteridade, a autonomia
e autoridade são três substratos inerentes ao trabalho docente. Os referenciais teóricos
apresentados no segundo e no terceiro capítulos revelaram que, se localizamos estudos relativos
aos saberes docentes e à relação destes com as políticas públicas de educação e de formação de
professores, o mesmo não aconteceu com investigações que tratam, na mesma pesquisa, destas
três dimensões do trabalho docente.
Todavia, os resultados também indicaram que as políticas públicas educacionais e a
de formação docente, juntamente com os aspectos da realidade onde os professores
desenvolvem as respectivas práticas são decisivas nas manifestações de alteridade, autonomia
e autoridade. Este cenário fornece elementos, conforme desenvolvido ao longo desta
investigação, a importância de investigar o ensino e a aprendizagem da matemática segundo
referenciais
Finalmente, as análises dos dados apontaram para a necessidade de refletir e
problematizar os impactos das políticas públicas de formação de professores, inicial e continuada,
que desconsideram a condição docente, o papel e a importância do professor na explicitação do que
constitui a natureza do seu trabalho. Aspectos que sugerem a defesa de políticas públicas
educacionais que dignifiquem tanto a condição quanto o papel do professor da escola básica,
convocando-o para o debate e a sua participação direta na formulação destas políticas, não o
concebendo somente como mero executor de ações decididas por atores sociais externos ao seu
contexto de trabalho.
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APÊNDICE A − TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Concordo em participar, como voluntária, da pesquisa intitulada SABERES
DOCENTES, ALTERIDADE, AUTONOMIA E AUTORIDADE DOCENTES NA AULA
DE MATEMÁTICA, que tem como pesquisador responsável Humberto Luís de Jesus, aluno
da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, orientado por Vinício de Macedo
Santos o qual pode ser contatado pelo e-mail vms@usp.br ou telefone 3091-8261. O presente
trabalho tem por objetivos: a) Identificar elementos constitutivos da atividade docente
relacionados aos saberes docentes, à autoridade, à autonomia e à alteridade, mobilizados
em processos de interação, de argumentação e de negociação de significados durante a
resolução de problemas em aulas de matemática; b) Evidenciar as relações existentes entre
interações, argumentações, negociação de significados e saberes docentes, alteridade,
autonomia e autoridade docente; c) Estabelecer articulações entre resolução de problemas e
processos interativos em aulas de matemática; d) Refletir sobre os impactos das políticas
públicas de educação e de formação de professores na prática docente efetivamente
desenvolvida em aulas de matemática. Minha participação consistirá em: a) me reunir com
os demais professores, a coordenadora pedagógica e o pesquisador nos encontros
semanais e/ou quinzenais realizados nos horários coletivos de formação de professores; b)
responder aos questionários solicitados pelo pesquisador, antes e após as aulas de
matemática observadas pelo pesquisador, c) planejar, junto com o pesquisador, as
respectivas aulas de matemática que serão observadas pelo pesquisador; d) fazer a leitura
crítica do texto da tese em que o pesquisador analisa a ontologia docente, o “ser
professor”, a partir de dados sobre a minha atividade docente, recolhidos e construídos
nas reuniões coletivas de formação docente, nos questionários, nos e-mails, nos planos de
aula, e nas aulas observadas pelo pesquisador, relativas aos fatores internos à sala de aula
(saberes docentes, alteridade, autonomia e autoridade docentes); e) discordar do texto
produzido pelo pesquisador caso perceba neste qualquer indício que contradiga a
Resolução nº 7197/2016, que trata do Código de Ética destinado a nortear as relações
humanas no interior de uma universidade que pode contemplar tanto princípios
universais quanto recomendações específicas, peculiares às instituições de ensino
superior. Compreendo que esse estudo possui finalidade de pesquisa, e que os dados obtidos
serão divulgados seguindo as diretrizes éticas da pesquisa, assegurando, assim, minha
privacidade. Sei que posso retirar meu consentimento quando eu quiser, e que não receberei
nenhum pagamento por essa participação.
Nome completo e Assinatura
__________________________________________________________________________
Local e data.
__________________________________________________________________________
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APÊNDICE B − ESTUDOS DE TEMAS DA MATEMÁTICA ESCOLAR
Atividades propostas nos horários coletivos de formação continuada
A) Pauta do encontro do dia 02.06.2016

Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas,
que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos
caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o
tempo da travessia: e, se não ousarmos fazê-la, teremos
ficado, para sempre, à margem de nós mesmos.
Fernando Teixeira de Andrade
Tira de Jornal “Calvin e Haroldo” de Bill Watterson.

Os chapéus de Mariana.
Mariana tem 3 chapéus, um amarelo com flores, um vermelho e outro azul.
Ela empresta seus chapéus à sua prima Raquel.
Hoje elas foram juntas a uma festa usando chapéus.
Siga as pistas e descubra que chapéu cada uma delas usou.
Quando chove Mariana não usa seu chapéu predileto que é vermelho.
O chapéu com flores não serve para Raquel.
Hoje choveu o dia todo.
Quando Mariana usa seu chapéu amarelo ela não sai com Raquel.

Os cinco irmãos
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Alice, Bernardo, Cecília, Otávio e Rodrigo são irmãos. Sabemos que:
•

Alice não é a mais velha

•

Cecília não é a mais nova

•

Alice é mais velha que Cecília

•

Bernardo é mais velho que Otávio

•

Rodrigo é mais velho que Cecília e mais moço que Alice.

Qual é a ordem de nascimento desses 5 irmãos?

Saberes docentes, autoridade, autonomia e alteridade docentes em interações na aula de
matemática.
Humberto Luis de Jesus

Resumo: a pesquisa pretende explicitar quais são os elementos relacionados aos saberes
docentes, à autoridade, à autonomia e à alteridade docentes revelados nas interações e nos
processos de negociação de significados nas aulas de matemática, entre alunos e professores
que ensinam Matemática.
Problema da pesquisa: Quais elementos constitutivos da atividade docente – saberes docentes,
autoridade, autonomia e alteridade – são revelados por professores que ensinam Matemática do
1º ao 9º ano da rede municipal de São Paulo em processos de interação e de negociação de
significados durante a resolução de problemas nas aulas de Matemática?

Hipótese: Em processos interativos desenvolvidos durante a resolução de problemas,
envolvendo argumentação e negociação de significados, os professores reais, que ensinam
Matemática do 1º ao 9º ano da rede municipal de São Paulo, utilizam além de saberes docentes
especializados relacionados aos conteúdos da Matemática, saberes relacionados à autoridade, à
autonomia e à alteridade docentes.

Objetivos: a) Identificar e analisar a manifestação de elementos constitutivos da atividade
docente (saberes docentes, autoridade, autonomia e alteridade) em processos de interação, de
argumentação e de negociação de significados durante a realização de oficinas envolvendo a
resolução de problemas matemáticos; b) Considerar simetrias e assimetrias entre professores e
alunos, em processos interativos e de negociação de significados; c) Explicitar diferentes tipos
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de problemas que podem ser propostos nas aulas de matemática: verossímeis,
artificiais/pretexto ou procedimentais, em contextos não matemáticos e genuinamente
matemáticos.

Evidências empíricas (pesquisa de campo). Local: EMEF Profa. Marina Melander
Coutinho.
1. Encontros quinzenais com professores que ensinam matemática (quinta feira / 12h00 às
13h30min). Ações: Apresentação: do projeto aos professores: tema, objetivos e metodologia;
do comprometimento de compartilhar todas as conclusões da pesquisa durante seu período de
realização e após a produção da primeira versão do texto da tese; b) Apresentação das principais
ideias relacionadas: à comunicação, à interação e à negociação de significados nas aulas de
matemática; aos princípios teórico-metodológicos da sociologia pragmática; à seleção de
problemas relacionados ao mundo sensível, tangível e real dos alunos;

c) Organização

compartilhada do cronograma e dos temas dos encontros quinzenais, de acordo com as
demandas e os planejamentos dos professores; d)Planejamento compartilhado das oficinas de
matemática para serem desenvolvidas com os alunos, norteado pelas ideias apresentadas no
item b, bem como à seleção de problemas relacionados ao mundo sensível, tangível e real dos
alunos.

2. Acompanhamento das oficinas realizadas com os alunos. Ações: a) Organização
compartilhada do cronograma de realização das oficinas; b) Acompanhamento das oficinas
realizadas com os alunos pelo pesquisador para: observar as mediações nas interações entre
professores e respectivos alunos; identificar e analisar elementos relacionados aos saberes
docentes, à autoridade, à alteridade e à autonomia docentes, revelados nas situações de
negociação de significados em processos de resolução de problemas; c) Confrontação entre as
análises produzidas pelo pesquisador durante a realização das oficinas por meio de entrevistas
com os professores.
Princípios éticos158: As evidências empíricas da pesquisa serão norteadas por duas normas: o
consentimento informado e a proteção dos envolvidos contra qualquer tipo de danos. Estas
normas certificam a adesão voluntária dos envolvidos à investigação de tal modo que os riscos
aos quais eles possam se expor nunca sejam superiores aos ganhos que tal estudo pode trazer158

Cóigo de Ética da Universidade de São Paulo. Disponível em: <http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucaono-4871-de-22-de-outubro-de-2001>. Acesso em: 27 mar. 2013.
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lhes. (BOGDAN; BIKLEN, 1991,p.75).O pesquisador compromete-se a apresentar por escrito
e a esclarecer quais são suas intenções e seus objetivos a todos os envolvidos na pesquisa, bem
como a compartilhar todos os resultados encontrados.

Justificativas para as atividades do encontro do dia 02.06.2017.
As atividades foram organizadas com o propósito de apresentar o projeto de pesquisa à equipe
gestora e aos professores. Para isso, foram propostas as situações envolvendo raciocínio lógico
para, a partir delas, detalhar as etapas do projeto.

B) Pauta do encontro do dia 16.06.2016
Os fatos fundamentais da multiplicação (tabuadas) foi o primeiro conteúdo estudado. Os
professores optaram por este tema porque, segundo os professores que lecionavam matemática
na época, era um conteúdo difícil para alunos de 3º a 9º ano do Ensino Fundamental.
Definido o tema, organizamos o encontro de tal modo que os professores refletissem sobre o
fato de as tabuadas de multiplicação fazerem parte dos planejamentos de diversos anos do
Ensino Fundamental (EF); pensassem sobre a origem da palavra “multiplicação” e analisassem
porque alunos, de anos iniciais e finais do EF têm dificuldade em memorizá-las e aplica-las.
Tema: tabuadas – parte I.
I. Matemática e literatura - parte I: leitura do livro “O Duende da Ponte” de Patrícia Rae
Wolff. Editora Brinque Book

III. Por que tabuadas de multiplicação é conteúdo de matemática na escola básica?
- A multiplicação egípcia.
- O significado da palavra “multiplicação”.
- As tabuadas de multiplicação.
Qual é a tabuada do fator 3?
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3

é 3

é

3 é multiplicador

3 é multiplicando

multiplicador multiplicando
3x0=

0x3=

3x0= 0 + 0 + 0 =

0x3=

3x1=

1x3=

3x1= 1 + 1 + 1 =

1x3=3

3x2=

2x3=

3x2= 2 + 2 + 2=

2x3=3+3 =

3x3=

3x3=

3x3= 3 + 3 + 3 =

3x3=3+3+3 =

3x4=

4x3=

3x4= 4 + 4 + 4=

4x3=3+3+3+3 =

3x5=

5x3=

3x5= 5 + 5 + 5=

5x3=3+3+3+3+3 =

3x6=

6x3=

3x6= 6 + 6 + 6=

6x3=3+3+3+3+3+3
=

3x7=

7x3=

3x7= 7 + 7 + 7=

7x3=3+3+3+3+3+3
+3=

3x8=

8x3=

3x8= 8 + 8 + 8=

8x3=3+3+3+3+3+3
+3+3=

3x9=

9x3=

3x9= 9 + 9 + 9=

9x3=3+3+3+3+3+3
+3+3+3=

3 x 10 =

10 x 3 =

3 x 10 = 10 + 10 + 10

10 x 3 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 +

=

3+3+3+3+3=

- Por que aprender as tabuadas de multiplicação?
Se eu sei que 6 x 7 é 42... sei também quanto é...
7x6=
÷7=

6 x 70 =

60 x 70 =

420 ÷ 6 =

7000 x 6 =

700 x 600 =

42 ÷ 6 =

42

42000 ÷ 7 =

... e posso estimar o resultado de 62 x 71 e de 42030 ÷ 6.
Sugestão de leitura: Do número e o sentido do número. De Graça Cebola. (disponível na
internet).
http://spiem.pt/DOCS/ATAS_ENCONTROS/2002/2002_14_Gcebola.pdf

acesso

em

06.06.2016
Justificativas para as atividades propostas no encontro do dia 16.06.2016.
A vivência e análise do algoritmo da multiplicação usado pelos egípcios por volta do ano 2000
a.C., baseado na ideia de dobro (Ifrah, 1996, p.168), seguida da associação desta técnica ao
significado da palavra multiplicação, também relacionado à ideia de dobro. favoreceram a
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reflexão sobre o fato de que os conteúdos escolares são culturais cujas permanências 159 e
abordagens nos currículos são inerentes à sua relevância nos diversos domínios da sociedade:
econômico, político, científico, tecnológico etc. A técnica operatória egípcia não precisa das
tabuadas de 0 a 9 para ser realizada.
A discussão sobre os significados atribuídos às expressões do tipo “tabuada do 3” foi posta em
prática por meio da atividade “As tabuadas de multiplicação”. A intenção, ao selecioná-la, foi
a de refletir, junto com os professores, qual posição deveria ocupar o fator 3, se na de
multiplicador ou multiplicando, para compreender, por exemplo, porque os resultados desta
tabuada aumentam de 3 em 3.
Esta atividade também permitiu conversar sobre as vantagens em propor a construção das
tabuadas de 0 a 10, ao invés de entregá-las prontas aos alunos, seguidas de orientações para
decorá-las.
A atividade “Por que aprender tabuada de multiplicação?”, deu continuidade à reflexão sobre a
presença de conteúdos nos currículos da Matemática escolar, pois evidencia a importância das
tabuadas de multiplicação, na antecipação e no controle de produtos e quocientes.

C) Pauta do encontro do dia 30.06.2016
Tema: tabuadas – parte II.
I. Matemática e literatura – parte II: leitura do livro “O Duende da Ponte” de Patrícia Rae
Wolff. Editora Brinque Book

II. A tábua Pitágoras.

159

Citamos o estudo de medidas de comprimentos em polegadas como exemplo de conteúdo que não é tratado
com tanta relevância como antigamente, e o estudo de unidades de medidas de informação (gigabyte) como
exemplo de conteúdo que está começando a aparecer em materiais didáticos e aulas de Matemática.
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Justificativa para a proposição da atividade “A tábua de Pitágoras” no encontro de formação
continuada.
Esta atividade permite abordar as tabuadas estabelecendo relações entre elas, por meio das
regularidades. Também possibilita explorar as propriedades comutativa e distributiva da
multiplicação:
- Os resultados das tabuadas do 0, 2, 4, 6, 8 e 10 são todos números pares;
- Os resultados das tabuadas do 1, 3, 5, 7 e 9 são, alternadamente: par, ímpar, par, ímpar, par...;
- Os resultados da tabuada do 2 são, respectivamente, o dobro dos resultados da tabuada do 1.
O mesmo ocorre com as tabuadas dos números: a) 4 e 2; b) 8 e 4; c) 3 e 6; d) 5 e 10;
- Os resultados da tabuada do 3 são, respectivamente, o triplo dos resultados da tabuada do 1.
O mesmo ocorre com as tabuadas dos números: a) 6 e 2; b) 9 e 3;
- Os resultados da tabuada do 3 são, respectivamente, a soma dos resultados das tabuadas dos
números 1e 2: tab. 3 = tab. 1 + tab. 3. O mesmo acontece com os resultados da tabuada do 6:
tab. 1 + tab. 5 = tab. 6 ou tab. 2 + tab. 4 = tab. 6...
As relações acima ajudam os alunos a compreender a propriedade distributiva da multiplicação,
sem a necessidade de denominá-la, mas utilizando-a na realização de cálculos. Em particular,
saber que a soma dos resultados correspondentes de duas tabuadas determina o resultado de
uma terceira tabuada, ajuda a determinar, facilmente, os resultados da tabuada do 7, considerada
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difíceis pelos alunos, adicionando os resultas correspondentes de duas tabuadas fáceis para eles:
as dos números 2 e 5:
7 x 8 = (2 + 5) x 8 = 2 x 8 + 5 x 8 = 16 + 40 = 56
III Jogos e tabuadas de multiplicação.
A. Eu tenho, quem tem?
As Regras:
1. Distribua todas as tiras entre os alunos. Cada aluno deve receber uma ou mais tiras.
2. Escolha um aluno para começar a brincadeira. Primeiro ele deve ler em voz alta a
resposta, por exemplo: “ Eu tenho 28”. Depois, fazer a pergunta escrita na tira : “Quem tem
5x7?”.
3. Todos escutam com atenção a pergunta e o participante que estiver com a tira que
responde a essa pergunta deve se levantar e dizer: “Eu tenho..., e emendar a próxima pergunta.
4. O procedimento se repete até que a última pergunta feita tenha como resposta o
primeiro resultado lido.

B. Stop da tabuada
Objetivo do jogo: memorização da tabuada.
Número de jogadores: coletivo.
Material: um quadro e lápis.
Regras:
1.

Cada aluno desenha em seu caderno um tabuleiro. O grupo decide quem inicia o jogo.

2.

O professor preenche a primeira linha do tabuleiro com os multiplicadores que

desejar.
3.

O jogador iniciante diz um número de 1 a 10, que é colocado na primeira linha da

coluna “número falado”.
4.

Os outros jogadores então tentam completar a segunda linha da tabela o mais rápido

possível.
5.
6.

Quem for o primeiro a colocar todos os produtos diz STOP!
Cada jogador confere seus produtos com os outros e marca o número de acertos na

coluna correspondente.
7.

Vence quem tem o maior número de acertos.
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Número falado

X

X

X

X

X

Pontos

- Batalha de tabuada
Objetivo do jogo: memorização da tabuada.
Número de jogadores: dois
Material: 10 cartas de um baralho (do Ás ao 10) ou 10 cartões numerados de 1 a 10 para cada
aluno.
Regras:
1. As cartas são embaralhadas e distribuídas igualmente entre os dois jogadores, sem que vejam
quais são.
2. As cartas de cada jogador são mantidas fechadas num monte em frente a cada um (o
adversário não pode ver suas cartas).
3. Ao mesmo tempo, cada jogador vira a primeira carta de seu monte e quem anunciar primeiro
o produto dos dois números pega as duas cartas.
4. O vencedor é o jogador que coletar mais cartas.
Fonte: Classes de Aceleração – Módulo 2 – Secretaria de Estado de Educação – FDE – Fundação para o
Desenvolvimento da Educação.

Justificativas para os jogos sobre tabuadas de multiplicação.
A vivência e a análise dos jogos envolvendo as tabuadas, motivaram reflexões sobre vantagens
e desvantagens em memorizar os fatos fundamentais da multiplicação, além da relação entre
memorizar um conteúdo no qual são conhecidos os conhecimentos que o fundamenta; ou
memorizar este conteúdo tendo como referência um conjunto de regras destituídas de
explicações.
Os jogos também permitiram conversar com os professores sobre a proposição de problemas
elaborados a partir destes jogos, visando não somente a compreensão das regras, mas a
ampliação do conteúdo matemático necessário na respectiva realização.
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Neste sentido, após a vivência de cada jogo, os professores foram incentivados a pensar em
situações favoráveis à presença de jogos nas aulas de matemática e, como explorá-los
articulados à resolução de problemas.

IV. As intervenções da professora Maria Helena.
A professora Maria Helena propôs uma avaliação em sua turma de 5º ano, com o objetivo de
diagnosticar o conhecimento dos alunos sobre as técnicas operatórias da multiplicação e da
divisão.
Ela percebeu que muitos alunos chegaram às mesmas respostas de César e de Alfredo:
César

Alfredo

a) O que César sabe sobre a técnica operatória da multiplicação e Alfredo, sobre a técnica
operatória da divisão?

O que cada aluno não sabe e/ou ainda não entendeu sobre essas

técnicas operatórias?
b) O que pode ser feito para ajudar César e Alfredo a compreender as técnicas operatórias
que eles utilizaram, para determinar, respectivamente, os resultados da multiplicação e das
duas divisões?

Após analisar as produções, a professora Maria Helena tomou as seguintes decisões:
- não sugeriu aos alunos a utilização das operações inversas (prova real) para verificar se os
resultados das multiplicações e das divisões estão corretos e, também, não fez a correção
coletiva das questões da avaliação diagnóstica;
- organizou as atividades abaixo, para serem realizadas em duplas. As três primeiras foram
realizadas em duas aulas de 45 minutos cada. As demais foram propostas em outro dia, também
em duas aulas de 45 minutos cada.
- propôs uma atividade de cada vez, seguida de correção coletiva após a sua respectiva
realização em dupla.
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1) a) Quais são as semelhanças e as diferenças existentes entre os dois problemas abaixo?
I) O mercado Castelo recebeu 25 caixas com 43 latas de leite em cada. Quantas latas de leite
foram recebidas por este mercado?
II) O mercado Marisa recebeu 7 caixas com 43 latas de leite em cada. Quantas latas de leite
foram recebidas por este mercado?
a) Os dois problemas podem ter a mesma resposta? Por quê?

2) a)O resultado de 43 x 25 pode ser menor do que 800? Por quê?
b) Qual, entre os resultados abaixo, é o mais provável para 43 x 25? Por quê?
301

c)

1075

3010

Observe a

10 750

a) Determine o resultado de 43 x 7.

multiplicação abaixo:

b) Compare o resultado acima com o resultado da
multiplicação ao lado.
c) O que você percebeu?
d) Qual foi o erro cometido? O que pode ser feito para não
o cometer novamente?

4) a) Quais são as semelhanças e as diferenças existentes entre os dois problemas abaixo?
I) Um aparelho no valor de 418 reais foi comprado em duas prestações iguais e sem juros.
Qual foi o valor de cada prestação?
II) Um aparelho no valor de 58 reais foi comprado em duas prestações iguais e sem juros. Qual
foi o valor de cada prestação?
b) Os dois problemas podem ter a mesma resposta? Por quê?

5) Responda às questões abaixo sem realizar as divisões 418 ÷ 2 e 12024 ÷ 3.
a) Quantos algarismos existem nos respectivos resultados das divisões? Por quê?
b) Quais são os resultados mais próximos de cada divisão? Por quê?
418 ÷ 2

20

200

2 000

12024 ÷ 3

40

400

4 000

435

6) Observe as divisões:

a) Realize as divisões 58 ÷ 2 e 144 ÷ 3.
b) Compare com as divisões ao lado. O que você
percebeu?
c) Quais foram os erros cometidos? O que pode ser feito
para não os cometer novamente?

Para refletir: a) Por que a professora Maria Helena não sugeriu a prova real como estratégia
para perceber se resultados de multiplicações e divisões foram resolvidos corretamente e,
também, não corrigiu coletivamente as questões da avaliação diagnóstica?
b) Por que ela propôs várias atividades para conversar com os alunos sobre as técnicas
operatórias da multiplicação e da divisão?
c) A causa dos erros analisados pode ser atribuída somente à falta de atenção dos alunos? Por
quê?
d) Comentários sobre as intervenções propostas pela professora Maria Helena.
Justificativas para a atividade “As intervenções da professora Maria Helena”
O episódio de ensino denominado de “As intervenções da professora Maria Helena” foi
planejado com a intenção de ajudar os professores a refletir sobre as razões das dificuldades
apresentadas por alunos, dos anos iniciais e finais do ensino fundamental, na aplicação das
técnicas operatórias da multiplicação e divisão.
As atividades que compõem o episódio de ensino envolvem aspectos que, ignorados,
potencializam as dificuldades dos alunos, pois eles ficam reféns de algoritmos cujas regras são
destituídas de fundamentação matemática.
Com a finalidade de abordar o aspecto acima, o episódio contém erros típicos cometidos por
alunos, acompanhados de atividades que tratam da relação entre as técnicas operatórias e os
princípios do sistema de numeração decimal; a antecipação e o controle de resultados; a
razoabilidade de resultados.
Pelo fato de comporem um episódio de ensino, mesmo que hipotético, as atividades permitiram
reflexões sobre as respectivas práticas docentes, mais propriamente sobre opções didáticas e
metodológicas que favoreçam as aprendizagens dos respectivos.
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D) Pauta do encontro do dia 08.09.2016
1.

Subtração: técnica operatória da compensação:

Uma importante propriedade da subtração...
Ano

Idade

2016

do Idade

do Diferença entre as

Humberto

Matheus

50

13

duas idades

2004
2009
2026
2039

Após completar a tabela acima...
a)Quais são as diferenças entre as duas idades em 2016, 2004, 2009, 2026 e 2039?
b) Por que isso aconteceu?

Justificativa para a atividade Subtração: técnica operatória da compensação.
Esta atividade foi proposta porque, em encontro anterior, professores manifestaram interesse
em conhecer os fundamentos da técnica operatória da subtração conhecida, popularmente,
como o método do escorrega, visto que é um algoritmo muito usado por estudantes das turmas
de Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Esta técnica operatória se baseia na propriedade da invariância da subtração: se, ao minuendo
e ao subtraendo for adicionado, ou subtraído, a mesma quantidade, a diferença permanece a
mesma. Razão pela qual o método, conhecido como “escorrega”, é denominado em matemática
de “compensação160”.

A

160

B

Fonte da subtração: http://rever-e-aprender.webnode.pt/matematica/algoritmos-da-subtração
08/11/2017.

Acesso em
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262 – 158 = 104
A: Como não é possível retirar 8 unidades de 2 unidades, são acrescentadas 10 unidades ao
minuendo e, para não alterar o resultado é acrescentada 1 dezena no subtraendo.
B: Agora é possível retirar do minuendo as quantidades correspondentes de unidades, dezenas
centenas do subtraendo.
Alternativas para retomar conteúdos já estudados, mas nos quais os alunos apresentam
dúvidas: as técnicas operatórias.
A. Análise de erros.
Todas as contas abaixo foram resolvidas incorretamente. A sua tarefa é descobrir quais foram
os erros cometidos e, junto com os demais colegas, redigir um texto contendo dicas para que
erros semelhantes a estes não sejam cometidos novamente.

Produção

A Produção B

Produção C
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B. Descobrir algarismos que foram retirados.
Complete as contas com os algarismos que faltam:

C. A partir de uma conta, determinar os resultados de outras:

a)Determine o resultado da b) Utilize o que você fez na multiplicação ao lado para
multiplicação abaixo:

determinar os resultados destas operações:
a) 840 + 126 =
b) 966 – 126 =
c) 42 x 2 300 =
d) 420 x 23 000 =

e)

966 ÷ 23 =

f)

96600 ÷ 42 =

g)

840 ÷ 20 =

D. Propor problemas onde faltam informações, perguntas...
Leia os textos dos problemas. Verifique o que está faltando para que seja possível a sua
resolução. Em seguida reescreva novamente cada problema com os dados ou a pergunta que
está faltando e resolva-os.
I) Em uma loja de roupas há 93 pijamas femininos, 56 pijamas masculinos e 186 camisetas
femininas ou masculinas, todos com cores e tamanhos variados.
II) A lotação de um ônibus é de 45 passageiros. Na primeira parada subiram 21 passageiros, na
3º entraram e saíram pessoas. Qual a lotação na 4ª parada?
III) Marisa comprou sabonete, pasta de dente, fio dental e xampu. Ela recebeu de troco 12 reais.
E. Propor problemas muito diferentes daqueles já resolvidos por eles:

439

Hemengardos é um “girafo”. Ele adora Otávio é um sapo. Ele come vinte moscas por dia.
gravatas-borboleta.

Diz

que

elas Quando Otávio se disfarça, ele consegue comer o

valorizam o seu pescoço. Hemengardos triplo de moscas. E, quando usa óculos espelhados,
tem quarenta gravatas lisas, cinquenta e come o quádruplo do que consegue comer
seis de bolinhas, dezoito listradas, disfarçado. Otávio se disfarça duas vezes por
quatro xadrezes, oito de estampados semana e nas sextas-feiras usa os seus óculos
diversos, vinte e oito floridas e trinta espelhados. Aos domingos ele jejua. Em uma
cachecóis.

Quantas

gravatas semana, quantas moscas Otávio come?

Hemengardos têm?

Fala do sapo Otávio: Se elas cooperassem..

Fonte: Pobremas: Enigmas matemáticos, Patrícia Gwinner – Editora Vozes.

Torneio de xadrez.
No torneio de xadrez, que será realizado na escola de Maurício, estão inscritos 30 participantes.
Uma das regras deste torneio é que joguem dois participantes de cada vez, sendo eliminado
imediatamente o perdedor. Quantos jogos serão disputados até que se conheça o vencedor do
torneio de xadrez?

Justificativas para a vivência e análise das atividades Análise de erros; Descobrir
algarismos que foram retirados, A partir de uma conta, determinar os resultados de
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outras; Propor problemas onde faltam informações, perguntas...; Propor problemas
muito diferentes daqueles já resolvidos por eles; Torneio de xadrez.
Como retomar dificuldades com alunos, relativas a conteúdos já estudados por eles
anteriormente, de tal modo que, a sensação de que eles viram, mesmo não aprendendo, não
aconteça e, de quebra, todos aprendam com a realização destas atividades.
a) “Análise de erros” e “Descobrir algarismos que foram retirados.”
A finalidade das duas atividades é a retomada do estudo das técnicas operatórias;
respectivamente, por meio de erros cometidos pelos próprios alunos, sem expor os autores aos
demais colegas de turma; e retirando algarismos, tanto dos números que serão operados quanto
de resultados.
Diferentemente de exercícios do tipo “Calcule efetue”, que se reduzem à aplicação de técnicas
operatórias já conhecidas dos alunos, as duas atividades, para serem resolvidas, demandam
conhecimento dos princípios do sistema de numeração decimal e das propriedades das
operações que justificam cada procedimento de cálculo.
Especialmente na atividade “Análise de erros”, os alunos, além de identificar quais são os
equívocos, são incentivados a elaborar dicas para que erros deste tipo sejam superados.
II) A partir de uma conta. Determinar os resultados de outras.
Esta atividade, além da finalidade evidenciada no item anterior, permite aos alunos refletirem
sobre quais operações estão implícitas na técnica operatória da multiplicação mais conhecida
entre nós, brasileiros, a importância dos fatos fundamentais da multiplicação, as relações entre
operações inversas e os resultados de multiplicações e divisões nas quais, respectivamente,
fatores e dividendo são multiplicados por 10, 100, 1000 etc.
III) Propor problemas onde faltam informações, perguntas...
A dificuldade em compreender textos de problemas e de identificar qual, ou quais operações,
foi outro aspecto considerado como obstáculo para a aprendizagem dos alunos.
Propor situações como os propostos nesta atividade, auxilia os alunos a refletir sobre a estrutura
dos problemas matemáticos, qual é a pergunta e quais informações presentes nos respectivos
textos são necessárias para responde-la.
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Textos incompletos de problemas aritméticos também auxiliam a refletir sobre as operações
que os solucionam, de tal modo que os alunos, por si próprios, se tornem mais autônomos para
responder à pergunta: é de mais ou é de menos?
IV) Propor problemas muito diferentes daqueles já resolvidos por eles.
Os problemas “Hermengardos” e “Otávio” foram propostos aos professores para que eles
refletissem sobre os tipos de problemas propostos aos seus alunos. Os contextos, diferentes dos
problemas tradicionalmente propostos em materiais didáticos, demandam a análise cuidadosa
dos enunciados, o estabelecimento de relações entre condicionantes, dados e pergunta para
serem solucionados.
Processo inerente à interpretação de qualquer problema, abandonado quando são propostos aos
alunos situações do mesmo tipo, resolvidas da mesma maneira, se diferenciando apenas pelos
números que serão operados.

E) Pauta do encontro do dia 03.11.2016.
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Formando polígonos161.

Forme todos os polígonos diferentes possíveis agrupando quatro triângulos de todas as maneiras
possíveis (mas nunca somente pelos vértices e por lados de medidas diferentes).
Agrupe os polígonos de acordo com os números dos lados, denomine-os e depois cole-os em
seu caderno.

161

Paulo.

Adaptado de Ensinar e aprender Matemática Volume 1. Secretaria de Estado da Educação de São
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Representando frações de inteiros

Representando inteiros162
Em cada item, o desenho representa uma fração do inteiro. Representar, para cada item, o inteiro
correspondente:

162
Adaptado de Matemática, fracciones y números decimales 6to grado: apuntes para la enseñanza /
dirigido por Cecilia Parra- 1ª. ed. – Buenos Aires: Secretaria de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, 2005.
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Justificativa para as atividades do encontro do dia 03.11.2016.
As atividades são relativas a dois temas: Geometria e Números racionais, conteúdos sugeridos
pelos professores como temas dos próximos encontros.
Os professores tiveram duas semanas, período entre dois encontros, para resolverem e
analisarem as atividades. As questões do Caderno da Prova Brasil foram analisadas no encontro
seguinte onde os professores optaram pelo estudo dos números racionais, apontados por eles
como um dos conteúdos mais difíceis de ensinar e aprender.
A partir deste encontro e, até o final do ano letivo de 2016, o grupo começou a estudar os
números racionais, por meio das atividades “Representado frações de inteiro”, “Representando
inteiros.” A primeira atividade solicita representações de frações de inteiros, enquanto a
segunda solicita inteiros correspondentes às representações fracionárias.
As duas atividades foram propostas com a intenção de conversar com os professores sobre o
conceito de número racional, a partir de sua representação fracionária, sobre a ideia de inteiro
ou unidade e sobre os limites na aprendizagem de números racionais, baseadas em figuras
planas já divididas em partes iguais, nas quais todas, ou algumas, estão coloridas.

F) Pauta do encontro do dia 16.03.2017
Atividade: Quais resoluções estão corretas? Quais não estão? Por quê?
1ª situação: Mário tinha 36 carrinhos na sua coleção, ganhou alguns no seu aniversário e
ficou com 51. Quantos carrinhos ele ganhou?

2ª situação: Preciso colocar em um auditório 84 cadeiras, dispostas em 7 fileiras. Em
quantas colunas poderei organizar essas cadeiras?

446

Justificativa para a atividade “Quais resoluções estão corretas? Quais não estão? Por
quê?
Esta atividade foi proposta no primeiro encontro de formação com os professores em 2017. As
resoluções são de problemas parecidos aos propostos nas sondagens de matemática elaboradas
pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SME-SP).
As sondagens de matemática são avaliações diagnósticas envolvendo hipóteses sobre escritas
numéricas, por meio de um ditado de números, e a identificação de ideias e procedimentos de
resolução de problemas dos campos aditivo e multiplicativo.
Sugestão da coordenadora pedagógica, pois percebe, em todo início de ano letivo, a mesma
atitude dos professores: aplicação da sondagem, preenchimento da documentação relativa aos
resultados dos alunos, planejamento e realização de aulas que ignoram o desempenho dos
alunos nesta avaliação.

G) Pauta do encontro do dia 30.03.17
Análise de produções de alunos – Sondagem de Problemas do Campo Aditivo
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.
1.

O que os três problemas acima possuem em comum?

2.

Os alunos...
a) ... compreenderam a ideia do problema?
b) ... acertaram o resultado?

Os alunos abaixo acertaram a ideia e/ou o resultado do problema? Por quê?
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Por que propor problemas do mesmo tipo e/ou o mesmo problema para alunos que estão em
anos diferentes?
Justificativa para a proposição da atividade “Análise de produções de alunos – Sondagem
de Problemas do Campo Aditivo.”
A sondagem também foi o tema deste encontro, porém, diferentemente das produções
hipotéticas analisadas no encontro anterior, estas são produções dos alunos da escola, fornecidas
pela coordenadora pedagógica.

449

Os professores foram incentivados a analisar produções dos alunos referentes a problemas do
campo aditivo, envolvendo a mesma ideia (transformação positiva), e o valor desconhecido na
transformação.
O fato de as produções se referirem a alunos de diferentes anos (1º ao 5º) propiciou a avaliação
da aprendizagem da resolução de problemas ao longo dos cinco anos iniciais do ensino
fundamental, relativas a compreensão das ideias e dos procedimentos de resolução.
H) Pauta do encontro do dia 13.04.2017
1. Nas ilustrações abaixo, a mesma fruta representa o mesmo valor em todas as expressões
numéricas:

Qual é o valor da última expressão numérica? Por quê?
3. Comparação entre textos e resoluções de problemas.
Texto 1:
Em uma excursão ao zoológico foram 25 alunos. Desses, 16 eram meninos. Quantas eram as
meninas?
Texto 2:
Em uma excursão da escola ao zoológico foram 25 meninos e 16 meninas. Quantos alunos
foram à excursão?
a) o que os dois problemas possuem de parecido? E de diferente?
b) qual deles é resolvido pela operação 25 + 16? Por quê?
c) resolva o outro problema por, pelo menos, dois modos diferentes.
Justificativa para a proposição das atividades do encontro do dia 13.04.17.
Estas atividades foram propostas porque, nos encontros anteriores, em que foram analisadas
produções de alunos nas sondagens de matemática, os professores manifestaram que, antes da
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realização dos mesmos, eles avaliavam como erradas, as resoluções de ‘problemas de
subtração” por meio de uma adição, independentemente de as respostas estarem corretas,
conforme exemplo a seguir:

Por esta razão foi proposta a atividade 3 onde estão dois problemas que possuem os mesmos
dados, os mesmos contextos...Enquanto o problema 1 resolvido pela adição 25 + 16, o problema
1 é solucionado pela adição 16 + ____ = 25 ou pela subtração 25 – 16.
A reflexão sobre o que significa resolver problemas foi realizada através das atividades 1 e 2.
I) Pauta do encontro do dia 20.04.17
Eu tenho...quem tem? Parte I: várias disciplinas
Fonte: adaptado de www.mathema.com.br
Eu tenho: 36.
Quem tem os nomes dos estados da região Sudeste?
Eu tenho: Espirito Santos, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.
Quem tem o dia internacional de comemoração do trabalho?
Eu tenho: 1º de maio.
Quem tem os nomes das estações do ano?
Eu tenho: verão, outono, inverno e primavera.
Quem tem o coletivo de cachorros?
Eu tenho: matilha.
Quem tem a formação das moléculas da água?
Eu tenho: dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio.
Quem tem o nome do primeiro presidente do Brasil?
Eu tenho: Marechal Deodoro da Fonseca.
Quem tem rua em inglês?
Eu tenho: street.
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Quem tem o nome de uma ginasta brasileira?
Eu tenho: Jade Barbosa.
Quem tem o nome da compositora da música Baila comigo?
Eu tenho: Rita Lee.
Quem tem o nome da figura parecida com o dado?
Eu tenho: o cubo.
Quem tem o nome de um esporte cujo time tem 5 jogadores?
Eu tenho: basquete.
Quem tem o nome do autor do quadro Mona Lisa?
Eu tenho: Leonardo da Vinci.
Quem tem o nome da autora do livro Marcelo, marmelo, martelo e outras histórias?
Eu tenho: Ruth Rocha.
Quem tem o antônimo de opaco?
Eu tenho: transparente.
Quem tem o quádruplo de 9?

Eu tenho quem tem? Parte II – operações matemáticas.
Eu tenho 100.
Quem tem o meu número menos 40?
Eu tenho 60.
Quem tem o triplo do meu número?
Eu tenho 180.
Quem tem a metade do meu número?
Eu tenho 90.
Quem tem 12 unidades a mais do que o meu número?
Eu tenho 108.
Quem tem o dobro do meu número?
Eu tenho 216.
Quem tem a quarta parte do meu número?
Eu tenho 54.
Quem tem dez unidades a menos do que o meu número?
Eu tenho 44.
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Quem tem dez vezes o meu número?
Eu tenho 440.
Quem tem a metade do meu número?
Eu tenho 220.
Quem tem a metade do meu número?
Eu tenho 110.
Quem tem vinte unidades a mais do que o meu número?
Eu tenho 130.
Quem tem o triplo do meu número?
Eu tenho 390.
Quem tem o meu número mais dez unidades?
Eu tenho 400.
Quem tem o meu número menos 350?
Eu tenho 50.
Quem tem o dobro do meu número?

Justificativa para as atividades do encontro do dia 20.04.2017
A atividade “Eu tenho...quem tem?”, foi proposta em duas versões com a finalidade de mostrar,
por meio da primeira, que é possível adaptá-la para qualquer disciplina escolar e, por meio da
segunda versão, de que também é possível organizá-la envolvendo várias operações e, não
somente, os fatos fundamentais da multiplicação, conforme aparece na versão original.
As duas atividades propiciaram reflexões sobre alternativas para retomar conteúdos aprendidos
em anos e/ou bimestres anteriores, ou revisar conceitos /procedimentos estudados
recentemente.
Outro aspecto conversado com o grupo foi o cuidado envolvido na proposição de atividades:
adequação à faixa etária, aos interesses dos alunos, aos objetivos relacionados no planejamento
anual.

J) Pauta do encontro do dia 29.06.2017
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Mesmos números, diferentes situações163
1. Se dispormos de 45 azulejos para a parede do banheiro e colocarmos 6 azulejos em cada fila,
quantas filas poderão ser feitas?
2. De uma vara de madeira de 45 cm, quantos pedaços de 6 cm se podem cortar?
3. De uma vara de madeira de 45 cm se quer fazer 6 varas com o mesmo comprimento; qual
será esse comprimento?
4. As caixas para CDs podem conter 6 CDs cada, quantas caixas são necessárias para guardar
45 CDs?
5. Se repartirmos equitativamente 45 bolinhas de gude entre 6 crianças, dando a cada uma delas
o máximo possível, quantas bolinhas não seriam repartidas?
6. Se repartirmos igualmente 45 reais entre 6 crianças, quanto é dado a cada uma?
7. Devemos repartir 45 litros de vinho em garrafões de 6 litros. Quantos galões são necessários?
8.

Seis pessoas recebem de herança um terreno de 47 hectares e decidem repartir em

6 lotes de mesma superfície. Qual será a superfície de cada lote?
Mais situações para resolver...164
A.

Uma professora de Educação Física dividiu 108 alunos em grupos iguais com 4

alunos cada. Quantos grupos de alunos ela formou?

B. Um sorveteiro vendeu 1659 sorvetes em 7 dias. Sabendo que foi vendida a mesma
quantidade de sorvetes por dia, quantos sorvetes ele vendeu em cada dia?

Justificativa para as atividades do encontro do dia 29.06.2017.
Refletir sobre o ensino e a aprendizagem da divisão foi o objetivo geral que norteou a seleção
das atividades deste encontro. Não reduzir o estudo da divisão à técnica operatória foi um dos
objetivos específicos, razão pela foi proposta a vivência e a análise da atividade “Mesmos
números, diferentes situações”.
As situações desta atividade permitem refletir sobre as características de problemas possíveis
de serem resolvidos pela divisão dos números que aparecem nos respectivos enunciados: ideia

163

Atividade adaptada de “Didática da Matemática: reflexões psicopedagógicas”, organizado por Cecília Parra
e Irma Saiz e publicado pela Editora Artes Médicas, 1996.
164

Avaliação diagnóstica – Profa. Devanir.
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de repartir ou de medir, contextos nos quais o resto pode ser subdividido ou em que ele
influencia na resposta.
Por sua vez, as duas situações da atividade “Mais situações para resolver” forma propostas aos
professores com a finalidade de retomar as diferenças e as proximidades entre as ideias de partir
ou de medir.
K) Pauta do encontro do dia 10.08.17
Leitura inicial: Meia, meia, meia ou meia?
- Segunda atividade: Temas dos encontros semanais do segundo semestre.
- Terceira atividade: Ampliando a ideia de resolução de problemas.
- Quarta atividade: Acompanhamento de aulas.

Meia, meia, meia ou meia?
Imagine na Copa do Mundo quando os turistas estrangeiros chegarem a Fortaleza e depararemse com a seguinte situação:
Um

torcedor

chega

esbaforido

aos

portões

do

estádio

Castelão:

- Por favor, gostaria de comprar meu ingresso para o jogo Brasil X México.
- Pelo seu sotaque vejo que o senhor não é brasileiro. O senhor é de onde?
- Sou de Maputo, Moçambique.
- Da África, né?
- Sim, sim, da África.
- Aqui está cheio de africanos, vindos de toda parte do mundo. O mundo está cheio de africanos.
- É verdade. Mas se pensar bem, veremos que todos somos africanos, pois a África é o berço
antropológico da humanidade...
- Pronto, tem uma cadeira na fileira meia oito.
- Desculpe, qual fileira?
- Meia oito.
- Podes escrever?
- Não sabe o que é meia oito? Sessenta e oito, assim, veja: 68.
- Ah, entendi, *meia* é *seis*.
- Isso mesmo, meia é seis. Mas não vá embora, só mais uma informação: A organização
do Mundial está cobrando uma pequena taxa para quem quiser ficar com o material informativo:
a

ficha

técnica

das

- Quanto tenho que pagar?

seleções,

flâmulas,

etc.,

gostaria

de

encomendar?
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- Dez reais. Mas estrangeiros e estudantes pagam *meia*.
- Hummm! Que bom. Aí está: *seis* reais.
- Não, o senhor paga meia. Só cinco, entende?
- Pago meia? Só cinco? *Meia* é *cinco*?
- Isso, meia é cinco.
- Tá bom, *meia* é *cinco*.
- Cuidado para não se atrasar, o aquecimento para o jogo começa às três e meia.
- Então já começou há quinze minutos, são três e vinte.
- Não, ainda faltam dez minutos. Como falei, só começa às três e meia.
- Pensei que fosse as 3:05, pois *meia* não é *cinco*? Você pode escrever aqui a hora que
começa?
- Três e meia, assim, veja: 3:30
- Ah, entendi, *meia* é *trinta*.
- Isso, mesmo, três e trinta. Mais uma coisa senhor, tenho aqui um folder de um hotel que está
fazendo um preço especial para os turistas que vieram ver a Copa, o senhor já está hospedado?
- Sim, já estou na casa de um amigo.
- Em que bairro?
- No Trinta Bocas.
- Trinta bocas? Não existe esse bairro em Fortaleza, não seria no Seis Bocas?
- Isso mesmo, no bairro *Meia* Boca.
- Não é meia boca, é um bairro nobre.
- Então deve ser *cinco* bocas.
- Não, Seis Bocas, entende, Seis Bocas. Chamam assim porque há um encontro de seis ruas,
por isso seis bocas. Entendeu?
- Acabou?
- Não, Senhor. É proibido entrar no evento de sandálias. Coloque uma meia e um sapato...
O africano correu para o aeroporto e voltou para Moçambique...

Ampliando a ideia de resolução de problemas.
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O que você vê?

Colocar o texto em ordem.
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A história abaixo foi contada em 3 quadrinhos. Como ela termina? Por quê?

Justificativa para as atividades do encontro do dia 10.08.2017
O texto “Meia, meia, meia ou meia?” foi lido com a intenção de conversar sobre a linguagem
matemática, constituída de termos próprios desta área de conhecimento, de outros cujos
significados são diferentes dos utilizados no cotidiano e de símbolos específicos da matemática.
As atividades do item “Ampliando a ideia de resolução de problemas” foram organizadas com
a finalidade de conversar com os professores sobre a concepção de problema que cada um
possui, visto que os professores sugeriram diversos conteúdos matemáticos para serem
estudados no segundo semestre de 2017 (1º e 2º anos: situações problemas parecidas com as
que aparecem nas sondagens de matemática; 3º anos: sólidos geométricos; 4ºs anos: subtração
com reagrupamento, multiplicação e divisão~; 5º anos: frações), e a resolução de problemas
poderia ser uma estratégia para trabalhar com todos eles.
Neste âmbito, os professores analisaram situações elaboradas a partir do “O que é, o que é?”,
de ilustrações e o que é possível observar nelas; ordenar as frases de um texto de uma história

458

em quadrinhos; imaginar o final de uma história em quadrinhos se baseando nas informações
contidas nos quadrinhos anteriores.

L) Pauta do encontro do dia 31.08.17
Temas de estudo solicitados pelas professoras.
1º e 2º anos: situações problemas, daquele tipo de problema que é pedido nas sondagens de
matemática.
3ºs anos: sólidos geométricos.
4ºs anos :Subtração com reagrupamento, multiplicação, divisão.
5º anos: frações.
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O sistema de numeração decimal.
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Justificativa para as atividades propostas no encontro do dia 31.08.2017.
As atividades do bloco “Sistema de Numeração Decimal” iniciaram o estudo do tema de estudo
do segundo semestre de 2017, decidido coletivamente, pelos professores no encontro anterior.
As demais atividades são relativas ao acompanhamento das aulas dos sujeitos da pesquisa,
professoras CA, EL, SO e SI. Foram apresentadas para serem analisadas em relação aos temas,
aos horários de planejamento das aulas (horas-atividade) e, respectivamente, à observação das
respectivas aulas.
M) Pauta do encontro do dia 14.09.17
ROTEIRO COM CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DE ATIVIDADES DE MATERIAL
DIDÁTICO
Vinício de Macedo Santos – FEUSP - 2014

1. Página / Volume
2. Nome da atividade
3. Conteúdo / Tópico (grandes
temas)
Exemplo: Formas geométricas
4. Noções

matemáticas

proposta pelo material do
professor
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Exemplo: Polígonos
5. Habilidades que se pretende
ser desenvolvidas
Exemplo: Identificar semelhanças e diferenças entre polígonos, considerando o número de
lados e ângulos.
6. Tipo de atividade: situação-problema (enunciado padrão), exercício, desafio etc. (dizer se a
atividade parece ser instigante, podendo despertar a curiosidade e o interesse dos alunos ou não
e justificar)

7. Natureza do contexto da atividade:

7.1. Contexto não-matemático:
1) real verossimilhante (imediato, mediato, pensado/hipotetizado/refletido);
2) contexto pretexto (situação não matemática artificial – objetiva simplesmente aplicar um
procedimento matemático);
3) contexto ficcional (artificial, mas plausível quando envolve jogo, história etc.)
4) interdisciplinar – evoca a relação entre noções da matemática e noções de uma ou mais áreas
de conhecimento).
7.2. Contexto matemático – Não faz referência a qualquer situação não-matemática:
1) procedimento matemático (aplicação de fórmula, técnica ou algoritmo);
2) Justificativa (uso de argumentação para confirmar uma ideia ou fazer uma verificação
pontual);
3) Demonstração (uso de argumentação lógica, de proposições para demonstrar uma hipótese;
uso do raciocínio hipotético-dedutivo para provar uma proposição matemática);
4) Investigação matemática (situação genuinamente matemática para verificação de
regularidades; propriedades como por exemplo: uma tabela, uma sequência numérica; um
conjunto de figuras geométricas);
5) conexões entre domínios da matemática (números e medidas, multiplicação e áreas,
porcentagem, semelhanças, razão e proporção etc.)
6. Categoria (tema geral) do contexto não-matemático
Exemplo: comércio, brincadeira, saúde, família, esporte, nutrição/alimentação etc.
7. Noções e processos matemáticos envolvidas em cada situação seja em contextos nãomatemáticos ou em contexto matemático
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8. Tipo de linguagem (texto, simbólica, desenho, foto, charge, mais de um tipo etc.)
9. Nível de linguagem: infantil/adequado/difícil/uso de palavra chave

Justificativa para a análise coletiva do roteiro de análise de materiais didáticos.
O roteiro permite analisar atividades matemáticas de materiais didáticos considerando, além
dos conteúdos e dos objetivos tratados nas mesmas, os contextos, matemáticos ou não, e os
tipos de atividades, a possibilidade de articulá-las com outras disciplinas escolares e com o
cotidiano dos alunos.
Particularmente, a natureza do contexto da atividade, matemático ou não matemático, auxilia o
professor a saber que todo tipo de atividade tem limites e possibilidades.
É fundamental diversificar equilibrar os tipos de atividades matemáticas propostas aos alunos
durante o ano letivo, cujos contextos sejam matemáticos e não-matemáticos.
Neste âmbito, é importante propor problemas cujos contextos sejam os imediatos dos alunos,
isto é, abordam aspectos vividos efetivamente por eles fora da escola. Mas, também, situações
cujos contextos não são os vivenciados pelos estudantes, mas se relacionam com estes. Portanto,
propor problemas envolvendo o campeonato de futebol promovido pela associação de
moradores do bairro onde a escola se situa, contribui para a aprendizagem matemática dos
alunos. E, resolver situações envolvendo o aquecimento do planeta, também.
Do mesmo modo, propor atividades do tipo “Calcule e efetue”, concorre para a aprendizagem
docente, assim como atividades cujas resoluções estão baseadas em padrões, regularidades, ou
aquelas nas quais as soluções dependem da combinação de conteúdos de diferentes blocos
temáticos como, por exemplo, a realização e a divulgação de uma pesquisa estatística.
Em síntese, a intenção de analisar o roteiro junto com os professores foi a de eles perceberem
que, quanto mais se diversificam as atividades, mais relações podem ser estabelecidas entre
conceitos, procedimentos e habilidades específicos da Matemática e, também, de outras áreas
de conhecimento. Todavia, é imprescindível a atuação dos professores para que os limites de
cada uma sejam minimizados e as vantagens maximizadas visando à aprendizagem dos alunos.
A calculadora e o Sistema de Numeração Decimal
1)Anotem na calculadora o número 459. Sem apagá-lo, pensem que teclas vocês deverão
apertar para que apareça o número 409?
Anote na calculadora os números da primeira coluna (um por vez) e, sem apagá-lo, transformeo no número da segunda coluna:
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Transforme 34 em 30

Transforme 432 em 402

Transforme 9354 em 9054

Transforme 345 em 305

Transforme 9815 em 9015

Transforme 9268 em 9208

2) Calculadora quebrada
a) A tecla do número 2 está quebrada. O que você pode fazer para parecer no visor da
calculadora os números listados abaixo? Anote como você pensou e, depois, compartilhe os
seus procedimentos com os demais colegas da classe.
Número Teclas Utilizadas Número
152

Teclas Utilizadas

214

Número

Teclas Utilizadas

28

b) Agora é a tecla do número 5 que está quebrada...
Número Teclas Utilizadas Número
35

Teclas Utilizadas

157

Número

Teclas Utilizadas
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c)Suponha que a tecla 8 de sua calculadora esteja quebrada. Qual deve ser a sequência de teclas
para obter o resultado destas operações:
Número Teclas Utilizadas Número
5x8

Teclas Utilizadas

9x8

Número

Teclas Utilizadas

12 x 18

Justificativa para as atividades do encontro do dia 14.09.2017.
As atividades relativas ao tema “Sistema de Numeração Decimal” envolvem princípios deste
sistema sem a necessidade de apresentar os nomes unidades, dezenas, centenas, etc.
Resolver atividades com “calculadoras quebradas” exige dos alunos pensar em composições
diferentes das tradicionalmente presentes em materiais didáticos como, por exemplo, 247 = 200
+ 40 + 7, ou 3018 = 3000 + 10 + 8; e aplicar propriedades das operações, mesmo sem denominálas: 5 x 8 = 5 x 2 x 4 (propriedade associativa da multiplicação), ou 1888 ÷ 4 = 944 ÷ 2
(propriedade da invariância do quociente: a divisão do dividendo e do divisor por um mesmo
número diferente de zero não altera do quociente).
No jogo Toma lá, dá cá, os valores absolutos e relativos dos algarismos são utilizados pelos
jogadores e, por meio das jogadas, eles percebem em quais posições os algarismos representam
grupos de 1, de 10, de 100 etc.
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3) Jogando na calculadora: Jogo Toma lá, dá cá.

Fontes das atividades: 1 a 2: https://novaescola.org.br/ e 3: Guia de Planejamento e Orientações
Didáticas para o Professor do 2o Ano - Vol. 2
N) Pauta do encontro do dia 19.10.17
Temas estudados:
1. Relações entre a multiplicação e a divisão exata.
2. Sólidos geométricos: corpos redondos e poliedros.

Atividade: “Eu tenho...quem tem?
Eu tenho 5.

Eu tenho 8.

Eu tenho 3.

Quem tem 20 ÷ 2?

Quem tem 30 ÷ 5?

Quem tem 64 ÷ 8?

Eu tenho 10.

Eu tenho 6.

Eu tenho 50.

Quem tem 12 ÷ 4?

Quem 8 ÷ 4?

Quem tem 60 ÷ 3?

Eu tenho 2.

Eu tenho 4.

Eu tenho 20.

Quem tem 45 ÷ 5?

Quem tem 0 ÷ 7?

Quem tem 40 ÷ 8?

Eu tenho 9.

Eu tenho 0.

Eu tenho 7.

Quem tem 6 ÷ 6?

Quem tem 24 ÷ 2?

Quem tem 36 ÷ 9?
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Eu tenho 1.

Eu tenho 12.

Quem tem 28 ÷ 4?

Quem tem 100 ÷ 2?

Adaptado de www.mathema.com.br

Acesso em 18.10.2017.

Justificativa da proposição da brincadeira “Eu tenho...quem tem?”
Dois motivos justificam a seleção desta brincadeira: 1º) algumas professoras estavam
lecionando aulas relativas às operações de multiplicação e divisão de números naturais; 2º)
refletir sobre as relações entre fatos fundamentais da multiplicação (tabuadas), multiplicação e
divisão exatas de números naturais.
Sólidos geométricos: poliedros e corpos redondos.
Atividade: separando sólidos geométricos.
Desenvolvimento: Sólidos geométricos espalhados sobre uma superfície plana. A tarefa é
dividi-los em dois grupos, de tal modo que o elemento de um grupo não seja elemento do outro.
A intenção é a de que as professoras separem em um grupo figuras cujas superfícies são
formadas apenas por polígonos e, no outro, figuras nas quais as superfícies são arredondadas.
As primeiras são exemplos de poliedros e, as segundas, de corpos redondos.
Em seguida, separar os poliedros em três grupos: I) poliedros nos quais existem duas faces
paralelas entre si, de mesmo formato e tamanho, unidas por outras faces quadrangulares; II)
poliedros nos quais exista uma face que contém todos os vértices, exceto um, e as demais faces
sejam todas triangulares; III) poliedros que não se encaixam nos dois primeiros grupos. No
grupo I estão os prismas e no II, as pirâmides.
Após a separação dos prismas e das pirâmides, retomar o conceito de base em prismas e
pirâmides, de tal forma que a base de um prisma seja a face que possui metade de seus vértices
e, a base de uma pirâmide, é a face que contém todos os vértices da pirâmide, exceto um.
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APÊNDICE C − ROTEIRO COM CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DE ATIVIDADES
DE MATERIAL DIDÁTICO
Vinício de Macedo Santos – Feusp - 2014
1. Página / Volume
2. Nome da atividade
3. Conteúdo / Tópico (grandes temas)
Exemplo: Formas geométricas
4. Noções matemáticas proposta pelo material do professor
Exemplo: Polígonos
5. Habilidades que se pretende ser desenvolvidas
Exemplo: Identificar semelhanças e diferenças entre polígonos, considerando o número de
lados e ângulos.
6. Tipo de atividade: situação-problema (enunciado padrão), exercício, desafio etc. (dizer se a
atividade parece ser instigante, podendo despertar a curiosidade e o interesse dos alunos ou não
e justificar)
Natureza do contexto da atividade:
7.1. Contexto não matemático:
1) real verossimilhante (imediato, mediato, pensado/hipotetizado/refletido);
2) contexto pretexto (situação não matemática artificial – objetiva simplesmente aplicar um
procedimento matemático);
3) contexto ficcional (artificial mas plausível quando envolve jogo, história etc.)
4) interdisciplinar – evoca a relação entre noções da matemática e noções de uma ou mais áreas
de conhecimento).
7.2. Contexto matemático – Não faz referência a qualquer situação não-matemática:
1) procedimento matemático (aplicação de fórmula, técnica ou algoritmo);
2) Justificativa (uso de argumentação para confirmar uma ideia ou fazer uma verificação
pontual);
3) Demonstração (uso de argumentação lógica, de proposições para demonstrar uma hipótese;
uso do raciocínio hipotético-dedutivo para provar uma proposição matemática);
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4) Investigação matemática (situação genuinamente matemática para verificação de
regularidades; propriedades como por exemplo: uma tabela, uma sequência numérica; um
conjunto de figuras geométricas);
5) conexões entre domínios da matemática (números e medidas, multiplicação e áreas,
porcentagem, semelhanças, razão e proporção etc.)
8. Categoria (tema geral) do contexto não-matemático
Exemplo: comércio, brincadeira, saúde, família, esporte, nutrição/alimentação etc.
9. Noções e processos matemáticos envolvidas em cada situação seja em contextos nãomatemáticos ou em contexto matemático
10.Tipo de linguagem (texto, simbólica, desenho, foto, charge, mais de um tipo etc.)
11.Nível de linguagem: infantil/adequado/difícil/uso de palavra chave
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APÊNDICE D − DADOS DA PROFESSORA CA

A) QUESTIONÁRIO: SABERES DOCENTES, AUTORIDADE, AUTONOMIA E
ALTERIDADE DOCENTES EM INTERAÇÕES NAS AULAS DE MATEMÁTICA
Eixo: Conhecimento do professor
1 – Você gosta de dar aula de Matemática? Comente sua resposta.
Não, é muito difícil para mim desconstruir as regras para desenvolver o raciocínio lógico.
2 – Você considera que seus conhecimentos dos conteúdos matemáticos são suficientes para o
seu trabalho em sala de aula? Justifique sua resposta.
NÃO, pois aprendi somente tecnicismo, tenho que pesquisar muito para poder me atualizar.
3 – Em sua opinião, o que o professor de Matemática precisa conhecer/saber para ensinar os
alunos e promover sua aprendizagem?
Estimular o aluno a desenvolver o raciocínio lógico matemático.
4 – Tendo como referência o trabalho que você realiza em sua escola, que conteúdos você
prioriza no ensino fundamental? Por que você prioriza esses conteúdos?
Adição, subtração, divisão, multiplicação, decomposição, estimativas e sólidos
geométricos,dentro do mais aproximado da realidade deles, que façam uso social dessas
aprendizagens.
5 – Quais formas de trabalho de organização de aula você utiliza nas aulas de Matemática?
( ) projetos didáticos ( x ) sequências de atividades ( x ) atividades rotineiras
Quais?
Atividades que pesquiso e dou em folhas, livro didático.
( ) atividades ocasionais
Quais?
( ) outras
Quais?
6 – Que recursos você utiliza para planejar e desenvolver o ensino de matemática em suas aulas?
( x ) Livros didáticos ( ) Revistas/jornais ( ) Vídeos
(x ) uso de TIC (computador, calculadoras etc.)
( ) nenhum
( ) Outros
Quais?
Por que você utiliza esse(s) recurso(s)?
O Livro didático norteia a pesquisa que deverá ser desenvolvida, o uso de Tic otimiza o tempo.
7 – Como você trabalha em suas aulas de Matemática?
( x ) aula expositiva ( x ) atividades em pequenos grupos
( x ) aula expositiva com participação dos alunos ( x ) atividades individuais
Por que você trabalha desta maneira?
Para desenvolver novas estratégias para participação dos alunos conforme a dinâmica da sala
de aula por ser uma turma muito agitada.
8 – Que tipos de atividades você propõe aos alunos nas aulas de Matemática? Por quê?
Em grupo, em dupla, individual. trio, sistematização dos conteúdos através de aula expositiva,
resolução de atividades em lousa, ora pelos alunos, ora pela professora.

471

9 – Que tipos de problemas você propõe aos alunos nas aulas de Matemática? Por quê?
Campo aditivo e campo multiplicativo.
10 – Que tipos de ações os alunos realizam nas aulas de Matemática? Por quê?
Tentam resolver o que é proposto ora individual; ora em grupo, na lousa para correção,
também levam atividade para casa.
11 – Você conhece os documentos oficiais de apoio ao trabalho do professor que ensina
matemática?
( ) Sim
( ) Parcialmente
( x ) Não
12 – Você utiliza os documentos oficiais de apoio ao trabalho do professor para realizar o seu
trabalho pedagógico?
( ) Sim, regularmente ( ) Eventualmente ( x ) Não
Por quê?
Estou me apropriando agora desses documentos graças á você Humberto.
Eixo: Reconhecimento do papel e da responsabilidade do professor
1 – Considerando todos os seus alunos, de modo geral, qual é a porcentagem aproximada
daqueles que se mostram:
( 40% ) interessados nas aulas de Matemática?
( 30% ) pouco interessados nas aulas de Matemática?
( 30% ) desinteressados nas aulas de Matemática?
1.1 Como você explica a atitude indicada pelos alunos em cada caso?
Falta de incentivo fora da escola,imediatismo,não veem funcionalidade do que se aplica
na escola para uso fora dela,indisciplina.
1.2 A seu ver, o que é necessário ser feito para aumentar o interesse dos alunos pelas aulas
de Matemática?
Professora se apropriar melhor dos conteúdos,terem mais acompanhamento e apoio
por parte da família,elaboração de mais atividades concretas.
1.3 O que pode ser feito por você nesse sentido?
Me aprimorar,pesquisar e rezar muito.
2. Considerando a relação dos seus alunos com a Matemática, de modo geral, eles apresentam:
( x ) muita dificuldade
Descreva quais são:
Sistematizar o conteúdo,sistema de numeração decimal,decomposição,campo aditivo com
trocas.
( x ) alguma dificuldade
Descreva quais são:
Campo multiplicativo.
( ) nenhuma dificuldade
3. Se você respondeu que seus alunos apresentam muita ou alguma dificuldade:
3.1. Que providências precisam ser tomadas para enfrentá-las?
Me apropriar do conteúdo para realizar com eles o máximo de atividades concretas.

472

3.2. O que você pode fazer nesse sentido?
Rezar e estudar,pesquisar, muito, ouvir os alunos, eles nos trazem as maiores respostas e
sugestões.
4. Você considera que houve mudanças no seu modo de ensino desde que iniciou sua carreira
docente?
( x ) sim
Quais mudanças?
Me apropriar de situações enfrentadas no cotidiano escolar de fundamental I, pois sempre
trabalhei em educação infantil.
( ) não
5. Você se sente contribuindo para melhorar o ensino de matemática? ( ) sim ( x ) não
Por quê? Preciso me aprimorar muito mais......
6. Se você respondeu sim à questão anterior (questão 4), de que modo se dá essa contribuição?
7. Como você avalia a sua prática pedagógica
( ) muito boa ( ) satisfatória ( x ) a ser melhorada
Justifique sua resposta
É Muito difícil desconstruir para construir novamente,porque aprendi na técnica.
Eixo: O lugar da formação continuada
1 – Você costuma tomar iniciativas para aprimorar sua prática docente?
( x ) Sim
Por quê? Precisa sempre se atualizar.
( ) Não
Por quê?
2. Se você respondeu sim à questão 1:
2.1. Quais são as iniciativas?
Faço faculdade e vou realizar o Pnaic, participo da formação com Humberto.
2.2. Que ganhos você obteve ao colocá-las em prática?
Ter menos medo de desconstruir ,perceber que é necessário pesquisar em várias fontes.
3 – Quando você decide fazer um curso de formação continuada, qual é sua motivação e
interesse?
Algum curso no qual já possuo alguma habilidade, e que também possa me ajudar na minha
prática profissional.
4 – Quais aspectos relacionados às aulas e aos conteúdos de Matemática você acha que um
curso de formação continuada pode oferecer? Por quê?
Desconstruir,incentivar o concreto.
5. Considerando as diferentes modalidades de formação continuada que você conhece, na sua
opinião, elas são:
( ) plenamente satisfatórias
( ) satisfatórias
( x ) insuficientes
Justifique sua resposta
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O dinamismo de sala de aula só acontece com a experiência do dia a dia, onde a didática se
efetiva de fato.
6. Dos diferentes tipos de cursos de formação continuada que você conhece, quais atendem
melhor suas expectativas?
Por quê? Ainda não sou capaz de responder esta questão.
7. Você participou de atividades de formação continuada para professores de Matemática nos
dois últimos anos?
( ) sim
( x ) não
Qual (is)?
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B) COMO EU ME TORNEI A PROFESSORA QUE SOU HOJE
Me chamo ..... CA .....,leciono desde os 19 anos, quando me formei no Magistério, CEFAM.
Leciono na ............ desde fevereiro de 2017,sendo meu primeiro contato com Emef.
Decidi ser professora desde criança, tinha essa vontade, por eu ser a irmã caçula, sempre que
brincávamos de escolinhas, minhas irmãs nunca me deixavam ser professora, sempre aluna,
pensava, um dia estarei lá na frente...fui crescendo e tendo contato com vários docentes na
minha trajetória escolar e graças a Deus a maioria bons, excelentes profissionais, minha vontade
ia tomando cada vez mais forma....
No 8º ano do ensino fundamental, conheci a professora Claudia, de Ciências, bem época das
descobertas sexuais ,namoradinhos, hormônios a flor da pele, ela me aconselhou muito e me
dava muitas dicas sobre esse assunto, e também sobre a profissão, eu já explanava minha
vontade de lecionar, ela me disse sobre o curso Cefam, então fui prestar Vestibulinho para fazer
o curso.
O Cefam mudou minha vida, minha visão de mundo, um amadurecimento incrível, aprendi
lições para vida toda, de empoderamento, de humanizar o humano.
Após Magistério lecionei em escolas de Educação Infantil e Creches Conveniadas, gostei muito
de trabalhar no Instituto Criança Cidadã, creche conveniada que dava muita formação para os
professores ,tive contato com Referencial Nacional para Educação Infantil 165, o que mudou
minha maneira de agir profissionalmente e minha visão sobre infância.
Bom, me formei no Cefam em 1994,lecionei até final de 2005,neste período eu já havia me
tornado uma mulher ,já havia me casado há 5 anos e estava grávida, então em janeiro de
2006,nasceu meu presente de Deus, meu filho He ..., então parei de lecionar por opção própria
e me sinto privilegiada por acompanhar a primeira infância de meu filho.
Em 2008 comecei a refletir sobre tomar novos rumos ,achava que agora que era mãe não poderia
mais lhe dar com educação de filhos dos outros, ledo engano...
Mas na dúvida fui fazer faculdade de Serviço Social, tive contato com muitas leis, Eca, me
encantei com os direitos da criança e deveres da família que infelizmente nem sempre
cumpridos, aprendi muito sobre sobrevivência, ser humano em situação limite é capaz de tudo,
convivência, troca, emancipação e muitas mazelas humanas, a gente era linha de frente em
situações de total embate, poder destituído da família, pessoa em situação de rua, violência
165

BRASIL Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria da Educação Fundamental. Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil. Documento Introdutório. Brasília: MEC/SEF, 1998. v. 1.
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doméstica entre outros. Fiz estágio em várias instituições de Acolhimento, sempre o foco era
crianças, então pensei não mudou meu foco, que saudade da sala de aula ,não esbarro em tantos
protocolos como na profissão de Assistente Social.
Por volta de 2011\2012 voltei a lecionar, que emoção ao pisar novamente numa sala de
aula...conheci novas profissionais e sempre tive ótimas coordenadoras nas escolas particulares
onde passei, aprendi muiiiito com elas.
Em 2016,entrei para rede municipal de ensino, Emei, me encantei com tanta ludicidade e
vínculo afetivo, porém queria mais desafios e fui viver a experiência de Fundamental 1 na
Marina Melander...nossa língua de fora, para os fortes, aprende-se muito.. porém embate, corpo
a corpo e discurso endurecido o tempo todo, pretendo regressar para educação infantil.
Penso que toda experiência que vive até hoje foram muito válidas para o meu crescimento
profissional, aprendo na troca com o outro, no emaranhado humano, na teia de convivência.
Bem, em suma é isso, espero ter contribuído.
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C) ANOTAÇÕES FEITAS PELO PESQUISADOR DURANTE A OBSERVAÇÃO DAS
AULAS DO DIA 17.10.2017
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D) TRANSCRIÇÃO DE INTERAÇÕES OCORRIDAS ENTRE A PROFESSORA E OS
ALUNOS DURANTE AS AULAS DO DIA 17.10.2017

Diálogo I, logo após os alunos receberem as folhas com o texto:
Vários alunos: É só para ler? Vai ler tudo isso? É prova? Vai valer nota?
Professora CA: Aprender mais sobre sólidos geométricos por meio da leitura do texto.
Professora CA: Vocês se lembram do vídeo assistido em aulas anteriores no qual apareciam
prédios de São Paulo de variadas formas geométricas?
Vários alunos: Formas geométricas e sólidos geométricos.

Diálogo II, após a solicitação de objetos do cotidiano parecido com as formas de sólidos
geométricos:
Professora CA: Quais objetos do cotidiano têm a forma parecida com as formados dos sólidos
que aparecem no texto?
Aluna SO: O sorvete parece com o cone.
Alguns alunos: Como?
Professora CA: Por que o sorvete se parece com o cone?
Aluna SO: Por que a forma dele se parece com a de um cone.
Professora CA nota expressões de incompreensão nos rostos dos demais alunos. Pede à aluna
SO para desenhar o sorvete na lousa.
Ela vai até a lousa e desenha a casquinha de sorvete.
Demais alunos: Ahhhhhhhh!!!
que SO estava falando]

[demonstrando que, naquele momento, tinham entendido o
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E) QUESTIONAMENTO PARTICULAR 1– APÓS AULAS OBSERVADAS NO DIA
17.10.2017
Para entender melhor a sua prática docente e estabelecer relações com os objetivos da pesquisa,
gostaria de lhe fazer algumas perguntas.
1.Por que você escreve, logo no início da aula, após o cabeçalho, as aulas do dia? Você sempre
teve atitude, desde que começou a lecionar, ou foi decidida posteriormente? Em caso
afirmativo, por quê?
Acho importante porque tenho o plano de aula para me situar ,priorizo a rotina para que eles
se situem também, é uma prática minha constante, desde a educação infantil.
2. Por que você definiu um assistente de classe? Eu percebi que uma aluna se recursou a entregar
a agenda ao assistente? Por que ela tomou esta atitude? Qual foi a sua reação? Eu ouvi que tinha
alguma relação com os combinados....
Eu defino ajudante do dia para que se sintam responsáveis, criem autonomia, para que todos
possam ter sua chance de ajudar e porque realmente necessito de ajuda em alguns momentos
.Ela tomou essa atitude porque não tem muita afinidade com aluno que era ajudante, elencamos
os combinados nas primeiras semanas de aula, e sempre retomo, mesmo que só oralmente, eu
a recordei sobre os combinados ,lembrando que se ela se recusa a entregar sua agenda, não
pode ter a vez de recolhe-las.
3. Você recolhe as agendas todos os dias? Por quê?
Acho que resquícios da Educação Infantil, acho que é a comunicação mais eficaz com a
maioria dos pais, uma vez que se cria esse hábito, não sou favorável a comunicação com pais
por redes sociais, acaba comprometendo a vida particular
4. Por que, em sua opinião, o texto selecionado, foi o mais adequado para introduzir o estudo
dos sólidos geométricos?
Por causa da autora, Ana Teberosky, também pelas ilustrações, a linguagem também serviu
para ampliar vocabulário dos alunos.
5. Você tem uma preocupação muito grande em ouvir os alunos. Em muitos momentos a leitura
do texto foi parada devido a um comentário feito por eles. Por que, em sua opinião, é importante
ouvir os alunos e encaminhar as respectivas falas?
Primeiramente por respeito, segundo lugar dar vez e voz ,enriquecem a aula e aprendem um
pouco de cidadania, sempre aqueles que se comprometem para isso. Aprendo com eles ,percebo
o que devo mudar...mesmo que façam perguntas que eu não consigo responder na hora, não
quero aluno apático, mas respeitosos, que respeitem o ouvir e ser ouvido, pontuo sempre que
as perguntas no momento da aula devem ser pertinentes ao tema abordado, tenho sempre que
mediar.
6. Entre os comentários feitos pelos alunos, respostas dadas às suas perguntas, quais lhe
causaram boas impressões e quais necessitam de retomadas? Por quê?
YG fez perguntas bem pertinentes, SO contribuiu muito com exemplo do sorvete, precisa ser
retomada diferença entre círculo e esfera, a maioria pontuou essa questão...
7. Por quê, durante a leitura, você garante a participação de todos os alunos?
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Eu tento....meu Deus e como tento, para perderem o medo de lerem para serem somente
avaliados ,quero que leiam por prazer e sintam cada vez mais autonomia para isso, percam a
vergonha, aqueles que acham que não leem bem. Mas garantir que todos participem não é
sempre que acontece.
8. Como você lida, diante dos alunos que não ouvem quando um deles lê, e com aqueles que
nunca sabem onde parou a leitura?
Retomar ,retomar ,retomar.........
9. Eu percebi que, em alguns momentos da aula, eles ficaram mais quietos e, em outros
momentos, mais agitados. Em sua opinião, por que isso acontece?
Devido a dinâmica da sala, se agitam com comentários uns dos outros, ainda não se
apropriaram efetivamente do ouvir e respeitar.....também muito tempo sentados, mas preciso
iniciar assim, á medida do andamento das aulas seguintes penso em outra estratégia, porém é
uma turma muito agitada....
10. Eu percebi também que, pelo fato de valorizar a participação dos alunos, eles trazem
exemplos do cotidiano deles. Como você lida quando algum aluno comenta, ou até mesmo,
pergunta algo que você desconhece a resposta?
Digo que não entendo sobre o assunto abordado ,posso pesquisar para uma próxima aula,
também oriento eles a pesquisarem uma vez que a maioria tem acesso á recursos tecnológicos
segundo o que me relatam.
11. Quais imprevistos surgiram na aula e como você lidou com eles?
Agressividade ,quando KA levantou para jogar papel no colega, o quiprocó para irem ao
banheiro. Procuro sempre exercer a autoridade sem tirania, porém não é um exercício fácil,
pontuo sempre que sou o adulto da situação, tenho que ser informada sobre ocorrido para
saber como encaminhar.
12. A primeira aula sobre sólidos já saiu do papel e se concretizou. O que você mantém, do
plano inicial e o que você muda, por quê?
Penso que mantenho o plano de aula, só retomarei a questão que ficou mais latente, diferença
entre círculo e esfera, se tiver sugestões sobre o tema ,agradeço desde já.
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F) ANOTAÇÕES FEITAS PELO PESQUISADOR DURANTE A OBSERVAÇÃO DAS
AULAS DO DIA 13.11.2017
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G) TRANSCRIÇÃO DE INTERAÇÕES OCORRIDAS ENTRE A PROFESSORA E OS
ALUNOS DURANTE AS AULAS DO DIA 13.11.2017

Diálogo I: durante o registro do cabeçalho. A professora escreve 3º ano C manhã
Um aluno: Por que você escreveu manhã?
A professora CA: Para não esquecer.
O mesmo aluno: O 4º ano vai ser de manhã?
Professora CA: Ainda não sabemos.
O aluno aceita a resposta da professora e volta a copiar o cabeçalho no caderno.

Diálogo II: após desenhar duas figuras na lousa:
Professora CA: Essa figura representa um círculo, uma figura plana.
Professora: E esse figura representa uma esfera, uma figura espacial.
Um aluno: Professora, aliens existem?
Outro aluno: Eu já sei a diferença entre círculo e esfera. A esfera é colorida, e o círculo, não!!!

Diálogo II: durante o manuseio da bola de boliche:
Um aluno: Ela é difícil de cortar.
Outro aluno: É pesada.
Terceiro aluno: É lisa.

Diálogo III: após a professora partir a laranja ao meio:
Um aluno: Tem sal, professora?
Professora CA: Não [sorrindo]

Diálogo IV: algo sobre a esfera:
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Um aluno: Professora eu gostaria de falar para você algo sobre a esfera.
Professora CA: A aula é compartilhada, fale para todos.
O aluno diz algo em voz baixa, impossível de identificar.

Diálogo V: canto na aula de matemática:
Os alunos voltam do intervalo no qual se alimentaram com a merenda oferecida no dia.
Uma aluna entra cantando na sala de aula e assim permanece ao sentar em seu lugar.
Professora CA: Pare de cantar, pois está atrapalhando todos a aprender matemática.
A aluna continua cantando.
Professora CA: Você não pode cantar nesta aula!
A menina para de cantar.
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H) QUESTIONAMENTO PARTICULAR 2 – APÓS AULAS OBSERVADAS NO DIA
13.11.2017
1. CA, como você lida com os comentários que não têm relação com o tema da aula? Por
exemplo: quando você escreveu “manhã”, logo no início da aula, um aluno lhe perguntou: o 4º
ano vai ser de manhã (referindo-se aos 4º anos de 2018)?
Sempre tento dar alguma resposta ao aluno, eu disse que me referia ao 3º ano, ano letivo de
2017,ele disse que já sabia e eu pontuei que é sempre bom relembrar.
2. Você planejou uma sequência de atividades para os alunos compreenderem a diferença entre
círculo e circunferência.
a) Você poderia mostrar a laranja e com ela em sua mão, explicar porque a forma desta fruta
lembra a forma de uma esfera.
Por que você optou por fazer a laranja circular entre todos os alunos, para que eles pudessem
manuseá-la e, fez o mesmo com a bola de boliche?
Penso que o manuseio oportuniza apreender e sistematizar melhor o conteúdo abordado.
b) O que você pensou que aconteceria quando a laranja e a bola de boliche circulassem pelos
alunos? Aconteceu o que você tinha previsto? Ocorreu algo inesperado? Em caso afirmativo,
como você lidou com isso?
O que ocorreu de inesperado foi que fomentaram questões sobre os sentidos estimulados, então
tive que pontuar o assunto á cerca das dúvidas levantadas, oportunizar o manuseio me leva
crer que os alunos despertarão mais interesse em formular questões acerca do tema abordado.
3. O que você pensou quando...
a) Um aluno, após notar que você coloriu o interior de um círculo para diferenciá-lo de uma
esfera disse em voz alta: “eu sei a diferença: o círculo não é colorido, a esfera é.”?
Então fui explicar que o círculo é uma forma geométrica, já a esfera é um corpo sólido que
ocupa maior espaço, por isso é um sólido geométrico.
b) os alunos queriam comer a laranja? Teve um aluno que perguntou se você tinha sal...
Ao questionarem comer a laranja, pensei em promover uma aula de degustação( papilas
gustativas e paladar),pedir que tragam a fruta de casa, pois neste caso a quantidade será
maior.
4. Desde o primeiro ano como professora, você sempre considerou todas as respostas e
comentários dos alunos? Por que, em sua opinião, esta atitude é importante?
Sim, para que eles se sintam participantes na aula ,para que haja movimento espiral de
aprendizagem, eles questionam e aprendo com eles. É importante ouvi-los, porém sempre com
um direcionamento sobre o tema inserido na aula.
5. Você foi “grudando” a manipulação da laranja e da bola de boliche a conteúdos de outras
disciplinas: textura, tato, associação entre aliança de casamento e aliança entre países... Você
sempre procede desta maneira, ou seja, aproveita todas as oportunidades para fazer um trabalho
interdisciplinar?
Sim, quando surgem estas oportunidades tem que pontuar o conteúdo mesmo que de maneira
sucinta já serve como gancho para abordar e enfatizar novos conteúdos que serão
apresentados.
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6. Durante vários momentos você demonstrou a sua autoridade perante os alunos: um aluno
queria falar somente com você. Você não deixou, justificando que a aula era compartilhada;
pediu aos alunos para respeitar os demais, treinar a escuta; esperou o silêncio e a ordem para
continuar a aula, foi firme com uma aluna dizendo que ela não poderia cantar na sua aula.
Como você aprendeu a lidar, ao mesmo tempo, com o ensino de conteúdos e a disciplina dos
alunos?
Esta prática se faz necessária devido a dinâmica da turma, aprendi no dia a dia da docência
em sala de aula, saber a hora de se impor e de dar voz a eles. Nenhuma disciplina de didática
nos ensina isso, somente a prática docente diária mesmo.
7. Por quê, em sua opinião, a bola de boliche, a laranja e o corte feito nela não foram suficientes
para os alunos compreenderem a diferença entre círculo e esfera? Como surgiu a ideia da
aliança?
Eles fixaram a ideia de esfera ser pintada e círculo não, então pensei em demonstrar algum
objeto vazado para contextualizar melhor a diferença entre círculo e esfera, e pensei da aliança
ser o objeto ideal por ter forma circular e ser vazada ,embora aguçou a curiosidade deles sobre
o assunto casamento, por isso pontei que aliança é um compromisso que pode ser político,
financeiro ( entre países),mas no caso a aliança representava meu compromisso matrimonial.
8.Os desenhos produzidos pelos alunos revelaram se eles compreenderam a diferença entre
esfera e círculo?
Da maioria sim.
9. Outros comentários que você julgar pertinentes...
Humberto li sua pesquisa e me sinto lisonjeada em participar, não só pelo profissional
generoso que é, mas pelo ser humano tão espirituoso....chorei muito com sua dedicatória e os
agradecimentos....lembrou até dos taxistas......
Concordo plenamente com o que escreveu sobre mim....pode divulgar.
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I) E-MAILS
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J)TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Obs.: O pesquisador possui a versão original do termo onde consta o nome completo e a
assinatura da professora. A montagem acima, na qual aparece parte do nome, foi feita com a
finalidade de preservar a identidade do sujeito da pesquisa..

.
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APÊNDICE E − DADOS DA PROFESSORA EL

A) QUESTIONÁRIO SABERES DOCENTES, AUTORIDADE, AUTONOMIA E
ALTERIDADE DOCENTES EM INTERAÇÕES NAS AULAS DE MATEMÁTICA
Eixo: Conhecimento do professor
1 – Você gosta de dar aula de Matemática? Comente sua resposta.
Sim. Desde a tenra idade apresentei facilidade com a matemática e gosto muito e aprendo
dando aulas de matemática.
2 – Você considera que seus conhecimentos dos conteúdos matemáticos são suficientes para o
seu trabalho em sala de aula? Justifique sua resposta.
Parcialmente. Alguns conteúdos percebo que são rasos e alguns até desconhecidos por mim.
Porém sempre tenho interesse em pesquisar o desconhecido.
3 – Em sua opinião, o que o professor de Matemática precisa conhecer/saber para ensinar os
alunos e promover sua aprendizagem?
Dominar parcialmente os conteúdos de matemática do 1º ao 5º ano e conhecer bastante sobre
didática do ensino fundamental.
4 – Tendo como referência o trabalho que você realiza em sua escola, que conteúdos você
prioriza no ensino fundamental? Por que você prioriza esses conteúdos?
O sistema de numeração decimal e as quatro operações, porque acredito ser a base para os
demais.
5 – Quais formas de trabalho de organização de aula você utiliza nas aulas de Matemática?
( ) projetos didáticos ( X ) sequências de atividades
( X ) atividades rotineiras
Quais? Com livro didático, atividades dinâmicas, atividades extras em folhas impressas e
atividades na lousa( aula expositiva)
( X ) atividades ocasionais
Quais? Jogos, quebra-cabeça e desafios orais e escritos.
( ) outras
Quais?
6 – Que recursos você utiliza para planejar e desenvolver o ensino de matemática em suas aulas?
( X) Livros didáticos ( ) Revistas/jornais ( X ) Vídeos
( X ) uso de TIC (computador, calculadoras etc.)
( ) nenhum
( ) Outros
Quais?
Por que você utiliza esse(s) recurso(s)? São os que temos disponível.
7 – Como você trabalha em suas aulas de Matemática?
( X ) aula expositiva ( X ) atividades em pequenos grupos
( X ) aula expositiva com participação dos alunos ( X ) atividades individuais
Por que você trabalha desta maneira? Porque dá certo e os alunos aprendem.
8 – Que tipos de atividades você propõe aos alunos nas aulas de Matemática? Por quê?
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Atividades dinâmicas com o concreto, situações-problema, exercícios de fixação e atividades
com exercícios diversos em folha impressa.
9 – Que tipos de problemas você propõe aos alunos nas aulas de Matemática? Por quê?
Diferentes tipos de situações-problema. (com cálculos, sem cálculos, com gráficos, imagens,
tabelas) etc.
10 – Que tipos de ações os alunos realizam nas aulas de Matemática? Por quê?
Eles executam o que é solicitado pelo professor, leitura, participações orais, execução de
exercícios, participação ativa nas correções. Eles realizam porque é solicitado pelo professor
e algumas vezes sugerem e questionam o conteúdo trabalhado.
11 – Você conhece os documentos oficiais de apoio ao trabalho do professor que ensina
matemática?
( ) Sim
( X ) Parcialmente ( ) Não
12 – Você utiliza os documentos oficiais de apoio ao trabalho do professor para realizar o seu
trabalho pedagógico?
( ) Sim, regularmente ( X ) Eventualmente ( ) Não
Por quê? É difícil reproduzir, exige tempo e cópias extras. Muitas vezes é necessário escanear,
a escola não disponibiliza máquinas com escâner. Precisamos de comprar folhas, tintas, etc
para utilizar esse recurso. Ou simplesmente não temos tempo para “conhecer o material”.
Eixo: Reconhecimento do papel e da responsabilidade do professor
1 – Considerando todos os seus alunos, de modo geral, qual é a porcentagem aproximada
daqueles que se mostram:
( ) interessados nas aulas de Matemática? 75%
( ) pouco interessados nas aulas de Matemática? 15%
( ) desinteressados nas aulas de Matemática? 10%
1.4 Como você explica a atitude indicada pelos alunos em cada caso?
A maioria gosta de matemática e se interessa, porque consegue relacionar imediatamente com
a prática. Por que segundo eles “escreve menos”, geralmente a aula é dinâmica e aparentam
ter prazer e solucionar desafios. Alguns parecem se interessarem, porém, por demonstrar uma
grande defasagem acabam se desestimulando quando o conteúdo fica abstrato. Outros
parecem não gostar e não veem sentido noC que está sendo proposto.
1.5 A seu ver, o que é necessário ser feito para aumentar o interesse dos alunos pelas aulas
de Matemática?
Elas precisam ser mais dinâmicas e concretas. Porém é necessário formação dos professores
para conduzirem suas aulas, a infraestrutura em relação à disponibilização de matérias
também é importante.
1.6 O que pode ser feito por você nesse sentido?
Estudar, me informar, procurar outras maneiras de apresentar um conteúdo e me arriscar
praticando com meus alunos estratégias diferenciadas.
2. Considerando a relação dos seus alunos com a Matemática, de modo geral, eles apresentam:
( ) muita dificuldade
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Descreva quais são:
( X ) alguma dificuldade
Descreva quais são: Em lembrar-se de regras importantes, em abstrair o conteúdo e relacionálo a prática e alguns ainda apresentam dificuldades primárias para reconhecer um número,
somar e subtrair, pois realizam de maneira mecânica.
( ) nenhuma dificuldade
3. Se você respondeu que seus alunos apresentam muita ou alguma dificuldade:
3.1. Que providências precisam ser tomadas para enfrentá-las?
Eles precisariam de aulas extras de reforço e recuperação, alguns com uma simples retomada
no conteúdo e/ou mudança na estratégia conseguem avançar, mas as dificuldades mais latentes
o professor não consegue suprir no dia-a-dia da sala de aula.
3.2. O que você pode fazer nesse sentido?
Atender individualmente o aluno, identificando porque ele erra e qual sua maior dificuldade,
ensinando caminhos possíveis para que ele a supere. Diferenciar minhas estratégias de aula e
propor atividades em duplas ou pequenos grupos.
4. Você considera que houve mudanças no seu modo de ensino desde que iniciou sua carreira
docente?
( X ) sim
Quais mudanças? Nas estratégias das aulas, na minha postura como educadora, abrindo
espaços para que os alunos opinem, ouvindo com atenção o que eles dizem, aproximando
minha linguagem a deles quando estou explicando alguma coisa, rindo e me divertindo mais
junto com eles durante as aulas e diminuindo a ansiedade, aprendendo a esperar o tempo de
aprendizagem que cada um apresenta, pois me irritava quando o aluno não conseguia
aprender.
( ) não
5. Você se sente contribuindo para melhorar o ensino de matemática? ( X ) sim ( ) não
Por quê? Porque procuro mudanças e formações sempre que possível, gosto de coisas novas,
gosto de aprender e gosto de praticar o que eu aprendo.
6. Se você respondeu sim à questão anterior (questão 5), de que modo se dá essa contribuição?
Empenhando-me em oferecer o melhor e buscando alternativas de mudanças.
7. Como você avalia a sua prática pedagógica
( ) muito boa ( ) satisfatória ( X ) a ser melhorada
Justifique sua resposta: Quanto mais o tempo passa, mais descubro que preciso melhorar.
Percebo que por mais que eu procuro modificar e inovar nas estratégias, ainda ficam alunos
com dúvidas e/ou na superficialidade, então preciso sempre se melhorar.
Eixo: O lugar da formação continuada
1 – Você costuma tomar iniciativas para aprimorar sua prática docente?
( X ) Sim
Por quê? Porque sinto que preciso aprimorar sempre. Tenho dificuldade com situações e
percebo que os interesses dos alunos estão sempre mudando, assim como seu tempo de
capacidade de atenção para compreender uma informação.
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( ) Não
Por quê?
2. Se você respondeu sim à questão 1:
2.1. Quais são as iniciativas? Procuro cursos e formações em documentos oficiais, procuro a
internet e redes sociais para trocar práticas e procurar atividades diferenciadas.
2.2. Que ganhos você obteve ao colocá-las em prática?
Mais alunos interessados e mudança de comportamento para realizar exercícios e situações.
3 Quando você decide fazer um curso de formação continuada, qual é sua motivação e
interesse?
Aprender coisas novas e evolução funcional.
4 Quais aspectos relacionados às aulas e aos conteúdos de Matemática você acha que um curso
de formação continuada pode oferecer? Por quê?
Práticas e dinâmicas e demostram sentido em regras e operações matemáticas e relacione o
abstrato com a prática. Sugestões de atividades possíveis a serem realizadas a realidade em
que nos encontramos.
5. Considerando as diferentes modalidades de formação continuada que você conhece, na sua
opinião, elas são:
( ) plenamente satisfatórias
( ) satisfatórias
(X ) insuficientes
Justifique sua resposta
A demanda é sempre curta, para quem se inscrever primeiro ou em horário de trabalho.
6. Dos diferentes tipos de cursos de formação continuada que você conhece, quais atendem
melhor suas expectativas?
Por quê? JEIF porque está inclusa no horário de trabalho e é diária e com situações reais. O
PNAIC também ajuda bastante, apesar e também ter bastante falhas e limitações.
7. Você participou de atividades de formação continuada para professores de Matemática nos
dois últimos anos?
( ) sim
( X ) não
Qual (is)? Não, estou participando agora e participei de alguns encontros que não podem ser
considerados formação continuadas.
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B) COMO ME TORNEI A PROFESSORA QUE SOU HOJE
Meu nome é El, eu tenho 34 anos, sou casada e mãe do Ju (12) e Gi (4), leciono a
14 anos, iniciando minha carreira em 2004 em uma escola particular e na EMEF............... estou
a 7 anos desde 2010.
Lembro-me que por volta de 9 anos de idade, comecei a falar e demonstrar interesse
em ser professora. Atribuo essa minha manifestação à história da minha infância que no geral,
resumiu-se a uma vida extremamente humilde e marginalizada, onde por vezes minha única
refeição do dia era no ambiente escolar. Cresci em uma creche municipal onde entrei aos 4
meses de vida e saí com 6 anos para a Educação Infantil. Em casa fui criada pela minha avó,
pois minha mãe possuía diversos vícios e era bastante ausente, não conheci meu pai.
Ao iniciar o Ensino Fundamental, fui uma aluna aplicada que gostava de ir à escola
e estudar, apresentava facilidades na escola e ficava engrandecida quando minha avó voltava
das reuniões escolares e me abraçava e beijava muito dizendo que eu era um orgulho para ela,
que eu era inteligente que os professores falavam coisas boas a meu respeito e que eu iria fazer
uma faculdade. Assim eu verbalizava sempre para minha avó que eu iria ser professora e ela
sempre respondia que eu iria ser sim e que Deus queria isso.
Concluí o ensino Fundamental na EMEF ............ cursei a 7ª e 9ª série a noite, pois
comecei a trabalhar de atendente em uma doceria, eu adorava, ensinei meus colegas, meus
vizinhos, meus primos e fazia sempre que surgia qualquer oportunidade. Iniciei o Ensino Médio
na E.E ........................, onde cursei 1 ano e nessa mesma escola, tive aula de Artes com a
professora Ra..... Um dia essa professora disse que trabalhava no CEFAM e que iria abrir
inscrições para interessados a cursar magistério em tempo integral, eu me interessei e a
professora me deu as coordenadas para eu realizar a inscrição e Vestibulinho. No ano 2000
ingressei ao CEFAM, onde cursei Ensino Médio e Magistério simultaneamente, aprendi muito
lá, não só nos aspectos profissionais mas também para integrar e selar minha autonomia,
maturidade e personalidade (costumo dizer que devo tudo ao CEFAM).
Quando eu estava no 3º ano do CEFAM, um professor sugeriu que fizéssemos o
ENEM para termos noção se nossos conhecimentos estavam dentro do esperado a nível
nacional. Eu me interessei e realizei o exame em 2002. Em 2004 na gestão do presidente Lula
foi criado o PROUNI que concedia bolsas de até 100% no Ensino Superior para alunos de baixa
renda, que tivesse realizado o ENEM naquele ano. Como as vagas não foram preenchidas, os
mesmos direitos foram estendidos a alunos que realizaram o ENEM em 2003 e 2002, foi aí que
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ingressei na faculdade Ma..... (hoje Uni.... Es...) no curso de pedagogia com bolsa integral. Ao
mesmo tempo ingressei em uma escola particular, onde minha rotina passou a ser de trabalho o
dia todo e Ensino superior a noite. Nesse mesmo ano aconteceu um concurso de ingresso para
Ed. Infantil na PMSP, minhas amigas no CEFAM foram classificadas e eu não, me gerando
uma enorme frustração.
Ao passar dos anos, houve outro concurso de ingresso na PMSP dessa vez para Prof.
de Educação Infantil e Ens. Fund. I. Então resolvi realizar um curso preparatório aos sábados e
minha rotina passou a ser trabalho, faculdade e curso. Fui classificada e ingressei na PMSP em
2009, um ano e meio depois obtive classificação em um concurso para o mesmo cargo,
passando a dobrar o meu período de trabalho na prefeitura de São Paulo me afastando por
definitivo da rede particular.
Os momentos mais significativos na minha trajetória já como professora, foram os
momentos em que percebi que eu conseguia alfabetizar, que apesar de “soar” como mera
obrigação do meu trabalho, os alunos e seus familiares eram gratos a todo momento. Eu me
enxerguei e ainda me enxergo nos meus alunos, a realidade deles é muito próxima a que vivi,
por isso busco me aperfeiçoar para oferecer um trabalho melhor, que talvez possa ser
determinante na vida deles.
Hoje eles conversam e me procuram para tirar dúvidas e demonstram gostar das
aulas, o sentimento de vê-los aprender e progredir é indescritível para mim, não consigo
mensurar a satisfação que isso me causa. Por isso optei e lutei para ser professora e apesar da
profissão estar desmoralizada socialmente não quero fazer outra coisa.
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C) PLANO DE AULA GARRAFAS PET E FRAÇÕES
Frações e garrafas pets
Objetivos:
•
Representar frações de inteiros em garrafas pets;
•
Determinar o quociente de divisões de frações por números naturais;
•
Determinar a quantidade, aproximada e exata, de litros mililitros em garrafas
pets.
Conteúdos:
- Frações:
a) ideia parte-todo;
b) ideia de quociente;
- Capacidade:
a) unidades de medidas: litro e mililitro;
b) medidas de capacidade: estimada e exata.
Ano: 5º anos.
Tempo estimado: 04 aulas de 45 min cada.
Materiais necessários:
- Garrafas pets vazias e de diversas capacidades: 250 mL, 360 mL, 500 mL, 1L, 2L etc.;
- Pedaços de papeis (podem ser de folhas de sulfite já utilizadas com os respectivos versos em
branco;
- Fitas adesivas (durex ou fita crepe);
- Pacotes de lixo ou caixas de papelão com as indicações 250 mL, 360 mL, 500 mL, 1L, 2L etc;
- Baldes com água;
- Copos plásticos de diferentes tamanhos e/ou capacidades;
- Pedaços de barbante;
- Tesouras;
- Réguas.

- Caixa contendo pedaços de papeis com as seguintes indicações:
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Desenvolvimento
1ª etapa:
Alunos organizados em trios ou quartetos.
A professora distribui garrafas pets aleatoriamente entre os grupos, de tal modo que os grupos
recebam a mesma quantidade de garrafas.
As tarefas dos alunos são:
a) identificar a capacidade de cada garrafa pet, tirar o rótulo e indicar a capacidade em um
pedaço de papel, conforme modelos abaixo:

b) Guardar as garrafas nas caixas de papelão e/ou sacos de lixos correspondentes.

2ª etapa:
Um componente do grupo retira da caixa de frações, e sem ver, quatro pedaços de papeis.
As tarefas dos alunos são:
a) buscar nos pacotes as garrafas correspondentes às capacidades indicadas em cada pedaço de
papel
b) colocar nas garrafas vazias o tanto de água representado em cada pedaço de papel. Por
exemplo:
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c) certificar-se de que o tanto de água é, de fato, correspondente à fração indicada em cada
papel;
d) colar o papel que indica a quantidade de água na garrafa conforme o exemplo:

e) Os grupos compartilham as respectivas produções aos demais. E, diante de garrafas pets com
a fração correspondente ao mesmo inteiro, verificam se a respectiva quantidade de água é a
mesma e/ou próximas entre si.
3ª etapa:
Os alunos, mediados pela professora, compartilham como fizeram para colocar água na
quantidade correspondente à indicada pela fração de determinado inteiro.
O texto coletivo é registrado pelos alunos nos respectivos cadernos.
4ª etapa:
a) Os alunos, novamente organizados em trios e/ou quartetos, determinam quantos litros, ou
mililitros, estão em cada garrafa.
b) A professora coordena as resoluções dos respectivos grupos, incentivando os diferentes
procedimentos que levaram à mesma resposta e, sem expor os autores das resoluções incorretas,
propõe aos alunos que encontrem os erros e elaborem dicas para que erros semelhantes não
sejam cometidos posteriormente.
A professora incentiva os registros dos diferentes procedimentos e as dicas sugeridas pelos
alunos.
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D) ANOTAÇÕES FEITAS PELO PESQUISADOR DURANTE A OBSERVAÇÃO DAS
AULAS DO DIA 21.09.2017
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E) TRANSCRIÇÃO DE INTERAÇÕES OCORRIDAS ENTRE A PROFESSORA E OS
ALUNOS DURANTE AS AULAS DO DIA 21/09/2017
Orientações da professora
[após informar que cada grupo colocaria água em quatro garrafas PET, de acordo com as frações
indicadas nas tiras] “Precisa fazer tudo de uma vez? Faz uma, senão vai virar uma bagunça e ninguém
vai entender nada. Então, a minha sugestão é: pega uma, discute sobre ela, faz. Pega outra, faz, discute
quantos mL vocês devem colocar de água, porque, se ficar cada um fazendo uma coisa, um faz uma
coisa, outro faz outra coisa, ninguém sabe o que fez e ninguém sabe por que fez.
EL: Porque ao final − não sei de dará tempo de fazer hoje − cada grupo vai mostrar as garrafas, as frações
que eles usaram para colocar a água... Vocês podem tirar os rótulos das garrafas para ficar mais fácil de
olhar as garrafas por dentro. Tira os rótulos e joga fora. Cada grupo vai dizer o que fizeram para descobrir
o tanto de água para colocar dentro das garrafas.
EL: Esses objetos que eu vou colocar aqui são para auxiliar na hora de colocar água nas garrafas, tem
copos, eu tenho aqui funil. [mostra os funis aos alunos] Só que eu só tenho três, e um é bem
pequenininho, o médio e o grande.

Diálogo I: perante alunos desatentos
Professora EL: E agora, o que tem que fazer?
Alunos em coro: Ficar quieto!!!
Diálogo II: um aluno se recusa a ler uma tira
Professora EL: Deixa o CA falar. Ajuda ele, que ele fala.
Um componente do grupo do aluno CA: Ele não quer falar...
Professora CA: EL: Não quer falar, CA?
CA confirma que não quer ler.
Diálogo III: lendo a tira de outra maneira
Um aluno com uma tira na mão: Um inteiro de 1.500 mL.
Professora EL: Um inteiro? Como está a fração? Está escrito um inteiro?
O aluno: É!
Professora EL: Está escrito como?
O aluno: Três terços. É um inteiro. Três terços de 1.500 mL.
Professora EL: É.
Diálogo IV: procurando garrafas.
Um aluno: Professora, cadê as garrafas de 2L?
Professora EL: Uai!? [surpresa, pois estavam em uma caixa, com uma folha de sulfite onde era
possível ler: “2L”]
Diálogo V: reflexão sobre a estratégia de resolução:
Um aluno: Professora, você tem esquadro?
Professora EL: O que você vai fazer com ele?
Um aluno: Medir a garrafa.
A professora entrega o esquadro e o aluno volta para o lugar dele.
Diálogo VI: incentivo à justificativa de uma resolução:
1
Um aluno: Professora, já fizemos esta. [o aluno aponta uma garrafa cujo rótulo é 5 de 1L]
Professora EL: Como vocês sabem que tem 200 mL?
O aluno permanece em silêncio e, logo em seguida volta-se para os demais, com a finalidade
de responder à pergunta feita pela professora.
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Socialização das estratégias de resolução I:
EL: Eu vou deixar todo mundo falar. Não importa se está certo ou errado. Depois a gente pode usar os
copos medidores para conferir. Depois a gente pode fazer isso, para ver quem chegou pertinho. Hoje
não vai dar tempo. Vamos lá, o grupo da CI, todo mundo olhando a tarefa.
CI: Era para fazer 1/3 de 600 mL. Aí a gente pegou um copo com mais ou menos 250 mL.
EL: Como vocês descobriram que o copo tinha 250 mL?
CI: Mais ou menos...
EL: Vocês deduziram, né? Pelo copo vocês deduziram que ele parece que... [pega um copo] esse
transparente? [o grupo confirma]. Então eles deduziram que esse copo aqui tinha mais ou menos 250
mL. E aí, CI, vai!
CI: Essa garrafa [mostra uma garrafa pequena] tem 250 mL. Aí a gente pegou um pouquinho de água
do copo.
Socialização das estratégias de resolução II:
CI: Aí foi mais fácil, porque foi 1 L.
EL: Ah? Metade de 2 L é 1 L. E aí, como vocês conseguiram marcar a metade, sabendo que deve ter 1L
nessa garrafa?
CI: A gente colocou quatro copinhos de 250 mL...
EL: Olha só como ele fizeram para colocar 1 L nessa garrafa. O grupo chegou à conclusão que tinha
250 mL nesse copo [mostra o copo aos demais alunos]. Fala de novo, CI, como vocês pensaram?
CI: Aí a gente colocou quatro desses copos.
EL: Né, GI, vamos prestar atenção no grupo da CI? O grupo dela achou que nesse copo tem 250 mL, e
ela usou quatro copos desses, porque 250 mL mais 250 mL, dá quanto?
ALUNOS: 500 mL.
EL: Com mais 250 mL...
ALUNOS: 1.000... 720... 750 mL.
EL: 750 mL mais 250 mL...
ALUNOS: 1.000 ml.
EL: 1.000 mL que dá...
ALUNOS: 1 L.
EL: Então, foi isso que eles fizeram aqui. Muito bem, palmas para o grupo da CI.
Socialização das estratégias de resolução III:
EL: Bem, a gente ainda não sabe se [as respostas do grupo de CI] estão coerentes, mas a gente já sabe
quais foram as estratégias usadas por eles. Pelas estratégias, parecem que estão certas ou próximo. Isso
que é importante.
Socialização das estratégias de resolução IV:
EL: Agora vamos ao grupo da TA? Vai, TA. Quer falar, fala, IS?
IS: A gente pegou 1/5 de 1 litro e meio. Aí a gente pegou a garrafa e dividiu em quatro partes.
EL: Ah, legal! Olha só o que eles fizeram [aproxima-se mais do grupo e pega a garrafa de 1 litro e meio].
Vocês fizeram contas, sim ou não?
GRUPO: Fizemos.
EL: E a conta ajudou, não ajudou?
GRUPO: Mais ou menos.
EL: Eles fizeram contas, mas resolveram usar outra estratégia, ó! [e mostra as garrafas com algumas
fitas coloridas, dividindo a altura da garrafa em, aproximadamente, cinco partes iguais]. Eles precisavam
de 1/5 de 1 litro e meio. E usaram esta estratégia. Apesar de terem feito contas, eles fizeram contas,
resolveram usar esta estratégia. Dividir mais ou menos em quantas partes?
ALUNOS: Cinco partes...
EL: Em quantas partes?
ALUNOS: Em cinco partes.
EL: Em cinco partes. E aí, se é 1/5, quantas partes eles tiveram que encher?
ALUNOS: uma parte.
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EL: Pode ser que não esteja preciso exatamente, mas a estratégia foi boa, sim ou não?
ALUNOS: Sim!
Crítica à professora:
AL4: Professora, aquele grupo recebeu uma tira com a fração 3/3 e outra, com a fração1/2. É muito
fácil, 3/3 representa o todo e 1/2 é a metade. É só olhar onde fica a metade da garrafa [referindo-se à
altura].
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F) QUESTIONAMENTO 1 – APÓS AULAS OBSERVADAS NO DIA 21.09.2017
Para a El
1). Se fosse no início de sua carreira como professora, você faria uma aula de Matemática como
esta? Por quê?
Não faria, pois temeria a bagunça e indisciplina, além de não me sentir preparada quanto ao
conteúdo. (fração era um conteúdo que eu temia e não dominava muito bem).
2) Depois de quantos anos como professora, você teve certeza de que poderia fazer uma aula
de Matemática como esta? Por quê?
Aproximadamente uns 3 ou 4 anos.
3). Se estivesse no início do ano letivo de 2017, como organizaria os grupos de alunos do 5º A?
Por quê?
Se estivesse no início do ano, eu deixaria eles escolherem os parceiros do grupo ou faria
sorteio. Porque ainda não teria conhecimento das facilidades e dificuldades individuais.
4). Se você tivesse iniciado a atividade logo no início da aula, certamente todos os grupos teriam
socializado como pensaram para encher as garrafas e, quem sabe, usar os medidores para
verificarem quanto se aproximaram das quantidades corretas. Mas você decidiu retomar com
os alunos os significados de mL e L; quantos mL existem em 1L, 1/2L, 3L, 3.5L, o que eles já
tinham estudado sobre frações. Por que, segundo você, foi importante fazer esta retomada?
Porque geralmente eles esquecem conceitos básicos que são fundamentais para que eles
realizassem a atividades com segurança e consciência sobre o que estavam fazendo.
5) Diante das perguntas dos alunos, você fez outras perguntas, ou fez algum comentário que os
ajudassem a pensar sobre o que tinham perguntado. Por que você agiu desta forma?
Para incentivá-los a pensarem sobre o possível “erro ou acerto”, sem que eu tivesse que
fornecer a resposta pronta.
6) O que você pensou quando os alunos começaram a fazer as contas para descobrir a respectiva
quantidade de água a ser colocada em cada garrafa, em função da fração indicada e, depois, não
sabiam como colocar as quantidades de água nas garrafas?
Eu pensei... Eles sabem realizar cálculos, conhecem a teoria, porém ainda possuem
dificuldades em aplicar o que sabem e/ou relacionar a uma situação real.
7). Teve algum momento, ou vários, onde você se viu diante de um
imprevisto (ou vários), enfim, diante de algo que você não esperava? Se sim,
o que foi como você agiu e por que considerou esta ação como a mais
adequada?

Não me lembro de nenhum imprevisto, mas até poucos minutos da atividade eu estava em
dúvida em fornecer ou não os copos medidores. Eu fico muito ansiosa para que os alunos
aprendam e acertem. Então resolvi baixar a ansiedade, até porque fiquei curiosa para saber
como eles resolveriam um “problema real”.
8). Você só começou a socialização das estratégias após todos os grupos terminarem a atividade.
Por que você agiu assim e, por que, em sua opinião é importante ter este momento de
socialização?
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Agi assim para dar a oportunidade de todos ao menos tentarem, isso é realmente um hábito
que tenho até mesmo com atividades teóricas. Acredito que ao socializarem os alunos
aprendem outras estratégias que não são as suas, ampliando a maneira de pensar de cada um.
9). Após ouvir a socialização das resoluções do último grupo, como vai fazer a
sistematização/organização das aprendizagens? Por quê?
Farei com registro coletivo revisando conceitos de ml e litros e deixarei registrado exemplos,
ao menos um de cada grupo, com as próprias frações e medidas que eles sortearam.
10) O que esta aula lhe ajudou a saber sobre as aprendizagens dos alunos em relação às frações,
que você não tinha percebido antes de realizá-la?
Me ajudou a perceber que a maioria dos alunos reconhecem frações, seus termos e seu uso.
Acredito que a atividade permitiu que eles usassem a fração na prática e consolidassem melhor
a teoria. Antes da atividade, os alunos viam a fração como mais um conteúdo da matemática,
talvez imaginando que não pudessem utilizá-la em nada no seu dia a dia. Ainda quero tentar
realizar a receita.
Muito obrigado mais uma vez.
Abraços,
Humberto.
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G) ANOTAÇÕES FEITAS PELO PESQUISADOR DURANTE A OBSERVAÇÃO DAS
AULAS DO DIA 05/10/2017
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H) ATIVIDADES PROPOSTAS AOS ALUNOS NAS AULAS DO DIA 05.10.2017
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I) TRANSCRIÇÃO DE INTERAÇÕES OCORRIDAS ENTRE A PROFESSORA E OS
ALUNOS DURANTE AS AULAS DO DIA 05/10/2017

Interação I: significado de equivalente.
Professora CA: Qual o significado de equivalente?
Aluno 1: É igual.
Aluno 2: Semelhante.
Aluno 3: Que equivale.
Interação II: o que é igual?
Professora EL: Por que todas as frações são equivalentes a 1/2?
Vários alunos: Porque um é metade do outro.
Professora EL: Quem é metade de quem?
ALUNOS: O numerador é metade do denominador
Interação III: 1/3 equivalente a 3/3
Um aluno: 1/3 é equivalente a 3/3.
Professora EL: 1/3 é equivalente a 3/3? Por quê?
Interação IV: professor também erra.
Um aluno: Professora, a Sra. representou a fração 3/8. Não é a fração 3/7. [ele estava correto]
Demais alunos: É a primeira vez que isso acontece! Vai ganhar um biscoito! Deixa ele
aprender!”
Professora EL: Vai lá e conserta.
Interação V: frações equivalentes
Professora EL incentivou a socialização de diferentes procedimentos para a chegar à resposta.
1
Um aluno: 3 e 9 , aumentou três vezes de um denominador para o outro. O numerador é o 3.
1

Outro aluno: 3 e 9 , dividi a figura original, onde está representada a fração 1/3, em nove partes
iguais. O numerador é o 3.
Resoluções dos alunos GU e LC:
EL: O GU representou 4/16 nesta parte, representou 2/8 nesta parte do inteiro e 1/4 nesta parte. [passou
o giz em cada parte correspondente às frações do inteiro]. Olha o da LC: 4/16 ocuparam esta parte. Aqui,
2/8. Ela pintou alguma coisa errada?
ALUNOS: [em coro] Nãooo!!!
EL: E o GU, ele pintou alguma coisa errada?
ALUNOS: [em coro] Nãooo!!!
EL: Não, ele pintou certo. Quais as frações equivalentes?
ALUNOS: [em coro, após alguns segundos em silêncio] As três!!!
EL: Presta atenção. Como a gente falou no início da aula, fração equivalente tem que equivaler à mesma
proporção, a mesma quantidade. Então, a LC está errada, sim ou não?
ALGUNS ALUNOS: Não!!!
OUTROS ALUNOS: Sim!!!
AL3: Mais ou menos.
EL: Ela não está errada. O que aconteceu com o jeito quer a LC pintou?
[Vários alunos falam ao mesmo tempo].
EL: E quando a gente olha, fica mais fácil de visualizar o jeito que o GU pintou, ou o jeito que a LC
pintou?
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ALUNOS: [em coro] GU!
EL: O jeito que o GU pintou. Eu só pedi para os dois representarem porque não estão errados, não. Estão
certos. O importante é indicar quais frações são equivalentes. Porque, desta maneira, se você olhar só
para o desenho, pode ser que você tenha mais dificuldade de localizar [as frações equivalentes]. Porque
se eu pegar aqui [referindo-se à representação da fração 4/16 feita por GU], esta parte vai ficar em cima,
não vai?
ALUNOS: [em coro] Vai, vai.
EL: Vai, vai ficar igualzinho. Certo. Agora [referindo-se às representações correspondentes à fração
2/8], se eu pegar essa aqui, descer estes dois quadrados, a solução de LC fica igual à de GU. Eu coloquei
assim para vocês verem que, de vez em quando, você tem que analisar o desenho porque, dependendo
do modo como ele é pintado, você pode ter a impressão de que não são equivalentes. Mas na verdade,
são. É só você analisar desenho por desenho. Então, quais frações são equivalentes?

Interação VII: análise das três atividades.
Professora EL: Aí, chegou a última!
[se referindo à terceira atividade]
AL4: Professora, no meu não está 6, está 8!
Professora EL: Gente, não é um 8, é um 6. Ficou pequeninho para economizar a folha de sulfite.
Eu falei para vocês que eu preciso comprar as folhas. Vocês não trazem, eu peço um
pouquinho...
Professora EL: Olha só, olha só a atividade que me deixou brava! Passei olhando, vocês
estavam fazendo. E aí, o que aconteceu? Vocês tinham que encontrar, sozinhos, frações
equivalentes a um terço. Pelo amor de Jesus Cristo, o primeiro exercício era o quê, a gente
encontrou frações equivalentes a...
Vários alunos: Um terço.
EL: Ah!!! A um terço. Qual é a diferença entre este exercício e o primeiro?
Vários alunos: Nada!!!
Professora EL: Aí eu passei e as pessoas estavam assim: ah?, hein?, uh? Eu não sei... Gente, a
resposta estava aí na folha. Se a pessoa tivesse prestado atenção na aula, né, GU, ela teria
sacado, a resposta estava lá.
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J) QUESTIONAMENTO PARTICULAR 2 – APÓS AULAS OBSERVADAS NO DIA
05.10.2017
Para El – 05.10.2017
Vamos às perguntas:
1)
Por que, após fazer a pesquisa na internet e consultar o livro didático, você optou
pelas atividades das duas folhas distribuídas aos alunos, no dia de hoje?
Porque achei que as atividades em folha atendiam melhor o objetivo para aula daquele dia,
que era as crianças reconhecerem frações equivalentes, ademais o livro não é consumível,
trazia apenas um exemplo simples e já trazia situações mais complexas.
2)
Quais imprevistos apareceram durante a realização das atividades pelos alunos?
Como você lidou com eles?
Um imprevisto que já era previsto, era o fato de as respostas da atividade 3, estarem na
atividade 1 e muitos alunos não perceberem, outro foi eu desenhar a divisão do desenho
fracionário errado na lousa e um aluno me corrigi. Eu pedi para ele “arrumar” para mim na
lousa, já que ele que havia percebido primeiro.
3

3

3) Um aluno percebeu que você tinha representado 8 no lugar de 7 , imediatamente você pediu
pata ele ir à lousa, ação que mobilizou boa parte dos alunos da classe.
Você sempre agiu desta maneira, isto é, encarando com naturalidade um erro cometido por você
diante dos alunos e incentivando os alunos a corrigi-lo?
Sim, e eles se impressionam dizem que é um absurdo eu errar, eu sempre enfatizo que todo
mundo erra e que existem muitas coisas que eu não sei. Mas a situação deles me corrigirem é
recorrente e normal para mim.
4) Como você se sentiu quando comprovou que poucos alunos perceberam as respostas da
atividade 3 nas atividades 1 e 2 da primeira folha distribuída por você?
Me causa um sentimento de impotência ( me decepciona) pois espero sempre que eles me
surpreendam e superem minhas expectativas. Apesar de já esperar essa atitude, me deixaria
mais satisfeita se eles falassem “ Profª você fez errado e deu as respostas na atividade 1”.
5) Como você se sentiu quando, na atividade da segunda folha, percebeu que os alunos estavam
representando as frações de maneiras diferentes? Por exemplo o GU e LC..
Comecei a pensar em uma alternativa para mostrar para eles que dependendo a maneira que
a fração fosse representada poderia facilitar ou dificultar a visualização, porém não estaria
errado. Mas me surpreendeu o fato de eles ter pintado tão diferente, eu não esperava, pra mim
era muito óbvio pintar já procurando semelhanças.
6) Você faz muitas perguntas aos alunos, em algumas eles completam uma ideia já anunciada
por você e, em outras, são incentivados a justificar as próprias respostas, ou a responder o que
compreenderam de um conceito ou a resposta de outro aluno. Por que você optou por esta
maneira de ensinar Matemática? Por que não seguir o esquema: professora explica matéria –
professora mostra exemplos – professora propõe exercícios parecidos?
Porque eles aprendem mais quando pensam e se envolvem na aula, principalmente quando
chegam a uma conclusão que eu queria passar. ( o que nem sempre acontece). Essa semana
por exemplo trabalhei área e perímetro. E iniciei a aula perguntando o que significava a
palavra “área” eles disseram muitas coisas: área de brincar, área de serviço, pequena e
grande área do futebol. Aproveitei as falas e só complementei. Então na hora da definição e
exercícios senti que eles compreenderam melhor.
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Mas tem um porém nessa situação, quase sempre são os mesmos alunos que respondem, os que
tem dificuldade quase nunca falam, e as vezes mesmo com os colegas falando eles não chegam
a conclusão alguma, sempre esperando pela nossa definição.
7) A aula de hoje foi muito rica em relação à aprendizagem dos alunos. Em todos os momentos
você os incentivou muito a estabelecer relações, a tirar conclusões. Quando eles vão registrar
tudo o que aprenderam?
Geralmente eles registram as definições que encontramos no livro comprovando o que eles
estudaram, às vezes eles registram as definições antes, me dizem que não entenderam nada,
então após as discussões a gente volta no registro na certificarmos a compreensão do mesmo.
Não tenho o hábito de registrar as conclusões deles com a “linguagem” apresentada por eles
para definir as coisas, e sei que preciso melhorar nesse aspecto, acho que me preocupo demais
em registrar com os termos corretos digamos assim.
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K) ANOTAÇÕES FEITAS PELO PESQUISADOR DURANTE AS OBSERVAÇÕES
DAS AULAS DO DIA 09/11/2107
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L) TRANSCRIÇÃO DE INTERAÇÕES OCORRIDAS ENTRE A PROFESSORA E OS
ALUNOS DURANTE AS AULAS DO DIA 09.11.2017

Interação I: números decimais
Professora EL: Onde vocês encontram os números decimais?
Aluno 1: Mercados.
Aluno 2: Shopping.
Aluno 3: preços.
Aluno 4: ml.
Professora EL: Sim. Mas eles aparecem exatamente onde?
Aluno 1: garrafas (1,5L)
Aluno 2: cola, jogos (preços)
Aluno 3: livros de matemática.
Professora EL [sorrindo]: Livro de matemática não vale. Onde mais se vê decimais?
Interação II: a função da vírgula.
Professora EL: Para que serve a vírgula?
Aluno 1: Indicar números decimais, números não inteiros.
Aluno 2: Separar as casa.
Interação III: organizando as ideias
Professora EL: Nós vamos escrever, juntos, um texto cujo tema é o conteúdo estudado nesta
aula. [registrou o título: Números decimais]
Vários alunos ao mesmo tempo: Os números decimais servem para representar... [El interrompe
]
Professora EL: Eu vou falar uma coisa para vocês: vou escrever o que vocês estão falando, do
jeito que estão falando. Se vocês não me falarem: vírgula, ponto final, vai ficar aí. Só estou
avisando. Para representar o quê?
ALUNOS: números não inteiros...
Professora EL: E aí gente, vocês têm que ajudar também! Só as duas vão falar?
Alunos: ... para separar os algarismos após a vírgula.
Professora EL: E? Só? Se uma pessoa lê este texto, lê, lê, entende o que é número decimal?
Ficou legal? Vamos ler juntos em voz alta: um, dois, três...
Alunos: Os números decimais servem para representar números não inteiros e para separar os
algarismos após a vírgula.
Professora EL: Deu para entender legal? Está faltando informação? Está sobrando informação?
Aluno 1: A RO falou: e também inteiros.
Professora EL: Aonde a gente vai encaixar isso?
Vários alunos falaram ao mesmo tempo.
Professora EL: Não, mas aí me fala. Fala que a gente conserta. Não tem problema, não estou
escrevendo o texto, só estou arrumando...
Aluno 2: Depois do inteiro.
Professora EL: Depois do inteiro? O que eu escrevo?
Aluno 2: Apaga tudo.
A professora ficou de frente para todos os alunos.
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Professora EL: Apaga tudo?
Aluno 2: Não. Escreve depois de não inteiros.
Professora EL [registrou na lousa a sugestão da aluna]:Os números decimais servem para
representar números não inteiros e inteiros, e para separar os algarismos após a vírgula.

526

M) QUESTIONAMENTO PARTICULAR 3 – APÓS AULAS OBSERVADAS NO DIA
09.11.2017
1.Você pediu aos alunos para pesquisarem qual é a finalidade da vírgula na escrita de números
decimais. Você já tinha previsto a realização desta pesquisa, ou ela foi pensada na própria aula,
durante a sua realização?
Foi uma ideia que tive no momento da explicação, não queria entregar a resposta, apesar de
ter planejado dar tal resposta a eles. Mudei de ideia na hora.

2. Quando você pediu exemplos de usos dos números decimais os alunos citaram muitas
situações relativas a preços e, em menor frequência, à medida de capacidade e à pesquisa.
Após ouvir as respostas deles, passou pela sua cabeça algo mais ou menos assim: “eles não
disseram isso, isso e isso”? Se você pensou assim, o que eles poderiam falar, e não falaram?
Eu pensei que eles falariam sobre a medidas deles, as notas das provas e trabalhos e algo
relacionado a games ou tecnologias (apesar de eu não saber se existe ou não algo relacionado).

3. Você conectou vários conteúdos matemáticos: medidas, sistema de numeração decimal,
números fracionários, diversas representações de um mesmo número racional (por exemplo:
0,5 = 5/10 = ½), de tal modo que todas as conexões foram feitas interagindo com os alunos.
Finalmente, você propôs a elaboração coletiva de um texto.
O que, de tudo isso, já estava planejado? O que você pensou e decidiu fazer naquele momento,
quando a aula estava acontecendo? Se aconteceu algo assim, o que foi que você fez e, por que,
em sua opinião, foi a decisão mais adequada?
O texto coletiva já estava planejado, porque fiz pesquisas de como iniciar o trabalho com
decimais, e procurei em livros didáticos, não encontrei nada que me agradasse, mas já houve
vários outros conteúdos que eu lia com eles e pedia para copiarem a definição dos livros.
Recentemente copiei a definição de como encontrar a área de formas retangulares e quadradas
e observei que eles não entenderam nada do que copiaram. Então no mesmo dia no 5º B e no
A, elaboramos um texto coletivo sobre área.
Desta forma, como não encontrei nada que me agradou sobre a definição de numerais em
forma decimal, decidi que explicaria com exemplos deles e faria um texto coletivo.
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4. Uma aula de matemática pode ser realizada de diversas maneiras. Seguem abaixo duas delas:
1ª) O professor faz muitas, muitas perguntas aos alunos. Não expõe, não explica nada sem antes
fazer uma pergunta a eles, pois usa as respectivas respostas para avançar com o conteúdo.
Diante de respostas inadequadas, o professora se espanta, brinca, e sinaliza que algo não estava
bom, e faz outras perguntas. Coloca os alunos em dúvida, faz eles repensarem sobre o que
ouviram ou falaram. Finalmente, o professor termina a aula produzindo um texto coletivamente,
que, após 10 ou 15 minutos tem apenas uma frase e, sujeita a alterações.

2ª) O professor explica o é: a) número decimal, b) para que serve a vírgula, c) os nomes das
casas decimais, d) como é feita a leitura e representação de números decimais. E pede que, até
o término da aula, os alunos realizem um ou dois exercícios do livro didático.
Por que você realizou a aula de acordo com a primeira maneira descrita anteriormente? Se
alguém lhe dissesse que a segunda maneira é a mais adequada para aprender matemática, o que
você responderia?
Porque os resultados me apontam que quando os alunos participam ativamente da proposta
da aula, prestam mais atenção, sentem-se desafiados, muitos aprendem. E se esquecerem um
dia, quando se depararem com alguma situação, vão se recordar de alguma coisa e
amadurecerem o que já conhecem.
Também porque diversas aulas que eu vivenciei dessa maneira, tornaram-se mais significativas
e momentos de aprendizagem para mim.
Eu responderia que a segunda maneira poderia ser que desse certo com alguns alunos e em
alguns momentos, mas que certamente esse método o ano todo se tornaria cansativo e
desinteressante, além do risco maior dos alunos se esquecerem com mais facilidade ou até
mesmo não aprender verdadeiramente e sim reproduzir as técnicas. E sim que eu acho que as
técnicas são importantes e devem ter seu momento (eu também faço isso), porém na introdução
e compreensão dos conteúdos eu acho imprescindível que os alunos participam.

5.Os alunos trazem o tempo todo, a vida que eles vivem lá fora, para dentro da sala de aula,
enfim o que realmente eles vivem. Conforme questionários anteriores, organizar aulas desta
maneira abre espaço para imprevistos de todas as naturezas: cognitivos, afetivos, sociais...Você
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já me respondeu que essa maneira de agir é tranquila, não lhe incomoda, mesmo diante de algo
que não saiba responder. Mas, muitos professores não agem deste modo, porque têm medo,
insegurança, de que algo fuja ao controle deles, ou até mesmo que os alunos pensem: esse
professor não sabe muita coisa. O que você diria para um professor que gostaria de fazer algo
assim, mas ainda não tem coragem para?
Eu diria para ele pensar qual é o objetivo dele e das aulas dele. Porque os meus são que os
alunos aprendam alguma coisa, sei que não atinjo todos, que preciso aprender muito e quero
que isso aconteça. Então não quero que os alunos me respeitem e me vejam como " ídolo"
porque no pensamento deles eu (a professora) "sei tudo" , ao contrário, preciso que eles
entendam que ninguém sabe de tudo, que estamos aprendendo que eu erro igual a eles. E o que
eles já sabem pode ajudar muito na aula.
Acredito que agindo assim, me torno mais acessível a eles, para que possam perguntar, tirar
dúvidas, ir a minha mesa sempre que desejarem. E aí sim espero o respeito deles. Pois meus
alunos me respeitam porque sabem que podem contar comigo, que eu posso ajudá-los e que eu
também respeito o conhecimento que eles já possuem. Diria por fim que os alunos aprendem
mais quando sentem-se confiante e valorizado durante as aulas.
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N) E-MAILS
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O) TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Obs.: O pesquisador possui a versão original do termo onde consta o nome completo e a
assinatura da professora. A montagem acima, na qual aparece parte do nome, foi feita com a
finalidade de preservar a identidade do sujeito da pesquisa.
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APÊNDICE F − DADOS DA PROFESSORA SO

A) QUESTIONÁRIO SABERES DOCENTES, AUTORIDADE, AUTONOMIA E
ALTERIDADE DOCENTES EM INTERAÇÕES NAS AULAS DE MATEMÁTICA
Eixo: Conhecimento do professor
1 – Você gosta de dar aula de Matemática? Comente sua resposta.
Sim. Gosto de desafios e para tentar ensinar matemática, desafios não faltam. Foi preciso
desconstruir todo o conhecimento adquirido, e voltar a utilizar todas as etapas, uma a uma e
para começar a construir e transmitir o processo de aprendizagem ao estudante.
2 – Você considera que seus conhecimentos dos conteúdos matemáticos são suficientes para o
seu trabalho em sala de aula? Justifique sua resposta.
Não. Além de seguir o conteúdo do livro didático, busco na internet sites, vídeos, textos,
atividades complementares, e em um de nossos encontros quando você nos indicou os cadernos
de apoio e aprendizagem e os direitos de aprendizagem do ciclo, pelo site da rede SME onde
passei a pesquisá-los e aproveitar seu conteúdo para aplicar em sala de aula.
3 – Em sua opinião, o que o professor de Matemática precisa conhecer/saber para ensinar os
alunos e promover sua aprendizagem?
Acredito que toda disciplina precisa de um conhecimento diferenciado, específico e amplo,
agregando todo esse conhecimento a uma didática aplicada para o ciclo específico que o
professor ministra as aulas.
4 – Tendo como referência o trabalho que você realiza em sua escola, que conteúdos você
prioriza no ensino fundamental? Por que você prioriza esses conteúdos?
Ministro aulas no 4º ano do ensino fundamental e o referencial de trabalho é priorizar os
documentos oficiais da matriz curricular, juntamente com o conteúdo do livro didático,
conceito já pré estabelecido no planejamento anual.
5 – Quais formas de trabalho de organização de aula você utiliza nas aulas de Matemática?
( ) projetos didáticos ( X ) sequências de atividades
( X ) atividades rotineiras
Quais?
( ) atividades ocasionais
Quais?
( ) outras
Quais?
6 – Que recursos você utiliza para planejar e desenvolver o ensino de matemática em suas aulas?
( X ) Livros didáticos ( ) Revistas/jornais ( X ) Vídeos
( X ) uso de TIC (computador, calculadoras etc.)
( ) nenhum
( ) Outro
Quais?
Utilizo também, panfletos de supermercados, restaurante e pizzarias para simular uma
compra.
Por que você utiliza esse(s) recurso(s)?
Para ampliar, diversificar e complementar, quando necessário, a proposta que estamos
desenvolvendo.
7 – Como você trabalha em suas aulas de Matemática?
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( ) aula expositiva ( X ) atividades em pequenos grupos
( X ) aula expositiva com participação dos alunos ( X ) atividades individuais
Por que você trabalha desta maneira?
Para diversificar e tornar o ambiente em sala de aula mais dinâmico, desafiador e interessante,
proporcionando a troca de conhecimento entre os estudantes.
8 – Que tipos de atividades você propõe aos alunos nas aulas de Matemática? Por quê?
Resolução de situações problema nos campos aditivos e multiplicativos., desafios, atividades
em sala de aula com correção em lousa. Aplicando essas propostas tenho argumentos e
competência para avaliá-los.
9 – Que tipos de problemas você propõe aos alunos nas aulas de Matemática? Por quê?
Proponho atividades nos campos aditivos, multiplicativos e de raciocínio lógico.
Para que o aluno desenvolva o hábito de resolver uma situação e chegar a uma resposta com
os seus próprios argumentos.
10 – Que tipos de ações os alunos realizam nas aulas de Matemática? Por quê?
11 – Você conhece os documentos oficiais de apoio ao trabalho do professor que ensina
matemática?
( ) Sim
( X ) Parcialmente ( ) Não
12 – Você utiliza os documentos oficiais de apoio ao trabalho do professor para realizar o seu
trabalho pedagógico?
( ) Sim, regularmente ( X ) Eventualmente ( ) Não
Por quê?
Conheci recentemente os documentos oficiais e estou me apropriando deles para poder utilizálos em sala de aula.
Eixo: Reconhecimento do papel e da responsabilidade do professor
1 – Considerando todos os seus alunos, de modo geral, qual é a porcentagem aproximada
daqueles que se mostram:
( ) interessados nas aulas de Matemática?
( ) pouco interessados nas aulas de Matemática?
( ) desinteressados nas aulas de Matemática?
1.1– Como você explica a atitude indicada pelos alunos em cada caso?
1.2– A seu ver, o que é necessário ser feito para aumentar o interesse dos alunos pelas aulas de
Matemática?
Motivá-los a querer aprender e aplicar o conteúdo de aprendizagem o mais próximo da vida
real dos alunos.
1.3- O que pode ser feito por você nesse sentido?
Tornar as aulas atrativas utilizando materiais concretos como: material dourado, palitos de
sorvete, cédulas de papel e ao elaborar resolução de situações problema o mais próximo da
realidade dos alunos.
2. Considerando a relação dos seus alunos com a Matemática, de modo geral, eles apresentam:
( ) muita dificuldade

536

( X ) alguma dificuldade
Descreva quais são:
( X ) alguma dificuldade
Descreva quais são: Em algumas situações a dificuldade é de interpretar, através da leitura, o
que está sendo solicitado.
( ) nenhuma dificuldade
3. Se você respondeu que seus alunos apresentam muita ou alguma dificuldade:
3.1. Que providências precisam ser tomadas para enfrentá-las?
- Acabar com o mito de que a matemática é um “monstro”;
- Mostrar a eles a importância da matemática no cotidiano pessoal, familiar e futuramente no
profissional.
3.2. O que você pode fazer nesse sentido?
- Ensinar com qualidade;
- Sequência diária de atividades;
- Uso de material concreto.
4. Você considera que houve mudanças no seu modo de ensino desde que iniciou sua carreira
docente?
( X ) sim
Quais mudanças?
- “aprendo todos os dias” – Vou adequando e buscando melhorias em todos os sentidos. Preciso
estar bem para poder exercer com dedicação e excelência as propostas de aprendizagens aos
estudantes.
( ) não
5. Você se sente contribuindo para melhorar o ensino de matemática? ( X ) sim ( ) não
Por quê?
6. Se você respondeu sim à questão anterior (questão 5), de que modo se dá essa contribuição?
Estudando e pesquisando maneiras diversificadas de ensino-aprendizagem.
7. Como você avalia a sua prática pedagógica
( ) muito boa ( ) satisfatória ( X ) a ser melhorada
Justifique sua resposta
Sempre melhorar, buscar e aceitar propostas novas ou adequar as já existentes.
Eixo: O lugar da formação continuada
1 – Você costuma tomar iniciativas para aprimorar sua prática docente?
( X ) Sim
Por quê?
Se percebo que a prática que estou aplicando tem resultado parcial, tomo a iniciativa de
reverter a situação e aprimorar para a melhoria da turma em geral.
( ) Não
Por quê?
2. Se você respondeu sim à questão 1:
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2.1. Quais são as iniciativas?
2.2. Que ganhos você obteve ao colocá-las em prática?
3 – Quando você decide fazer um curso de formação continuada, qual é sua motivação e
interesse?
4 – Quais aspectos relacionados às aulas e aos conteúdos de Matemática você acha que um
curso de formação continuada pode oferecer? Por quê?
5. Considerando as diferentes modalidades de formação continuada que você conhece, na sua
opinião, elas são:
( ) plenamente satisfatórias
( ) satisfatórias
( ) insuficientes
Justifique sua resposta
6. Dos diferentes tipos de cursos de formação continuada que você conhece, quais atendem
melhor suas expectativas?
Por quê?
7. Você participou de atividades de formação continuada para professores de Matemática nos
dois últimos anos?
( ) sim
( X ) não
Qual (is)?
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B) COMO ME TORNEI A PROFESSORA QUE SOU HOJE
Após ser mãe integral por 22 anos, decidi voltar ao mercado de trabalho.
Minha idade era um fator desafiador, mas através de um concurso público no setor
administrativo da SEESP, em 2008 conquistei o tão sonhado retorno ao mercado de trabalho,
aos 46 anos de idade.
Ingressei no curso de Pedagogia na UN... NO de JU em Santo Amaro em 2010, no
período da manhã e trabalhava em uma escola pública estadual das 15 às 23hs.
Concluí o curso em 12/2012.
Foi um período muito prazeroso e todo e qualquer tempo que surgia me dedicava as
pesquisas, trabalhos e atividades.
Após concluir o curso, participei de alguns concursos públicos como professora e
aprovada na PMSP ingressei em 08/2016 na EMEF ... vaga precária) e em 02/2017 na EMEF
Profª ... (vaga definitiva).
As adversidades, os percalços e os desafios da profissão são imensos. Surgem
situações no decorrer da aula que fogem do nosso planejamento e da nossa rotina e quando isso
ocorre o improviso e o bom senso entra em ação.
Sou feliz aonde trabalho e muito feliz no que faço. Me dedico integralmente nessa
missão e tenho resultados positivos.
Hoje, aos 55 anos de idade, sei que desafios e dificuldades enfrentarei sempre, mas
terei a delicadeza de transformá-los em combustível diário que me orienta nessa missão: ser
professora.
Obrigada,
Espero ter colaborado positivamente com a pesquisa.
So
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C) ANOTAÇÕES FEITAS PELO PESQUISADOR DURANTE A OBSERVAÇÃO DAS
AULAS DO DIA 26/10/2017
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D) TRANSCRIÇÃO DE INTERAÇÕES OCORRIDAS ENTRE A PROFESSORA E OS
ALUNOS NAS AULAS DO DIA 26.10.2017

Interação I: relacionando as ideias.
Professora SO [se dirigindo a uma dupla] Como vocês pensaram para resolver o problema?
Aluna 1: 6 x 3 é igual a 18 e 18 ÷ 3 = 6.
Professora SO: Muito bem, agora resolvam o mesmo problema usando a divisão.

Interação II: diferentes técnicas operatórias
Professora SO [em outra dupla]: Como vocês resolveram o problema?
Aluno 2: Fizemos assim. [e mostra a divisão feita pelo processo curto]
Professora SO: Está certo. Mas é para resolver pelo processo longo.
Aluno 2: Do jeito que fizemos encontramos a resposta mais rapidamente.
Professora SO: Sim, mas gostaria que vocês também resolvessem pelo modo como aprenderam
nas aula de matemática.

Interação III: a sala de cinema.
Vários alunos após a leitura da segunda situação: Não entendemos.

Interação entre o aluno PA, o pesquisador e a professora SO:
PA: Como eu não consigo fazer esta conta?
PESQUISADOR: Por que você não consegue fazer?
PA: Porque eu não sei quanto é 2 ÷ 4 [alguns segundos em silêncio]. Já sei! É 2!
PESQUISADOR: Se 2 ÷ 4 é igual a 2, então quanto é 4 ÷ 2?
PA: [após alguns segundos em silêncio]. Eu não acredito, pois eu me preparei, eu estudei contas de
divisão até o 800, como não consigo fazer esta que é do 600?
SO: Vamos combinar assim: você faz esta divisão em casa, mas não pode pedir ajuda aos seus pais nem
usar a calculadora.
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E) QUESTIONAMENTO PARTICULAR 1 – APÓS AULAS OBSERVADAS NO DIA
26/10/2017
Seguem abaixo algumas perguntas cujas respostas vão me ajudar a compreender com maior
profundidade o que observei.
1) Quais foram os critérios que você levou em consideração para organizar as duplas e o trio?
R: Humberto, os alunos que estavam neste dia são praticamente do mesmo nível de
conhecimento e também os que se empenham com dedicação e seriedade no aprendizado.
2) Durante o desenvolvimento da aula você pensou que deveria organizar os alunos de outra
maneira? Por quê?
R: Não. Nem pensei em reorganizá-los.
3) Como você lidou com o fato de que, a primeira divisão, 18 ÷ 3, foi realizada muito
rapidamente pelos alunos?
R: Foi rápido demais mesmo! Como durante a semana estávamos fazendo uma força tarefa no
estudo da tabuada, e os alunos que estavam na aula são aplicados, eles associaram
rapidamente o resultado.
4) Como foi lidar com as dúvidas das duplas/trio durante a resolução da divisão 250 ÷ 10?
R: Garanto para você que não foi simples. Eu gostaria de simplificar as etapas, mas agindo
assim eu faria a maior confusão na cabeça deles.
5) Como, no dia a dia, você lida com o PA e o NA, que fazem as atividades muito rapidamente
e/ou propõe a resolução de uma forma mais avançada do que a trabalhada em sala de aula?
R: Com o NA é sempre assim. Ele é um aluno estudioso, aplicado e tem a família que
acompanha sua vida escolar. Tenho sempre atividades em folhas avulsas para quando ele
acaba a atividade proposta. Já a o PA ele é um aluno estudioso, aplicado e também tem a
família presente, mas naquele dia ele quis “aparecer” ou melhor se destacar forçosamente
perante os colegas, na sua presença. No cotidiano ele não acaba as atividades com aquela
rapidez.
6) Qual foi o seu sentimento quando, após a leitura do problema 2, muitos alunos disseram que
nunca foram ao cinema ou ao teatro? Naquele momento você pensou na ideia de associar com
a sala para receber os convidados, estratégia utilizada posteriormente por você em um dos
grupos?
R: Fiquei surpresa! Já havíamos trabalhado uma situação bem parecida em uma das provas
externas e ninguém cogitou não conhecer um cinema ou um teatro. Estratégias, ações e atitudes
diferenciadas fazem parte da minha rotina constantemente. Muitas vezes preciso usar outros
argumentos como: histórias, fatos, lugares e situações para os alunos poderem assimilar
melhor o conteúdo proposto.
7) Como seria a aula se todos os alunos tivessem presentes?
R:Acredito que seria muito dinâmica e talvez não tivéssemos avançado tão rapidamente nas
resoluções.
8) Qual foi a sua primeira reação quando percebeu que os alunos resolveram as duas divisões
em um tempo menor do que o previsto por você? De onde veio a ideia de propor as três divisões
e, por que diante de tantas atividades, você escolheu aquela?
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R: Mais uma vez fiquei surpresa. Eu deveria ter tido a sensibilidade de que isso poderia
acontecer, conhecendo os alunos que estavam presentes.
Bem, a aula precisava continuar, então abri a apostila e já que eles haviam avançado naquela
proporção, resolvi propor um desafio. Foi aleatório e a primeira vez que selecionei aquelas
atividades.
9) Diante das produções dos alunos...
R: Sim, alteraria e com mais atividades e menos tempo para elaborarem a proposta.
b) Quais aspectos relacionados à divisão você avalia que devem ser retomados, ou que você
não pensou em abordar, mas agora acredita ser necessário, após acompanhar as resoluções dos
alunos?
R: Acredito que deveria propor uma atividade mais expositiva, e que eles fossem os
protagonistas. Mas é tudo tão “difícil” quando se planeja uma aula diferenciada.
Pode incluir outros comentários ou perguntas que você julgar pertinentes.
Gostaria muito de ouvir um feedback sobre a pequena mostra da aula que você participou no
4º A.
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F) ANOTAÇÕES FEITAS PELO PESQUISADOR DURANTE A OBSERVAÇÃO DAS
AULAS DO DIA 09/11/2017
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G) QUESTIONAMENTO PARTICULAR 1 – APÓS AULAS OBSERVADAS NO DIA
26/10/2017
So, antes de tudo, muito obrigado, mais uma vez, por permitir a minha presença em sua sala.
Segue, como de costume, mais algumas questões, em função do que observei hoje em visando
melhor compreender o que acompanhei.
1.O que aconteceu entre a primeira aula que acompanhei e esta, para você chegar à divisão com
2 algarismos no quociente? Eu me lembro de que, naquela aula, as divisões possuíam um
algarismo no quociente, exceto uma, cujo dividendo era o 10...
3. Por que você escolheu o problema dos doces para trabalhar com os alunos?
1 e 3 – Simplesmente quis avançar o conteúdo, pois pensei que ficaria repetitivo ao primeiro
encontro e percebi nitidamente que não obtive sucesso, apesar de ter apresentado a eles a
divisão com dois algarismos no quociente.
2. Qual foi o critério para organizar os grupos e, o que os alunos fizeram antes de eu participar
das aulas?
2 – Os alunos neste dia, fizeram a 2ª parte da avaliação semestral da SME. Em seguida
escreveram uma parte do livro que eles estão confeccionando para a Mostra Cultural. O
tumulto que você presenciou neste dia começou na 2ª aula, precisei tirar um aluno da sala e
encaminhá-lo para o 5º ano e os outros dois foram fazer a Prova Semestral na sala da
coordenadora, mas mesmo assim voltaram brigando. O grupo que estava perto da janela, são
de jovens resistentes, “mal-educados” e desrespeitosos, causando todo aquele desconforto.
As duplas foram organizadas da seguinte maneira: um aluno que detinha o conhecimento do
conteúdo e outro que detinha parcialmente o conteúdo para que pudesse existir a troca e a
ajuda.

4. Eu acompanhei três aulas. Agora que elas já passaram:...
a) o que você manteria, se fosse realiza-las novamente? Por quê?
b) o que mudaria? Por quê?
4 – a) manteria sem sombra de dúvidas o primeiro planejamento,
b) não faria duplas, iria mantê-los individualmente e o espaço de tempo entre uma aula e outra
seria menor.
5. Como você pretende continuar as próximas aulas sobre divisão?
5 – Atividades todos os dias, em lousa e para casa.
6. Como é, lidar com uma classe que demanda muito do professor? Além do que você já faz
para mantê-los mais calmos e concentrados, o que mais você faz?
6 – “É o verdadeiro exercício da alma” lidar com crianças e jovens que você nunca teve
contato e isso você não se aprende em lugar algum, você conquista, mas nem sempre você
chega ao sucesso, pois alguns jovens atacam para se defender e são muito resistentes a
afetividade e carinho. Tento acalmá-los diante da agitação ouvindo seus lamentos, suas
diferenças entre o outro colega (lavando a roupa suja) e afirmando sempre a eles que preciso
cumprir com meu planejamento diário para que nenhum de nós tenha prejuízo nos afazeres.
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H) EMAILS
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I) TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Obs.: O pesquisador possui a versão original do termo onde consta o nome completo e a
assinatura da professora. A montagem acima, na qual aparece parte do nome, foi feita com a
finalidade de preservar a identidade do sujeito da pesquisa.
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APÊNDICE G − DADOS DA PROFESSORA SI

A) QUESTIONÁRIO SABERES DOCENTES, AUTORIDADE, AUTONOMIA E
ALTERIDADE DOCENTES EM INTERAÇÕES NAS AULAS DE MATEMÁTICA
Eixo: Conhecimento do professor
1 – Você gosta de dar aula de Matemática? Comente sua resposta.
Sim, mesmo não sendo a disciplina que tenho mais afinidades.
2 – Você considera que seus conhecimentos dos conteúdos matemáticos são suficientes para o
seu trabalho em sala de aula? Justifique sua resposta.
Não, considero está sempre necessitando de pesquisar o desconhecido.
3 – Em sua opinião, o que o professor de Matemática precisa conhecer/saber para ensinar os
alunos e promover sua aprendizagem?
Ter conhecimento do que será ensinado e ter autonomia para desenvolvê-lo de forma clara e
objetiva.
4 – Tendo como referência o trabalho que você realiza em sua escola, que conteúdos você
prioriza no ensino fundamental? Por que você prioriza esses conteúdos?
Os conteúdos que estejam de acordo com os eixos exigidos para o ano em curso ( números e
operações, geometria, grandezas e medidas, espaço e forma, tratamento de informações ).
5 – Quais formas de trabalho de organização de aula você utiliza nas aulas de Matemática?
( ) projetos didáticos
( x ) sequências de atividades
( ) atividades rotineiras
Quais? Trabalho coletivo, individual, em duplas produtivas, pesquisa, sempre com foco na
interdisciplinaridade.
( x ) atividades ocasionais
Quais? Aquelas que surgem no momento, dependendo da necessidade da turma.
( x ) outras
Quais? Acompanhamento individualizado na medida do possível, para os alunos com mais
dificuldades.
6 – Que recursos você utiliza para planejar e desenvolver o ensino de matemática em suas aulas?
( x ) Livros didáticos ( ) Revistas/jornais ( x ) Vídeos
( x) uso de TIC (computador, calculadoras etc.)
( ) nenhum
( x ) Outros
Quais? Material concreto, jogos e brincadeiras.
Por que você utiliza esse(s) recurso(s)? Porque através do concreto é possível vivenciar as
experiências, tornando o conhecimento mais significativo.
7 – Como você trabalha em suas aulas de Matemática?
( ) aula expositiva ( x ) atividades em pequenos grupos
( x ) aula expositiva com participação dos alunos ( x ) atividades individuais
Por que você trabalha desta maneira? Porque favorece a troca de experiências, há possibilidade
de compartilhar estratégias diversificadas e novas descobertas.
8 – Que tipos de atividades você propõe aos alunos nas aulas de Matemática? Por quê?
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Atividades que desafiem a busca de possibilidades diversas para resolução da situação em
questão.
9 – Que tipos de problemas você propõe aos alunos nas aulas de Matemática?
Problemas que possibilite a busca de informações diversas para resolução do mesmo.
10 – Que tipos de ações os alunos realizam nas aulas de Matemática? Por quê?
Ler, interpretar, analisar, comparar, problematizar… até obter um resultado significativo.
11 – Você conhece os documentos oficiais de apoio ao trabalho do professor que ensina
matemática?
( x) Sim
( ) Parcialmente
( ) Não
12 – Você utiliza os documentos oficiais de apoio ao trabalho do professor para realizar o seu
trabalho pedagógico?
( x ) Sim, regularmente ( ) Eventualmente ( ) Não
Por quê?
Eixo: Reconhecimento do papel e da responsabilidade do professor
1 – Considerando todos os seus alunos, de modo geral, qual é a porcentagem aproximada
daqueles que se mostram:
( 85%) interessados nas aulas de Matemática?
( 15% ) pouco interessados nas aulas de Matemática?
( ) desinteressados nas aulas de Matemática?
1.1 Como você explica a atitude indicada pelos alunos em cada caso?
Falta de acompanhamento eficaz da família na vida escolar dos filhos.
1.2 A seu ver, o que é necessário ser feito para aumentar o interesse dos alunos pelas aulas de
Matemática?
Trabalhar a disciplina de Matemática em todas as áreas do conhecimento com maior
intensidade.
1.3. O que pode ser feito por você nesse sentido?
Trabalhar de forma interdisciplinar buscando um aperfeiçoamento constante.
2. Considerando a relação dos seus alunos com a Matemática, de modo geral, eles apresentam:
( x ) muita dificuldade
Descreva quais são: JV, LV, WF, MK,
( x ) alguma dificuldade
Descreva quais são: AO, GF, TC, NA, LO.
( ) nenhuma dificuldade
3. Se você respondeu que seus alunos apresentam muita ou alguma dificuldade:
3.1. Que providências precisam ser tomadas para enfrentá-las?
Reforço paralelo e constante abordando as dificuldades apresentadas.
3.2. O que você pode fazer nesse sentido? Atendo individualmente estes alunos quando
possível.
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4. Você considera que houve mudanças no seu modo de ensino desde que iniciou sua carreira
docente?
( x ) sim
Quais mudanças? Uma constante busca de informações através de cursos e troca de
experiências com os colegas de profissão.
( ) não
5. Você se sente contribuindo para melhorar o ensino de matemática? ( x) sim ( ) não
Por quê? Porque faço o possível, para desempenhar bem a minha função enquanto profissional.
6. Se você respondeu sim à questão anterior (questão 5), de que modo se dá essa contribuição?
Realizando o meu trabalho com responsabilidade.
7. Como você avalia a sua prática pedagógica
( x ) muito boa ( ) satisfatória ( ) a ser melhorada
Justifique sua resposta: considero boa, porque faço o que está dentro das minhas
possibilidades.
Eixo: O lugar da formação continuada
1 – Você costuma tomar iniciativas para aprimorar sua prática docente?
( x ) Sim
Por quê? Porque considero o conhecimento algo inacabado, que é preciso buscar sempre.
( ) Não
Por quê?
2. Se você respondeu sim à questão 1:
2.1. Quais são as iniciativas? A busca constante do conhecimento.
2.2. Que ganhos você obteve ao colocá-las em prática? Aprender sempre e multiplicar o que
aprendi.
3 – Quando você decide fazer um curso de formação continuada, qual é sua motivação e
interesse? A necessidade de aprender sempre.
4– Quais aspectos relacionados às aulas e aos conteúdos de Matemática você acha que um curso
de formação continuada pode oferecer? Por quê? Novos desafios, novas práticas, novas
experiências… porque o conhecimento é constante.
5. Considerando as diferentes modalidades de formação continuada que você conhece, na sua
opinião, elas são:
( ) plenamente satisfatórias
( x ) satisfatórias
( ) insuficientes
Justifique sua resposta
6. Dos diferentes tipos de cursos de formação continuada que você conhece, quais atendem
melhor suas expectativas?
Por quê? Aqueles que trabalham teoria e prática de forma contínua.
7. Você participou de atividades de formação continuada para professores de Matemática nos
dois últimos anos?
( x ) sim
( ) não Qual(is)? PNAIC.
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B) COMO EU ME TORNEI A PROFESSORA QUE SOU HOJE

Um caminho longo e de difícil acesso precisei percorrer, para me tornar a professora
que sou hoje.
Me formei no ano de 1972 em Palmeira dos Índios - Alagoas. Enquanto cursava o
"Pedagógico" na época, já lecionava para adultos pelo Movimento Brasileiro de
Alfabetização ( MOBRAL ). Após formada lecionei no Ginásio Sagrada Família,
localizado na mesma cidade.
Ser professora não foi uma opção necessariamente, pois, precisei escolher entre o
Pedagógico e Administração, que era os cursos que havia na cidade onde morava.
Guardo lembranças significativas deste início de carreira, porque aqueles alunos que
passavam o dia inteiro na roça, tinham sede de aprender e mal sabiam manusear o lápis.
Ensiná-los a escrever o próprio nome foi a recompensa maior.
Me casei em 1974 e vim para São Paulo.
Interrompi minha carreira por 10 anos aproximadamente, para cuidar do marido e filhos.
Após este tempo, resolvi retornar a lecionar ingressando na Rede Estadual de Ensino,
onde permaneci por 27 anos e hoje estou aposentada.
Iniciei na Rede Municipal de Ensino em 1997 e estou há 8 anos na E.M.E.F.,,,,,, onde
pretendo aguardar a 2ª aposentadoria.
Agradeço a Deus pela missão cumprida até o presente momento e peço a ele, continuar
desempenhando minhas funções com seriedade, dedicação e muita responsabilidade.
Si
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C) ANOTAÇÕES FEITAS PELO PESQUISADOR DURANTE A OBSERVAÇÃO DAS
AULAS DO DIA 31.10.2017
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D) TRANSCRIÇÃO DE INTERAÇÕES OCORRIDAS ENTRE A PROFESSORA E OS
ALUNOS NAS AULAS DO DIA 31.10.2017
Interação I – montagem de sólidos geométricos
Professora SI: Nós vamos montar todos?
Vários alunos: Menos a esfera.
Professora SI: Por que não dá para montar a esfera?
Interação II – elementos de sólidos geométricos
Professora SI: Você montou que sólido?
Aluna I : Prisma de base triangular.
Professora SI: Prisma de base triangular... Agora, quantas arestas, quantos vértices tem este
prisma? O que são arestas e vértices?
[A aluna não respondeu]
Professora SI: A colega vai ajudar...
Aluna II: As arestas são essas partes [apontou os palitos de churrasco], e os vértices, que a gente
chama de pontas para ficar mais fácil, são as massinhas.

Chamando a atenção do Grupo 4:
SI: Grupo 4? Vinícius... Grupo 4? Depois para vocês fazerem isso daqui que vai valer pontos [mostra as
tiras do jogo], têm que saber isso daqui. Não adianta saber uma coisa e não saber outra.
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E) QUESTIONAMENTO PARTICULAR 1 - APÓS AULAS OBSERVADAS NAS
AULAS DO DIA 31.10.2017
Seguem abaixo algumas questões, formuladas com o objetivo de compreender melhor o que eu
observei e, caso você perceba divergências, fazer as correções necessárias.
1) Em relação à organização dos alunos: os alunos foram agrupados aleatoriamente, pelo
critério da cor do papel retirado por eles.
a) Por que você escolheu este critério? Você pensou em outro? Qual? Em caso afirmativo, por
que não optou por ele?
Pensei desta forma para evitar exclusão de alguns alunos, em função das dificuldades de
aprendizagem e indisciplina. Sim, que eles escolhessem os grupos espontaneamente. Não optei
por ele porque, sempre que desenvolvo um trabalho em grupo, percebo dificuldades de
relacionamento por parte de alguns alunos.
b) Como você sentiu quando viu os grupos formados?
Percebi que poderia surgir conflitos, mas, que seria possível intervir para resolvê-los
c) Desde quando você realiza atividades em grupo? Por quê?
Sempre, pois considero necessário para uma interação favorável entre os alunos e
enriquecimento da aprendizagem.
2) Em relação às perguntas feitas pelos alunos.
Ao ouvir uma pergunta, você devolve-a ao próprio aluno ou, se ele não sabe a resposta, pede a
outros alunos para respondê-la. E, depois, utiliza as respostas dos alunos para organizar as
ideias.
Por que você age desta maneira? Desde quando você trabalha deste jeito?
Considero importante oportunizar aos alunos, a busca de respostas para seus próprios
questionamentos. Assim como, partilhar desafios. Não sei desde quando trabalho assim, só
considero uma boa estratégia.
.
3) Sobre as falas dos alunos.
Diante de uma fala contendo erro ou uma expressão estranha à linguagem matemática, como
por exemplo, “porque não tem aquele negócio lá”, você elabora perguntas e/ou faz comentários
até o próprio aluno perceber o erro cometido ou a inadequação do termo e, corrigi-lo.
Por que você age desta forma?
Para que o aluno tenha clareza do que está sendo ensinado e quando tiver necessidade de
utilizar estes conceitos na vida prática, tenha autonomia de fazê-lo.
4) Qual foi a sua reação quando a aluna montou a estrutura do cilindro com a massa de modelar
e os palitos de dente?
Achei surpreendente e pretendo retomar aquela situação, pois entendi que a aluna necessita
compreender que ela pode construir um cilindro usando palitos e massinha mas,que neste caso,
os palitos não representam arestas e as bolinhas de massinha não representam vértices.
5) Quais imprevistos surgiram ao longo da aula e como você lidou com eles? Teve alguma
pergunta, algum comentário que lhe pegou desprevenida? Se aconteceu, o que foi e como você
encaminhou os encaminhou?
Quanto a questão da indisciplina e muita conversa já era previsto, a fata de respeito do aluno
"Y" me deixou chateada. Conversei com ele e toda classe sobre o ocorrido e solicitei junto a
coordenação da UE. comunicado aos pais e providências necessárias.

559

6) Você elogia toda atitude positiva dos alunos: uma resposta correta, prestar atenção; contar a
verdade... Esta atitude sempre fez parte da sua vida como professora?
Sim, acho importante valorizar o positivo sempre.
7) Pensando no plano de aulas original, após decorrida a aula de hoje, você pensa em mudar
algo? Por quê?
Sim, penso em ampliar os conhecimentos sobre sólidos geométricos gradativamente, porque é
desafiador...
8) E, sobre o que aconteceu em sala de aula, o que você mudaria? Por quê?
O plano de aula não pretendo mudar, porém, vou tentar buscar outras estratégias para atrair
a atenção dos alunos, que ainda se mantem dispersos.
9) Comentários que você gostaria de fazer.
Fiquei satisfeita com o que foi possível desenvolver, aprendi muito.
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F) ANOTAÇÕES FEITAS PELO PESQUISADOR DURANTE A OBSERVAÇÃO DAS
AULAS DO DIA 09.11.2017
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G) TRANSCRIÇÃO DE INTERAÇÕES OCORRIDAS ENTRE A PROFESSORA E
OS ALUNOS DURANTE A OBSERVAÇÃO DAS AULAS DO DIA 09.11.2017

Interação I: identificação de sólidos geométricos
Professora SI: OK, OK. Vamos, vamos. Agora você, GU. Rápido, joga os dados.
[aluno lança os dados]
Professora SI: O que deu?
GU: 3C.
Professora SI: Que objeto é esse?
GU: É uma lata.
Professora SI: É uma lata. Mas essa lata se assemelha com qual sólido?

Interação II: quebrando as regras do jogo
Aluno 3: Eles não podem falar!!!
[O aluno dirigiu-se até a bancada e pegou o cilindro]
Professora SI: Que sólido é esse. Qual é o nome dele?
Aluno 4: A gente não ajudou!
Aluno 5: Ajudou sim!
Professora SI: Houve uma ajudinha, não houve? Vai de novo. Rápido. Se ajudou, perdeu ponto.

Interação III: uma nova chance
O aluno GU sorteou novamente os dados: F6.
Professora SI: Deixa ele falar. Onde está o F6?
[aluno localizou a célula F6 na tabela]
Professora SI: Que sólido é esse? O que é um sólido geométrico?
Professora SI: Ele disse que é uma barra de chocolate. OK. Essa barra de chocolate se assemelha a qual
sólido geométrico?
Aluno GU falou algo em voz baixa.
Professora SI: O triângulo... É... [faz um gesto com os braços, indicando “sim, e aí?”. O aluno mantémse em silêncio].
Professora SI: Esqueceu? Então lamentamos, mas o colega esqueceu.
Interação III: diferença entre cubo e paralelepípedo
Professora SI com um paralelepípedo em que nenhuma face tem o formato de um quadrado.
Professora SI: Como é a base deste paralelepípedo?
Aluna 1: Quadrado.
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Professora SI: Base quadrada. Ela mudou. Onde está a base quadrada? Mostra para nós.
A aluna 1 passa a mão pela maior face do paralelepípedo.

Professora SI: Aqui é quadrado? Base quadrada? Tem certeza?
Aluna 2: Retângulo!
Professora SI: Isto aqui é um quadrado? Tem os quatro lados iguais? [voltada para a aluna 1]
A aluna não soube responder.
Professora SI: Tem os quatro lados iguais? Gente, o que vocês acham? Quem pode ajudar a
LO?
Professora SI: Vamos tirar a dúvida. Segundo a LO, ela tirou um paralelepípedo, ou seja, uma
caixa com tesouro, que parece um paralelepípedo. Só que ela está se confundindo um pouquinho
com as bases, o IS vai explicar....
IS não conseguiu explicar.
Outra aluna é chamada para ajudar...
Aluna BE: Estas são as faces do paralelepípedo... [apontou as faces à medida que se referia a elas]
Professora SI: Onde está a face quadrada? “É um quadrado? O que é um quadrado? Pega lá o cubo para
a gente fazer a comparação”.
A aluna BE foi até a bancada e pegou um cubo.
Professora SI: Vamos voltar à base quadrada. O que é um quadrado?
Aluna BE: É um retângulo. [se referindo à face menor do paralelepípedo.
Professora SI: Retangular. Por que agora você chegou à conclusão de que não é um quadrado?
Aluna BE: Porque o quadrado é diferente do retângulo.
Professora SI: Por que é diferente? O que você acha?
Aluna BE: Porque ele é um pouco maior...
Professora SI: É só por isso, gente, que ele é um quadrado e o outro é um retângulo? Quem sabe explicar?
Quem poderia explicar?”
Aluno 5: Eu!: Mas eu não sou do grupo deles, tá?
Professora SI: Não importa, não vale ponto. Agora tá valendo conhecimento.
Aluno 5: O cubo é muito diferente do paralelepípedo. Porque o paralelepípedo tem todas as partes
retangulares... [referindo-se às faces]
Aluna BE: E as arestas...

A professora interrompeu BE.
Professora SI: Deixa ela terminar, deixa ela terminar. Agora é a vez dela.
Aluno 5: E o cubo tem todas as partes dele, tem todas as partes dele quadradas...
Professora SI: Por que tem todas as partes quadradas? Qual é a diferença entre o retângulo e o quadrado?
Aluno 5: Porque o quadrado, ele é... Ele é, ele é... Por [e começou a manusear o cubo jogando o para
cima]

Dois ou três alunos falam ao mesmo. Um deles disse: Parece menor.
Aluno 5: O comprimento é menor e desse aqui é maior. [apontou o paralelepípedo]
Professora SI: Eu vou pegar a fita métrica para nós tirarmos a dúvida.

A professora SI pega uma fita métrica e a aluna 5 que mede todos os lados de uma face do
cubo.
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Professora SI: Quanto deu?
Aluna 5: 15 cm.
Professora SI: Deu tudo 15 cm?
Aluna 5: Sim. Esse aqui já deu mais. [referindo-se ao paralelepípedo]
Professora SI: Quanto deu?
Aluna 5: 27 cm.
Professora SI: Agora mede aqui. [apontou o lado menor da mesma face do paralelepípedo]
Aluna 5: Esse aqui deu 17 cm.
Professora SI: Agora tente explicar. Esse aqui deu 17 cm e 27 cm e esse aqui deu tudo 15 cm.
Aluna 5: Esse aqui [com o cubo na não] tem todas as partes iguais. E esse aqui, não. [apontando o
paralelepípedo]

A professora SI voltou-se para a aluna LO: Viu, LO, as arestas do paralelepípedo não têm os
mesmos tamanhos.
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H) QUESTIONAMENTO PARTICULAR 2 – APÓS AULAS OBSERVADAS NO DIA
09.11.2017
SI, mais uma vez, muito obrigado por permitir a minha presença na aula de hoje.
1) Por que você mudou os grupos na aula de hoje?
R: Tentei revisar números pare e ímpares, já que no jogo tinha questões relacionadas e
aproveitei para sortear os grupos.
2) O que você pensou, depois que viu os dois grupos realizando as atividades?
R: Fiquei preocupada, pois os alunos com problemas de comportamento sempre descumprem
os combinados, contudo, resolvi dar mais uma chance a eles.
3) SI, mais uma vez, eu percebi que você foi extremamente cuidadosa na preparação da aula:
organizou os alunos, os materiais, fez os combinados...Tudo o que aconteceu na aula foi
previsto por você? Em caso negativo, o que não foi previsto e, com você lidou com isso?
R: A falta de cooperação e concentração por parte de alguns alunos, não estava previsto da
forma que aconteceu. Foi previsto um envolvimento maior, já que os mesmos apreciam jogos.
Insisti no diálogo e deixei em aberto a questão da pontuação para as próximas aulas, já que
eles não cumpriram os combinados.
4) Após ouvir uma resposta, você perguntava ao aluno: você tem certeza? Por que você sempre
faz perguntas parecidas com estas em outras aulas de matemática e de outras matérias?
R: Sempre que percebo que o aluno não tem clareza da resposta dada, costumo questionar
sobre a pergunta em foco.
5) Enquanto ouvia um aluno, você observava os demais, e dependendo do que via, fazia as
intervenções necessárias relativas aos alunos indisciplinados, aos que tinham dúvidas...Como
você lida com tudo isso ao mesmo tempo agora?
R: Dialogando sempre, separando os polos de conflito, trocando experiências com os colegas
e coordenação da UE [Unidade Escolar], fazendo registros no SGP [Sistema de Gestão
Pedagógica], convocando a família para notificação e providências necessárias, além dos
encaminhamentos.
6) Diante da dúvida sobre o que é um quadrado, você não disse: é uma figura com 4 lados de
mesma medida. Não, diante desta dúvida, você chamou outros alunos para ajudar e, como
ninguém chegava à resposta, foi chamando mais gente. E, prestando atenção no que os alunos
falavam, aproveitava as contribuições dele, e problematizava. Finalmente, com o uso da fita
métrica, eles chegaram até onde você gostaria que eles chegassem. Por que você decidiu agir
desta maneira e não da outra?
R: Pelo número de aulas dadas sobre o tema, achei que não houvesse tantas dúvidas. No caso
da fita métrica, achei que facilitaria a compreensão tirando a medida dos sólidos. Esqueci de
citar as medidas do quadrado.
7) Qual foi a sua reação quando apareceu a história do vértice do cone na aula anterior?
Fiquei em dúvida e procurei esclarecer, pesquisando em livros e trocando experiências com
os colegas. Como não fiquei totalmente segura pedi a sua ajuda.
8) Silvia, após essas quatro aulas envolvendo sólidos geométricos...
a) Você mudaria algo? O quê? Por quê?
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R: a) Sim, preciso buscar mais conhecimentos sobre sólidos geométricos e trabalhar uma
informação de cada vez, para que a aprendizagem ocorra de fato. Percebo que acabei
misturando muitas informações e gerando dúvidas para os alunos e para mim.
b) Como pretende continuar?
b) Revisando tudo o que foi trabalhado de forma mais sistemática, ou seja, um conteúdo de
cada vez.
9) O que você não fazia nas aulas, antes de trabalhar desta forma, e pretende incorporar em sua
prática docente? Por quê?
R: Nem sempre desenvolvia a teoria aliada a prática. Pretendo incorporar mais atividades
práticas, porque possibilita a aprendizagem significativa e compartilhada.
10) E, o que não pretende realizar em outras aulas? Por quê?
R: Quanto a divisão do grupo, não pretendo fazer da mesma forma, pois os resultados podem
ser mais significativos. Para tanto, preciso descobrir um ponto de equilíbrio, para desenvolver
melhor as aulas e gerar aprendizagem. Aceito sugestões, ok?
Humberto, seguem as respostas do questionário. Qualquer dúvida estou à disposição.
Um bom final de semana e muito obrigado por tudo. SI
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I) EMAILS
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J) TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Obs.: O pesquisador possui a versão original do termo onde consta o nome completo e a
assinatura da professora. A montagem acima, na qual aparece parte do nome, foi feita com a
finalidade de preservar a identidade do sujeito da pesquisa.
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APÊNDICE H − QUESTIONÁRIO

Saberes docentes, autoridade, autonomia e alteridade docentes em interações nas aulas de
matemática
Eixo: Conhecimento do professor
1 – Você gosta de dar aula de Matemática? Comente sua resposta.
2 – Você considera que seus conhecimentos dos conteúdos matemáticos são suficientes para o
seu trabalho em sala de aula? Justifique sua resposta.
3 – Em sua opinião, o que o professor de Matemática precisa conhecer/saber para ensinar os
alunos e promover sua aprendizagem?
4 – Tendo como referência o trabalho que você realiza em sua escola, que conteúdos você
prioriza no ensino fundamental? Por que você prioriza esses conteúdos?
5 – Quais formas de trabalho de organização de aula você utiliza nas aulas de Matemática?
(

) projetos didáticos

(

) atividades rotineiras

( ) sequências de atividades

Quais?
(

) atividades ocasionais

Quais?
(

) outras

Quais?
6 – Que recursos você utiliza para planejar e desenvolver o ensino de matemática em suas aulas?
( ) Livros didáticos ( ) Revistas/jornais (
calculadoras etc.)

) Vídeos

(

) uso de TIC (computador,

( ) nenhum

( ) Outros
Quais?
Por que você utiliza esse(s) recurso(s)?
7 – Como você trabalha em suas aulas de Matemática?
( ) aula expositiva ( ) atividades em pequenos grupos
( ) aula expositiva com participação dos alunos

( ) atividades individuais

Por que você trabalha desta maneira?
8 – Que tipos de atividades você propõe aos alunos nas aulas de Matemática? Por quê?
9 – Que tipos de problemas você propõe aos alunos nas aulas de Matemática? Por quê?
10 – Que tipos de ações os alunos realizam nas aulas de Matemática? Por quê?
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11 – Você conhece os documentos oficiais de apoio ao trabalho do professor que ensina
matemática?
( ) Sim

( ) Parcialmente

( ) Não

12 – Você utiliza os documentos oficiais de apoio ao trabalho do professor para realizar o seu
trabalho pedagógico?
( ) Sim, regularmente

( ) Eventualmente ( ) Não

Por quê?

Eixo: Reconhecimento do papel e da responsabilidade do professor
1 – Considerando todos os seus alunos, de modo geral, qual é a porcentagem aproximada
daqueles que se mostram:
( ) interessados nas aulas de Matemática?
( ) pouco interessados nas aulas de Matemática?
( ) desinteressados nas aulas de Matemática?
1.1 – Como você explica a atitude indicada pelos alunos em cada caso?
1.2 – A seu ver, o que é necessário ser feito para aumentar o interesse dos alunos pelas aulas de
Matemática?
1.3 – O que pode ser feito por você nesse sentido?
2. Considerando a relação dos seus alunos com a Matemática, de modo geral, eles apresentam:
( ) muita dificuldade
Descreva quais são:
( ) alguma dificuldade
Descreva quais são:
( ) nenhuma dificuldade
3. Se você respondeu que seus alunos apresentam muita ou alguma dificuldade:
3.1. Que providências precisam ser tomadas para enfrentá-las?
3.2. O que você pode fazer nesse sentido?
4. Você considera que houve mudanças no seu modo de ensino desde que iniciou sua carreira
docente?
( ) sim
Quais mudanças?
( ) não
5. Você se sente contribuindo para melhorar o ensino de matemática? ( ) sim ( ) não
Por quê?
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6. Se você respondeu sim à questão anterior (questão 4), de que modo se dá essa contribuição?
7. Como você avalia a sua prática pedagógica
( ) muito boa ( ) satisfatória ( ) a ser melhorada
Justifique sua resposta

Eixo: O lugar da formação continuada
1 – Você costuma tomar iniciativas para aprimorar sua prática docente?
(

) Sim

Por quê?
(

) Não

Por quê?
2. Se você respondeu sim à questão 1:
2.1. Quais são as iniciativas?
2.2. Que ganhos você obteve ao colocá-las em prática?
3 – Quando você decide fazer um curso de formação continuada, qual é sua motivação e
interesse?
4 – Quais aspectos relacionados às aulas e aos conteúdos de Matemática você acha que um
curso de formação continuada pode oferecer? Por quê?
5. Considerando as diferentes modalidades de formação continuada que você conhece, na sua
opinião, elas são:
( ) plenamente satisfatórias

( ) satisfatórias

( ) insuficientes

Justifique sua resposta
6. Dos diferentes tipos de cursos de formação continuada que você conhece, quais atendem
melhor suas expectativas? Por quê?
7. Você participou de atividades de formação continuada para professores de Matemática nos
dois últimos anos?
( ) sim

( ) não

Qual (is)?
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APÊNDICE I − MENSAGENS COORDENADORA PEDAGÓGICA
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Exemplo de planilha. Sondagem de problemas do Campo Aditivo:

A escola recebeu outra, parecida, relativa à sondagem de problemas do Campo Multiplicativo.
Sondagem de resolução de problemas do 2º ano:

A SME-SP encaminhou 5 sondagens de resolução de problemas, uma para cada ano e, em todas,
as ideias relativas aos campos aditivo e multiplicativo eram as mesmas, exceto a do 1º ano,
composta de quatro problemas, todos do campo aditivo.
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Professoras C, E, SO e SI / COORD. PED. – preparação e acompanhamento de aulas

