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APRESENTAÇÃO 

 

 

É certo que para qualquer carreira profissional, o tempo de experiência é um 

grande aliado e, para quem tem paixão pelo ofício de ensinar e nunca se entregou a rotina, 

procurando sempre buscar formas inovadoras em sua prática docente, deparar-se com um 

projeto diferenciado como o da Escola Sesc de Ensino Médio, sem dúvida, deixa um 

brilho nos olhos e uma imensa vontade de participar dessa jornada tão desafiadora.  

Esta era eu, aos 55 anos de idade, 34 de uma carreira profissional bem-sucedida, 

mas, devo confessar, um pouco desiludida com os rumos da Educação no Brasil. Encarei 

o desafio e me candidatei ao cargo de professora da ESEM no primeiro processo seletivo, 

em abril de 2007, que contou com quase três mil candidatos para os cargos de professores 

residentes das diversas áreas do conhecimento. Foram muitas etapas seletivas vencidas 

ao longo de dois meses até que tive o resultado positivo e fui chamada para trabalhar na 

escola dos sonhos de qualquer educador. 

Durante seis meses tivemos reuniões semanais com a equipe de gestão do projeto 

para planejamentos acadêmicos e, principalmente, para compreender as demandas de uma 

Escola Residência – uma realidade distante das experiências anteriores de todos os 

profissionais selecionados. O ideal de ensino inovador da ESEM, me encantava. Salas de 

aula, com turmas de 15 alunos, era um grande diferencial e, ao mesmo tempo, um grande 

desafio: alunos oriundos de todos os estados brasileiros, que viviam em contextos 

socioculturais e econômicos diversificados. O grande desafio era alicerçar e alavancar 

grupos tão heterogêneos, buscando trabalhar uma “Matemática para todos”. A Escola 

abriu suas portas para o primeiro grupo de 180 alunos em fevereiro de 2008. 

Na Escola Sesc concretizei meus maiores sonhos como educadora. Sinto-me 

privilegiada por participar desse projeto ousado e grandioso, pois ajuda a materializar 

sonhos, projetar e moldar o futuro de jovens de todo país com múltiplas possibilidades. 

A convivência em um espaço escolar tão rico me despertou o interesse em estudar 

e escrever sobre o trabalho que vivencio há quase dez anos.  

Sou uma educadora com uma bagagem profissional privilegiada: trabalhei mais 

de vinte anos em instituições públicas de São Paulo e do Rio de Janeiro, 

concomitantemente trabalhei 25 anos no Colégio São Vicente de Paulo, uma das melhores 

escolas religiosas cariocas que, sem dúvida, foi minha “grande escola” na formação da 

profissional que hoje sou. Neste sentido, ressalto a preocupação dessa instituição com a 

valorização e formação continuada do corpo docente e com a manutenção de um clima 

institucional baseado na ética e confiança, propiciando grande crescimento em todos os 

aspectos de minha carreira profissional. 

Minha graduação em Matemática se deu em Sorocaba, cidade do estado de São 

Paulo, onde residia com minha família. A instituição era a Faculdade de Filosofia 

Ciências e Letras de Sorocaba (Fundação Dom Aguirre), atual Universidade de Sorocaba 

(UNISO), onde também realizei meu primeiro curso de Pós-Graduação em Matemática 

(Latu Senso). Outro curso de Pós, também em Matemática, realizei na Faculdade Tereza 

Martin em São Paulo. 
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RESUMO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo investigar as possíveis representações sociais dos 

professores de Matemática da Escola Sesc de Ensino Médio (ESEM) acerca das práticas 

inovadoras ali adotadas. Para tanto, foi tomada  como referencial teórico-metodológico a 

Teoria das Representações Sociais desenvolvida por Moscovici (1978, 2003, 2012), pois 

em seu grupo de pertença e com ele, o professor compartilha e constrói conhecimentos 

com seus parceiros, criando universos consensuais, elaborando representações sociais que 

orientaram os seus fazeres. Foram realizadas entrevistas individuais semiestruturadas 

com oito dos onze professores que compõem a equipe de Matemática da ESEM, cujo 

roteiro foi elaborado a partir de uma adaptação do modelo de série temporal, o qual 

organiza, no tempo, as informações coletadas. Este material foi analisado em seu 

conteúdo como proposto por Bardin (2006). Das respostas desses professores, foi possível 

verificar que se recordavam do ensino tradicional que os acompanhou desde o início de 

seus estudos até a universidade, estando a avaliação da aprendizagem assentada neste 

modelo; a escolha do curso de Licenciatura em Matemática se deu tanto pela paixão pela 

área, quanto pelo magistério; e a insegurança no início da carreira devido ao despreparo 

para o exercício da docência. Revelaram que sua atuação na ESEM é diferente daquela 

de seus professores, da  que vivenciaram como alunos no Ensino Médio, no curso superior 

em Matemática e em sua atividade docente em outras instituições no início de carreira, 

pois as práticas inovadoras propostas pela escola, dentre elas autilização de tecnologia 

como recurso metodológico, propicia reflexão contínua sobre seu fazer docente. É 

possível dizer que as representações sociais dessas práticas inovadoras estão condensadas 

pela metáfora “desafio”, palavra constantemente associada à inovação pelos professores. 

Sustentam, ainda, que tais práticas são enriquecedoras, contribuindo não apenas para a 

melhoria da aprendizagem de Matemática pelos dos alunos, mas para o processo 

educacional. 

 

Palavras-chave: Escola Sesc de Ensino Médio. Representações sociais. Ensino de 

Matemática. Práticas inovadoras. 
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ABSTRACT   

 

The aim of this research was to investigate the possible social representations of the 

Mathematics teachers of the High School Sesc (ESEM) about the innovative practices 

adopted there. In order to do so, the Theory of Social Representations developed by 

Moscovici (1978, 2003, 2012) was taken as a theoretical-methodological reference, 

because in his group of belonging and with him, the teacher shares and builds knowledge 

with his partners, creating consensual universes, Elaborating social representations that 

guided their actions. Individual semistructured interviews were conducted with eight of 

the eleven teachers who make up the Mathematics team of ESEM, whose script was 

drawn from an adaptation of the time series model, which organizes, in time, the 

information collected. This material was analyzed in its content as proposed by Bardin 

(2006). From the answers of these teachers, it was possible to verify that they remembered 

the traditional teaching that accompanied them from the beginning of their studies to the 

university, being the evaluation of the learning based on this model; The choice of the 

degree course in Mathematics was due to both the passion for the area and the teaching 

profession; And the insecurity at the beginning of the career due to the lack of preparation 

for teaching. They revealed that their performance in ESEM is different from that of their 

teachers, that they experienced as students in High School, in Mathematics and in their 

teaching activity in other institutions at the beginning of their career, since the innovative 

practices proposed by the school, among them Use of technology as a methodological 

resource, provides continuous reflection on his teaching. It is possible to say that the 

social representations of these innovative practices are condensed by the metaphor 

"challenge", a word constantly associated with the innovation by the teachers. They also 

maintain that such practices are enriching, contributing not only to the improvement of 

the learning of Mathematics by the students, but also to the educational process. 

 

Keywords: Sesc High School. Social representations. Mathematics Teaching. Innovative 

practices.
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INTRODUÇÃO 

 

 

 O Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) é o indicador objetivo 

na verificação do cumprimento das metas fixadas no Termo de Adesão ao Compromisso 

"Todos pela Educação", eixo do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) do 

Ministério da Educação (MEC), que trata da Educação Básica. 

Nesse âmbito se enquadra a ideia das metas intermediárias para o Ideb. A lógica 

é a de que, para que o Brasil chegue à média 6,0 em 2021, data estipulada simbolicamente 

pelo bicentenário da Independência em 2022, cada sistema deve evoluir segundo pontos 

de partida distintos. Assim, deverão empreender esforço maior aqueles que partem em 

pior situação, com objetivo implícito de redução da desigualdade educacional. Os 

resultados do Ideb de 2015 mostram dados preocupantes para a Educação Brasileira, 

conforme os quatro quadros apresentados em seguida. Os resultados marcados em verde 

referem-se ao Ideb que atingiu a meta. 

Quadro 1 - Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

 
IDEB Observado Metas 

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2007 2009 2011 2013 2015 2021 

Total 3.8 4.2 4.6 5.0 5.2 5.5 3.9 4.2 4.6 4.9 5.2 6.0 

Dependência Administrativa 

Estadual 3.9 4.3 4.9 5.1 5.4 5.8 4.0 4.3 4.7 5.0 5.3 6.1 

Municipal 3.4 4.0 4.4 4.7 4.9 5.3 3.5 3.8 4.2 4.5 4.8 5.7 

Privada 5.9 6.0 6.4 6.5 6.7 6.8 6.0 6.3 6.6 6.8 7.0 7.5 

Pública 3.6 4.0 4.4 4.7 4.9 5.3 3.6 4.0 4.4 4.7 5.0 5.8 

 

 

Quadro 2 - Anos Finais do Ensino Fundamental 

 
IDEB Observado Metas 

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2007 2009 2011 2013 2015 2021 

Total 3.5 3.8 4.0 4.1 4.2 4.5 3.5 3.7 3.9 4.4 4.7 5.5 

Dependência Administrativa 

 

Estadual 3.3 3.6 3.8 3.9 4.0 4.2 3.3 3.5 3.8 4.2 4.5 5.3 

Municipal 3.1 3.4 3.6 3.8 3.8 4.1 3.1 3.3 3.5 3.9 4.3 5.1 

Privada 5.8 5.8 5.9 6.0 5.9 6.1 5.8 6.0 6.2 6.5 6.8 7.3 

Pública 3.2 3.5 3.7 3.9 4.0 4.2 3.3 3.4 3.7 4.1 4.5 5.2 

Fonte: Saeb e Censo Escolar (Disponível em: http://ideb.inep.gov.br/resultado/) 
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Quadro 3 - Ensino Médio 

 
IDEB Observado Metas 

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2007 2009 2011 2013 2015 2021 

Total 3.4 3.5 3.6 3.7 3.7 3.7 3.4 3.5 3.7 3.9 4.3 5.2 

Dependência Administrativa 

Estadual 3.0 3.2 3.4 3.4 3.4 3.5 3.1 3.2 3.3 3.6 3.9 4.9 

Privada 5.6 5.6 5.6 5.7 5.4 5.3 5.6 5.7 5.8 6.0 6.3 7.0 

Pública 3.1 3.2 3.4 3.4 3.4 3.5 3.1 3.2 3.4 3.6 4.0 4.9 

Fonte: Saeb e Censo Escolar (Disponível em: http://ideb.inep.gov.br/resultado/) 

 

 

 

Quadro 4 – 3º ano do Ensino Médio 

 

Ideb  Observado Metas Projetadas 

Estado

 

2005

 

2007

 

2009

 

2011

 

2013

 

2015

 

2007

 

2009

 

2011

 

2013

 

2015

 

2017

 

2019

 

2021

 

Rio de 
Janeiro 

3.3 3.2 3.3 3.7 4.0 4.0 3.3 3.4 3.6 3.8 4.2 4.6 4.9 5.1 

Fonte: Saeb e Censo Escolar (Disponível em: http://ideb.inep.gov.br/resultado/) 

 

 

A definição da meta nacional para o Ideb em 6,0 significa dizer que o país deve 

atingir em 2021, considerando os anos iniciais do Ensino Fundamental, o nível de 

qualidade educacional, em termos de proficiência e rendimento (taxa de aprovação), da 

média dos países desenvolvidos, média dos países membros da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)1 observada atualmente. Essa 

comparação internacional foi possível devido a uma técnica de compatibilização entre a 

distribuição das proficiências observadas no Programme for International Student 

Assessment (Pisa)2 e no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb)34.  

O Quadro 5, mostra o comparativo de resultados do Pisa. 

 

                                                           
1 A OCDE é uma organização internacional composta por 34 países que tem como objetivo promover 

políticas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico e o bem-estar social ao redor do mundo. 
2 Programa Internacional de Avaliação de Estudantes - é uma iniciativa de avaliação comparada, aplicada 

a estudantes na faixa dos 15 anos, idade em que se pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória 

na maioria dos países. O programa é desenvolvido e coordenado pela OCDE. Em cada país participante há 

uma coordenação nacional. No Brasil, o Pisa é coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep). 
3 Conforme estabelece a Portaria n. 931, de 21 de março de 2005, o Saeb é composto por dois processos: a 

Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb) e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Prova 

Brasil). 
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Quadro 5 – Comparativo dos resultados do Brasil no Pisa desde 2000. 

 Pisa 2000 Pisa 2003 Pisa 2006 Pisa 2009 Pisa 2012 Pisa 2015 

Número de alunos 
participantes 

4.893 4.452 9.295 20.127 18.589 23.141 

Leitura 396 403 393 412 410 407 

Matemática 334 356 370 386 391 377 

Ciências 375 390 390 405 405 401 

Fonte: Saeb e Censo Escolar (Disponível em: http://ideb.inep.gov.br/resultado/) 

 

Em 2015 o desempenho dos estudantes brasileiros piorou em Matemática, ficando 

muito abaixo da média dos outros países componentes da OCDE que foi 490, como 

mostra o Quadro 6, oscilando entre as posições 57ª e 60ª em um ranking que considerou 

65 economias globais. 

 

Quadro 6 – Comparativo das médias em Matemática com a dos países 

componentes da OCDE 

  

Fonte: Saeb e Censo Escolar (Disponível em: http://ideb.inep.gov.br/resultado/) 

 

Os indicadores4 apresentam estagnação e até mesmo queda na etapa final do 

Ensino Fundamental e no Ensino Médio, este registrando média final de 3,7 numa escala 

de zero a dez. O Ideb projeta o perfil de um grande contingente de estudantes que 

chegarão ao Ensino Superior despreparados, indicando que o Ensino Médio aprofunda 

sua crise, em um estágio preocupante para o futuro da Educação Brasileira. 

Segundo especialistas, como, por exemplo, Priscila Cruz, diretora do Todos pela 

                                                           
4 Apresentamos apenas os resultados, isentando-nos de apresentar críticas, no momento, aos sistemas de 

avaliação. 
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Educação (TPE)5 o Ensino Médio está em crise permanente, pois herda os problemas de 

qualidade do Ensino Fundamental e apresenta um dilema ainda mais grave: preparar uma 

parte dos alunos para ingressar no mercado de trabalho (Ensino Técnico) e outra parte 

para o Ensino Superior (Ensino Propedêutico). Grande parcela dos alunos do Ensino 

Médio, no Brasil, frequenta o chamado “Ensino Tradicional”, cujo objetivo é a preparação 

do jovem para o ingresso ao Ensino Superior. No entanto, a porcentagem de jovens que 

cursa Ensino Superior ainda é baixa, isto é, temos uma grande porcentagem de jovens que 

necessita buscar formação técnica de qualidade que o prepare e o insira diretamente no 

mercado de trabalho. 

 Em busca de uma solução para esses problemas, em fevereiro de 2008, no Rio de 

Janeiro, a Escola SESC de Ensino Médio (ESEM)6 abria suas portas para uma turma de 

jovens estudantes, vindos dos diferentes estados do país. Eram adolescentes 

contemplados com a oportunidade de inaugurar uma experiência inovadora e única no 

cenário da educação no país: Ensino Médio gratuito, em regime de tempo integral em 

escola-residência. 

O projeto acompanhou a diretriz institucional do Serviço Social do Comércio 

(SESC) – entidade mantenedora da Escola - que reconheceu na construção de uma 

comunidade educativa a possibilidade de formar jovens sob o signo da diversidade, 

preparando-os para o mundo do trabalho e para o exercício da liderança e da cidadania. 

 Recorremos ao documento que registra a missão, fins e princípios norteadores do 

Projeto Pedagógico da ESEM7, para ressaltarmos questões que surgem diante das novas 

competências exigidas pela sociedade da informação e da comunicação, do conhecimento 

e da aprendizagem: o Ensino Médio deve preparar os jovens para esse desafio, formando-

os de maneira integral, na totalidade das dimensões humanas: ética, estética e política. 

Prepará-los para o exercício da cidadania consciente; estimulá-los à aprendizagem 

                                                           
5 “Fundado em 2006, o Todos Pela Educação é um movimento da sociedade brasileira que tem como 

missão engajar o poder público e a sociedade brasileira no compromisso pela efetivação do direito das 

crianças e jovens a uma Educação Básica de qualidade. Apartidário e plural, congrega representantes de 

diferentes setores da sociedade, como gestores públicos, educadores, pais, alunos, pesquisadores, 

profissionais de imprensa, empresários e as pessoas ou organizações sociais que são comprometidas com a 

garantia do direito a uma Educação de qualidade. O objetivo do movimento é ajudar a propiciar as 

condições de acesso, de alfabetização e de sucesso escolar, a ampliação de recursos investidos na Educação 

Básica e a melhora da gestão desses recursos. Esse objetivo foi traduzido em 5 Metas, a serem alcançadas 

até 2022, ano do bicentenário da Independência do Brasil. Ainda que não expressem tudo o que precisamos 

conquistar na Educação pública, elas traduzem de forma clara e objetiva o que efetivamente precisamos 

alcançar para mudar de patamar e efetivar os principais direitos educacionais dos alunos”. (Disponível em: 

www.todospelaeducacao.org.br. Acesso em 24 out 2016). 
6 Ver em: http://www.escolasesc.com.br/# 
7 Disponível em: http://escolasesc.edt.com.br/missao-da-escola/. 

https://www.todospelaeducacao.org.br/indicadores-da-educacao/5-metas
http://www.todospelaeducacao.org.br/
http://www.escolasesc.com.br/
http://escolasesc.edt.com.br/missao-da-escola/
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interativa, à capacidade de “aprender a aprender” e continuar aprendendo de forma a se 

adaptar às constantes exigências do mundo globalizado; propiciar a criatividade e o bem 

estar; desenvolver habilidades e competências que possibilitem sua inserção na sociedade 

e no mundo do trabalho de forma produtiva e crítica, criando ambiente propício para 

desenvolvimento da capacidade de liderança e de uma cultura empreendedora que lhes 

proporcionará melhor preparação para a vida; oferecer currículo adequado aos interesses, 

à realidade e às possibilidades da clientela a que se destina. Assim, apresenta um Projeto 

de Qualificação Profissional concomitante à Educação Geral, oferecendo um leque de 

cursos técnicos que os alunos das segundas séries optam e frequentam nas manhãs de 

sábado. 

 Pedagogicamente, a ESEM adota a linha de ensino humanista, tendo como uma 

de suas referências John Dewey, para quem o pensamento não existe isolado da ação. Sua 

ideia básica sobre a educação está centrada na construção e reconstrução de experiências, 

essencial para o desenvolvimento da capacidade de raciocínio e espírito crítico. Sua 

diretriz opõe-se à escola tradicional, centrada no professor (DEWEY, 1979). 

Outra referência utilizada para delinear sua proposta pedagógica é a de Edgard 

Morin, crítico da fragmentação do conhecimento. Morin (2002) propõe o 

desenvolvimento do pensamento complexo por meio do ensino transdisciplinar, capaz de 

formar cidadãos planetários, solidários e éticos, aptos a enfrentar os desafios dos tempos 

atuais. Indica que é necessário reaprender a pensar, buscando entender os saberes como 

resultado dos conteúdos ministrados. Para tanto, os currículos devem ser revisitados, o 

professor deve assumir a postura de mediador do conhecimento e a escola deve considerar 

a complexidade humana, vislumbrando o todo na pequena parte e a parte no todo 

(MORIN, 2003). 

 Favorecendo condições para experimentação, implementação de currículos 

diferenciados e de novas práticas metodológicas e avaliativas, a ESEM foi criada com o 

objetivo de ser escola modelo, contemplando uma forma diferenciada de trabalho 

docente, pois é organizada com turmas de 15 alunos, salas de aula ambiente dotadas de 

quadros interativos e datashow, situadas em alas específicas para cada área do 

conhecimento. A circulação das turmas pelas diversas salas de aula, valoriza a posição do 

educador e dá significado à busca incansável do conhecimento. 

 Os professores da ESEM são, na maioria, residentes contratados em regime de 

dedicação exclusiva e com remuneração compatível com a carga de trabalho e a formação 

exigida. A organização diferenciada de carga horária contempla encontros de área, série 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Racioc%C3%ADnio
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e/ou interdisciplinares, planejamento de atividades docentes e de desenvolvimento de 

projetos científicos e, no contra turno, atendimento às necessidades individuais dos 

educandos. Cada professor residente é orientador (tutor) de um grupo de 10 a 14 alunos 

com os quais se reúne regularmente para tratar de assuntos de natureza pessoal, relacional 

e acadêmica, além de manter contato frequente com as famílias para informa-las sobre os 

progressos e desafios dos jovens. Os professores não residentes não tem a atribuição da 

tutoria, mas devem relatar aos tutores de seus alunos qualquer dificuldade acadêmica, 

relacional ou afetiva observada. 

 A formação continuada do corpo docente e o estímulo à pesquisa estão previstos 

no Projeto Pedagógico. Para esse fim, ao longo do ano letivo, a instituição contempla os 

educadores com uma vasta programação de palestras, cursos e oficinas ministradas por 

especialistas e consultores, inclusive internacionais. São, ainda, estimuladas e 

patrocinadas sua participação em cursos, seminários e congressos também no exterior. 

Além disso, uma Jornada Pedagógica, no início e final de cada semestre letivo, propicia 

momentos intensivos de aprendizagem, trocas, discussões, avaliação e planejamento com 

diferentes modalidades de formação continuada. 

Embora para ingressarem na instituição os alunos tenham que se submeter a um 

processo seletivo formal, composto por disciplinas do núcleo comum e de redação, esse 

não é fator determinante. Associados a esse, uma entrevista individual e em grupo (com 

familiares) revela estudantes com perfil de liderança e a análise socioeconômica prioriza 

o aluno de baixa renda oriundo do ensino regular público. Como consequência, a escola 

contabiliza que 54% dos estudantes pertencem a famílias com renda entre um e três 

salários mínimos. Nesse contexto, a equipe de professores da ESEM se depara com alunos 

oriundos de todos os estados brasileiros, com diferentes histórias de vida, histórico escolar 

ou ainda pouco contato com as diversas áreas do conhecimento, mas com coragem 

suficiente para vivenciar múltiplas experiências distante do aconchego de suas famílias. 

Este é um dos mais importantes diferenciais da escola. 

  Inseridos nessa realidade, o grande desafio dos professores de Matemática é 

oferecer uma “Matemática para todos”, objetivando um saber matemático bem 

sedimentado e, paralelamente, manter o aluno bem preparado interessado e desafiado, 

para que a escola possa prosseguir com “nenhum a menos”8. 

                                                           
8 Referência ao filme dirigido por Zhang Yimou que revela as condições da educação na zona rural chinesa 

na aldeia de Shuiquan, na qual os recursos são tão reduzidos que seu titular, Gao, é obrigado a reservar um 

giz para cada dia letivo. Quando sua mãe adoece, o professor é obrigado a se retirar por algum tempo e o 
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 Após os nove anos de existência do Ensino Médio na ESEM, os resultados do 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) ao longo de cinco anos têm apontado a 

Matemática como uma das disciplinas em que os alunos apresentam maior pontuação, 

mesmo com o decréscimo verificado em 2015, concorrendo com as melhores escolas 

particulares tradicionais do Rio de Janeiro, além de ter seus alunos aprovados nos 

vestibulares isolados de todo país, o que pode ser verificado no Quadro 7, a seguir. 

 

Quadro 7 – Resultados alcançados no ENEM pela Escola SESC de Ensino Médio 

entre 2010 e 2015 

ESCOLA SESC DE ENSINO MÉDIO RESULTADOS ENEM  

APROVAÇÕES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Alunos Concluintes 168 156 158 154 164 158 

Realizaram ENEM 166 156 155 154 162 158 

Taxa de participação (em %) 99 100 98 100 98,78 100  

Média final com redação 715,0 706,3 682,5 720,4 732,34 675,61  

Média final sem redação 665,1 658,8 670,0 663,0 669,73 638,93 

Redação 765,1 753,8 732,3 777,8 794,94 822,31  

Média de Linguagem 642,1 642,3 622,0 629,9 631,59 604,18  

Média de Matemática 710,2 743,3 744,0 722,2 727,17 675,27  

Média C. Humanas 685,8 624,2 680,1 680,5 685,01 668,44  

Média C. da Natureza 622,5 625,5 633,9 691,5 635,15 607,85  
Fonte: Arquivo da secretaria da Escola Sesc de Ensino Médio 

 

 A Figura 1, exposta a seguir, evidencia o alcance das notas dos alunos de Ensino 

Médio no ENEM em Matemática no período de cinco anos.  

 

Figura 1 – Evolução dos números em Matemática do ENEM 

 

Fonte: Saeb e Censo Escolar (Disponível em: http://ideb.inep.gov.br/resultado/) 

                                                           
prefeito não consegue encontrar um substituto que aceite trabalhar nestas condições, contratando a única 

voluntária, Wei Minzhi, de apenas 13 anos, que só cursou o primário. Preocupado com a constante evasão 

escolar, ao deixar a escola, o Professor Gao lhe recomenda que mantenha todos os estudantes na escola, 

não deixando nenhum partir. 
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 Comparando o desempenho dos alunos da ESEM entre 2010 e 2015 apresentados 

acima no Quadro 7, verifica-se que os resultados alcançados por eles está acima daquelas 

da rede pública e da rede privada e Brasil. Observa-se que no ano de 2015, por exemplo, 

os valores atingidos pelas escolas tanto da rede pública (458,5) e rede privada (542,9) do 

Rio de Janeiro quanto do Brasil (475) estão abaixo da alcançada pela ESEM (675,27). 

É possível que esse sucesso tenha sido consequência de um incansável trabalho 

de alicerçamento das habilidades que hipoteticamente os alunos deveriam trazer 

desenvolvidas do Ensino Fundamental e sua reorganização por níveis de dificuldade em 

“grupos de estudo” que funcionaram no contra turno, quando eram programadas 

atividades específicas para contemplar suas especificidades. Esta prática perdurou até 

2014. 

Em 2014, em seu sétimo ano de funcionamento, dando sequência às propostas 

inovadoras presentes desde sua fundação, a direção da escola entendeu ser necessária uma 

revisão do Projeto Pedagógico Cultural e consequentes mudanças curriculares e 

metodológicas que correspondessem às transformações vividas. 

 A proposta, desenhada pelos gestores foi apresentada ao grupo de professores ao 

fim daquele ano letivo. Nela, a reafirmação do objetivo da escola em implementar práticas 

inovadoras aparece com mais força, incentivando a um avanço nos conceitos sobre a 

natureza do trabalho docente. As mudanças propõem, também, a expansão e integração 

dos currículos disciplinares e novas temporalidades nas diversas áreas do conhecimento. 

É um projeto calculado e focado em aprendizagens objetivas e em práticas educativas 

inovadoras. 

 Inovação e práticas inovadoras são cada vez mais relevantes nas sociedades 

contemporâneas. Schumpeter (1961, apud MOTA; SCOTT, 2014) argumenta que 

inovação é essencial para a competição pela sobrevivência num sistema capitalista. 

Atualmente, o conceito de inovação é muito mais amplo do que simplesmente inovação 

tecnológica, muito embora a tecnologia continue sendo um importante estimulador das 

transformações. 

 Em meu estudo, utilizarei o conceito de inovação sugerido por Mota e Scott 

(2014), que indicam as seguintes características para situações de ensino inovadoras: 

alternativas das práticas em curso, flexibilizando regras e arranjos tradicionais; são de 

natureza experimental, sujeitas a avaliações continuas, possibilidades de falhas, 

reorganização e remodelagem dos planejamentos iniciais; são consequência do 

encorajamento a mudanças através da exploração das fronteiras epistêmicas, éticas, 
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disciplinares e de práticas estabelecidas; têm a potencialidade de expandir compreensões 

sobre o grupo envolvido; estimulam o desenvolvimento de situações imaginárias e dos 

impactos destes sobre as rotinas do quotidiano; objetivam a solução de problemas de 

forma transdisciplinar e descentralizada; têm a potencialidade de expandir entendimentos 

e explorações sobre novas funções e utilizações de um objeto; e correspondem à 

aplicações bem-sucedidas de ideias. 

Entendo que os caminhos para a inovação devem utilizar metodologias que 

personalizem e valorizem a aprendizagem independente, estimulando os estudantes a 

encontrar seus próprios caminhos, ir atrás de suas necessidades e interesses, abdicando 

da estrutura de dependência produzida pelo modelo de ensino tradicional.  

 Godin (2008, apud MOTA; SCOTT, 2014) busca uma interpretação dialética do 

conceito de inovação tal que eventos associados com inovação são considerados 

determinantes para viabilizar mudanças. Essas mudanças, por sua vez, levam a novos 

contextos, nos quais os significados se alteram, bem como os conceitos da própria 

inovação. Baldino (1999, p. 221) expressa-se quanto à mudança dizendo que 

 

mudança pode significar a obtenção de um ambiente de aprendizagem 

culturalmente sensitivo, [...], pode significar otimização de currículos [...], 

introdução de novas tecnologias [...], mudança das normas da sala de aula [...] ou 

introdução de métodos de resolução de problemas [...]. Também pode significar 

mudanças dos conhecimentos, das práticas [...] ou das crenças [...] dos 

professores. Mudança também pode significar concentração em questão de 

preconceitos raciais ou de opressão das mulheres [...] ou, simplesmente, uma 

tentativa de melhora do ensino e aprendizagem [...]. 

 

Mudanças no ensino de Matemática, principalmente nas propostas dos educadores 

matemáticos, é algo que está crivado de diferentes sentidos e, como percebemos na 

citação acima, há distintos significados, dependendo do enfoque ou da teoria empregada. 

Mudança significa, ainda, que o importante não é o produto, mas o processo, que 

depende do ritmo do aprendiz, da sua forma de interpretar e transformar as informações 

e os conhecimentos, da sua forma de apropriar-se dos saberes e de compreender e poder 

transformar a realidade. 

 Assim, com o intuito de inovar, em maio de 2016, seguindo o lema de integrar a 

escola à contemporaneidade, em suas demandas histórico-sociais e político-econômicas, 

em que as habilidades associadas com inovação e o uso de tecnologias digitais estão 

ficando cada vez mais relevantes e determinantes, a ESEM lançou a diretriz que será 
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aplicada na escola no ano letivo de 2017: “Juventude Digital - inovações curriculares para 

a escola do Terceiro Milênio”9. A proposta parte do reconhecimento das especificidades 

das atuais juventudes, inseridas e expostas a um mundo altamente tecnologizado e 

amplamente conectado, o que exige diferentes ações educativas. Tal proposta é entendida 

como um novo diálogo em busca da identidade curricular da escola: a opção é por uma 

Educação Híbrida10 alicerçada no tripé pesquisa-ensino híbrido-hackerescolarização. 

 A Pesquisa, presente no currículo desde 2011, por meio do Projeto de Iniciação 

Científica é, atualmente, dividido em duas fases: na primeira fase, na 1ª série, um conjunto 

de módulos tem como objetivo o letramento científico, apresentando a pesquisa como 

princípio pedagógico, alicerce da educação emancipatória; na segunda fase, os jovens 

constituem grupos de pesquisa e elaboram tema, justificativas, objetivos e metodologias. 

O encerramento do projeto acontece ao final da 2ª série, quando os grupos apresentam os 

resultados no Fórum de Iniciação Científica da ESEM. A proposta para 2017 prevê uma 

terceira fase: distribuição de bolsas-pesquisa, na terceira série, para projetos bem 

avaliados no Fórum, com a possibilidade de publicação de artigo em uma das revistas 

científicas do SESC. 

 O Ensino Híbrido segue a tendência de mudança, propondo transformações nas 

relações do jovem com o conhecimento, através da integração das tecnologias digitais 

com foco na personalização das ações de ensino-aprendizagem, buscando desenvolver a 

autonomia e a reflexão. Esta abordagem prevê a necessidade de um olhar positivo na 

utilização de gadgets11 em sala de aula e fora dela, utilizando práticas, tais como as salas 

de aula invertidas, as esemflix12, ambientes de aprendizagem online e redesign das salas 

de aula (entre móveis e símbolos) propiciando variação e alternância aos estímulos da 

aprendizagem. 

                                                           
9 Em setembro de 2016, o Governo Federal apresentou a Medida Provisória (MP) de Reforma do Ensino Médio que 

altera artigos da Lei n. 9.394 (BRASIL, 1996) e da Lei n. 11.494 (BRASIL, 2007) e institui a Política de Fomento à 

Implementação de Escola de Ensino Médio em tempo integral, a flexibilização dos currículos por meio de "itinerários 

formativos". A Escola SESC adiantou-se à tendência de mudança do Ensino Médio, oferecendo práticas no horário 

vespertino e optativa para os alunos, nomeadas como “atendimentos especiais” e que buscavam aprofundar conteúdos 

específicos nas diversas áreas do conhecimento. 
10 “Falar em educação híbrida significa partir do pressuposto de que não há uma única forma de aprender 

e, por consequência, não há uma única forma de ensinar. Existem diferentes maneiras de aprender e ensinar. 

O trabalho colaborativo pode estar aliado ao uso das tecnologias digitais e propiciar momentos de 

aprendizagem e troca que ultrapassam as barreiras da sala de aula. Aprender com os pares torna-se ainda 

mais significativo quando há um objetivo comum a ser alcançado pelo grupo” (BACICH; MORAN, 2015, 

p. 45). 
11 Dispositivos portáteis variados como smartphones, MP3, MP4, players, tablets e outros aparelhos 

relativamente pequenos que desempenham funções específicas 
12 Esemflix v.01 – Criado por Isaac D’Césares. Projeto de virtualização de acervo multimídia de 

Bibliotecas. Ver em http://trampos.co/isaacdcesares. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11494.htm
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 A proposta da hackerescolarização convoca o estudante da 3ª série a escolher entre 

as quatro áreas do conhecimento, duas para expansão e/ou aprofundamento de conteúdo 

e, para isso, a carga horária dessas disciplinas tem acréscimo de duas aulas semanais no 

horário vespertino. 

 Quanto aos docentes, é provável que a geração de professores de Matemática que 

atua na ESEM teve sua formação gestada no contexto escolar tradicional em que a sala 

de aula eficiente remete a um lugar aonde alunos se reúnem para participar, 

disciplinadamente, de exposições de conteúdos teóricos e treinar algoritmos para 

resolução de problemas, além de copiar teorias e resoluções de exercícios do quadro. 

 Por muito tempo esta prática, então percebida como suficiente para alcançar 

objetivos conceituais e procedimentais na aquisição dos conhecimentos, não conseguiu, 

corresponder às aspirações e desafios da sociedade contemporânea, que exige de seus 

membros outros objetivos, os atitudinais, observados no desenvolvimento de habilidades 

e competências tais como pró-atividade, liderança, criatividade e trabalho em grupo. 

Portanto, a sala de aula adequada a esse novo tempo pode ir além, buscando ser um local 

de trabalho conjunto e orientado, onde alunos são desafiados com questões sobre 

conteúdos relacionados a objetivos claros e cujo processo de desenvolvimento de 

habilidades, permanentemente monitorado, seja construído individual e coletivamente na 

riqueza das relações interpessoais. Esta outra sala de aula, assim dinamizada, prioriza a 

contribuição individual e coletiva, a importância da descoberta no processo de construção 

do conhecimento e a relação constante entre o conhecimento e a ação. Este espaço se 

aproxima das propostas da ESEM e o processo assim desenvolvido, inspira-se na teoria 

da aprendizagem que defende a necessidade de os alunos participarem e compreenderem 

o processo de descoberta científica, familiarizando-se com as metodologias das Ciências. 

 Autores como Mota e Scotte Scott (2014) defendem que hoje o mais importante é  

“aprender a aprender”. Nesse sentido, o aluno precisa se enxergar no processo 

educacional a que está submetido, conhecendo seus avanços, fragilidades e 

potencialidades. Esta ideia abre portas a uma nova consideração: a classe não se divide 

mais entre aqueles que sabem e os que não sabem, havendo espaço para um terceiro 

grupo, que não sabe o conteúdo, mas sabe onde encontrá-lo e articular estratégias para 

apreendê-lo. No mundo atual, o mais relevante é a pró atividade de um a pessoa diante de 

uma pergunta da qual ela não tenha resposta. 

Como ainda registram esses autores, o escopo da aprendizagem, que vem se 

estendendo para além da básica aquisição de conhecimentos, inclui também habilidades 
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e preparação para iniciativas diversas, tais como colaborações interdisciplinares, 

trabalhos em equipe, estabelecimento de rede de relacionamentos e habilidade em 

resolver problemas. Essas exigências demandam o desenvolvimento de novas abordagens 

pedagógicas, novos modelos de ensinar e aprender, novos entendimentos acerca de como 

a aprendizagem se ajusta ao longo do curso da vida e sua integração ao contexto de novas 

tecnologias. 

 Bruner (1965, p. 1014), ao criticar o uso metodologias tradicionais expositivas, 

indica que 

 

o ensino eficiente deve ir além da aprendizagem por condicionamento, 

sugerindo situações que desafiem a inteligência dos aprendizes 

impulsionando-os a resolver problemas, analisar, levantar hipóteses, 

discutir, concluir e conseguir transferir conhecimentos para outras 

situações possíveis, utilizando as metodologias científicas próprias de 

cada ciência. 

 

 Nessa linha, Claudio Possani13 sugere que os professores devam abandonar o 

“estilo comum” de dar aula: exposição teórica-exercícios de fixação-dúvidas-exercícios 

de aprofundamento-dúvidas e adotar outro, que exige mais do professor e do aluno, mas 

que lembra a Matemática tal como é praticada pelos matemáticos: instigar os alunos com 

um problema interessante para que tentem buscar a solução, abrir um caminho teórico e 

deixá-los trabalhar. Dessa forma, o professor incentiva o aluno a se tornar um autor de 

ensaios sobre ideias matemáticas, não apenas um “resolvedor” de exercícios propostos. 

Neste processo, o professor deve, ainda, incentivar o hábito da leitura de textos 

matemáticos que podem ser encontrados em livros paradidáticos, jornais e revistas 

especializadas, buscando melhorar a compreensão e assimilação de textos e situações 

problemas e adquirir uma visão mais abrangente da Matemática. Pesquisar a origem e o 

desenvolvimento dos conceitos matemáticos, através da História da Matemática torna, 

para alguns, a disciplina mais próxima, mais contextualizada, mais integrada com as 

outras disciplinas, mais agradável, mais criativa, mais humanizada. 

 Por outro lado, Ausubel (1978) chama a atenção para as desvantagens de uma 

supervalorização do método da descoberta, pois esta pode colocar algumas limitações à 

aprendizagem que se deve fazer também através de metodologias expositivas e por 

transmissão, sob pena da impossibilidade de cumprimento de programas, com 

                                                           
13 Doutor em Matemática pela Universidade de São Paulo (USP), em entrevista concedida à revista Cálculo 

em setembro de 2014. 
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consequentes lacunas de informação, acrescentando que a utilização do método científico 

como única alternativa, em prejuízo de um maior equilíbrio e diversificação das 

metodologias, não produzirá sempre os melhores resultados. 

 Outro problema relativo ao tipo tradicional de ensino da Matemática, conforme 

Silva (2005), é a visão instrumentalista de que o essencial são os cálculos e os 

procedimentos de rotina. A habilidade do uso das ferramentas do cálculo faz parte desta 

área do conhecimento, mas a Matemática não pode se reduzir a isso. Priorizar a aquisição 

da habilidade do cálculo sobre o raciocínio matemático, faz concluir que este se sobrepõe 

àquele e que não se pode avançar no raciocínio enquanto os alunos não conseguirem fazer 

todo o tipo de cálculo. A importância exagerada do cálculo impede muitos alunos de 

avançarem em outras competências. A solução não é erradicar o cálculo que tem, 

naturalmente o seu papel, a crítica está em reduzir toda a aprendizagem da Matemática 

na aquisição dessas técnicas. Para os cálculos, a ideia é aprender a utilizar as calculadoras 

com desenvoltura, devendo essa prática, inclusive, ser parte integrante dos currículos 

atuais, principalmente no que diz respeito a determinados conteúdos específicos. 

Castro, Maia e Alves-Mazzotti (2013) consideram que há um momento de 

transformação, ao menos nos discursos no interior das escolas, apontando uma forte 

tendência em considerar que a Pedagogia praticada até hoje, a que chamam tradicional, é 

insuficiente para suprir as necessidades do homem contemporâneo, havendo uma “nova 

Pedagogia”, que cada um descreve circunstancialmente, e que a substituiria. Essa tensão 

de mudança tem afetado o planejamento e o discurso dos professores, entretanto encontra 

dificuldades de ganhar forma em suas práticas. 

Professores de Matemática, tendo o mesmo tipo de formação acadêmica, podem 

ter práticas profissionais bastante distintas por não pertencerem à mesma vertente 

epistemológica. Alguns estão mais próximos do Ensino de Matemática e outros da 

Educação Matemática (EM), duas correntes fortes no Brasil, hoje. Assim, embora tenham 

em comum a Matemática, o olhar para esse campo do saber pode ser diferente, mesmo 

quando pensam sobre o ensino dessa disciplina. Esta disputa, que se apresenta no cerne 

da escola, também costuma dividir a opinião de grupos de professores que convivem no 

mesmo espaço de trabalho. 

 A Matemática é uma ciência milenar, estruturada em bases lógicas bem definidas, 

enquanto a “Educação Matemática é uma área emergente de estudos não possuindo, 

ainda, uma teoria claramente configurada” (FIORENTINI; LORENZATO, 2009, p. 4). 

Pode-se dizer que a EM é uma área de conhecimento das Ciências Sociais ou Humanas 
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que estuda o ensino e a aprendizagem da Matemática. Assim, “a Educação Matemática é 

resultante de múltiplas relações que se estabelecem entre o especifico e o pedagógico, 

num contexto de dimensões histórico-epistemológicas, psicocognitivas, histórico-

culturais e sociopolíticas” (FIORENTINI, 1994, p. 1). 

 Castro et al. (2004) utilizaram o debate da oposição entre as duas correntes, a 

educação por meio da Matemática versus uma educação para a Matemática, na busca de 

elementos mais valorizados nos argumentos que justificam as opções dos professores de 

Matemática em suas práticas pedagógicas. De acordo com os autores, o principal no 

ensino da Matemática é o desafio da articulação das argumentações. Ensinar Matemática, 

portanto, é planejar a intervenção, realiza-la e refletir sobre ela, para que o estudante 

aprenda refletindo na interação com os pares. 

O professor é um sujeito pertencente a um grupo social de referência e constrói 

seu saber profissional através da experiência acumulada, analisando-a e atribuindo-lhe 

significado, de forma dinâmica e conjunta (CASTRO; MAIA; ALVES-MAZZOTTI, 

2013). O grupo de professores de Matemática da ESEM, que comunga crenças, símbolos 

e valores, vivencia frequentes desafios inspirados por um projeto pedagógico inovador, 

que orienta seu trabalho docente nesse espaço.   

 Castro, Maia e Alves-Mazotti (2013, p. 01) explicam também que as 

representações sociais compartilhadas por grupos extensos de sujeitos devem 

 

ser usadas como um modelo a priori que ajude a compreender as 

práticas individuais. Tal procedimento permite verificar em que medida 

essas práticas se aproximam ou se afastam de padrões identificados no 

grupo de pertença do indivíduo, levantando hipóteses sobre que 

aspectos subjetivos, vinculados à história ou a condições atuais nas 

quais as práticas se desenvolvem, explicariam os comportamentos 

observados. 

 

Decisões individuais de mudanças são complexas, pois mudar ou resistir à 

mudança passa pela formação, pela trajetória profissional, por características pessoais que 

incluem crenças, interesses, vivências, afetos, desafetos e preconceitos. Para Santos 

(2005), essas decisões requerem reflexões de caráter pessoal, permeadas pelo 

desenvolvimento de consciência crítica. Por isso a necessidade da pesquisa educacional 

ter um olhar psicossocial para um maior impacto sobre a prática educativa, sendo 

fundamentais estudos sobre representações sociais que possibilitam entender os processos 

simbólicos que permeiam a interação educativa, os quais não ocorrem num vazio social, 
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tal como enfatiza Alves-Mazzotti (1994). 

Diante do exposto, definimos como objetivo desta pesquisa investigar as 

representações sociais de professores de Matemática da ESEM acerca das práticas 

inovadoras introduzidas na escola e para atingi-lo, elaboramos as seguintes questões de 

estudo: 

 

 Quais práticas que os professores consideram inovadoras e que vêm sendo 

aplicadas em seu trabalho? 

 Quais práticas foram introduzidas a partir das consecutivas demandas 

propostas pela ESEM? 

 Quais os mecanismos que ensejam ou impedem, na visão dos professores, 

inovações nas práticas em Matemática. 

 

Com o intuito de responder estas questões, foram elaborados três capítulos, além 

desta introdução e da conclusão. 

O primeiro apresenta uma discussão sobre o ensino da Matemática, situando-a ao 

longo do contexto histórico brasileiro, além de dados sobre os cursos de formação de 

professores nas universidades brasileiras e caracterizações de modelos de ensino de 

Matemática mais difundidos no Brasil. 

No segundo capítulo, está delineado o quadro teórico-metodológico que 

fundamentou a análise, a Teoria das Representações Sociais na perspectiva moscoviciana 

e o percurso metodológico, focalizando os sujeitos da pesquisa, o instrumento da coleta 

de dados e o procedimento de análise dos dados obtidos. 

No terceiro capítulo, se encontram a análise dos dados bem como as discussões 

dos resultados obtidos. 

Por fim, considerações acerca das relações entre as categorias encontradas, que 

apontam para os aspectos positivos das inovações introduzidas na ESEM, perspectivas 

futuras em relação aos resultados desta pesquisa e que podem servir de base para outras 

pesquisas nessa direção. 
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1. ENSINO DE MATEMÁTICA 

 

 

 Nesse capítulo apresentaremos uma breve história do ensino de Matemática no 

Brasil, pesquisas sobre formação de professores de Matemática realizadas sobre a 

evolução do ensino da Matemática e tendências pedagógicas dos modelos de ensino 

construídos ao longo do tempo, particularmente em relação ao segmento do Ensino Médio 

e as práticas docentes de professores de Matemática. 

 

1.1 - Uma breve história do ensino da Matemática no Brasil. 

 Analisando a história da Matemática ocidental, D’Ambrosio (2008) indica que ela 

acompanha os períodos da história da humanidade: Antiguidade, Idade Média, Idade 

Moderna e Contemporânea. As primeiras escolas científicas foram criadas na Europa 

após o Renascimento, onde tiveram início as discussões sobre a “Matemática Moderna” 

através dos estudos de René Descartes (1596-1650), Pierre de Fermat (1601-1665), Issac 

Newton (1643-1727) e outros. 

 As escolas científico-técnicas dos enciclopedistas franceses Jean-Jacques 

Rousseau (1712-1780) e Johann Pestalozzi (1746-1827) foram criadas na primeira 

metade do século XVIII, mesma época em que se registra o início da intervenção estatal 

na Educação. 

 As pesquisas de Jean-Jacques Rousseau, ao centralizar o processo educativo no 

estudo do desenvolvimento da criança, a qual deveria ser o centro e a finalidade da 

educação, provocou verdadeira revolução na Pedagogia. Esta ideia teve sequência quando 

se vislumbrou uma educação não repressiva, que despertasse o interesse e a curiosidade 

da criança, que partisse do pensamento concreto em direção ao abstrato, da intuição ao 

conceito e que substituísse a tradição pela experimentação, indicando uma clara tendência 

em direção à modernidade na Educação. 

 Johann Heinrich Pestalozzi, principal seguidor de Rousseau, alterou conceitos e 

atividades educativas baseadas no ensino memorístico e mecânico, introduzindo na escola 

situações da vida real que provocaram mudanças no ensino dos anos iniciais, 

particularmente no ensino da Matemática, que evoluiu para um ensino voltado para 

práticas que reproduzissem atividades do cotidiano do estudante (MIORIM, 1995). 

 Essas ideias, que representaram grande avanço para o ensino da Matemática, não 

chegaram a provocar mudanças nos conteúdos ministrados e nos estudos das aplicações 
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Matemáticas em outras áreas do conhecimento. A transição do século XIX para o século 

XX foi marcada pela emergência de reflexões teóricas sobre a Educação voltada para a 

Matemática como uma área de pesquisa. Assim, o século XIX foi considerado o Século 

de Ouro da Matemática (D’AMBROSIO, 2008). 

 Em 1908, com a criação da Comissão Internacional para o Ensino da Matemática, 

foi dado o grande passo para a mobilização internacional em direção à modernização do 

ensino de Matemática. O trabalho dessa comissão tinha como principal objetivo fazer 

levantamentos sobre o ensino de Matemática de diferentes países para que fossem 

apresentados e discutidos em conferências internacionais. Como resultado dessas 

atividades, vários países alteraram programas e métodos do ensino de Matemática. “Esta 

teria sido a primeira tentativa de romper com o ensino da Matemática tradicional que era 

ensinada na escola secundária” (MIORIM, 1995, p. 9, grifo do autor). 

 Em 1924, foi criada a Associação Brasileira de Educação, que desencadeou um 

movimento de renovação da Educação Brasileira, promovendo várias Conferências 

Nacionais de Educação, discutindo questões relacionadas à Educação vigente. A partir da 

década de 1950 as discussões sobre reformas educacionais ganharam grandes proporções 

situadas na dualidade entre o ensino público e o particular, principalmente o religioso14, 

como também nas propostas da Escola Nova15 diante da Educação Tradicional 

(CARVALHO et al., 1996). 

 O marco inicial do movimento de renovação do ensino da Matemática no Brasil, 

se deu com a publicação da Portaria Ministerial n. 19.890, de 30 de junho de 1931 

(BRASIL, 1931), que sinalizava orientações para a reforma do ensino e dos programas 

dos cursos fundamental e secundário, além de sugerir inclusão de  práticas pedagógicas, 

como a do método heurístico16. Tais propostas de modernização encontraram resistências 

para serem implantadas, principalmente pelos defensores do ensino praticado pelos 

jesuítas (GOMES, 2008). 

                                                           
14 “O ensino particular católico era representado pelo Padre Arlindo Vieira, professor e reitor do Colégio 

Santo Inácio e defensor fervoroso da educação católica tradicional e do ensino do tipo clássico-humanista” 

(CARVALHO et al, 1996, p. 50). 
15 O ensino nos moldes da Escola Nova era representado pelo professor Euclides Roxo (1890-1950) 

defensor das reformas do ensino da Matemática já difundidas na Europa, trazendo como ideia 

centralizadora o fato que a educação se desse com práticas voltadas nas atividades cotidianas dos estudantes 

(MIORIM, 1995). 
16 “Métodos heurísticos são algoritmos exploratórios que buscam resolver problemas. Geralmente não 

envolvem a implementação computacional de um conhecimento especializado (por exemplo, um método 

heurístico, para resolver uma equação de segundo grau, não usaria, necessariamente, a fórmula de Básckara, 

mas buscaria, por outros métodos, uma solução que atendesse à equação). Por este motivo, muitas vezes, 

esses métodos são classificados como “busca cega” (BUENO, 2009, p. 1). 
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 Seguindo uma tradição clássico-humanista, a educação dominante no Brasil, 

durante mais de 200 anos, foi a praticada pelos padres da Companhia de Jesus, os jesuítas, 

que acreditavam que seu “ensino seria o único capaz de formar o “verdadeiro homem”, o 

“homem completo”, o homem das classes dirigentes, o que teria capacidade de atuar em 

qualquer área, de descobrir, de imaginar... para outros executarem” (MIORIM, 1995, 

p.113-114, grifo do autor). Embora se tenham poucas informações sobre o ensino da 

Matemática nesse período, sabe-se que em algumas escolas elementares eram ensinadas 

as quatro operações algébricas e a geometria e que seus estudantes se destacavam em 

carreiras profissionais como historiadores, cronistas, letrados e poetas. Entretanto, poucos 

alimentavam interesse por Matemática ou pelas Ciências Naturais. 

 Apesar dos vários movimentos de renovação do ensino da Matemática, esta 

modernização teve reflexos tardios no Brasil. As discussões sobre mudanças ganharam 

espaço nos primeiros Congressos Nacionais de Ensino de Matemática na década de 1950 

e os ideais do Movimento da Matemática Moderna (MMM) inspiraram transformações 

significativas no ensino da Matemática no país. 

 Dambro (2006) explica que o MMM foi idealizado e divulgado por um grupo de 

matemáticos que usavam o pseudônimo de Nicolas Bourbaki, que propunha a forma 

axiomática, dedutiva na apresentação dos conteúdos, seguindo uma organização 

sistemática e estrutural. 

 

Um fator importante na divulgação e fortalecimento do Movimento da 

Matemática Moderna foi a criação da Comissão Internacional para 

Estudos e Melhoria do Ensino da Matemática (CIAEM), em 1950, cuja 

primeira reunião foi presidida por Jean Piaget e Gustave Choquet e da 

qual também fizeram parte Georges G. Papy, Caleb Gattegno, Emma 

Castelnuovo, Jean Dieudonné, Edwart W. Beth, Zoltan Paul Dienes 

dentre outros. A influência dos membros dessa comissão nos rumos do 

ensino da Matemática foi determinante (DAMBRO, 2006, p. 28). 

 

 Destacam-se como fatos importantes, que foram marcos o Ensino da Matemática 

a partir dos anos de 1950, a criação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA)17, 

em 1952, simultaneamente com a realização de Colóquios Brasileiros de Matemática, que 

foram importantes para levar a pesquisa em Matemática e seu ensino a todo território 

nacional, colocando o Brasil em destaque internacionalmente (D’AMBROSIO, 2008); e 

                                                           
17 Criado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e voltado para 

estímulo à pesquisa científica em Matemática e à formação de pesquisadores, bem como para difusão e 

aprimoramento da cultura Matemática no país. Disponível em: 

http://www.impa.br/opencms/pt/institucional/historia.html. Acesso em 22/08/2016. 

http://www.impa.br/opencms/pt/institucional/historia.html
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a realização, em 1955, do I Congresso Brasileiro de Ensino de Matemática, em Salvador, 

tendo como precursora a professora Martha de Souza Dantas, uma das protagonistas do 

Movimento da Matemática Moderna no Brasil. 

 Tantos esforços para renovação não acarretaram grandes mudanças no ensino da 

Matemática no Brasil, direcionando as pesquisas da área na busca de melhor compreensão 

do processo ensino e aprendizagem, baseando-as em teorias psicológicas como as de Jean 

Piaget, Carl Rogers, Jerôme Bruner, Burrhus Skinner e David Ausubel. Os encontros 

desses grupos de pesquisa entre matemáticos, psicólogos e educadores culminaram, no 

final da década de 1970, com o surgimento da EM no Brasil. 

É nesse período que surge a Sociedade Brasileira de Educação Matemática 

(SBEM) e os primeiros programas de pós-graduação em EM. Podemos afirmar que ao 

final do século XX havia no Brasil uma comunidade de educadores matemáticos que 

contava com uma associação própria, a Sociedade Brasileira de Educação Matemática 

(SBEM), que congregava cerca de 12 mil associados (FIORENTINI, 1994). Porém, 

apesar da quantidade crescente de pesquisas voltadas para a melhoria do ensino da 

Matemática no Brasil, nossos estudantes continuam obtendo um dos piores índices de 

aproveitamento nas avaliações nacionais e internacionais em Matemática, como foi 

apresentado no início desse trabalho. 

 

1.2 - Sobre a formação dos professores de Matemática 

Não há dúvidas de que o papel do professor é determinante para o bom 

desempenho escolar dos alunos, embora outros fatores – como escolaridade dos pais, 

infraestrutura escolar, acesso a livros e outros bens culturais – influenciem a 

aprendizagem. A formação dos professores e a valorização da carreira também são 

quesitos que impactam no sucesso dos alunos. 

Os primeiros cursos de formação de professores de Matemática no Brasil foram 

criados pela Universidade de São Paulo (USP), em 1934, oferecidos nas Faculdades de 

Filosofia, Ciências e Letras. Os professores que lecionavam Matemática nesses cursos 

ocupavam-se apenas com a transmissão dos conteúdos, desprezando questões 

pedagógicas, essenciais à construção do conhecimento, como registra Miorim (1995). 

Com a Reforma Universitária, Lei n. 5.540 (BRASIL, 1968), os Cursos de Licenciatura 

em Matemática passaram a ser oferecidos nos Institutos e Departamentos de Matemática. 

Os primeiros cursos de Licenciatura em Matemática apresentaram em seu quadro 

professores engenheiros vindos das Academias Militares e Escolas Politécnicas. Por 
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serem profissionais com notório saber matemático e visão absolutista da disciplina sem 

ter formação pedagógica, geraram uma dinâmica de ensino “moldando a imagem do 

professor rígido e da ciência dura” (CURY, 2001, p. 14, grifo do autor). O resultado disso 

foi uma geração de professores com formação essencialmente conteudista aliada, em 

geral, à visão absolutista, em que, conforme Ernest (1991, p. 7), “o conhecimento 

matemático é feito de verdades absolutas e representa o domínio do conhecimento 

incontestável”. Infelizmente, essas concepções continuam presentes nas práticas dos 

cursos de Licenciatura e muitos professores de Matemática reproduzem conceitos 

semelhantes em suas aulas. “Essas atitudes formam, então, estereótipos que têm afastado 

gerações de alunos da possibilidade de apreciar a beleza da Matemática, de desenvolver 

o raciocínio lógico e crítico a que ela nos capacita” (CURY, 2001, p. 14). 

A formulação do currículo escolar reflete a percepção da Matemática pela 

sociedade. Segundo Thompson (1992), ela é considerada por muitos apenas uma 

disciplina formada por axiomas, definições, propriedades e teoremas geométricos, 

operações aritméticas precisas, algoritmos de cálculo e manejo algébrico com resultados 

infalíveis. Esta visão absolutista da Matemática com aspecto formal de conteúdos 

imutáveis, prontos e acabados configuram-na como uma disciplina fria e sem lugar para 

a investigação, interação, ludicidade e criatividade. 

 Hoje, as propostas para o ensino da Matemática exigem uma concepção moderna 

do ensino dessa disciplina e formar professores capacitados para encarar esse desafio deve 

ser o objetivo dos programas de formação de professores. Porém, para traçar as reformas 

necessárias nos cursos de formação inicial com uma postura diferente da tradicional, é 

importante verificar o perfil do profissional desejado, que se encontra delineado na meta 

15 do Plano Nacional de Educação em vigor18. 

Os professores de nosso tempo devem entender e apresentar aos alunos uma 

Matemática investigativa, uma ciência em que o avanço se dá através do processo de 

pesquisa utilizado na resolução de problemas que ajude os estudantes a compreenderem, 

explicarem, organizarem e criticarem a realidade que os cerca. “Nossa sociedade em 

geral, e nossos alunos em particular, não veem a Matemática como a disciplina dinâmica 

que ela é, com espaço para a criatividade e emoção” (D’AMBROSIO, 1993, p.35). 

Portanto, o grande desafio do educador matemático é traduzir essa visão para o ensino. 

Nessa direção, segundo D’ Ambrosio (1993), há uma grande necessidade de 

                                                           
18   Meta 15, PNE 2014/2014.  

Disponível em:    http://pne.mec.gov.br/images/pdf/pne_conhecendo_20_metas.pdf. Acesso em 15/04/2017  

http://pne.mec.gov.br/images/pdf/pne_conhecendo_20_metas.pdf
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atualizar os programas de formação de professores, pois um professor de Matemática 

formado em um curso tradicional, dificilmente estará preparado para enfrentar o desafio 

de novas propostas curriculares. A mesma autora indica que se, em geral, o professor 

ensina da maneira como lhe foi ensinado, portanto, como acreditar que pode haver 

aprendizagem de forma alternativa, se o professor nunca teve este tipo de experiência em 

sala de aula enquanto aluno? 

Segundo D'Ambrosio (1996) o professor de Matemática do século XXI deve 

aprender as ideias matemáticas de forma alternativa. Disciplinas como Cálculo, Álgebra, 

Estatística e Geometria, entre outras, presentes no currículo do ensino superior, deveriam 

visar a investigação, a resolução de problemas, as aplicações, assim como a análise 

histórica, sociológica e política do desenvolvimento da disciplina, exigindo uma nova 

percepção do estudo da Matemática. Porém, para muitos docentes do ensino superior, isto 

está além de seus planejamentos acadêmicos. 

As mudanças necessárias nos cursos de Licenciatura em Matemática exigem da 

comunidade de educadores matemáticos a busca de variações para propiciar ao futuro 

professor experiências matemáticas que simulem atividades de uma comunidade de 

pesquisa. Algumas sugestões de D’Ambrosio (1996, p. 39) seriam, então, que 

 

o conteúdo do ensino superior seja revisitado em outras áreas do 

conhecimento. Disciplinas que tenham como objetivo a identificação e 

resolução de problemas e a reflexão pessoal de cada aluno sobre o seu 

próprio processo de aprendizagem. Tais objetivos, principalmente a 

identificação de problemas e a reflexão sobre a aprendizagem, não 

fazem parte dos cursos existentes em muitos programas de formação. 

São essenciais, disciplinas que questionem o conhecimento matemático 

como algo pronto e acabado, analisando procedimentos arbitrários que 

levam à legitimação de certas formas Matemáticas e ao descarte de 

outras. A análise histórico-social e política da gênese do conhecimento 

matemático é um campo fértil para se explorar a Matemática como uma 

criação humana e, como tal, entender suas riquezas e suas fraquezas.  

 

Para a autora, é necessário incorporar experiências nesse sentido com licenciandos 

desde o início de sua formação. 

Projeto desenvolvido e aplicado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

por exemplo, voltado à formação do professor-pesquisador, resultou avanços 

consequentes do envolvimento de futuros professores na problematização de situações de 

ensino, seguido da elaboração de propostas de ação, implementação dessas propostas e 

análise dos resultados, que evidenciaram que os licenciandos participantes do projeto 
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desenvolveram uma atitude reflexiva sobre sua prática educacional (D'AMBROSIO; 

CAMPOS, 1992). 

 

1.3 - Práticas docentes de professores de Matemática. 

 As práticas educativas utilizadas por professores das instituições brasileiras 

públicas ou privadas, apresentam aspectos e características de concepções distintas de 

Educação que, ora se complementam, ora divergem. Observam-se também, tendências 

com as mesmas características, porém nomeadas de formas distintas por se originarem 

em diferentes épocas e contextos históricos, sociais, políticos, econômicos e culturais. 

Para Libâneo (2009), a opção pelo professor por um ou mais modelos de ensino indica a 

concepção, valor e finalidade que ele atribui ao seu trabalho, o sentido que dá à relação 

professor-aluno e a visão que tem de mundo e de sociedade. 

Diante da variedade de modelos de ensino difundidos no Brasil, com suas 

respectivas terminologias e caracterizações, priorizamos aqueles apresentados no estudo 

de Almeida (2011), que destaca as principais tendências de ensino que vem influenciando 

as práticas educativas dos professores de Matemática nos últimos 15 anos e que 

apresentaremos em seguida. 

 

1.3.1 - Ensino por Transmissão 

Nessa perspectiva o conhecimento é visto como sendo cumulativo, absoluto e 

linear, em que o professor propicia informações e conhecimentos perfeitamente 

elaborados e acabados a serem absorvidos pelos alunos. O método desse modelo é 

baseado na exposição oral dos conteúdos e os procedimentos didáticos e as relações 

interpessoais não levam em conta as realidades socioculturais dos estudantes. 

Carvalho (2005) explica que na metodologia tradicional por transmissão, o ensino 

da Matemática segue três componentes: a) conceituação através de aulas teóricas, com 

apresentação de definições, proposições e deduções de propriedades e fórmulas, buscando 

ampliar conceitos conhecidos; b) manipulação algébrica e/ou geométrica, através de 

exercícios de fixação, que oportuniza aplicações dos conceitos transmitidos nas aulas 

teóricas; e c) aplicação, que objetiva relacionar o conhecimento teórico com a solução de 

situações concretas. Esta mesma estrutura é observada em grande parte dos livros 

didáticos de Matemática. 

Para Cachapuz, Praia e Jorge (2002, p. 143) esse tipo de ensino corresponde a uma 

“didática repetitiva, de base memorística e de ritmo uniforme... onde o papel do erro é 
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entendido como negativo e o aluno é considerado como uma tábua rasa”. O professor é 

ativo e o aluno executa as prescrições em atitude passiva. Ainda segundo os autores, a 

concepção mais tradicional, nessa abordagem, preconiza que a construção do 

conhecimento científico se dá pela observação e tem como base epistemológica o 

Empirismo, no qual a fonte de todo conhecimento é a observação, repetição e acumulação 

de experiências. 

Para Libâneo (2009), a tendência desse tipo de ensino é a liberal tradicional, 

apresentando uma visão elitista do processo ensino-aprendizagem, onde o conhecimento 

pode ser visto como acúmulo de informações e a principal função da escola é preparar os 

indivíduos para o desempenho de papéis sociais, de acordo com as aptidões individuais. 

Fiorentini (1994) classifica essa abordagem como formalística-clássica, que tem 

no professor o elemento essencial na transmissão dos conteúdos. As propostas de tarefas 

e avaliações priorizam e valorizam a aquisição de conhecimentos baseados em 

memorização e reprodução de procedimentos e raciocínios já desenvolvidos pelo 

professor ou pelos livros, deixando de lado a pesquisa, a criatividade e a problematização 

da realidade na aplicação dos conhecimentos. Por consequência, as avaliações ocorrem 

de maneira formal, do tipo normativa e classificatória. 

Muitas dessas práticas são ainda comuns em nossas salas de aula, justificadas pela 

sobrecarga de conteúdos matemáticos dos currículos escolares, muitas vezes destituídos 

de significados para os estudantes. Nesse sentido, Fiorentini (1994) propõe a análise e a 

reformulação dos currículos escolares, levando em conta os conteúdos matemáticos que 

realmente interessam aos alunos do Ensino Básico. 

Importante citar que alguns passos estão sendo dados nessa direção, pois em 2015 

a sociedade brasileira foi convidada pelo Ministério da Educação (MEC) a participar de 

uma consulta pública para opinar sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), um 

documento que visa nortear e definir os conteúdos que os alunos deverão estudar a 

cada etapa de ensino em todo território nacional. A base específica para o Ensino 

Médio, segundo divulgação do MEC, deverá estar finalizada até meados de 201719. 

 

1.3.2 - Ensino Tecnicista 

A introdução da tendência tecnicista no Brasil, segundo Libâneo (2009), se dá, 

efetivamente, ao final dos anos 60 com o intuito de implementar no sistema educacional 

                                                           
19 Ver http://basenacionalcomum.mec.gov.br/documentos/bncc-2versao.revista.pdf. 
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o modelo político econômico pregado pelo regime militar, visando o controle de 

comportamentos individuais face aos objetivos estabelecidos. Conforme explica 

Fiorentini (1994, p. 46), 

 

a tendência tecnicista é uma corrente de origem americana que, 

pretendendo otimizar os resultados da escola e torná-la “eficiente” e 

“funcional”, indica como soluções para os problemas do ensino e da 

aprendizagem, o emprego de técnicas especiais de ensino e de 

administração escolar. Esta seria a pedagogia “oficial” do regime 

militar pós-64 que pretendia inserir a escola nos modelos de 

racionalização típico do sistema de produção capitalista (grifado pelo 

autor). 

 

Marca do autoritarismo do regime militar, a adoção do modelo tecnicista, segundo 

Libâneo (2009), defende uma educação rígida, na qual a relação professor-aluno é 

estruturada em papeis bem definidos: ao professor cabe a tarefa de ensinar transmitindo, 

eficientemente, informações precisas, objetivas e rápidas, incluindo a utilização de 

tecnologias educacionais, módulos de ensino e multimídias. Seu objetivo é o de produzir 

indivíduos "competentes" para o mercado de trabalho. Cabe ao aluno receber, aprender e 

fixar as informações. Debates e questionamentos são desnecessários, assim como as 

relações pessoais e afetivas dos sujeitos envolvidos. 

Mizukami (1986) indica que, nessa abordagem, a Educação se preocupa com os 

aspectos observáveis e mensuráveis e as avaliações objetivam constatar se o aluno 

aprendeu e atingiu os objetivos propostos nos planejamentos. Mesmo com o ensino 

centrado no aluno, seus conhecimentos prévios continuam não sendo levados em 

consideração. 

Para Fiorentini (1994), a finalidade do ensino da Matemática nessa tendência 

consiste em desenvolver habilidades e atitudes computacionais e manipulativas, 

capacitando o aluno para a resolução de exercícios ou de problemas-padrão. 

 

1.3.3. Ensino por Descoberta 

Segundo Cachapuz, Praia e Jorge (2002), por volta dos anos 70 surge outra nova 

tendência de ensino, consequência das demandas de setores da sociedade diante do 

crescente desenvolvimento tecnológico e das novas necessidades de consumo. O novo 

modelo prega a autonomia dos estudantes para qualquer tipo de aprendizado: o método 

científico é o rumo para a descoberta da realidade. 

Em base epistemológica Empirista-Indutivista, pela qual o estudo das Ciências é 
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feito através do método científico, cabe ao professor programar, estimular e orientar em 

sequência detalhada e rigorosa, o processo da descoberta científica, com base em 

conteúdos, procedimentos e atitudes (AMARAL, 2000). No processo ensino-

aprendizagem, despreza-se qualquer incorporação do senso comum e ainda não são 

considerados os conhecimentos prévios dos alunos. 

Nessa perspectiva de ensino, segundo Libâneo (2009), destaca-se a tendência 

liberal através da Pedagogia Liberal Renovada, que engloba outras correntes, como a 

Renovada Progressivista e a Renovada Não Diretiva, ligada ao movimento Escola Nova. 

A escola renovada propõe um ensino centrado na autoeducação, ou seja, valoriza o aluno 

e o grupo como sujeitos do conhecimento. A atitude de aprendizagem parte do interesse 

dos alunos que aprendem, necessariamente, pela experiência. Valoriza-se a pesquisa, as 

tentativas experimentais e as descobertas. 

Segundo Fiorentini (1994), através do ensino por descoberta, que o autor 

identifica como tendência empírico-ativista, o professor deixa de ser o elemento central 

do ensino, passando a ser orientador e facilitador do processo, cabendo ao aluno uma 

atitude proativa, tornando-se assim o centro da aprendizagem. Nessa dinâmica, a partir 

dos interesses dos estudantes, são escolhidas situações problema adequadas ao seu nível 

de desenvolvimento cognitivo. O método de ensino consiste na motivação dos alunos 

através de propostas de atividades desenvolvidas em pequenos grupos, com rico material 

didático e em ambiente estimulante para o desenvolvimento de experimentos e pesquisas. 

Ainda de acordo com Fiorentini (1994), as características pedagógicas desse 

modelo são que o aluno aprende fazendo e que a aprendizagem se dá através das 

discussões nas conclusões, generalizações ou abstrações, intuitiva e indutivamente, 

decorrentes das visualizações, manipulações, medições, contagens e cálculos utilizados 

no processo. 

Nessa linha, a história do ensino da Matemática indica que a “Matemática é 

ensinada por seus valores utilitários, suas relações com as outras Ciências e suas 

aplicações para resolver problemas do dia a dia” (FLEMMING, 2005, p. 14), através de 

atividades experimentais, de resolução de problemas e do método científico. 

Para Cachapuz, Praia e Jorge (2002), esta abordagem de ensino apresenta uma 

tentativa de romper com o ensino por transmissão, pois, teoricamente, é centrada no 

aluno, mas em verdade, o foco principal desse modelo é a “metodologia científica”. 
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1.3.4 - Ensino Construtivista 

Fiorentini (1994) destaca que nas décadas de 1960 e 1970, o ensino da Matemática 

no Brasil foi influenciado pelo Movimento da Matemática Moderna (MMM), 

consequência da mobilização e engajamento de matemáticos e professores nos cinco 

Congressos Brasileiros de Ensino da Matemática realizados em 1955, 1957, 1959, 1961 

e 1966. Este autor destaca que, neste período, prevaleceu a tendência formalista-moderna, 

caracterizada pela ênfase ao uso da linguagem, no rigor e nas justificativas. O ensino 

continuou centrado no professor que, ainda pelo método de transmissão, demonstrava 

rigorosamente todas as regras e propriedades no quadro enquanto o aluno continuava 

passivo e distante de aprendizagens significativas. 

 Os resultados das práticas escolares utilizadas sob essa tendência, apresentaram 

mais fracassos do que avanços, direcionando os educadores a buscar apoio nas teorias 

psicológicas como a de Jean Piaget. Fiorentini (1994, p. 46) afirma que 

 

a tendência formalista-moderna, assim como ocorreu com a clássica, 

pecou pelo reducionismo à forma de organização/sistematização dos 

conteúdos matemáticos. Em ambas, a significação histórico-cultural e 

a essência ou a concretude das ideias e conceitos ficariam relegados a 

segundo plano. 

 

Das pesquisas dos processos cognitivos sobre a aquisição e elaboração de 

conhecimentos, emerge o nome de Emilia Ferreiro20, que pesquisou, especificamente, o 

processo intelectual pelo qual as crianças aprendem a ler e a escrever, nomeando sua 

teoria de construtivismo. Seus estudos serviram de base científica para propostas 

pedagógicas semelhantes, que também foram nomeadas de construtivistas, como a 

própria teoria de Piaget e outras anteriores, como a de Lev Vvgotsky. 

As pesquisas de Emilia Ferreiro e o termo construtivismo começaram a ser 

divulgados no Brasil ao final da década de 1970 e firmaram-se a partir da década de 1980 

nas escolas brasileiras: foi a chamada “onda construtivista”. Priorizando a 

experimentação, o estímulo à dúvida, ao desenvolvimento de raciocínios e a pesquisa em 

                                                           
20 Psicóloga e pesquisadora argentina, nascida em 1937. Doutorada em Genebra sob a orientação de Jean 

Piaget, propôs uma nova abordagem do processo de aquisição da língua escrita pela criança e renegou a 

visão associacionista, afastando-se do modelo tradicional de alfabetização. De acordo com ela, “a língua 

escrita deve ser entendida como um sistema de representação da linguagem, opondo-se à ideia que a língua 

escrita é considerada como codificação e decodificação da linguagem. [...] Ela propõe uma mudança 

conceitual sobre alfabetização e destaca a não neutralidade desse processo, que considera dois elementos 

imprescindíveis em sua realização: o objeto de conhecimento (a língua escrita) e o sujeito cognoscente (que 

quer conhecer)” (MOREIRA, 2015, p. 13-14). 
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grupo, entre outras atividades que estimulam a participação direta do aluno no processo 

de construção do conhecimento, a Educação passa a ter como centro das discussões o 

processo de construção do conhecimento pelo aluno. Daí o termo “construtivismo”, 

indicando que a aprendizagem se dá pela participação direta do estudante na construção 

do conhecimento. Nesta perspectiva, enfatiza-se a importância do erro como sendo uma 

oportunidade na rota da aprendizagem, o material didático utilizado deve ser familiar ao 

universo do aluno, condena-se a rigidez nos procedimentos de ensino e as avaliações 

padronizadas. 

Mizukami (1986) registra que na abordagem construtivista, o processo 

educacional tem como primeiro passo provocar situações de desequilíbrio nos alunos e o 

objetivo é que ele busque respostas por si próprio, possibilitando todas as hipóteses e 

tentativas que uma atividade real propicia: “o ensino deve ser baseado no ensaio e no erro, 

na pesquisa, na investigação, na solução de problemas por parte do aluno, e não em 

aprendizagem de fórmulas, nomenclaturas, definições, etc” (MIZUKAMI, 1986, p. 76). 

Ao professor cabe evitar a rotina, propor e orientar problemas interessantes e inéditos 

sem, entretanto, apresentar as soluções. Dessa forma, sua função é provocar 

desequilíbrios ao criar os desafios. Nessa tendência, o professor deve atuar como 

investigador, pesquisador e orientador, levando o estudante a trabalhar da forma mais 

independente possível. 

Sob a abordagem construtivista, a Matemática é vista como resultante da interação 

do homem com o ambiente e, para Fiorentini (1994, p. 55), a principal finalidade do 

ensino da Matemática, para os construtivistas, é de natureza formativa: 

 

Os conteúdos passam a desempenhar papel de meios úteis, mas não 

indispensáveis, para a construção e desenvolvimento das estruturas 

básicas da inteligência. Ou seja, o importante não é aprender isto ou 

aquilo, mas sim aprender a aprender e desenvolver o pensamento 

lógico-formal. 

 

Nos estudos deste autor, a Matemática é vista como uma construção humana 

formada por estruturas e relações abstratas entre formas e grandezas, reais ou possíveis. 

 

1.3.5 - Ensino Contemporâneo 

No ensino por transmissão e por descoberta não se levavam em conta os 

conhecimentos prévios dos alunos, nem as estruturas e os mecanismos necessários para 

construção de seus conhecimentos. Por isso, um novo modelo de ensino surgiu, tendo 
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como base uma nova forma de pensar as Ciências e que foi nomeado como Ensino 

Tecnicista. Esses modelos representaram avanços em suas épocas, mas, nos dias atuais, 

segundo Almeida (2011), razões internas - como sobrevalorizar a aprendizagem dos 

conceitos e desvalorizar finalidades educacionais e culturais ligadas aos valores e às 

atitudes dos alunos - e razões externas - como o não acompanhamento da formação de 

professores e a não articulação entre a investigação educacional e a prática docentes -

fizeram com que novas formas surgissem para melhor pensar a Educação. 

 Uma dessas novas formas é a abordagem de ensino por pesquisa (CACHAPUZ; 

PRAIA; JORGE, 2002). O ensino, nessa perspectiva, contribui para o desenvolvimento 

pessoal e social dos estudantes, pois valoriza a História das Ciências no contexto 

sociocultural. Nesse sentido, observa-se a prevalência da teoria de vygotskyana que 

prioriza o desenvolvimento num contexto social, histórico e cultural, buscando a 

conversão de relações sociais em processos mentais, mediada por instrumentos e signos. 

 Nessa abordagem, que Mizukami (1986) chama de abordagem sociocultural, a 

interação homem-mundo e sujeito-objeto é imprescindível para que o ser humano se 

desenvolva e se torne sujeito de sua práxis. Segundo a autora, não há modelos de 

respostas, o que há são tantas respostas quantos forem os desafios, onde a elaboração e o 

desenvolvimento do conhecimento estão ligados ao processo de conscientização. Quanto 

à metodologia, suas características básicas são: atividade, diálogo e crítica. A autora ainda 

destaca que no panorama educacional brasileiro, a teoria mais difundida dessa abordagem 

foi elaborada por Paulo Freire. De acordo com ele, a Educação assume caráter amplo, não 

circunscrita ao ambiente escolar, nem a um processo de educação formal, mas a um 

processo de construção da cidadania, que implica uma escola diferente da que se tem 

atualmente. 

Em relação ao ensino da Matemática, na perspectiva de ensino contemporâneo, 

pode-se relacionar duas das tendências elencadas por Fiorentini (1994), que são a 

tendência histórico-crítica e a socioetnocultural. A tendência histórico-crítica trata da 

aprendizagem significativa, que acontece quando o aluno consegue atribuir sentido e 

significado às ideias matemáticas e sobre elas é capaz de refletir, estabelecer relações, 

justificar, analisar, discutir e criar. “A tendência socioetnocultural traz uma visão 

antropológica, social e política da Matemática e da EM. Parte-se de problemas da 

realidade, inseridos em diversos grupos culturais, que gerarão temas de trabalho na sala 

de aula” (FLEMMING, 2005, p.15). A Matemática perde aquela visão de ciência pronta 

e acabada, desconectada do mundo real, como propunha a tendência formalista. Agora 
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ela passa ser vista como um saber prático, relativo, não tão universal, mas dinâmico, 

produzido histórico e culturalmente nas diferentes práticas sociais. 

 Outra abordagem contemporânea importante é a do modelo de Ciência-

Tecnologia-Sociedade (CTS), que coloca em xeque a crença na neutralidade da ciência e 

na visão apenas dos aspectos positivos do desenvolvimento tecnológico. Sua 

característica principal é “contemplar a historicidade do conhecimento científico e a 

relação entre o progresso científico e tecnológico com o desenvolvimento social” (FAHL, 

2003, p. 52). 

 Para Libâneo (2009), nessa abordagem, o importante não é a transmissão de 

conteúdo específico, mas sim o despertar para uma nova forma da relação com as 

experiências vividas. O diálogo é seu método básico e a relação horizontal entre educador 

e estudante torna-os sujeitos do ato do conhecimento. No âmbito das ideias pedagógicas 

essa tendência também se apoia em Paulo Freire. No âmbito da EM, tem-se apoiado na 

EtnoMatemática, que leva em consideração a realidade sócio cultural do aluno, o 

ambiente em que ele vive e o conhecimento que ele traz de casa. Seu principal idealizador 

é Ubiratan D'Ambrosio21. 

 

1.3.6 - Ensino Híbrido 

 O ensino híbrido segue uma tendência de mudança que ocorreu em praticamente 

todos os serviços e processo de produção de bens que incorporaram as tecnologias 

digitais. É uma abordagem que combina atividades presenciais e atividades realizadas por 

meio de tecnologias digitais e de informação e comunicação. As propostas de combinação 

são muitas, porém, na essência, a estratégia consiste em colocar o foco do processo de 

aprendizagem no aluno. Nessa abordagem, o aluno estuda o material em diversas 

situações e ambientes e a sala de aula passa a ser o ambiente de aprender ativamente, 

realizando debates, resolução de problemas ou projetos, com o apoio do professor e 

colaborativamente com seus pares (BACICH et al, 2015). 

 Este tipo de ensino propõe o aproveitamento do tempo do professor, a ampliação 

do potencial da ação educativa visando intervenções efetivas, o planejamento e o 

                                                           
21 Ubiratan D’Ambrosio apresentou em agosto de 1984, no V Congresso Internacional de Educação 

Matemática, em Adelaide, Austrália, sua teorização para uma linha de pesquisa. Nascia, ali, o Programa de 

Pesquisa EtnoMatemática, motivado pela procura de entender o saber/fazer matemático ao longo da 

História da Humanidade, contextualizado em diferentes grupos de interesse, comunidades, povos e nações 

“EtnoMatemática propõe um enfoque epistemológico alternativo associado a uma historiografia mais 

ampla. Parte da realidade e chega, de maneira natural através de um enfoque cognitivo com forte 

fundamentação cultural, à ação pedagógica” (ESQUINCALHA, 2003, p. 5). 
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acompanhamento personalizado de cada aluno, a oferta de experiências de aprendizagem 

que estejam ligadas às diferentes formas de aprender dos alunos, a aproximação da 

realidade escolar com o cotidiano do aluno e o consequente engajamento dos alunos no 

aprendizado (BACICH et al, 2015). 

 Para Mota e Scott (2014), o escopo da aprendizagem vem se estendendo, para 

além da básica aquisição de conhecimentos, incluindo também habilidades e preparação 

para iniciativas diversas, tais como colaborações interdisciplinares, trabalhos em equipe, 

estabelecimento de rede de relacionamentos e habilidade em resolver problemas. Essas 

exigências demandam o desenvolvimento de novas abordagens pedagógicas, novos 

modelos de ensinar e aprender, novos entendimentos acerca de como a aprendizagem se 

ajusta ao longo do curso da vida e sua integração ao contexto de novas tecnologias 

disponíveis. Assim, “a grande novidade é que há elementos direta e progressivamente 

relacionados aos processos educacionais, como as tecnologias digitais, que até 

recentemente não existiam ou estabeleciam uma relação somente tangencial com a 

educação” (MOTA; SCOTT, 2014, p. 38). 

 Morán (2015) ao discorrer sobre metodologias ativas, classifica o ensino híbrido 

como um tipo de “blended”22, que articula processos mais formais de ensino-

aprendizagem com os informais, de educação aberta e em rede, e cita a definição de 

Christensen, Horn e Staker (2013, p. 7 apud MORÁN, 2015, p. 25) para explicá-lo: 

 

O ensino híbrido é um programa de educação formal no qual um aluno 

aprende, pelo menos em parte, por meio do ensino online, com algum 

elemento de controle do estudante sobre o tempo, lugar, modo e/ou 

ritmo do estudo, e pelo menos em parte em uma localidade física 

supervisionada, fora de sua residência. 

 

As diversas abordagens dos processos de ensino-aprendizagem, sem dúvida, 

representaram grandes avanços na Educação e no ensino da Matemática e, nos dias atuais, 

o ensino híbrido parece ser o mais adequado para acompanhar as rápidas mudanças de 

um mundo cada vez mais globalizado. 

Um dos diferenciais da ESEM é a adoção do ensino híbrido, que pode gerar 

experiências inovadoras e promover reflexões sobre as práticas educativas de professores 

de Matemática, possibilitando o desenvolvimento de “Uma Educação Matemática para 

todos”.  

                                                           
22 Do inglês blend, mistura. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO – METODOLÓGICO 

 

 Neste capítulo, serão apresentadas quatro seções relativas ao referencial teórico-

metodológico, sujeitos que participaram da pesquisa, técnicas de coleta e de análise de 

dados. 

 

2.1 A Teoria das Representações Sociais 

 Os professores se autoconstroem num processo complexo, marcado por 

experiências pessoais, formativas e profissionais, interagindo em diversos cenários 

através da ótica que utilizam para perceber e agir sobre os fatos e o mundo em que está 

inserido. Segundo Alves-Mazzotti (2014), as práticas pedagógicas utilizadas por 

professores nas instituições de ensino estão condicionadas por valores, crenças, modelos 

e símbolos que nelas circulam, o que Serge Moscovici (1978) chamou de representações 

sociais ao desenvolver a grand théorie, a Teoria das Representações Sociais. 

 Neste estudo, utilizaremos a Teoria das Representações Sociais como referencial 

teórico-metodológico, pois em seu grupo de pertença e com ele, o professor compartilha 

e constrói conhecimentos, sendo no “cotidiano de suas relações, no seu viver e conviver” 

(MADEIRA, 1998, p. 47), quando se encontra com seus parceiros, conversam entre si, 

trocam informações, legitimam seus conhecimentos criando universos consensuais, que 

elaboram representações sociais as quais orientaram os seus fazeres. 

 A noção de representação social introduzida por Moscovici (1978) se refere ao 

saber do senso comum, construído por informações, atitudes, crenças e valores 

compartilhados por um grupo a respeito de um objeto social e que resulta de um processo 

de apropriação e reconstrução da realidade em um sistema simbólico. Conforme Jodelet 

(2001) as representações sociais são uma forma de conhecimento socialmente elaborado 

e compartilhado, que os indivíduos constroem para apreender os objetos que povoam sua 

vida cotidiana, de modo a permitir que eles dominem o ambiente, comuniquem-se entre 

si e, sobretudo, situem-se perante outras pessoas e grupos. 

 Moscovici (2003, p. 9) afirma que as representações alicerçam as realidades do 

nosso cotidiano, estabelecendo as associações que nos mantém unidos como um grupo. 

Em suas palavras, 

 

o conhecimento emerge do mundo onde as pessoas se encontram e 

interagem, do mundo onde os interesses humanos, necessidades e 
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desejos encontram expressão, satisfação ou frustração. Em síntese, o 

conhecimento surge das paixões humanas e, como tal, nunca é 

desinteressado. 

 

 Moscovici (1978) considera que entendemos o mundo através de nossas 

percepções. Todos reagem a fenômenos, pessoas ou fatos no plano cognitivo, afetivo e 

social, entretanto, é pela compreensão que se processam as informações pois, estímulos 

e reações estão vinculados às representações geradas junto ao grupo de pertença. “A 

representação social é uma modalidade de conhecimento particular que tem por função a 

elaboração de comportamentos e a comunicação entre os indivíduos” (MOSCOVICI, 

1978, p. 26). 

 As representações sociais têm uma estrutura de dupla natureza, a conceitual e a 

figurativa, fazendo “corresponder a cada figura um sentido e a todo sentido uma figura” 

(MOSCOVICI, 1978, p. 65), tornando “o conceito e a percepção de certo modo 

intercambiáveis” (idem, p. 57). Os processos que formam e mantêm as representações 

sociais em funcionamento foram denominados por Moscovici (1978) de objetivação e 

ancoragem, dois processos complementares e concomitantes “sendo por meio deles que 

o discurso científico acaba sendo apropriado pelo sujeito” (PAÉZ, 1987; VALA, 2000 

citados por BÔAS, 2004, p. 148). 

 A objetivação é o processo em que conceitos abstratos são materializados em 

realidades concretas. Para Moscovici (1984, p. 38-40), "objetivar é reproduzir um 

conceito numa imagem" até que "essa imagem se converta num elemento da realidade em 

vez de só ser um elemento do pensamento". A ancoragem é o processo de reconhecimento 

de objetos não familiares utilizando categorias previamente conhecidas. Ancorar é 

“classificar e dar nome a alguma coisa. Coisas que não são classificadas e que não 

possuem nome são estranhas, não existentes e ao mesmo tempo são ameaçadoras”. 

(MOSCOVICI, 2003, p. 71). A objetivação “busca criar verdades óbvias para todos, 

enquanto a ancoragem, ao contrário, refere-se à intervenção de determinismos na gênese 

e transformação dessas verdades” (CHAMON, 2006 citada por PEIXOTO; FONSECA; 

OLIVEIRA, 2013, p. 5). 

 Da grand théorie decorreram desdobramentos. Jodelet (2011, p. 21) reconhece 

que há “duas escolas historicamente reconhecidas: a de Aix en Provence e a de Genebra, 

que se diferenciam como “estruturalista” e “sociogenética” da perspectiva “processual” 

mais clássica, correspondente as orientações delineadas por Moscovici, a qual ela se 



44 
 

incumbiu de aprofundar voltando-se especialmente aos processos de objetivação e 

ancoragem. 

 Alves-Mazzotti (2008, p. 28) explica que Jodelet definiu “a objetivação como uma 

operação imaginante e estruturante que dá corpo aos esquemas conceituais, reabsorvendo 

o excesso de significações, procedimento necessário ao fluxo das comunicações”, e 

distinguiu três fases nesse processo: construção seletiva, esquematização estruturante e a 

naturalização. 

 Quanto a ancoragem, Alves-Mazzotti (2008, p. 29) afirma que Jodelet buscou 

mostrar que, nesse processo, a intervenção do social “se traduz na significação e na 

utilidade que são conferidas à representação” e que, relacionado à objetivação, articula 

três funções básicas da representação: a função cognitiva de integração da novidade, a 

função de interpretação da realidade e a função de orientação das condutas e das relações 

sociais, permitindo compreender 

 

(a) como a significação é conferida ao objeto representado; (b) como a 

representação é utilizada como sistema de interpretação do mundo 

social e instrumentaliza a conduta; (c) como se dá sua integração em 

um sistema de recepção e como influencia e é influenciada pelos 

elementos que aí se encontram (idem, p.30-31). 

 

 Abric (1998) desenvolveu a Teoria do Núcleo Central, definindo que uma 

representação social possui uma estrutura formada por dois sistemas: um sistema central 

ou núcleo central e um sistema periféricos. Bôas (2004, p. 146) apresenta as quatro 

funções básicas das representações sociais dentro do enfoque estrutural de Abric, 

reproduzindo a explicação do autor: 

 

(...) função de saber: permite compreender e explicar a realidade (...); 

função identitária: define a identidade do grupo além de salvaguardar a 

sua especificidade (...); função de orientação: guia comportamentos e 

práticas; função justificadora: permite justificar a posteriori as tomadas 

de posição e comportamentos (ABRIC, 1994a, p. 15-18) 

 

 As investigações de Doise sempre estiveram centradas nas relações entre grupos 

De acordo com ele, as representações sociais são “princípios geradores de tomadas de 

posição ligadas a inserções específicas dentro de um conjunto de relações sociais e que 

organizam os processos simbólicos que intervêm nessas relações (DOISE, 1985, p. 246). 

 No Brasil, como registra Almeida (2009, p. 718), “observa-se uma maior inserção 
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de três grandes pesquisadores, com suas respectivas abordagens – Abric, Doise e Jodelet 

–, todos eles discípulos de Moscovici, mas que representam diferentes formas de enfocar 

e investigar as representações”. 

 A abordagem processual brevemente descrita neste capítulo é a que adotaremos 

no estudo que procurou investigar as representações sociais de professores de Matemática 

da ESEM acerca das práticas inovadoras adotadas pela escola, na medida em que, 

segundo Alves-Mazzotti (2008, p. 21), “por suas relações com a linguagem, a ideologia 

e o imaginário social e, principalmente, por seu papel na orientação de condutas e das 

práticas sociais, as representações sociais constituem elementos essenciais à análise dos 

mecanismos que interferem na eficácia do processo educativo”. 

 

2.2. Procedimentos Metodológicos 

Nesta seção serão apresentados os sujeitos que participaram da pesquisa,  

procedimentos de coleta e de análise de dados. 

 

2.2.1 - Os sujeitos participantes da pesquisa 

 Foram sujeitos desta pesquisa, oito professores que compõem a equipe de 

Matemática da ESEM e da qual a pesquisadora é elemento integrante. Dentre esses, 

quatro são homens e quatro são mulheres, todos são Licenciados em Matemática e têm 

curso de Pós-Graduação Lato Sensu. Três têm Mestrado Profissional e um é mestrando 

em Educação. Quatro possuem mais de 20 anos de experiência profissional e todos têm 

mais de 12 anos de exercício no magistério. A faixa etária dos professores varia de 35 a 

48 anos. 

 

2.2.2 – Técnica de coleta de dados: entrevista semiestruturada 

 Quem se aventurou pelo campo da pesquisa qualitativa já experimentou a 

dificuldade em convencer os sujeitos a participarem de entrevistas que serão objeto de 

análise do pesquisador, ainda mais quando este também pertence à instituição. 

 O fato de não ter alcançado a participação de todos os professores da equipe de 

Matemática da ESEM, foi porque a pesquisadora se encontrava licenciada na época da 

coleta de dados por ter sofrido uma cirurgia nos ligamentos da mão direita e as entrevistas 

não puderam ocorrer nas dependências da escola e sim em sua residência. 

Assim, oito entre os onze professores que compõem a equipe juntamente com a 

pesquisadora, concederam entrevista individual, sob a forma semiestruturada, uma das 
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formas que permite uma maior interação entre o pesquisador e o entrevistado, pois o 

pesquisador deixa o entrevistado falar, mas sem perder seu foco, razão pela qual um 

roteiro básico é indicado (MAY, 2004). 

Portanto, um roteiro contendo 25 questões (apêndice 1) foi validado junto ao 

grupo de Prática de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Estácio de Sá. 

As perguntas foram agrupadas em quatro blocos que foram elaborados tomando 

como norteador um modelo adaptado de série temporal, no qual um conjunto de dados 

que se refere a um mesmo fato e é ordenado no tempo, em períodos distintos. Kasmin et 

al (2014, p. 3) explicam que: 

 

Uma série temporal um conjunto de dados, relativos a um único fato, 

observados a um intervalo regular de tempo. Uma característica 

relevante das séries temporais é a dependência serial, ou seja, ao 

observar o mesmo fato em períodos diferentes, ou seja, período após 

período cria-se uma interdependência entre os dados, pois a conjuntura 

na primeira observação irá interferir nos resultados observados 

posteriormente. Tal dependência serial pode ser observada por um 

número indefinido de períodos, a intensidade e duração da dependência 

serial é característica única da série analisada e reflete a natureza do fato 

observado. Ao se observar uma série temporal, observa-se, na verdade, 

uma trajetória, que descreve o comportamento de um determinado fato. 

 

Em nosso estudo, nos interessou verificar que práticas os professores foram 

desenvolvendo ao longo de seu percurso de formação e de profissionalização. Assim, os 

quatro blocos focalizaram momentos distintos da vida acadêmica e profissional dos 

professores. 

O primeiro bloco contém cinco perguntas que buscaram conhecer as experiências 

vividas pelo professor enquanto aluno ainda no Ensino Básico, suas preferências em 

relação às disciplinas, à Matemática, lembranças marcantes sobre suas aulas e seus 

professores. No segundo bloco, com oito perguntas, focalizamos a opção pela 

Licenciatura em Matemática, como havia sido a graduação, as aulas relativas ao processo 

ensino-aprendizagem. O terceiro bloco, continha seis perguntas e centrou-se nos desafios 

da docência no início da carreira como professor de Matemática. O último bloco era 

formado por quatro perguntas que buscou coletar relatos sobre possíveis mudanças em 

suas práticas pedagógicas, as facilidades e os desafios encontrados para desenvolver a 

proposta de ensino da ESEM. O Quadro 8 apresentado em seguida, mostra como foram 

compostos os quatro blocos de perguntas. 
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Quadro 8 – Quatro blocos de perguntas que compõem o roteiro da entrevista 

semiestruturada. 

1º bloco 2º bloco 3º bloco 4º bloco 

1.Durante o Ensino 

Básico, quais 

disciplinas tinham sua 

preferência? 

2.Você gostava de 

Matemática? Por quê? 

3.Como eram as aulas 

de Matemática? Você 

se lembra de alguma 

aula que gostou muito? 

E de uma de que não 

gostou? 

4.Algum professor foi 

marcante em sua 

trajetória escolar? Por 

que? 

5.E algum professor de 

Matemática foi 

marcante? O que ele 

fazia que o fez se 

lembrar dele? 

6.O que o levou a optar 

pelo curso de 

Matemática? 

7.Qual universidade 

cursou?  Em que ano se 

licenciou? 

8.Como foi sua 

formação acadêmica? 

9.O que mais chamou 

sua atenção durante o 

curso? 

10.Como eram as aulas 

de Didática e Práticas de 

ensino/aprendizagem da 

Matemática? 

11.Você se lembra de 

alguma aula de 

Didática? Como foi? 

12.Você se lembra de 

alguma aula de Práticas 

de ensino/aprendizagem 

da Matemática? Como 

foi? 

13.Ao final do curso, 

como se sentiu em 

relação a seu preparo na 

universidade para ser 

professor de 

Matemática? 

14.No início de sua 

carreira, como você 

ensinava Matemática? 

15.Que dificuldades você 

encontrou para ensinar da 

Matemática nas escolas 

que lecionou? 

16.Como você enfrentou 

essas dificuldades? 

17.Como seus alunos 

eram avaliados por você? 

18.O que era priorizado 

nas avaliações? 

19.Você considera que os 

alunos aprendiam 

Matemática? O que você 

acha que eles aprendiam 

bem? E o que não 

aprendiam? 

20.A ESEM tem uma 

proposta inovadora para o 

ensino de Matemática. 

Como você tem 

desenvolvido essa 

proposta com seus alunos? 

21.Você encontra 

dificuldades para ensinar 

Matemática conforme essa 

proposta? 

22.Como você tem 

enfrentado essas 

dificuldades? 

23.Como os alunos têm 

sido avaliados por você? 

24.O que tem sido 

priorizado nessas 

avaliações? 

25.No que essa proposta é 

diferente do que você fazia 

no início de sua carreira?  

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

As de entrevistas individuais tiveram a duração média de 40 minutos, foram 

gravadas em áudio e posteriormente transcritas literalmente para serem analisadas. 

 

2.2.3 – Técnica de análise de dados: análise categorial temática 

As respostas obtidas foram submetidas a análise de conteúdo conforme proposto 

por Bardin (2006), com o objetivo de levantarmos indícios da possível representação 

social de práticas inovadoras elaboradas pelos professores de Matemática da ESEM. 

A análise de conteúdo é um conjunto de instrumentos metodológicos que buscam 

interpretar o que foi dito em entrevistas ou observado em depoimentos. Nesta pesquisa, 

foram utilizadas as etapas da técnica proposta pela autora: 1ª etapa - pré-análise, momento 

em que todo o material coletado foi organizado de forma a agrupar todas as respostas a 

cada pergunta feita, constituindo o corpus de análise; 2ª etapa - categorização, em que 

foram agrupadas respostas semelhantes, buscando classifica-las em temas ou categorias 

para melhor entendimento do sentido do discurso; e 3ª etapa - quando foram realizadas 

as interpretações e estabelecidas considerações acerca das relações entre as categorias. 
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A escolha desta técnica se justifica em estudos que adotem como referencial a 

Teoria das Representações Sociais, devido a possibilidade de interpretar as comunicações 

dos sujeitos investigados nas entrevistas e considerar também as observações feitas pelo 

pesquisador. Além disso, a análise de conteúdo é vista como uma alternativa quando se 

deseja pesquisar valores, atitudes, crenças e opiniões por meio de dados qualitativos, onde 

a subjetividade se faz necessária e possibilita ao pesquisador desenvolver a criatividade, 

intuição e imaginação a partir da fala dos sujeitos e do que não foi dito. 

Após idas e vindas no material coletado, procurou-se identificar relações entre 

ideias próximas (subcategorias) que propiciaram o surgimento de categorias mais 

abrangentes que as representasse. Foram construídas, então, seis categorias. Neste 

processo, procuramos compreender e interpretar o sentido da fala dos sujeitos 

estabelecendo também as diferenças entre as temáticas identificadas. Para melhor 

empreendimento da análise, elaboramos três quadros contendo os blocos de perguntas, as 

subcategorias e as categorias criadas. Os Quadro 9, 10 e 11 apresentados em seguida, 

ilustram como foram construídas as categorias para análise. 

 

Quadro 9 - Categorias e subcategorias relativas ao primeiro e segundo blocos de perguntas 

 
 Subcategorias Categoria 

 Matemática e outras 

disciplinas 

I - Experiências que geraram a escolha 

profissional 

 Desafio 

1º Bloco Facilidade 

 Competência II - Vivências metodológicas e 

relacionais em sala de aula  Motivação 

 Método tradicional 

 Carisma 

 Afetividade 

2º Bloco Vocação III - Escolha pelo curso de Matemática 

 Predileção 

Conveniência 

Necessidade de trabalho 

  Fonte: elaborado pela autora 

 

Quadro 10 - Categorias e subcategorias relativas ao terceiro blocos de perguntas 

 Subcategorias Categoria 

 

 

2º Bloco 

Currículo compartimentado e 

descontextualizado 

 

IV - Formação docente 
 

 

 

Desinteresse dos professores 

das necessidades dos alunos 

Visões das disciplinas 

pedagógicas 

Só a experiência prepara 
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3º Bloco 

Reprodução do modelo em 

que aprendeu 

 

 

V - Modelos de ensino e 

avaliação no início da carreira 
Pressões institucionais por 

utilização de um modelo 

Avaliação quantitativa e 

qualitativa 

Projeto de pesquisa 

Ações pedagógicas 

  Fonte: elaborado pela autora 

 

Quadro 12 - Categorias e subcategorias relativas ao quarto blocos de perguntas 

 Subcategorias Categorias 

 Aprendizagem 

individualizada e interativa 

 

 

VI - Vivências na ESEM diante 

das propostas inovadoras 
 Planejamento 

4º Bloco Pro atividade do professor 

com o uso das TICS 

Habilidades e Competências 

Autorreflexão docente 

Práticas inovadoras 

  Fonte: produzido pela autora 

 

 Na Categoria I, Experiências que geraram significado às preferências, foram 

agrupados relatos das memórias afetivas que motivaram os professores a desenvolver o 

gosto pela Matemática ou por outra área de estudos. A Categoria II, Vivências 

metodológicas e relacionais em sala de aula, foi caracterizada pelas narrativas dos 

professores sobre as experiências e vivências escolares no Ensino Básico. A Categoria 

III, Escolha pelo curso de Matemática, agrupou depoimentos sobre os motivos que 

influenciaram os professores a optar pelo curso de Licenciatura em Matemática. A 

Categoria IV, Formação docente, congregou falas sobre o papel da Universidade na 

formação profissional da carreira do professor de Matemática. A Categoria V, Modelos 

de ensino e avaliação no início da carreira, agrupou falas que relacionaram as práticas 

dos professores no início da sua trajetória profissional. E a Categoria VI, Vivências na 

ESEM diante das propostas inovadoras, contém o agrupamento dos relatos que abordam 

as práticas inovadoras utilizadas pelos professores na ESEM. 

 As análises das seis categorias, por sua vez, conduziram à elaboração de três novas 

categorias, mais abrangentes: Vivencias que geraram a escolha profissional, Formação 

docente e seus reflexos nas práticas pedagógicas do professor em início de carreira e 

Desafios na escola ESEM diante das propostas inovadoras. A reanálise dessas novas 

categorias permitiram identificar as possíveis representações sociais dos professores de 
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Matemática da ESEM acerca de suas práticas inovadoras. A seguir apresentamos o 

Quadro 13 que ilustra o caminho da análise empreendida. 

 

Quadro 13 – Percurso analítico para investigação das representações sociais de práticas 

inovadoras de professores de Matemática da ESEM 
 

 

 

 

1º 

Bloco 

Subcategorias 
Categoria 

 

Considerações 

preliminares de cada 

categoria 

Reflexões para a 

conclusão final: 

PRÁTICAS 

INOVADORAS 

Matemática e outras 

disciplinas 

Experiências que 

geraram a escolha 

profissional 

 

 

 

 

 

 

Vivências que geraram 

a escolha profissional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuições do percurso  

de formação e experiência  

docente para os desafios 

de um projeto que visa 

praticas pedagógicas  

inovadoras 

Desafio 

Facilidade 

Competência Vivencias 

metodológicas e 

relacionais em 

sala de aula 

Motivação 

Método tradicional 

Carisma 

Afetividade 

 

2º 

Bloco 

 

 

 

 

 

 

 

Vocação Escolha pelo 

curso de 

Matemática 
Predileção 

Conveniência 

Necessidade de trabalho 

Currículo 

compartimentado e 

descontextualizado 

 

 

 

Formação docente 

 

 

 

 

Formação docente e 

seus reflexos nas 

práticas pedagógicas do 

professor em início de 

carreira 

Desinteresse dos 

professores das 

necessidades dos alunos 

Visões das disciplinas 

pedagógicas 

Só a experiência prepara 

 

3º 

Bloco 

Reprodução do modelo 

em que aprendeu 

 

 

Modelos de 

ensino e avaliação 

no início da 

carreira 

Pressões institucionais por 

utilização de um modelo 

Avaliação quantitativa e 

qualitativa 

Projeto de pesquisa 

Ações pedagógicas 

 

 

4º 

Bloco 

Aprendizagem 

individualizada e interativa 
 

 

Vivencias na 

ESEM diante das 

propostas 

inovadoras 

 

 

 

Desafios na escola  

ESEM diante das 

propostas inovadoras 

Planejamento 

Pro atividade do professor 

com o uso das TIC 

Habilidades e 

Competências 

Autorreflexão docente 

Práticas inovadoras 

Fonte: elaborado pela autora 

 

 No próximo capítulo está exposta a análise e a discussão dos resultados. 
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3. ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 

 Os resultados serão apresentados em seis seções conforme as categorias 

construídas e delineadas no capítulo anterior. Os trechos das falas dos professores 

reproduzidos ao longo do capítulo foram selecionados por serem as mais representativas 

entre as vozes do grupo. Os professores serão identificados com a letra P seguido de 

numeração correspondente. 

 

3.1.  Categoria 1 - Experiências que geraram a escolha profissional 

Esta categoria é caracterizada pelas vivências dos professores, o gosto pela 

Matemática, focalizando aspectos, tais como a linguagem da disciplina, modelos das 

aulas e desafios que a disciplina oferece. Nas entrevistas, a Matemática aparece entre 

outras áreas de estudo na preferência dos professores durante o Ensino Básico devido a 

facilidade no desenvolvimento do raciocínio lógico e na utilização de sua linguagem, 

como afirma o professor: 

 

Minhas disciplinas de preferência no ensino básico foram Matemática, claro que é a 

matéria que eu leciono, gostava bastante de biologia também. ( P. 1)  

A Matemática, eu tinha facilidade, eu não sei exatamente o que que me encantava. Eu 

olhava aquilo eu não achava difícil, eu entendia aquela linguagem, era uma linguagem 

que codificava tranquilamente. (P. 8) 

 

Eu sempre gostei muito de língua estrangeira, sempre gostei muito de inglês, era uma 

disciplina que eu tinha muito prazer. Gostava de geografia. Era uma matéria também 

que embora no meu tempo exigia muita... tinha que decorar muitas coisas, não era como 

hoje né. É, mas eu gostava de Geografia e de Matemática.(P. 7) 

 

 Quando estes professores se referem à Matemática como linguagem, eles a 

associam a uma codificação que tinha significado e sentido, não apresentavam dificuldade 

e os aproximavam da disciplina. 

No contexto escolar, o interesse pela Matemática foi despertado pelas vivências 

de práticas pedagógicas que chamavam a atenção por apresentarem algum atrativo que 

diferenciava das aulas comuns, ditas tradicionais, como afirmam os dois professores: 

 

A professora passava bastantes desafios e aquilo chamava muito a minha atenção. Ela 

não ficava presa só aos conteúdos (P.1) 
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Matemática, minha disciplina de trabalho, não foi sempre a minha área predileta não. 

Eu fui gostar de Matemática só no nono ano, por conta de uma professora, enfim que fez 

com que a coisa ficasse mais, mais interessante. (P. 3) 

 

A professora, na época pra me motivar, ela me convidou pra fazer parte de uma 

olimpíada de Matemática que acontecia nas escolas municipais.(P. 8) 

 

Foi entre as aulas não tradicionais, indicação de sete dos professores, que a 

preferência pela Matemática foi motivada. Como pelo gosto de encarar o desafio, como 

num jogo, uma competição, gerando divertimento e satisfação com a valorização da 

participação e dos acertos, como expresso nas afirmações a seguir: 

 

Era o gosto pelo desafio mesmo que mais me atraía. Eu me sentia desafiada, cada vez 

que eu acertava, eu me sentia valorizada. Então eu gostava por isso! (P.2) 

 

E para mim Matemática é um desafio, era um jogo... exatamente, o desafio de buscar 

soluções para aquelas questões né? Era para mim um... um grande divertimento, era 

como se fosse um jogo. O acerto era ganhar, o erro era o perder. (P. 8) 

 

O uso de desafios nas aulas de Matemática, segundo Moser (2008), tem o objetivo 

de envolver os alunos em atividades de aprendizagem e motiva-los a persistir na busca de 

soluções que estimulem o desenvolvimento de habilidades e competências. Desafiá-los, 

incentivá-los a se superarem e receberem o reconhecimento do seu esforço e resultado 

positivo traz um retorno importante. Em sua pesquisa sobre o uso de desafios nas aulas 

de Matemática, Moser (2008) concluiu que os alunos se mostram mais motivados, 

capazes de criarem seus próprios desafios e entusiasmados com as atividades 

desenvolvidas. 

Para esses professores parece, portanto, o uso de desafios e jogos utilizados é 

considerada uma importante estratégia para o estímulo ao estudo da Matemática, tornando 

as aulas mais interessantes. Conforme as palavras de Freire (2000, p. 47), “às vezes, mal 

se imagina o que pode passar a representar na vida de um aluno um simples gesto do 

professor. O que pode um gesto aparentemente insignificante valer como força formadora 

ou como contribuição à do educando por si mesmo”. Para um estudante, o 

reconhecimento de sua participação valorosa e competente leva-o à motivação. O 

reconhecimento dos pais, professores e colegas incentiva-o a persistir, a buscar o novo e 

desenvolver o gosto pela Matemática. 

Podemos concluir, portanto, que as possibilidades que a relação com o ensino e a 
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aprendizagem matemática pôde produzir, foram vivenciadas pelos professores desta 

pesquisa ressaltando alguns pontos, tais como: o processo de desenvolvimento do 

raciocínio, a linguagem codificada e a oportunidade de aprender Matemática por meio de 

jogos e desafios. Estes foram os principais fatores que emergiram e tornaram-se 

significativos nas experiências vivenciadas pelos professores, transformando-se em 

norteadores quando escolheram a profissão de professor de Matemática. 

 

3.2. Categoria II: Vivências metodológicas e relacionais em sala de aula 

Essa categoria é caracterizada pelos relatos das memórias afetivas sobre as aulas 

de Matemática e de outras disciplinas, seja oriundos do contexto acadêmico, seja das 

relações interpessoais e das marcas que essas vivências deixaram na vida escolar dos 

professores entrevistados. A fala de todos os professores entrevistados indica que as aulas 

eram majoritariamente expositivas e que a aprendizagem se dava por meio de um 

processo mecânico de repetição e que ainda os assuntos estudados eram 

descontextualizado, passando longe da vivência do estudante, como afirmam os 

professores: 

 

Então, alguns temas assim chamavam atenção, mas... as aulas que eu tive, todas as aulas 

que eu tive sempre foram muito tradicionais. E na universidade isso piorou muito, né? 

(P.2) 

 

Nada... nada não tradicional, as aulas eram bem tradicionais inclusive em todas as, as 

escolas que eu estudei.... Então eu não tive essa experiência com uma sala de aula 

diferenciada, era uma sala de aula bem convencional, tanto na colocação das cadeiras 

quanto na forma de ministrar as aulas. (P.3) 

 

 A trajetória expressa pelos professores acima destacados foi marcada pela força 

do modelo de ensino tradicional, onde o professor detém o conhecimento e a metodologia 

adotada influencia diretamente o olhar do estudante sobre uma Matemática, distante da 

realidade do cotidiano, baseada em repetições e numa aprendizagem mecânica, como 

também expressa outro professor: 

 

As aulas eram expositivas, simplesmente. Eram na base de decorar e um processo 

mecânico de repetição, de repetição, repetição, até você não errar mais. Mas assim nada 

era inovador, nada, nada tratava do cotidiano, era tudo para além, como se eu fosse 

entender aquilo num outro momento da minha vida. Não. Não, mas todas as disciplinas 

eram do mesmo modo. Era sempre alguém dizendo, alguém que detinha o conhecimento 
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falando sobre aquilo e a gente tentando acompanhar. Não tinha muita interlocução, não 

tinha muito diálogo. (P.4) 

 

 As práticas vivenciadas por todos os professores, correspondem à concepção do 

ensino por transmissão em que os alunos são levados a acreditar que a Matemática é 

formada por um corpo de conceitos verdadeiros, estáticos e inquestionáveis e que fazer 

Matemática é saber e aplicar as regras transmitidas pelo professor, sem jamais ser dada a 

oportunidade ou necessidade ao aluno de investigar, explorar, descobrir ou criar 

conhecimento. A fala do professor reproduzida a seguir, expressa as demais: 

 

Eu terminei o Ensino Médio, na época era segundo grau né, em 85 então quer dizer 

estudava em escolas tradicionais... e o ensino da Matemática era o professor no quadro, 

dando a matéria e a página do livro para resolver exercício. Não tinha contextualizações, 

não tinham... dinâmicas, era basicamente assim... aula! (P. 6) 

 

Outros pontos ressaltados por todos os professores apontam para uma trajetória 

escolar que os fez despertar e cultivar o sentimento de admiração, carinho e empatia por 

seus mestres através da comunicação, afetividade, carisma, simpatia e competência 

técnica, independentemente da área de ensino, como aparece nos relatos a seguir: 

 

É, eu tive uma professora de língua portuguesa. Além da aula de língua portuguesa ela 

gostava muito de falar sobre etiqueta, comportamento, ela era de fato uma educadora. 

Ela se preocupava com tudo que a gente fazia em sala de aula e fora dela. (P.1) 

 

Uma professora de Matemática espetacular, mas além de ser uma excelente professora, 

de ter uma postura muito boa como professora, ter domínio de conteúdo, ela era um ser 

humano fantástico e era muito carinhosa. Muito atenta às dificuldades dos alunos e as 

facilidades. É, sempre muito amorosa, sempre muito prestativa. Era uma professora que 

lembro dela com muito carinho. (P.2) 

 

Eu atribuiria exatamente a pessoa que ensinou Matemática no nono ano para mim. E que 

ela era, do modo dela, muito rigorosa e muito afetuosa, muito amorosa. Então ela fazia 

a mesma Matemática, acredito eu, que todos os outros professores faziam. Mas ela, o 

jeito dela, era muito característico, muito afetuoso de tratar os alunos. (P.3) 

 

Quatro professores citaram vivências escolares que deixaram marcas negativas. 

Foram indicados professores que se distanciavam dos alunos por diversas razões, como 

falta de compromisso com o ensino, desinteresse com as dificuldades dos estudantes, 

grosseria, incompetência técnica, arrogância, temperamento difícil e dificuldades de 

comunicação, também independentemente da área de ensino, como aparece nas seguintes 

falas: 
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É, lembro de um professor que, que não conseguia ter uma afinidade com a turma. Ele 

era muito seco, eu posso dizer, e era muito conteudista e então a turma não, não gostava 

das aulas dele e era um relacionamento difícil. Isso foi ruim. (P.1) 

 

Teve um professor, acho que na primeira série, era um nome esquisito, mas assim ele era 

bem antipático nas aulas, bem... aí eu vou botar na conta da aula, eu vou falar que as 

aulas dele eram ruins. Mas, eu acredito que ele era uma pessoa ruim assim, pouco 

acessível. Eu tenho essa sensação de que ele oferecia muito pouco nas aulas e cobrava 

muito. Então ali eu senti uma experiência ruim. Eu achava ele fraco, fraco no sentido de 

não oferecer para gente estrutura mínima para prosseguir. Nem de estímulo nem de 

autoestima. Porque às vezes o professor tem que dar uma injeção de autoestima no aluno 

mesmo. Ele era grosseiro...é, ele era grosseiro. Ele estimulava mesmo que a autoestima 

caísse, a redução, a diminuição da autoestima. Era como se parecesse que se nós 

fossemos melhores, seríamos melhores que ele. Mas não, não seríamos melhores que ele, 

nós seríamos melhores que nós mesmos. (P.3) 

 

Era sempre alguém dizendo, alguém que detinha o conhecimento falando sobre aquilo e 

a gente tentando acompanhar. Não tinha muita interlocução, não tinha muito diálogo. 

(P.4) 

 

E eu me lembro bem de uma professora muito organizada, com o quadro muito 

organizado, com a maneira, a metodologia bem definida, mas eu não conseguia avançar 

muito com ela até pelo temperamento que ela tinha, isso acabava me afastando um pouco. 

(P.7) 

 

Nesse sentido, Tassoni (2008), citando a teoria walloniana, indica que a escola 

deve proporcionar formação integral (intelectual, afetiva e social) aos estudantes. As 

emoções desempenham papel preponderante em todos os aspectos do desenvolvimento 

da pessoa. É por meio delas que o aluno, ao estabelecer uma relação de empatia e 

confiança com seu mestre, exterioriza seus desejos, suas dúvidas e ansiedades. A 

afetividade agrega as conquistas cognitivas e vice-versa, para que a aprendizagem ocorra 

de fato. “O professor precisa criar condições afetivas para o aluno atingir a plena 

utilização do funcionamento cognitivo, e vice-versa” (ALMEIDA, 2004, p. 126). Tassoni 

(2008, p. 270) conclui que: 

 

as situações vivenciadas no contexto de sala de aula produzem uma 

diversidade de emoções e sentimentos: alegria, tristeza, tranquilidade, 

ansiedade, confiança, segurança, insegurança, vergonha, 

constrangimento, raiva, medo, entusiasmo, envolvimento, orgulho, 

insatisfação, indiferença, consideração, etc. – tanto em professores 

como em alunos. Tais sentimentos e emoções afetam os processos de 

ensino e de aprendizagem e as relações entre os envolvidos. 

 

Os depoimentos dos sujeitos expressaram como foi importante um bom 
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relacionamento com seus professores e como a afinidade e a afetividade interferiu em seu 

aprendizado. Portanto, a vivência cotidiana no espaço da sala de aula entre professor e 

alunos pode permitir a aproximação ou o afastamento de acordo com as sensações de 

bem-estar ou mal-estar experimentadas e essa dimensão é importante do ponto de vista 

da construção do conhecimento e do desenvolvimento pessoal. 

As análises das falas que compõem esta categoria mostraram, portanto, que as 

vivências dos estudantes são marcadas ora pela presença da afetividade, ora por sua 

ausência nas mais variadas formas de expressões na relação entre professor e aluno, 

principalmente do modelo tradicional de ensino. De acordo com os professores, algumas 

vezes este modelo favoreceu o autoritarismo na sala de aula e promoveu a distância 

afetiva entre o professor e o aluno, influenciando diretamente nas questões relacionadas 

a aprendizagem. A marca de professores que estabeleciam relação afetiva positiva, 

cercada de diálogo é presente e valorizada, em contraposição às relações pautadas pela 

falta de diálogo, indiferença, uso arbitrário do poder e, muitas vezes, cultivo da baixa 

estima do aluno. 

 

3.3. Categoria III: Escolha pelo curso de Matemática 

 Nesta categoria, as falas dos professores se referem aos motivos que influenciaram 

os professores na opção pela licenciatura em Matemática e, em sua maioria, indicam a 

vocação pelo magistério e o gosto pela Matemática, como expressa este professor: 

 

Eu sempre tive vontade de dar aulas, desde muito novinha, no ensino fundamental ainda. 

Quinta série, sexta série, o atual sétimo ano. Eu era monitora e sempre ajudava os 

professores no horário vespertino ou no horário vago. Eu sempre ajudava os professores 

com aqueles alunos que tinham mais dificuldade. [...] eu sabia que no fundo, no fundo, 

eu queria ser professora de Matemática. (P.2) 

 

 Além da vocação, emergiu a figura do professor como inspiradora e motivadora, 

influenciando diretamente na escolha da profissão: 

 

Ah, eu achava, eu queria despertar nos outros aquilo que aqueles professores 

despertavam em mim. Essa questão mesmo, de você olhar para um professor como uma 

pessoa que te inspira. Então eu queria ser um inspirador também para outros alunos. E 

acho que a Matemática foi a reboque, ou seja, eu busquei de todas as disciplinas que eu 

conhecia, até porque eu não conhecia as outras carreiras, nem sabia que podia ser 

professor de outras, de outras coisas que não fossem as disciplinas do, do núcleo comum 

e eu fui buscar naquelas disciplinas que eu conhecia aquela que eu mais gostava e que 

tinha mais facilidade. Logo a escolha foi pela Matemática. (P.5) 
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Para um dos professores, a escolha pela licenciatura em Matemática se deu pelas 

características da própria disciplina. Ele relata que o gosto pela prática docente foi o 

objeto principal de sua escolha, possibilitando até, sua atuação em outras áreas do 

conhecimento: 

 

Então assim, eu queria muito ser professor. Eu gosto muito de Matemática, é eu acho 

fantástico a coisa da exatidão, e muita das vezes essa, essa coisa do raciocínio de ter que 

ter que buscar soluções. Eu gosto muito de Matemática, mas eu acho que eu daria aula 

de outra matéria. Porque o que dava prazer era justamente a prática. O que me dá prazer 

é a prática. (P.7) 

 

Há, ainda, dois professores que ingressaram no curso motivados pela relação 

candidato/vaga no vestibular e no decorrer do curso se identificaram com a escolha: 

 

Aí eu fui prática, eu fui na relação candidato vaga, nutrição e Matemática, e a relação 

candidato vaga quando comparada com a nutrição, Matemática né... quase que a vaga 

pronta né, só você fazer o vestibular. A competição era mínima, aí eu escolhi por fazer 

Matemática por conta disso. Não me arrependo. Então eu acho que a escolha foi, foi 

essa, foi feia mesmo, foi relação candidato vaga, mas eu acho que de alguma forma foi a 

mais acertada. (P.3) 

 

Caramba isso é uma história longa. Na verdade, eu era muito novo, eu tinha 16 anos 

apenas, eu não tinha a menor ideia de que que eu ia fazer na universidade. E foi o 

primeiro ano que teve informática, primeiro vestibular para informática Cesgranrio, 

antigo Cesgranrio23. E eu muito garoto num, não conseguia pontuação para passar pra 

informática acabei passando pra Matemática. E quando eu cheguei em casa eu falei: 

olha eu passei para Matemática, mas não é isso que eu vou fazer, eu não quero fazer 

isso. Meu pai falou: não, vai lá cursa e se você não gostar você é muito novo você sai faz 

um cursinho pré-vestibular. Bom, resultado... entrei na faculdade e ai o mundo, eu não 

sei se foi a Matemática naquele momento, mas quando eu entrei na faculdade o mundo 

se abriu pra mim né, eu era muito novo com aquele mundo da universidade do campus 

universitário. Então aquilo me encantou demais e a Matemática veio como uma 

ferramenta para isso né? (P.6) 

 

O fato de cursos serem oferecidos em horário integral, tais como Engenharia 

Química e outros da dita área tecnológica, também foi apontado como motivo para a 

opção pela licenciatura em Matemática, associada à necessidade de trabalhar, como 

indicaram estes dois professores: 

 

                                                           
23 A Fundação Cesgranrio é uma instituição educacional que atua nas áreas de concursos públicos, 

vestibulares, capacitação, certificação e projetos sociais e culturais no Brasil. 
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Eu optei por, naturalmente pela minha paixão em ciências, eu optei por Química e 

Matemática. Eu comecei fazendo engenharia química. E acabei saindo e indo para 

Matemática pelo fato de engenharia química, como era na PUC24 era integral, né? Eu 

tive que voltar para casa para trabalhar à tarde, começou a fazer falta, aí eu entrei para 

Matemática, que a UERJ25 estava em greve, ainda dava tempo de fazer a inscrição. (P.4) 

 

Esse professor que me influenciou, foi no ensino médio, então eu já comecei a ter esse 

desejo... de ser, de ser matemático, mas eu acabei optando inicialmente a fazer 

engenharia. E no meio do curso de engenharia eu acabei fazendo essa, essa troca pela 

Matemática porque eu comecei a dar aula particular, aula em cursinho, e gostei... 

Precisei trabalhar e eu percebi que na UERJ ia demorar muito, e eu acabei optando, por 

uma necessidade mesmo financeira, e para terminar na Unisuam26, eu terminei em um 

ano... E foi uma decisão assim muito acertada assim para mim. (P.7)  

 

Embora quatro professores tenham buscado a Licenciatura em Matemática como 

segunda opção, por conveniência mas, principalmente, pela necessidade financeira, foi 

significativo o fato que nenhum deles disse se arrepender de ter optado pelo magistério 

pois se identificaram com o oficio da docência. 

A desistência da primeira opção profissional movida pela necessidade de trabalhar 

não é incomum. O Ministério da Educação não tem dados sobre a desistência de 

graduações no Brasil mas estima que, em média, dois em cada dez estudantes desistem 

da primeira opção do curso escolhido por conta da incompatibilidade do horário das aulas 

com a jornada de trabalho, principalmente nos cursos com regime de horário integral. A 

primeira opção dos professores citados nesta situação foi pela Engenharia, onde o saber 

matemático alicerça o conhecimento científico que, por sua vez, impulsiona o avanço 

tecnológico nesta área. Na mudança do curso para a licenciatura em Matemática, eles 

foram coerentes com sua preferencia pelo objeto de estudo.  

Concluimos que esta categoria é marcada pela escolha da Matemática, 

principalmente, pela identificação com a disciplina. 

 

3.4. Categoria IV: Formação docente 

 Esta categoria agrupou as falas dos professores sobre o papel e as contribuições 

da universidade em sua formação acadêmica e profissional.  

Um professor avaliou seu curso de licenciatura como de excelência, indicando ser 

da linha de trabalho em Educação Matemática: 

                                                           
24 Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 
25 Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
26 Centro Universitário Augusto Mota. 
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Olha só, a Santa Úrsula, na época, era um polo bem forte de Matemática. Eu tinha 

professores bem, bem gabaritados. Inclusive eu iniciei logo depois lá o mestrado em 

educação matemática que eu não conclui. E a gente tinha uma equipe de Matemática 

muito, muito boa. Os professores eram bem bacanas, gostava muito, muito, muito. [...] 

Bom, prática de ensino, a minha aula, ela foi como o nome diz na prática. Eu tinha uma 

professora, que era uma professora muito influente [...] ela conhecia muitas pessoas, e 

tinha o próprio colégio do Santa Úrsula, que funcionava como colégio de aplicação, mas 

não foi só no Santa Úrsula, ela, muitos lugares que os professores faltavam, professores 

entravam de licença [...] Ela falava... vai pra esse colégio dar aula. E isso foram quatro, 

cinco meses dando aula direto.[...] e analisando livros, analisando questões, analisando 

provas. Era esse o trabalho dela de prática de ensino. (P 6)  

 

Cinco professores teceram severas críticas às instituições onde se formaram, 

argumentando que o currículo era compartimentado e descontextualizado das práticas do 

Ensino Básico e que a falta de interesse dos professores em relação às necessidades dos 

graduandos prejudicou em muito sua formação. Segundo este professor, era necessário 

caracterizar e contextualizar os conteúdos e a metodologia adotada: 

 

Se você perguntasse para ele: professor, mas esse conteúdo que você está dando se insere 

em que contexto? Eu vou aplicar no ensino médio, no ensino fundamental? Não, então 

ele não conseguia fazer essa ponte. É, primeiro lugar. Em segundo lugar é você tinha 

que ter o gosto daquele treinamento né, porque a disciplina era dada de forma, assim 

mesmo, como um treinamento. [...] E isso ficava muito difícil né, então você é que tinha 

que fazer determinadas pontes. Além de que as próprias disciplinas elas não se 

comunicavam entre si. (P 2) 

 

A articulação entre os componentes curriculares do conhecimento especifico e da 

formação pedagógica necessitavam maior aproximação pois, segundo a fala desses 

professores, esse distanciamento interferiu negativamente na formação inicial: 

 

Então eu acho que isso ainda é, não sei se em todas, mas assim o que mais me incomoda 

é o distanciamento entre a disciplina de licenciatura e a parte mais específica do curso, 

que tem a ver, no nosso caso, com a Matemática. (P.3) 

 

O que eu aprendia na universidade a princípio não tinha, tinha pouca relação com o que 

eu aprendi no ensino médio, ensino fundamental. E assim tive uma sensação que as 

disciplinas da graduação não conversavam entre si, né. Os professores não planejavam 

juntos então cada um só mostrava, só falava daquele seu quadradinho, então fiquei uma 

visão é compartilhada da Matemática, segregada, pouco integrada, pouco aplicada, quer 

dizer teve uma formação técnica boa, técnica no sentido a conteúdo, mas de aplicação 

da Matemática para ensino eu achei que ficou muito deficitária. (P.5) 
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Eu entrei com a ideia de ser professora de ensino fundamental barra médio, mas sempre 

focando mais no médio que era a faixa etária que, que realmente me chamava mais 

atenção, que eu gostava de trabalhar, eu já né dava aulas particulares de maneira 

informal e tudo mais. E ai o primeiro ano me, me frustrou muito porque eu não via a 

vocação para a licenciatura. (P.8) 

 

Essas falas indicam uma formação prioritariamente teórica, com dificuldade 

relacionar o que se está aprendendo das disciplinas Matemáticas com a prática 

educacional. Os conteúdos apresentados foram excessivamente acadêmicos, faltando 

incorporar experiências matemáticas criativas, para que os futuros professores 

construíssem seu conhecimento sobre o ensino da Matemática.  

Entretanto esta articulação é evidenciada na falas de quatro professores em relação 

às aulas de Didática, que relataram apresentar pontos bastante positivos no esforço de 

seus professores relacionarem teorias e práticas: 

 

Didática de ensino a gente discutia estudos de caso, supostos ocorrências de alunos, o 

que se deveria ser feito, como agir, como preparar as aulas, como preparar avaliações, 

eram discussões que acrescentaram. Lembro das discussões, a gente sempre, o professor 

sempre dava uma pauta interessante para gente discutir. É...de elaboração e a gente 

falava de métodos tradicionais ou como a gente podia melhorar as nossas aulas, como 

era importante o planejamento, pra que você não se atrapalhe na prática. (P.1) 

 

Como eu mencionei foram as melhores né. Eu tinha um professor que ele fazia 

instrumentos pro ensino de matemática. E ele tinha o hábito de criar objetos pra poder 

ensinar, era extremamente criativo. Acho que ele, e minha proximidade com ele é muito 

grande até hoje...Ele foi o meu orientador, né. Eu fiz a minha dissertação de, de final de 

curso, foi sobre jogos matemáticos e/ envolvendo o lúdico né, naturalmente. Então assim 

essas eram as melhores aulas e inclusive as aulas que tratavam, falavam sobre ensino, 

sobre metodologia, eu gostava desse tipo de, de aula. (P. 4) 

 

Em relação às aulas de Prática de Ensino, as falas foram mais divididas: metade 

dos professores apresentaram uma visão positiva, principalmente em relação ao estágio, 

como expressa o professor: 

 

Eu acho que é o mote do curso foi a prática... Nem tanto as práticas que aconteciam na 

faculdade, então as aulas que eu tinha de prática de ensino na faculdade eram o 

suficientemente interessante, mas não se comparavam as aulas que eu assistia no, no 

CAp UERJ27  e nas escolas do município. Então é claro, como o CAp, e as escolas do 

município trabalham de maneiras diferentes, onde que eu sentia Matemática ali mais, 

                                                           
27 Colégio de Aplicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
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mais viva, a coisa acontecendo de forma mais interessante, no CAp. Nas escolas 

municipais eu, a gente fazia relatório (P.3) 

 

 Quanto às falas negativas, estas se referiram mais à desorganização e a falta de 

orientação de alguns professores, como expressa o entrevistado: 

 

É, e as aulas de prática eram interessantes né. Mas nem sempre eram com o mesmo 

professor, como trocavam, então tinha um professor que era muito bom o outro já não 

era muito legal, ele dizia basicamente como ele dava aula. Como se aquilo fosse o modelo 

mais sensacional do mundo. (P.4) 

 

D’Ambrosio (1993, p, 39) já indicava a necessidade de mudança dos cursos 

formais de Matemática, afirmando 

 

a necessidade de incorporarmos um componente de experiência com 

alunos desde o início dos programas de formação de professores. 

Experiências como a na PUC de São Paulo, com a formação de 

professor-pesquisador, demonstra muitas vantagens consequentes de se 

envolver futuros professores na problematização de situações de 

ensino, seguido de uma resolução de problemas através da elaboração 

de propostas de ação, implementação dessas propostas e análise do 

resultado dessa ação. Os alunos envolvidos na experiência 

desenvolveram uma atitude de reflexão sobre sua prática educacional, 

característica essencial de um bom professor. 

 

Quando os professores foram questionados sobre seu preparo na universidade para 

ser professor de Matemática, cinco deles responderam que a graduação ofereceu bom 

conteúdo específico da Matemática, mas a formação pedagógica foi insuficiente para o 

exercício profissional, como nas falas: 

 

Então, ao me formar, eu me sentia uma excelente Matemática, eu tinha um conhecimento 

muito bom, me sentia que eu estava preparada para fazer uma prova, por exemplo, pra 

concurso, uma prova que me solicitasse o conhecimento de Matemática. Para isso eu me 

sentia muito preparada. Mas eu me sentia muito pouco preparada para... aula, para o 

exercício da profissão. (P.2) 

 

Eu me sentia totalmente preparado para fazer alguma prova de concurso, mas não 

preparado para prática de ser professor, para prática mesmo pedagógica. Então eu 

terminei a sensação que eu tinha que eu fiz um ótimo curso de Matemática, mas um 

péssimo curso de licenciatura, era essa, é resumindo era essa sensação que eu tinha. 

Entrei numa sala de aula sem saber o que de fato como que era a realidade do professor. 

(P.5) 
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Foi consenso entre sete professores que o preparo da universidade foi insuficiente 

para o exercício da docência e que muitas vezes a inspiração em seus professores do 

Ensino Básico foi a forma encontrada para encararem esse desafio, como afirma este 

professor: 

 

Eu tive, aí eu vou entrar de novo no mérito das pessoas, porque eu tive aula com uma 

professara, nem sei se ela é viva ainda...mas ela trabalhava geometria assim, com o 

coração dela. Então, nas aulas dela, foi onde eu aprendi mais a ensinar. (P.3) 

 

Continuar se aprimorando profissionalmente e constatar que só a experiência 

prepara, é constante na fala de cinco professores, como nas afirmações: 

 

Fica sempre fica faltando alguma coisa né? Porque quem dá aula sabe que você na 

verdade só aprende fazendo.  Era importante estar lá, receber todas aquelas 

informações, foi ótimo, foi muito bom, mas eu sabia que não era o suficiente, que eu 

precisava estar sempre me aprimorando. (P.1) 

 

Mas, assim preparada? Não me sentia. E eu acho que foi por isso que eu fui fazer a pós-

graduação, e é por isso que eu faço o mestrado, e é por isso que eu vou fazer o doutorado. 

É porque preparada, preparada, eu acho que nunca vou estar. (P.3) 

 

O preparo veio da experiência, não veio da universidade. O que a universidade me deu 

foi a maturidade... Matemática. Ela me deu a maturidade para eu entender melhor a 

Matemática. (P.6) 

 

É... do ponto de vista da... do foco para a licenciatura eu acho que a universidade poderia 

ter oferecido mais. Do ponto de vista do preparo para que eu pudesse, é lidar melhor 

com a minha própria construção de como ensinar, aprender a ensinar, mesmo aquelas 

disciplinas que não eram voltadas pro/ é diretamente pra licenciatura, foram muito 

importantes. Porque me ajudaram a organizar o meu raciocínio, me ajudaram é a 

entender a importância dos argumentos corretos pra se mostrar algo que a gente queira 

dentro de uma fo/ de uma demonstração mais ou menos formal. (P.8) 

 

D’Ambrosio (1993) já apontava para, entre os desafios da formação de professores 

de Matemática para o Século XXI, a necessidade da atualização dos programas de 

formação de professores. Para ela, um professor de Matemática formado em um curso 

tradicional, dificilmente estaria preparado para enfrentar o desafio de novas propostas 

curriculares. Se pesquisas indicam que o professor ensina da maneira como lhe foi 

ensinado, como acreditar que possam aplicar práticas inovadoras, se o professor não teve 

este tipo de experiência em sala de aula, enquanto aluno? 



63 
 

O distanciamento entre o que se aprende na universidade e a prática pedagógica 

que será desenvolvida pelo professor na sala de aula foi o ponto mais ressaltado nesta 

categoria. Aprender conteúdos matemáticos que deem base para a formação de um 

matemático são insuficientes para o exercício da docência em Matemática. A fala comum 

potencializou a necessidade de um curso de Formação de Professores de Matemática que 

possa, em seu currículo, envolver as disciplinas específicas e as pedagógicas, 

possibilitando vivências de práticas que capacitem o professor de Matemática, dando-lhe 

mais segurança para iniciar a docência. 

Lubinski (1994, apud SZTAJN, 2002, p. 24) considera “que professores precisam 

ter conhecimento sobre conteúdos, métodos e materiais” necessários para o 

desenivovimento de suas aulas. Particularmente, a autora discute o conhecimento que os 

professores deveriam ter sobre atividades matemáticas que podem ser interessantes para 

os alunos, o que considera fundamental, uma vez que experiências de aprendizagem 

prazerosas e bem sucedidas são modelos a serem reproduzidos na prática docente. De 

acordo com a autora, o currículo de um Curso de Licenciatura Plena de Matemática deve 

ser cuidadosamente planejado, levando em conta variáveis de diferentes domínios, que 

contribuirão para a construção dos saberes docentes de um professor de Matemática que 

se pretende seja um educador matemático, capaz de inovar no ensino dessa disciplina. 

Entendemos que no curso de formação de professores devem estar previstas, desde 

o início, oportunidades ricas e diversificadas de experiências relacionadas ao ensino e à 

aprendizagem matemática. Por um lado, planejamentos que ofereçam ao licenciando 

oportunidades de reconstruir seu conhecimento matemático, em aulas práticas, realizadas 

em laboratórios de informática ou de ensino de Matemática, onde possam entrar em 

contato com diferentes materiais, jogos, softwares, recursos didáticos e distintas 

metodologias de ensino e aprendizagem de Matemática. De outro, a oportunização de 

experiências, como professores, em práticas de ensino que propiciem a aplicação de novas 

metodologias que possam ser discutidas com seus professores e colegas. Porém, é 

fundamental que os professores em início de carreira, busquem seu autodesenvolvimento 

e incorporem uma cultura profissional de quem tem consciência do que sabe, do que não 

sabe e deve vir a saber, e de quem tem a coragem para enfrentar o novo, para não resistir 

às mudanças e persistir nelas. 
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3.5. Categoria V: Modelos de ensino e de avaliação no início da carreira 

Esta categoria congregou as falas que se relacionavam com o início da trajetória 

profissional dos professores licenciados em Matemática, a partir dos modelos de ensino 

e de processos de avaliação, mostrando a reprodução de vivências acadêmicas de quando 

eram alunos. Algumas respostas dos professores indicaram que, no início das suas 

carreiras, não conseguiam fugir da forma tradicional de ensino da Matemática, 

reproduzindo o modelo como aprenderam, como se constata nesta fala: 

 

Lembro que era exatamente como eu aprendi. Como me deram aula que era eu falando, 

os alunos sentados enfileirados, trocavam algumas coisas...eram bons alunos e eu 

aprendi muito com eles, mas era bem tradicional, bem tradicional. (P.1) 

 

 Este professor enfatiza o modelo tradicional e ressalta a característica da 

disposição dos alunos na sala de aula, enfileirados e a figura do professor falando como 

o agente principal desse modelo. Esse processo de desapego ao modelo tradicional, 

quando vivido ao longo da trajetória da formação acadêmica, não é fácil, é difícil se 

“libertar” como diz outro professor, que mesmo ao buscar dar aulas diferenciadas, ainda 

ressalta em sua fala seu apego às características deste modelo: 

 

Aí eu acho que eu era bem parecida com as minhas professoras (risos). Eu era bem mais 

tradicional assim, bem mais apegada as, as coisas que a escola para mim representava. 

Então para mim escola era, eu ainda sou apegada, então apesar de fazer aulas mais 

diferentes, eu ainda gosto de ter um caderno, eu quero que os meninos anotem, mas eu 

era bem mais, é formal nesse sentido, assim dar aula no quadro, as anotações no caderno, 

o exercício que eu vou passar para eles, e eles vão fazer e eu vou corrigir. Então assim 

o começo era bem tradicional. (P.3) 

 

Outro professor menciona a prática do modelo tradicional como uma garantia de 

permanência no emprego, pois a maioria das escolas da época quando iniciou sua carreira 

vivenciavam esse modelo: 

 

Então eu tinha que dar a matéria e resolver aqueles exercícios. E aí era tradicional 

mesmo. Isso, era tradicional mesmo. Eu tinha que explicar, e aí explicar varia um pouco, 

pela didática, mas eu tinha que resolver aquelas questões, era muito na caixinha. 

Entende, ousar era impossível, e ser tradicional conservava o meu emprego. Querendo 

ou não, eu sei que é ruim dizer isso, mas a maioria das escolas lá fora funcionam desse 

modo. (P. 4) 

 

Ah era, no início, no início eu lembro que era muito de... de reprodução...Então, por 

exemplo, ah se o conteúdo era progressão geométrica eu lembrava, eu sabia fazer os 
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exercícios, mas eu não sabia como introduzir a parte teórica. Então ficava em casa 

praticamente decorando a parte teórica, os enunciados, simplesmente pra reproduzir 

aquilo no, no quadro. (P.5) 

 

 Percebe-se que ousar ainda é ameaçador. Hoje cada escola apresenta um modelo 

próprio de ensino e mesmo que o professor não concorde com ele, principalmente nas 

escolas particulares, sente-se obrigado a reproduzir as características e práticas do modelo 

proposto. 

Outros pontos ressaltados pelos professores foi a preocupação em motivar os 

alunos, seu relacionamento com eles, as dificuldades em proporcionar atividades 

diversificadas e as demandas institucionais. Estas preocupações foram sinalizadas por 

seis professores e se apresentaram como elemento motivador para algumas mudanças 

metodológicas, como expresso nas falas: 

 

Então, no início da minha carreira eu sempre busquei assim, justamente por ter sofrido 

muito com essa questão da didática, eu sempre busquei é, fazer de tudo para que minhas 

aulas fossem bastante motivadoras para o aluno e eu sempre pensei muito nos alunos 

com dificuldade. (P.2) 

 

Sim porque precisava atrair o aluno e eu não sabia muito bem como fazê-lo. Então com 

o tempo é que eu fui percebendo que era importante uma boa relação aluno-professor e 

que eu poderia me utilizar de outros métodos, que devia diversificar, fazer trabalhos, 

trabalho em grupo, em dupla, sair de sala de aula. (P.1) 

 

Eu passei a ter um olhar diferente, até no planejamento, de saber como é que eles vieram, 

ter a preocupação de saber do que eles já tinham visto naquela escola, então no começo 

a gente trabalha em várias escolas, então cada escola tinha uma maneira diferente de 

planejar as aulas, tempos diferentes, quantidade de aulas diferentes, demandas diferentes 

(P.7) 

 

Para quatro professores, os desafios do início da carreira foram superados com 

muito empenho pessoal, troca de experiências e disposição para o estudo, como se 

observa nestes depoimentos: 

 

Na verdade, eu nunca dei aula de nada, nunca trabalhei numa escola formalmente. Aí 

ela falou assim: você está disposta a trabalhar com o Ensino Médio? Você, você domina? 

Eu falei assim: dominar eu não sei se eu domino, mas assim eu estou super disposta, eu 

vou estudar, eu vou me emprenhar, eu vou fazer o meu melhor. E foi um desafio porque 

é uma área da Matemática que é mais complexa mesmo, então eu acho que no fundo, no 

fundo eu me dei bem, eu me saí bem [...] então eu sempre busquei apoio nos, nos colegas 

que tinham mais experiência e até mesmo nos colegas da minha idade ou mais novos, 

mas sempre buscava trocar com eles e ver soluções. Eu ia para casa e ficava pensando 
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e, demorava a dormir pensando como é que eu vou fazer para, para amanhã ser diferente, 

para eu conseguir atingir esse determinado objetivo. Então sempre foi com a troca e com 

muito empenho pessoal assim né. Também fiz alguns cursos que me ajudaram muito nisso 

também. (P.3) 

 

Olha só, as dificuldades que eu encontrava, eu enfrentava com estudo... e com troca entre 

colegas. Quando tinha alguma dificuldade de determinado conteúdo eu estudava. 

Quando eu tinha dificuldade em conseguir entender ou pensar ou elaborar algumas 

práticas eu trocava com alguns amigos. Sempre tive bons amigos, a gente trocava sempre 

muito. (P.6) 

 

Fui seguindo dicas de pessoas que tinham mais experiência, isso me ajudou bastante. 

(P.7) 

 

Quanto aos modelos de avaliação adotados no início da carreira docente, os 

depoimentos dos oito professores (todos) indicaram, que as avaliações ocorriam de 

maneira formal, valorizando conhecimentos baseados em memorização e reprodução de 

procedimentos e raciocínios já desenvolvidos em aula ou pelos livros, como ressaltados 

nestas falas: 

 

Tradicionalmente. Aliás, eu acho que eu só fiz avaliação é, trabalho, teste e prova. 

Sempre ia uma avaliação escrita. Que poderia ser individual ou coletiva. Mas sempre 

um documento, um papel. (P. 3) 

 

 

Era, para mim era sempre, era muito tradicional, muito, muito. Era, hoje eu vejo assim 

que era muito ruim, era ruim. Eu cumpria protocolos, apenas isso. (P.5) 

 

Dois professores citaram avaliações formativas, como acompanhamento da 

produção, interesse e participação: 

 

Já... já tinha alguma coisa, olha só a gente está falando de 1990 né, primeira parte da 

década de 90, a gente já pensava e avaliação quantitativa e qualitativa... já tinha isso 

nas instituições que eu trabalhava. A gente tinha efetivamente o teste, prova, mas também 

tinha a produção de aula dos meninos, dos alunos assim como a produção, assim como 

as atitudes né, tinha uma nota atitudinal. Então era divido basicamente em três notas, 

era uma produção de teste e prova mesmo tradicional, uma produção de aula, de dever 

de casa, de tarefas de aula, de contribuições em sala de aula para dinâmica da aula e 

também a atitudinal. (P.6) 

 

Mas você tinha a avaliação também do grupo onde foi feita a atividade lúdica, você tinha 

também uma resposta de trabalhos, entende? Mas assim a participação dele em sala, a 

avaliação é contínua né, e não aquela simplesmente do instrumento. Mas o instrumento 

também existia. (P.4) 
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Apenas um professor vivenciou a experiência de acompanhamento e avaliação de 

um projeto de pesquisa por bimestre em uma das escolas que trabalhou: 

 

Nós, nós trabalhávamos com três avaliações oficiais da escola, que era uma formativa, 

uma global e um projeto de pesquisa, já haviam, naquela, nesse tempo, nessa escola. E, 

além disso, você tinha uma margem de, de pontuação qualitativa. (P.7) 

 

Em todas as falas, a avaliação é fruto do modelo de avaliação tradicional. Aliado 

a este, alguns professores apontaram a valorização dos acertos dos alunos, priorizando 

também o raciocínio desenvolvido. Porém, em algumas instituições havia demasiada 

preocupação com a nota e a própria gestão escolar influenciava na tomada da decisão do 

processo e dos modelos de avaliação, sendo a nota determinante do processo, como citado 

pelos professores: 

 

Eu sempre fui muito flexível em relação a correção...eu fico com essa sensação de que 

eu tenho que olhar o que o menino faz, não esperando que ele faça o que eu esperava que 

ele fizesse. Mas assim, dado que ele pode ter lido de forma equivocada, dado que ele 

pode ter feito uma interpretação esquisita do que eu escrevi, eu tento ver, entender o que 

ele pensou quando ele leu. Então quando eu corrijo assim uma avaliação, quando eu faço 

uma avaliação eu tento perceber o que que o menino pensou com aquilo que eu escrevi, 

porque as vezes a gente também escreve alguma coisa que não diz o que a gente quer 

dizer, né? (P. 3) 

 

Então, por mais que eu corrigisse de uma maneira tradicional, que era observando 

mesmo a resolução para ver se o aluno chegava lá no objetivo final, que a princípio é 

aquela resposta correta né, eu tentava já, lá no início do trabalho, valorizar todo o 

desenvolvimento, pelo menos até o que que ele tinha iniciado, se ele tinha pensado certo, 

uma estratégia bacana. Então isso eu já conseguia fazer, mas era aquela divisão 

tradicional de pontos, do ponto da prova pelo número de questões e a parte que eu tinha 

conseguido desenvolver. (P.5) 

 

 Fiorentini (1994) classifica essa abordagem como formalística-clássica e que tem 

no professor o elemento essencial na transmissão dos conteúdos e, por consequência, as 

avaliações ocorrem de maneira formal, do tipo normativa e classificatória. 

 Observa-se também que, no quesito avaliação, na maioria das vezes, as 

instituições apresentam aos professores um protocolo de procedimentos sobre os quais 

não têm autonomia, não opinam ou não podem fazer diferente, conforme citado por este 

professor: 
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Não tinha jeito, dependendo da instituição que eu trabalhava, eram questões discursivas, 

né e muitas vezes certo ou errado. Quando eu podia levar em consideração o raciocínio 

do aluno eu levava, mas muito das vezes o comando era dar certo ou errado. Ai a gente 

corrigia assim, quer dizer fazia questões algumas coisas elaboradas né. Quando estava 

no ensino médio algumas coisas mais elaboradas, questões de vestibulares antigos e, na 

época, também pouco contextualizados, então era, era mais complicado. Mudou muito 

em relação a hoje. (P.7) 

 

Quando perguntados se consideravam que seus alunos aprendiam ou não 

Matemática, os professores afirmaram que aprendiam métodos de resolução de problemas 

específicos, mas apresentavam dificuldade em fazer conexões ou aplicar o conhecimento 

em novas situações problema, como sintetizam os depoimentos desses dois professores: 

 

A gente tem um grupo de, de matérias muito envolvidas dentro dessa pergunta, penso eu. 

Porque o aluno que tem pouco hábito de leitura, uma dificuldade muito grande para 

interpretar, ele nunca vai conseguir entender um problema contextualizado com tanta 

facilidade quanto um outro aluno né. Então assim é muito confuso eu conseguir 

determinar só pelo instrumento matemático se ele sabia ou se ele não sabia. Mas questões 

contextualizadas eram o maior problema. (P4) 

 

É, eu acho que eles aprendiam bem a resolver certos modelos de exercícios. Eu não vou 

nem dizer que aprendiam Matemática, não, não aprendiam Matemática. Assim hoje 

pensando, não. Pela, na experiência acumulada, não. Eu acho que eles sabiam resolver 

um, um tipo específico de exercício. É o que que eles aprendiam, não, o que eles 

aprendiam bem mesmo eram métodos de resolução, e de exercícios específicos também 

né, daqueles que eu julgava, que partiam de mim, que eu julgava que eram importantes. 

O que que eles não aprendiam? Eu acho que eles não aprendiam a fazer as conexões 

realmente, a utilizar a Matemática como ferramenta para resolver realmente problemas 

de outra natureza. É, não faziam conexões entre, de repente mais de dois ramos de 

diferentes da própria Matemática, né. Eles não tinham uma visão, uma visão mais crítica 

a respeito da resolução mesmo de problemas. Era, o objetivo era simplesmente resolver 

um problema que o professor tinha passado, não uma, algo que ele percebia como 

realmente uma, uma situação problema. (P. 5) 

 

 Os depoimentos apontam para uma prática de resolução de problemas 

descontextualizada, onde os alunos não são levados ao desenvolvimento do raciocínio, 

mas sim em resolução por meio de repetição de modelos. Este processo era evidente na 

própria estrutura dos antigos livros didáticos de Matemática que, em sua maioria, 

apresentavam um problema com a sua resolução e a seguir uma série de problemas 

propostos com base no exemplo, onde apenas os números eram modificados. Portanto, 

uma aprendizagem mecânica e sem contextualização. 
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Buscar estratégias para “alavancar” alunos que apresentem dificuldades sempre 

foi um desafio para o professor de Matemática. Alguns professores indicaram ações para 

melhorar o ensino e a aprendizagem de seus alunos, como relata o professor: 

 

No início eu pensava: eu quero que ele (aluno) construa, que ele aprenda, calma, aí eu 

fui percebendo que não é bem assim. Às vezes eu preciso que ele desconstrua. Então o 

meu processo de ensino foi se tornando um pouco mais efetivo, mais eficiente, na medida 

em que eu percebi que ele precisava entender o que não estava funcional no processo 

dele. (P.8) 

 

Das falas dos professores, podemos concluir que o modelo tradicional foi o 

modelo pedagógico e epistemológico de ensino que exerceu um papel muito forte em sua 

formação e se tornou referencial de modelo adotado em suas práticas no início de sua 

trajetória profissional em sala de aula. Isto é justificável e compreensível, pois os 

profissionais desenvolvem práticas e costumes duráveis, capacidades treinadas e 

tendências estruturadas para pensar, sentir e agir de modo determinado e determinante 

(BORDIEU, 1988).  

Observamos, inclusive, a reprodução das práticas dos professores, até mesmo no 

que diz respeito aos modelos utilizados no processo de avaliação em consonância com a 

estrutura do modelo tradicional, este já internalizado pelas suas próprias vivências e 

consequentemente sendo reproduzido, inconscientemente ou não.  

Porém o professor deve ter consciência de que é o principal construtor de um 

ambiente de trabalho propício a  um ensino inovador e que o desenvolvimento de práticas 

crítico-reflexivas podem ser uma proposta para iniciar processos de mudança na ação 

pedagógica e chegar ao desenvolvimento de práticas inovadoras. 

 

3.6. Categoria VI: Vivências na ESEM diante das propostas inovadoras 

Esta categoria agrupou as falas que abordavam as práticas utilizadas pelos 

professores da ESEM, a partir de propostas de uma educação inovadora. 

Primeiramente buscou-se nas respostas dos docentes suas percepções sobre o 

aluno no contexto acadêmico e nas relações com seus pares. Os depoimentos de três 

professores reproduzidos a seguir as expressam: 

 

Não enxergo mais a turma, tento enxergar um por um. Tento ajudar um por um na medida 

do possível. E, a troca com eles é sempre perguntando como é que está, verificando 

sempre se eles estão aprendendo. (P.1) 
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Então assim, de um modo geral a primeira coisa que eu percebo é que nós professores, 

aqui da escola, enxergamos o aluno de uma maneira diferente né, então o aluno não é 

aquele que recebe nessa relação simplesmente de mão única. O aluno ele interage, ele 

participa, isso sempre foi uma, uma tônica do trabalho de Matemática né. Isso da equipe 

inteira de valorizar mesmo a presença do aluno e o que ele traz. Além disso, é despertar 

né o interesse dos alunos pela pesquisa na área de Matemática né, para que alguns 

possam avançar seus estudou ou, ou fazer conexões com outras áreas. Na verdade, o 

desafio sempre desse aluno estar se sentindo motivado realmente a aprender coisas 

novas, a descobrir né, novas relações. (P.5) 

 

São turmas pequenas, então a gente consegue atingir a dificuldade específica de 

determinados alunos [...] Então, tem alguns meninos que chegam muito bem, tem outros 

meninos que, que tem muita dificuldade, com a Matemática muito básica, para o ensino 

médio. Isso é uma troca muito gostosa, é uma coisa, é uma devolução muito boa que a 

gente tem geralmente dos nossos alunos aqui. (P.6) 

 

 Nestas falas, é possível perceber o compromisso e a preocupação dos professores 

com a aprendizagem individualizada e interativa, em pequenas turmas compostas por 

quinze alunos e como estes respondem positivamente, numa troca prazerosa, motivadora 

e facilitadora do processo ensino-aprendizagem. Nesta direção, Tassoni (2013, p. 262) 

ressalta que “os alunos interpretam as (re)ações dos professores e conferem um sentido 

afetivo à própria aprendizagem, ao conhecimento que circula e à sua imagem enquanto 

pessoa e estudante”. 

A importância de horários destinados ao planejamento e ao desenvolvimento de 

estratégias a serem utilizadas pelas equipes de professores de cada série foi primordial 

para a realização de um trabalho consistente, homogêneo e eficaz. Nesse sentido, nos 

depoimentos dos professores é notável a possibilidade de trocas de experiências nesses 

encontros pedagógicos, oferecendo-lhes segurança no trabalho cooperativo conforme 

citam dois dos professores: 

 

Hoje eu olho para trás e vejo que aquele desejo que eu tinha de fazer, e que eu fazia 

muitas vezes por intuição, mas que muitas vezes eu errava, muitas vezes não funcionava. 

Aqui as possibilidades de a gente cair no erro são muito menores. Porque a gente tem 

um apoio da equipe, há um planejamento para que a atividade ocorra e há também um 

recurso tecnológico que nos permite fazer o que a gente quer na hora que a gente quer. 

(P.2) 

 

A gente trabalha em equipe, em time né, o que é fantástico o que eu acho fantástico, então 

não é uma proposta do ..., é uma proposta do time... Então isso facilita bastante, o 

desenvolvimento da proposta da escola assim. Eu acho que isso faz parte, a gente ta junto 

né.(P. 7) 
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Segundo um outro professor, nos momentos da tomada de decisão, a prioridade 

não é o individual e sim coletiva que atenda, principalmente, ao êxito dos alunos: 

 

Aqui a gente, mesmo ao longo de nove anos, com alguns altos e baixos, mas a base, o 

principal sempre foi o trabalho em equipe. Sempre foi a produção em equipe, sempre foi 

a troca de ideias em equipe. Então a gente sempre busca o melhor caminho que a equipe 

entenda que os alunos vão alcançar. (P.6) 

 

O uso de tecnologias e das condições oferecidas na sala de aula são reconhecidos 

como suporte para uma prática inovadora, que faça uso também da tecnologia. A 

adaptação ao uso desses produtos teologizados são desafios, como expressam os dois 

professores: 

 

Aqui definitivamente, nenhum ano é igual! Aqui cada ano a gente tenta implementar uma 

novidade.  Então, assim o que eu percebo... vir para cá fez com que, a cada instante, que 

eu não vou nem dizer ano, a cada instante, com o surgimento de uma nova ferramenta eu 

tenho que trazê-la para sala de aula. E ela entra, e não entra, às vezes entra “forçação” 

e aí a gente vê que a gente que forçou a barra, que talvez não era a melhor hora, porque 

a gente não entendeu a ferramenta. Mas assim... inovadora é a escola, inovadoras são 

as práticas e a gente tem que ser também inovador no sentido de estar disposto, estar 

disponível para aplicá-las e dá certo e dá errado né. E elas, elas dão certo e dão errado. 

(P.3) 

 

Nessa proposta tudo é muito lindo, muito fácil né? (risos). E agora a gente ainda tem 

algumas relações aí, que foi inserção esse ano do hibridismo e dar aula inversa, muito 

mais dinamizada e com outras tecnologias. Então, a dificuldade é só de adaptação, 

adaptação, adaptação, adaptação. E acredito que daqui a 20 anos, ainda vai ser 

adaptação. Que alguma coisa nova vai aparecer, isso é legal, isso é bacana! (P. 4) 

 

A proposta do ensino hibrido também é entendida como um desafio, como declara 

este  professor:  

 

Nessa proposta tudo é muito lindo, muito fácil né (risos). E agora a gente ainda tem 

algumas relações aí, que foi inserção esse ano de, (hibiridismo) e dar aula inversa,  muito 

mais dinamizada e com outras tecnologias. Então, assim, dificuldade  é só de adaptação. 

Adaptação, adaptação, adaptação. E acredito que daqui a vinte anos ainda vai ser 

adaptação. Que alguma coisa nova vai aparecer. Isso é legal, isso é bacana! (P. 4) 

 

O ensino hibrido é também encarado como desafio por alguns alunos que 

apresentam certa resistência em sair da cômoda postura passiva em que o professor 

transmite conhecimento, como descrito no relato deste professor: 
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Eu não chamaria de dificuldade, mas um pouco de resistência, não vem do nosso trabalho 

propriamente dito, na minha opinião, vem às vezes de alguns alunos tendo o mesmo tipo 

de postura, aonde ele continua vendo o professor como sendo aquela figura central que 

vai lhe passar todo o conhecimento. É tão contraditório, porque ao mesmo tempo que ele 

é um menino descolado ou uma menina descolada que vai lá, faz as suas pesquisas no 

Google, ele ainda espera que você esteja ali na frente, não como o facilitador do acesso 

ao conhecimento, do orientador, do articulador, mas, muitas vezes, como aquele que vai 

te dizer qual é a verdade absoluta a respeito daquele assunto. (P.8) 

 

 Nesta fala observamos resquícios do modelo tradicional de ensino e as propostas 

inovadoras surgem nesse contexto como uma possibilidade de “quebra de paradigmas” 

no campo da aprendizagem, redefinindo não só o papel do professor como o de mediador, 

aquele que planeja e organiza as situações de aprendizagem mas, também, realçam o 

papel do aprendiz como agente ativo na construção do seu conhecimento, o que lhe 

permite acesso ao saber, autonomia intelectual e criatividade. As aulas passam a ser 

consideradas situações de aprendizagem que favorecem as transformações das 

informações em conhecimentos, a partir das compreensões pessoais desenvolvidas pelos 

alunos com a mediação do professor e do grupo. 

Vencer os programas curriculares traz outro desafio: o do tempo. Como conciliar 

o compromisso de cumprir uma lista imensa de conteúdos num determinado tempo, 

construir conceitos com significado e através de metodologias enriquecedoras, adequadas 

e diversificadas e ainda usar novas tecnologias? São dificuldades como essas que trazem 

angústia e muitas inquietações, quando se pretende um trabalho inovador. O depoimento 

deste professor ilustra esse tipo de desafio: 

 

O problema é: para construir conceitos, precisamos de tempo, pois precisamos conciliar 

o programa com a metodologia, e, com o tempo dado para cumpri-lo, isso é um desafio. 

É necessário deixar de lado alguma coisa  e há muitas cobranças. (P. 7) 

 

A avaliação é um dos pontos cruciais da  inovação no ensino de Matemática. Nesse 

sentido, os professores afirmaram terem avançado para além da simples avaliação de itens 

dos conteúdos. O atual processo avaliativo vem utilizando os conteúdos como estratégia 

para avaliar o desenvolvimento das habilidades e competências no raciocínio matemático. 

Nesse sentido destacamos a fala de dois professores: 

 

O que a gente prioriza são as competências e habilidades, eu não quero só a resposta 

pronta eu quero ver tudo que ele desenvolve, tudo que ele cresceu... se retrocedeu em 
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algum momento. O processo todo é importante. Eu quero ver o que ele tem aprendido. 

(P.1) 

 

Hoje a gente consegue... olhar para uma avaliação com mais clareza do que a gente 

pretende avaliar. Em síntese a gente não avalia apenas o conteúdo. O conteúdo ele é uma 

ferramenta para que possamos avaliar de maneira mais apropriada o desenvolvimento 

das habilidades Matemáticas que o menino precisa construir ao longo do ensino médio. 

(P.8) 

 

Um outro professor afirma que o processo de reflexão sobre os erros dos alunos 

redireciona e otimiza a atuação docente: 

 

Primeiro porque eu acho que esse processo de reflexão gera aprendizado né, então ao 

refletir sobre o erro o aluno aprende. E depois porque, ao fazer isso, também ele me 

ajuda a pensar o que ele pensou... E, no final das contas, eu tenho um retorno muito 

maior do que de fato o aluno está aprendendo e o que não está aprendendo. Então o que 

eu acho que é o grande objetivo da avaliação é ter um retorno para você é, reencaminhar, 

é redirecionar a tua trajetória. Com esse, esse tipo de metodologia eu me sinto 

plenamente satisfeita porque eu atinjo o meu objetivo que é olhar: aqui o aluno não 

conseguiu aprender isso, então eu tenho que chamá-lo para recuperação, que é uma 

facilidade que a gente tem aqui na escola, essa possibilidade de fazer uma recuperação 

paralela no, no horário vespertino. Então imediatamente o aluno que não conseguiu 

atingir aquele objetivo eu já chamo ele para o período da tarde para trabalhar essa 

habilidade, então a habilidade, por exemplo, um e dois você vem aqui porque a gente 

precisa retomar isso aqui. E esse tipo de metodologia facilita muito o meu conhecimento 

dos alunos. Eu acredito que dessa forma consigo perceber melhor o que o aluno está 

pensando, o que o que fez ele errar. (P. 2) 

 

Aprender a trabalhar com os erros dos alunos e com os nossos próprios erros, 

abandonar a idéia tradicionalmente relacionada à Matemática do certo e do errado, 

aprender a aproveitar as oportunidades de, através dos erros, orientar a retomada de novos 

rumos para as aprendizagem, são saberes que nós, professores, construímos através da 

experiência refletida e de humildade e flexibilidade de  pensamento.    

 O trabalho de investigação das habilidades envolvidas na resolução de uma 

atividade avaliativa, além de verificar as ações docentes, oferece indicadores importantes 

para um redirecionamento, conforme expressam esses professores: 

 

Hoje em dia a gente já trabalha na, na série com avaliação por habilidade... Hoje em dia 

eu faço uma avaliação do aluno com clareza, conhecendo aquele aluno com certeza e 

não como aquela avaliação que eu fazia tipo, ah eu acho que ele sabe muito ou ele sabe 

pouco ou ele sabe mais ou menos. Eu acho que eu tenho como... medir né, com mais 

tranquilidade assim sem achar que eu to rotulando pro bem ou pro mal. (P. 3) 
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Essa leitura da habilidade e da ausência da habilidade e da explicação, da reexplicação, 

do exercício, do reexercitar até que ele tenha essa habilidade formada, dá para o aluno 

uma condição muito mais sadia, muito mais tranquila para que ele prossiga daí. (P. 4) 

Então assim, pela primeira vez, a nossa equipe tem exercido essa ação mesmo de 

investigação. Ou seja, o instrumento de avaliação avalia realmente a nossa ação 

pedagógica. Então em cima disso, corrigindo através das habilidades, de alguns 

objetivos, a gente consegue perceber, realmente, para onde a gente tem que avançar, de 

que maneira a gente tem que recuperar e como está sendo realizado, realmente o nosso 

trabalho. Fica mais, fica mais verdadeiro. (P.5) 

 

Então nós tivemos aula agora de probabilidade onde eles tiveram uma aula invertida... 

que eu pude perceber o envolvimento deles com esse, com esse conteúdo como é que eles 

se dedicaram, as dúvidas que eles trouxeram, como é que foi dentro de uma plataforma 

nova que a gente ta desenvolvendo no estudo. É, é mais uma forma de você avaliar o 

feedback, também, deles. (P. 7) 

 

 A partir daí, a recuperação do aluno é um trabalho individualizado e realizado de 

forma artesanal, como explica o professor: 

 

É, definitivamente, eu acho que é isso, ela é artesanal, ela é individual. Ela é o que eu 

achava que todas as escolas deveriam ter, sabe. Deveriam olhar para os meninos com 

mais... como é que eu vou dizer... considerando as particularidades, enfim eu acho que, 

o que a gente consegue fazer aqui, deveria ser obrigatório em todo canto. Eu acho que é 

esse o diferencial! Acho que é isso que, que é inovador né, e que é transformador. E eu 

acho que poderia ser para todo mundo... de alguma forma, não sei como. (P.3) 

 

Um outroprofessor lembrou das condições ideais da escola que favorecem o 

acompanhamento de cada aluno no aspecto social, afetivo e emocional, que certamente 

terão interferência na construção do raciocínio matemático do estudante: 

 

Então eu hoje tenho a oportunidade ímpar de, nesta escola, eu estou falando isso de 

coração, poder realizar muito daquilo que eu idealizei quando me propus a ser 

professora de Matemática. Porque aqui eu tenho a oportunidade, dentro e toda essa 

proposta pedagógica, de toda a infraestrutura que a escola oferece, não só para mim 

enquanto professora, mas para os meus alunos, de conseguir colocar em prática a 

Educação Matemática, ou pelo menos uma parte dela, que eu acredito ser realmente o 

melhor veículo para construir conhecimento matemático do meu aluno ou da minha 

aluna. Que eles percebam que, para a construção do raciocínio deles numa situação 

qualquer, a Matemática, ela está aí, porque a Matemática, como ela vem do grego que 

significa matema, e significa o que? Aprendizagem! Eu costumo dizer para os alunos 

isso, que a gente está fazendo Matemática na vida a todo momento, porque a todo 

momento a gente tem a oportunidade de aprendizagem. (P.8) 
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No depoimento deste professor, ele menciona um “modelo cooperativo’ dentro da 

equipe de Matemática que lhe confere relativa flexibilidade nas ações e o impulsiona na 

busca de práticas inovadoras: 

 

A gente consegue ter ideias e mudar essas ideias constantemente, de modo que, ser 

flexível é necessário e essa flexibilidade é que gera um aproveitamento maior das nossas 

capacidades individuais. Você tem um professor que tem uma inclinação maior para uma 

coisa, o outro tem uma inclinação maior para uma outra coisa e esse modelo cooperativo 

é que, na verdade, eu acho que gera toda a particularidade de como a Matemática 

aproveita essa flexibilidade institucional para fazer um projeto que é pautado, não só no 

conteúdo, mas na vida, do que ele pode retirar daqui para ser um indivíduo melhor, entre 

outras coisas mais. (P.4) 

 

O depoimento deste outro professor, resume o atual desafio dos professores na 

ESEM: 

 

Então acho que, na verdade, o grande desafio hoje, que eu vejo aqui na escola é inserir 

as tecnologias nas nossas ações, sempre estar disponível a buscar outras estratégias de 

avaliação, sempre pensar o aluno como parte integrante do processo de avaliação e de 

aprendizagem. E a troca de experiências entre a equipe e a capacitação individual, cada 

dia você se aperfeiçoar e tentar melhorar a sua prática. (P.5) 

 

 Entendemos que, o que foi identificado como “desafio”, poderia ser também 

considerado um “motivador”, pois o apoio dos gestores da escola, o reconhecimento à 

realização de projetos, a liberdade para planejar e realizar o que foi planejado, a troca de 

experiências na equipe e a valorização do trabalho, motivam os professores a estarem em 

constante processo de inovação. 

Finalmente, quando os professores foram convidados a fazer uma retrospectiva e 

indicar em que a proposta da ESEM é diferente do que faziam  no início de suas carreiras, 

um deles se referiu à ação pedagógica: 

 

É, assim, em poucas palavras e parecendo assim bem duro, mas é a verdade, eu poderia 

falar que no início da minha carreira o foco do meu trabalho era como eu realizava o 

trabalho. E hoje o foco do meu trabalho é como a turma vai realizar o trabalho. Então 

eu acho que eu mudei sensivelmente quem é o ator, o protagonista dessa relação. No 

início era eu, pensava como eu ia conduzir, como ia avaliar, como eu prepararia e agora 

eu acho que é como o aluno realmente vai desenvolver o trabalho. É isso! (P. 5) 

 

 Outro docente descreveu, em detalhes, a mudança da postura do professor que 

iniciou a carreira daquela do professor que atua hoje entre jovens tecnologizados: 
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Então não dá mais para eu me colocar no lugar de dono do saber, de dono da verdade, 

que na Matemática tem muito isso né, o professor de Matemática, desculpe os professores 

que tiverem ouvindo, mas professor de Matemática é um... é um ser arrogante, muito 

prepotente pelo saber Matemático que ele tem. E hoje em dia não cabe mais isso. Aquele 

aluno que está sentado ali é um ser pensante com acesso a informações que, de repente, 

você como professor não tem. Então você, e isso não é nenhuma demagogia, não é 

nenhuma hipocrisia, hoje em dia a sua posição de professor, a minha posição de 

professor ela é uma posição só de, como é que eu posso dizer, eu só estou ali para dar o 

start, eu só estou ali numa posição de orientador, de organizador de ideias. A construção 

de conhecimento, ela vem junto com os meninos, com a pesquisa, com o notebook aberto, 

com o celular ligado sabe, e tirando as dúvidas uns com os outros, dúvidas com o 

professor junto, e é assim que mudou, muito mesmo, a evolução foi justamente essa 

posição que eu tinha como professor lá em 1990 e a posição que eu tenho hoje em 2016, 

é outra postura, é outra posição, é outro papel. (P. 6) 

 

 O depoimento dos professores marcam uma mudança da concepção pedagógica 

tradicional para a contemporânea, que se pretende inovadora.  Na concepção tradicional, 

o professor é visto como transmissor e figura central do processo de ensino, devendo 

dominar os conteúdos a serem transmitidos aos alunos e, nas aulas,  discorrer sobre eles 

com desenvoltura. Já o aspecto mais relevante entre os procedimentos docentes no ensino 

inovador é a mudança do foco do processo ensino aprendizagem para o aluno. 

Entendemos que a mudança do papel do professor é fruto de maturidade profissional que 

representa o saber da vivência, que se constrói a partir da reflexão e da interação com 

seus pares. 

 Pudemos verificar, ainda, que o trabalho em equipe vem oferecendo flexibilidade 

e segurança necessárias para construção de novos projetos e produções, por meio da troca 

de ideias e experiências, buscando sempre motivar e alavancar o conhecimento dos 

alunos. A força da equipe é consequência do empenho, comprometimento, criatividade e 

preocupação dos professores com a aprendizagem individualizada e interativa, assim 

como o acompanhamento de cada aluno em seu aspecto social, afetivo e emocional 

tranquilizam e otimizam a construção e organização do raciocínio matemático, 

conferindo um sentido afetivo ao ensino da Matemática. 

 O uso das tecnologias digitais e recursos de suporte para práticas inovadoras 

constituem a força que pode tirar professores e aluno da posição tradicional de ensinante 

e aprendente num movimento constante de adaptação. Assim, as novas formas de trabalho 

da ESEM, fazendo uso de tecnologia como estímulo para a proatividade do aluno é 

apontada pelos professores como fundamental, porque ele aprende pela interação com os 

colegas e é capaz de criar projetos. Para o professor, a atuação também muda: seu papel 



77 
 

passa ser o de propor desafios que promovam a aprendizagem e orientar o trabalho dos 

alunos.  

 As avaliações têm buscado sair do formato tradicional, da simples cobrança de 

itens do conteúdo para a sua utilização como estratégia avaliativa do desenvolvimento 

das habilidades e competências do raciocínio matemático, amadurecendo num formato 

inovador e vislumbrando possibilidades de avanços gradativos das estratégias avaliativas.  

A mudança da forma de encarar o erro do aluno, passando de uma situação vista 

como negativa e indesejável para se tornar uma oportunidade para (re)direcionar ou 

mesmo aprofundar as estratégias na construção do conhecimento, privilegia o trabalho 

artesanal e individualizado. 
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CONCLUSÃO 

 

 

  Este trabalho buscou analisar as representações sociais de professores de 

Matemática da ESEM acerca de práticas inovadoras e tentamos responder as questões de 

estudo propostas: Quais práticas que os professores consideram inovadoras e que vêm 

sendo aplicadas em seu trabalho? Quais práticas foram introduzidas a partir das 

consecutivas demandas propostas pela ESEM? Quais os mecanismos que ensejam ou 

impedem, na visão dos professores, inovações nas práticas em Matemática? 

 Nos relatos sobre a predileção pela Matemática no Ensino Básico, os professores 

se recordaram do ensino tradicional. Indicaram que o que lhes despertava maior interesse, 

não eram estes modelos de aulas e, sim, as atividades que apresentavam algum atrativo 

que as diferenciassem das aulas comuns, como aquelas em que eles se sentiram desafiados 

a alcançar resultados por eles mesmos. Ressaltaram, em sua maioria, que tinham 

facilidade e identificação com a linguagem Matemática e o raciocínio lógico, desde cedo.  

 A escolha do curso de Licenciatura em Matemática se deu tanto pela paixão pela 

área, quanto pelo magistério, desenvolvida muitas vezes durante as práticas de monitoria 

aos colegas com dificuldades, mas foi também movida pela conveniência candidato/vaga 

do vestibular e pela necessidade de trabalhar durante a graduação. Esta escolha, 

entretanto, nem sempre foi estimulada pelos familiares dos professores em função da 

desvalorização da carreira do magistério, mas muitos insistiram nela, custeando seus 

estudos, ministrando aulas particulares ou em cursinhos pré-vestibulares, suprindo muitas 

vezes as carências econômicas de suas famílias. 

 O modelo tradicional, de acordo com seus relatos, os acompanhou desde o início 

de seus estudos até a universidade, quando foram cursar a Licenciatura em Matemática. 

Aquela etapa foi marcada por um ensino distante da realidade, descontextualizado, 

“duro”, “sofrido”, distante de emoções e afetividade nas relações entre professores e 

alunos, que pouco contribuiu para a prática docente, embora tenha sido consistente em 

relação ao conteúdo matemático. 

 A insegurança dos professores recém-formados com a constatação do seu 

despreparo para o exercício da docência, fez com que suas primeiras experiências de 

trabalho fossem marcadas pela reprodução dos modelos vivenciados junto aos professores 

que os inspiraram ao longo de sua trajetória escolar. Além disso, a busca por cursos de 

formação e atualização profissional, sempre estiveram presentes nas trajetórias desses 
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profissionais e as dificuldades encontradas foram enfrentadas com muito estudo e com a 

troca de experiências entre os colegas. 

 Quanto ao método de avaliação utilizado no início de carreira, os professores 

recorriam ao tipo formal e tradicional em que, geralmente, eram priorizados os conteúdos, 

e a reprodução de exercícios já realizados em sala. Era como repetir “aquela receita” para 

verificar se aquilo estava de acordo como havia sido ensinado. A correção das avaliações, 

apesar de apresentar maior flexibilidade e valorização dos acertos dos alunos, reforçava 

a preocupação com a nota. Algumas vezes, os professores afirmaram serem orientados 

pela gestão escolar para a adoção de uma avaliação formativa pela qual eram avaliados o 

interesse, participação e atitude dos alunos, mas isso não era uma prática comum no 

sistema educacional da época. 

 Na percepção dos professores, no início de suas carreiras, seus alunos aprendiam 

bem os modelos de resolução de exercícios escolhidos especificamente pela relevância 

do assunto e não aprendiam a fazer conexões e aplicar seu conhecimento em outras 

situações problema. Ou seja, eram meros reprodutores de modelos desconexos de um 

contexto apartado de seu cotidiano, de outras áreas e da vida. 

A possibilidade de romper com o modelo tradicional amedronta. Mudanças 

desacomodam, é desafiador. Podemos afirmar que, diante dos desafios apresentados por 

outro modelo de ensino, os professores da ESEM poderiam mostrar resistencia diante das 

dificuldades de se adaptarem ao “novo”. Hoje, este grupo de professores desenvolve sua 

prática docente na ESEM, onde é convidado a uma reflexão contínua sobre sua prática 

pedagógica, a implantação de um modelo inovador que utiliza a tecnologia como recurso 

metodológico, buscando sempre a individualização da aprendizagem para que se 

promova a autonomia dos estudantes. Nesta proposta de ação docente realizada em 

pequenos grupos de 15 alunos por turma, há semanalmente reuniões de professores para 

planejamento de atividades, trabalho em equipe, atualização permanente do uso da 

tecnologia e incentivo à formação docente.  

Estes fatores associados à proatividade deste grupo de professores apontam, nesta 

pesquisa, como sendo relevantes para a realização de práticas inovadoras, pois estes 

profissionais mostram-se comprometidos com a busca de novos conhecimentos e sua 

aplicação em sala de aula. 

A investigação mostrou que, mesmo diante dos desafios pessoais, o grupo ousa 

lançar-se em áreas de propostas inovadoras como a do ensino híbrido, pouco utilizada em 

escolas de Ensino Médio, e presente através da (re)organização dos currículos e de 
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metodologias de ensino diversificadas tais como a utilização de vídeo aulas; aulas 

invertidas;  análise de situação problema (PBL); o educar pela pesquisa e novos modelos 

de avaliação, trazendo para a sala de aula novas oportunidades de aprendizagens em 

novos contextos. Assim, é propiciado ao estudante a possibilidade de desenvolver suas 

habilidades e competências, valorizando-as e percebendo sempre estes momentos como 

valiosos para a construção do conhecimento e troca de experiências 

 Ressaltamos que mesmo o grupo tendo vivido em sua formação um modelo 

tradicional, isto não se tornou impedimento para que se permitissem experimentar as 

novas práticas e hoje atuarem na ESEM. 

 A produção de vídeo aulas, iniciada em 2016, é postada na plataforma Moodle, 

onde os alunos são incentivados a acessarem e assistirem com o objetivo de desenvolver 

conhecimentos prévios para futuros debates de aprofundamento em sala de aula, onde 

vivenciam a proposta da aula invertida. Além disso, o armazenamento das videoaulas 

também serve de aprofundamento e revisão do conteúdo. 

 A educação pela pesquisa sempre foi uma preocupação dos professores e gestores 

da ESEM que, a cada ano, vem aperfeiçoando a sua proposta, que se inicia desde a 

primeira série com aulas semanais sobre o letramento científico com a culminância na 

terceira série, onde a proposta é a produção de um artigo que, dependendo da qualidade, 

pode ser publicado em uma das revistas científicas da escola. Esta prática já tem dado 

frutos nas pesquisas propostas em sala de aula, com aplicações em todas as áreas do 

conhecimento. 

 A prática da análise de situações problema (PBL, do inglês, Problem Based 

Learning) é uma prática metodológica que quebra o paradigma da aula tradicional, 

buscando reduzir a distância entre as áreas de estudo e centrar na aprendizagem no aluno. 

Assim, o professor procura desafiar seus alunos através de um problema motivador do 

objeto de estudo. Os grupos de estudantes pesquisam, trazendo possibilidades de solução 

e para alimentar a discussão final com toda a turma. Alguns professores de Matemática 

têm utilizado esta estratégia com bons resultados. 

 Como última proposta inovadora no campo educacional que emergiu da 

investigação, junto ao grupo de professores da ESEM, foi o modelo de avaliação. O 

diferencial deste modelo proposto é que a avaliação não se dá apenas pela pontuação dos 

acertos e erros. Há uma valoração atribuída para habilidades e competências de acordo 

com o estudo que esteja sendo proposto. A cada avaliação é feito um mapeamento das 

habilidades e competências pertinentes ao conteúdo desenvolvido e em seguida é dado 
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feedback aos alunos do que foi percebido pelos professores em relação aos itens que 

necessitam de maior investimento nos estudos. Os valores atribuídos aos elementos 

cognitivos que compõem as habilidades e competências no processo de avaliação, servem 

apenas para potencializar a avaliação qualitativa e não como parâmetro utilizado no 

modelo tradicional. 

Entendemos que as práticas descritas e utilizadas pelos professores da ESEM 

entrevistados são indícios de ensino inovador, pois o ensino de Matemática: se opõe à 

ideia de transmissão, do aluno encarado como sujeito passivo e de práticas que 

contemplam a simples transferência de informações do professor para o aluno; propicia a 

interação do aluno com o objeto de estudo utilizando a pesquisa na construção do 

conhecimento e autonomia intelectual e no exercício constante da argumentação e da 

criatividade; as aulas são planejadas para serem dinâmicas e estimulantes e os múltiplos 

espaços de aprendizagem propiciando o surgimento de situações problema mediadas pelo 

professor e pelo grupo, que elaboram a construção coletiva e individual do conhecimento; 

muda a avaliação na forma de encarar o erro, na urgência de conhecer com pensam os 

alunos e na ideia de que todos podem e devem aprender; e as relações interpessoais são 

construtivas, não só na sala de aula, mas em todos os espaços em que transitarem os atores 

integrantes deste projeto. 

 Diante do exposto, é possível dizer que as representações sociais de práticas 

inovadoras estão condensadas pela metáfora “desafio”, uma vez que os professores, ao 

longo das entrevistas, constantemente se referiram à proposta da ESEM como um 

“desafio” a ser enfrentado. E dentre os desafios mencionados pelos entrevistados, houve 

referência ao uso das tecnologias digitais como recursos e suporte para as práticas 

inovadoras que vem impulsionando professores e alunos num movimento de adaptação 

constante às novas formas de trabalho; a batalha entre o tempo para conciliar os 

programas curriculares extensos e a construção de conceitos matemáticos consistentes 

através de pesquisas e metodologias diversificadas e inovadoras; a busca e 

aprimoramento de novas estratégias de avaliação que tragam dados cada vez mais 

consistentes e precisos para que o professor possa intervir cirurgicamente na construção 

de um raciocínio matemático de qualidade é outra preocupação frequente no discurso dos 

professores. 

 Concluímos que as práticas inovadoras propostas pela ESEM são enriquecedoras 

e que o desenvolvimento profissional destes professores tem se efetivado pelo incentivo 
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institucional e por investimentos individuais em sua formação, o que reafirma a 

concepção de que o curso de licenciatura é apenas o marco inicial dessa trajetória. 
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APÊNDICE 1 

Roteiro para as entrevistas 

 

1. Durante o Ensino Básico, quais disciplinas tinham sua preferência? 

2. Você gostava de Matemática? Por quê?  

3. Como eram as aulas de Matemática? Você se lembra de alguma aula que gostou 

muito? E de uma de que não gostou? 

4. Algum professor foi marcante em sua trajetória escolar? Por que? 

5. E algum professor de Matemática foi marcante? O que ele fazia que o fez se lembrar 

dele? 

6. O que o levou a optar pelo curso de Matemática? 

7. Qual universidade cursou?  Em que ano se licenciou?  

8. Como foi sua formação acadêmica? 

9.  O que mais chamou sua atenção durante o curso? 

10. Como eram as aulas de Didática e Práticas de ensino/aprendizagem da Matemática?  

11. Você se lembra de alguma aula de Didática? Como foi? 

12. Você se lembra de alguma aula de Práticas de ensino/aprendizagem da Matemática? 

Como foi? 

13. Ao final do curso, como se sentiu em relação a seu preparo na universidade para ser 

professor de Matemática? 

14. No início de sua carreira, como você ensinava Matemática? 

15. Que dificuldades você encontrou para ensinar da Matemática nas escolas que 

lecionou? 

16.  Como você enfrentou essas dificuldades? 

17. Como seus alunos eram avaliados por você?  

18. O que era priorizado nas avaliações?  

19. Você considera que os alunos aprendiam Matemática? O que você acha que eles 

aprendiam bem? E o que não aprendiam? 

20. A Escola Sesc tem uma proposta inovadora para o ensino de Matemática. Como 

você tem desenvolvido essa proposta com seus alunos? 

21. Você encontra dificuldades para ensinar Matemática conforme essa proposta? 

22. Como você tem enfrentado essas dificuldades? 

23. Como os alunos tem sido avaliados por você? 

24. O que tem sido priorizado nessas avaliações? 

25. No que essa proposta é diferente do que você fazia no início de sua carreira?  
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Legenda: 

0 – Não verificada         1 – Não desenvolvidas         2 – Pouco desenvolvidas         3 – Parcialmente desenvolvidas         4 – Bem desenvolvidas         5 – Muito bem desenvolvidas 

 

 

APENDICE 2 – EXEMPLO DE MAPA DE HABILIDADES 

 

 

DESCRITORES Questões 
Nível na 

habilidade 
Grau  

Nível na 
reavaliação 

Grau 

HABILIDADES PONTUADAS 
 

Interpretar enunciados dos problemas (1,0) 

 
 

1 
    

  Interpretar gráfico cartesiano que represente relações entre grandezas (1,0) 

 
1 

    

 Analisar informações envolvendo a variação de grandezas como recurso para construção 

de argumentação (1,0) 

 
 

1 
    

Identificar e aplicar o conceito da função exponencial na resolução de problemas (1,0)  

 
 

2 e 5 
 

 
 

 

Analisar e elaborar estratégias de resolução de situações-problema. (1,0) 

 
4 e 5 

    

Utilizar conhecimentos algébricos como recurso para construção de argumentação. (1,0) 

 
3 e 4 

    

Avaliar a razoabilidade de resultados numéricos. (1,0) 

 
3 

    

 

    GRAU FINAL: 
 

 

MAPA DE HABILIDADES – AVALIAÇÃO  


