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RESUMO 

 

VALERIANO, Wérica Pricylla de Oliveira. Uma análise das influências da realização da 

Prova Brasil na atividade pedagógica de professores que ensinam matemática nos anos 

iniciais. Goiânia, MECM/UFG, 2012. (Dissertação de mestrado) 

 

Nesta pesquisa apresenta-se o caminho trilhado na busca da compreensão do movimento de 

organização do ensino de professores que lecionam Matemática no 5º ano do ensino 

fundamental em um contexto de realização da Prova Brasil. Partindo do pressuposto de que 

toda atividade traz um motivo que a impulsionou, tem-se como objetivo principal identificar e 

compreender as relações entre os motivos e o objeto da prática pedagógica dos professores 

inseridos no contexto mencionado. Sabe-se que a prática pedagógica está carregada de 

concepções, crenças, valores e necessidades que o professor tem a respeito da educação, do 

ensino, da matemática, dos alunos etc. Pode-se dizer que cada atitude que o professor toma 

dentro de sala de aula está baseada em algo que se apresenta como necessidade.  Para 

subsidiar e substanciar as compreensões sobre os fatores envolvidos no processo de ensino e, 

mais especificamente, os relacionados à prática pedagógica, propõem-se uma discussão sobre 

a formação dos professores e a prática de ensino de matemática. Tendo a Teoria Histórico-

Cultural e a Teoria da Atividade como referenciais teóricos, apresentam-se elementos que 

possibilitaram melhor entendimento da atividade pedagógica e da organização do ensino. Ao 

abordar a questão das avaliações externas, apresenta-se breve discussão acerca da introdução 

das avaliações em larga escala no sistema educacional brasileiro e da Prova Brasil. Discorrer 

sobre a Prova Brasil tornou-se importante devido à sua presença no contexto em que a 

pesquisa se realizou. Desse modo, os sujeitos da pesquisa são professores que ensinam 

Matemática no 5° ano do ensino fundamental da rede pública, no município de Goiânia, GO. 

A obtenção dos dados deu-se em três etapas: questionário, entrevista e observação em sala de 

aula. As informações obtidas foram organizadas em quatro unidades de análise nas quais se 

discute como as necessidades, o objeto, os motivos e as ações nas práticas pedagógicas dos 

professores se apresentam em um contexto de realização da Prova Brasil. Observou-se que, 

com base no referencial teórico adotado, as práticas pedagógicas das professoras não as 

colocam em atividade de ensino. 

 

Palavras-chave: Atividade pedagógica. Ensino de Matemática. Motivos. Organização do 

ensino. Anos Iniciais. Prova Brasil. 
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ABSTRACT 

 

VALERIANO, Wérica Pricylla de Oliveira. An analysis on the influences of Prova Brasil 

applying in pedagogical activities of teachers who teach mathematics in the early school 

years. Goiânia, MECM/UFG, 2012. (master‟s degree dissertation) 

 

In this research is shown the way gone through for understanding the 5th year of elementary 

school mathematics teachers‟ teaching organization movements through Prova Brasil 

applying. Believing that, there is a motive for every activity to be done, our aim is to identify 

and understand the connection between this motive and teachers‟ practice object in the given 

context. Knowing that pedagogical skills are full of concepts, beliefs, values and needs that 

the teachers have concerning education, teaching methods, mathematics, students, etc. we can 

say that, teacher‟s behavior in class is based on needs. To support and substantiate the 

understandings over the facts involved in teaching process, especially the ones regarded to 

pedagogical practice, we propose a discussion about teacher‟s formation and mathematics 

teaching practice. Based on historic-cultural and activity theories, we have elements that bring 

a better understanding over pedagogical activities and teaching organization. About external 

evaluations, there is a brief discussion about introducing evaluations widely in Brazil 

Educational System and Prova Brasil. To talk about Prova Brasil became an important issue 

due to its participation in the context in which this research took place. This way, the research 

subjects are teachers who teach mathematics in the 5th year of elementary school in public 

schools in the city of Goiânia, Go. The data was obtained from three steps: questionnaire, 

interview and classroom observation. The given pieces of information were then organized in 

four units of analysis in which it is discussed how the needs, the object, the motives and 

teacher‟s pedagogical practice actions happen in Prova Brasil applying context. We could 

observe that, based on the adopted theories, teachers‟ pedagogical practice do not put them in 

teaching activities. 

 

Key words: Pedagogical activities. Mathematics teaching. Motives. Teaching organization. 

Early school years. Prova Brasil.  
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INTRODUÇÃO  

 

 

 

 

O desejo de investigar e compreender a prática pedagógica do professor que 

ensina matemática para o 5° ano do ensino fundamental surgiu no momento de realização do 

Estágio Supervisionado no 4º ano de graduação em Licenciatura em Matemática. Nesta 

disciplina o graduando é levado ao contexto escolar e ali participa do cotidiano do professor 

dentro da escola, observando e também ministrando aulas por determinado espaço de tempo. 

Naquele período, tive
1
 a oportunidade de vivenciar a docência em matemática em 

uma turma de 5º ano. Essa experiência propiciou bastante aprendizado, mas também 

provocou algumas inquietações a respeito da prática docente em turmas iniciais. A partir da 

realização do estágio foi elaborado o trabalho de conclusão de curso que traz como título O 

professor de matemática nas séries iniciais: perspectivas e desafios para a prática docente 

(INACIO; VALERIANO, 2009). Nesse trabalho eu e minha parceira de estágio apresentamos 

relatos de nossas vivências e iniciamos um processo de reflexão sobre a inserção do 

licenciado em matemática nos anos iniciais.  

Naquele momento nossas reflexões representavam o que de melhor podíamos 

expor sobre o que tínhamos vivenciado e compreendido da situação do professor de 

matemática no 5º ano. No entanto, não eram suficientes para responder algumas dúvidas e 

questionamentos que ocorreram no decorrer do processo. 

Tais inquietações deviam-se ao fato de não terem acontecido momentos de 

discussões sobre o trabalho docente em turmas compostas por crianças da 1ª fase do ensino 

fundamental durante, praticamente, toda minha formação no curso de graduação. Assim, ao 

me deparar com uma turma de 5º ano do ensino fundamental, questionava-me: Como o 

professor deve agir no momento de preparar suas aulas? O que é importante ser considerado? 

Como apresentar o conteúdo a essas crianças? Como devem ser as atividades propostas? Que 

recursos devem ser utilizados para possibilitar um aprendizado que faça sentido para as 

crianças? Questões como essas me conduziram então à busca de novas possibilidades de 

estudo a fim de que algo mais pudesse ser compreendido a esse respeito. 

                                                 
1
 Na parte introdutória deste trabalho, utilizamos a 1ª pessoa do singular por se tratar de motivações de natureza 

mais pessoal. 
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A oportunidade de continuar meus estudos surgiu com o ingresso no Mestrado em 

Educação de Ciências e Matemática. A partir daquele momento eu poderia rever meus 

questionamentos e aprimorá-los de forma que constituíssem uma base para minha proposta de 

pesquisa.  

O encontro com a teoria que seria o meu referencial durante todo o percurso de 

mestrado e com as situações vivenciadas com o orientador e os colegas de turma provocou 

novos questionamentos. Estes me fizeram não apenas retornar às inquietações sobre a prática 

do professor do 5º ano, mas me levaram além, isto é, a buscar entender as necessidades e os 

motivos que impulsionam esse professor em sua atividade pedagógica. Ademais, entendo que, 

para compreender a prática do professor, é necessário conhecer as características da 

instituição no qual está inserido, por exemplo: quais são as funções esperadas e/ou delegadas 

à instituição escolar; qual o percurso profissional desse docente, que envolve experiências 

desde sua vida escolar até a formação no ensino superior; quais as responsabilidades que lhe 

são imputadas devido à natureza de sua profissão, como a formação social dos educandos; que 

exigências recaem sobre sua atuação profissional, as quais envolvem tanto exigências 

externas, vindas por parte do governo, quanto exigências internas colocadas pelos gestores 

escolares. 

Com base em nosso suporte teórico, a teoria histórico-cultural, admitimos que a 

instituição escolar deve ser assumida como o lugar onde os sujeitos se apropriam dos bens 

culturais da humanidade conferindo ao professor a função de mediador entre o conhecimento 

e o aluno. Além disso, diante do caráter social de sua atividade, o professor delineia e 

organiza sua prática dentro e fora de sala de aula influenciado pelas situações vividas 

diariamente, por suas concepções
2
, crenças

3
, conhecimentos, necessidades e motivos. 

Assim considerando, a atividade pedagógica constitui a atividade principal do 

professor. Destarte, ao assumir que é pela realização da atividade principal que o homem se 

relaciona com o mundo e que por meio de suas ações vai transformando a natureza e sendo 

transformado ao mesmo tempo, torna-se imprescindível olhar para a docência levando em 

conta que o ensino é a atividade pela qual o professor se relaciona com o mundo circundante. 

Tendo em vista essas breves considerações sobre as funções da escola, do 

professor e a atividade pedagógica, bem como as situações vivenciadas durante a graduação, 

os questionamentos a respeito da prática pedagógica e os referenciais teóricos propostos por 

                                                 
2
 Sengundo Ponte (1992), de natureza essencialmente cognitiva, as concepções estruturam o sentido que damos 

as coisas. Mas também podem atuar como um bloqueador diante de novas realidades e certos problemas.  
3
 Utilizamos o termo “crenças” para nos referir àquilo que é altamente influenciado pela cultura e referem-se a 

aceitação de uma ideia sem o devido suporte teórico (MORON; BRITO;  2005).  
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Vigotski, Leontiev, Davidov e outros, buscamos nos direcionar no processo de estudo e 

pesquisa de mestrado. Foi se delineando a pergunta investigativa que, em um movimento de 

constante reconstrução, nos guiaria por toda a pesquisa. 

Assim, ao considerar nosso referencial teórico, já não era suficiente apenas um 

questionamento superficial sobre a prática dos professores que ensinam matemática no ensino 

fundamental; tornaram-se necessários questionamentos mais direcionados e aprofundados, por 

meio dos quais pudéssemos chegar aos aspectos que não se apresentam externamente no 

cotidiano de sala de aula.  

Dessa maneira, passamos a indagar sobre questões, como as que se seguem: qual 

a real necessidade que move o professor na organização do ensino? Como o professor 

organiza sua atividade pedagógica? De quais conhecimentos esse professor dispõe ao 

organizar sua atividade? O que o professor exprime no momento da organização do ensino no 

que se refere a expectativas e desejos sobre a aprendizagem dos alunos?  

Outrossim, o contexto no qual a pesquisa se desenvolveu apresentou uma 

característica que não poderia ser desconsiderada. No ano de realização da pesquisa de campo 

seria desenvolvida a 4ª edição da Prova Brasil. A realização dessa avaliação de larga escala, a 

nosso ver, acaba por produzir determinados comportamentos nos professores que 

provavelmente não aconteceriam no ano em que não ocorresse essa avaliação. Desse modo, 

foi preciso ponderar as implicações da Prova Brasil no desenvolvimento da prática 

pedagógica em sala de aula, o que fez emergir nova questão: o que a Prova Brasil implica nos 

motivos do professor? Todas essas inquietações e questionamentos nos levaram à pergunta 

principal, qual seja:  

 

Quais as possíveis relações que se estabelecem entre os motivos e o objeto da atividade 

pedagógica de um professor que ensina matemática no 5º ano do ensino fundamental 

em um contexto de realização da Prova Brasil? 

 

Tendo como objeto de pesquisa a prática pedagógica, nosso principal objetivo é 

compreender a relação entre os motivos e objeto da atividade de ensino de um professor que 

ensina matemática no 5º ano do ensino fundamental quando ele é colocado diante das 

exigências criadas pelas avaliações externas.  

Nossos objetivos específicos:  

 identificar as necessidades que mobilizam o professor ao organizar o ensino; 

 identificar os objetivos do professor com a prática docente;  
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 identificar o que tem influenciado o professor no momento de organizar o 

ensino;  

 identificar aspectos que remetem à mudança de posicionamento do professor 

em sala de aula devido à preparação para a Prova Brasil; 

 analisar como as ações dos professores têm refletido as influências da Prova 

Brasil;  

 compreender a relação entre os motivos e o objeto da prática docente. 

 

O processo de investigação será desenvolvido aqui em cinco capítulos. No 

primeiro apresentamos características sobre o ensino de matemática nos anos iniciais do 

ensino fundamental perpassando por duas linhas de discussão: primeiro a formação dos 

professores que estão habilitados a ensinar matemática nessas turmas iniciais e, em seguida, 

mais especificadamente, a prática pedagógica no ensino de matemática. Para tanto, 

abarcaremos assuntos como as tendências predominantes no sistema de ensino de matemática, 

o modo como esta tem sido organizada e como se dão as ações dentro de sala de aula para o 

ensino dessa disciplina.  

Sabemos que no ensino de matemática nos anos iniciais podemos encontrar tanto 

licenciados em Pedagogia quanto licenciados em matemática, por isso nos referiremos aos 

professores que ensinam matemática com expressão que representa tanto os licenciados em 

matemática quanto os pedagogos. 

No segundo capítulo apresentamos um olhar sobre a educação e a prática docente 

a partir do ponto de vista da teoria histórico-cultural e da teoria da atividade apresentada por 

Leontiev.  Esses referenciais teóricos nos dizem sobre o processo de desenvolvimento do 

sujeito e sobre as relações que são estabelecidas entre o homem e suas atividades. Ao 

compreendermos a prática pedagógica como a atividade principal do professor, alguns 

elementos precisam ser considerados, tais como: a estrutura da atividade é composta de 

necessidades, motivos, objeto, ações e operações. Entender como cada um desses elementos 

se comporta é fundamental para que se possa ter maior clareza sobre as atividades do 

indivíduo. Neste capítulo, devido ao direcionamento que nossa pergunta nos coloca, daremos 

destaque às necessidades, aos motivos e ao objeto da atividade, como mencionado. 

Dedicamos o terceiro capítulo a uma discussão sobre as avaliações externas, 

consideradas um dos condicionantes da atuação dos professores no processo de ensino. 

Apresentamos um breve levantamento do momento em que as avaliações ganham impulso no 
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contexto escolar brasileiro apontando as condições que foram favoráveis à implantação e à 

consolidação das avaliações externas em nosso país. Seguido de um histórico sobre o sistema 

de avaliação destinado à Educação Básica. Por fim, abordamos a Prova Brasil, avaliação 

realizada com alunos do ensino fundamental e ensino médio, apresentando suas características 

e disposições.  

No quarto capítulo, descrevemos como se desenrolou o processo metodológico de 

definição dos sujeitos desta investigação, a consecução dos dados e o modo como 

organizamos as informações obtidas para que pudéssemos estudá-las.  

No quinto capítulo, apresentamos nossa análise e reflexões sobre as informações 

obtidas na pesquisa de campo, articuladas aos pressupostos da teoria que assumimos. Esse 

capítulo está organizado em quatro unidades de análise, quais sejam: Concepções e crenças 

dos professores acerca do ensino de matemática; As ações pedagógicas das docentes; O 

papel da matemática e do professor como elementos que direcionam a atividade pedagógica; 

e A preparação/realização da Prova Brasil e os motivos do professor. Nas unidades de 

análise os dados foram organizados em episódios a fim de que pudéssemos ter a melhor 

compreensão sobre o que tínhamos à nossa disposição. Acreditamos ser este capítulo de 

grande importância visto que nele poderemos delinear respostas aos nossos questionamentos e 

expor como os fenômenos são compreendidos com base em nosso referencial teórico. 

Por fim, nas considerações finais, expomos uma síntese de nossas reflexões sobre 

a pesquisa realizada. Buscamos, outrossim, apontar os limites e as possibilidades que se 

apresentam ao professor que leciona matemática no 5° ano do ensino fundamental no 

momento em que lhe são postas exigências de alcance de bons resultados em avaliações de 

larga escala e como isso se reflete no direcionamento da atividade principal do professor, o 

ensino.  
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O ENSINO DE MATEMÁTICA PARA OS ANOS INICIAIS 

 

 

 

 

Sabemos que a educação escolar está calcada nas bases do que a sociedade deseja 

para seus cidadãos e, prioritariamente, o que vem sendo colocado para a educação brasileira 

tem grande relação com o mercado de trabalho e o tipo de trabalhador que é esperado. 

Segundo Lisita (2005), entre aqueles que debatem questões referentes à educação em nosso 

país, podemos perceber um discurso no sentido de que as políticas públicas para o sistema 

educacional mantêm uma relação direta com o contexto socioeconômico e político do Brasil 

diante da globalização econômica. E mais,  

Mesmo com posições políticas diferentes, e muitas vezes antagônicas em relação aos 

interesses que defendem, percebe-se que esses agentes convergem para uma linha de 

análise que realiza uma relação causal quase linear entre reestruturação produtiva, 

sistemas de ensino e formação de professores (LISITA, 2005, p. 151). 

 

Nesse sentido, vão surgindo, decorrentes da relação posta entre sistema 

educacional e mercado de trabalho, argumentos de que a educação é a peça fundamental para 

mudanças e melhorias nas condições de trabalho. Assim, deparamo-nos com um discurso 

sobre a necessidade de reformas educacionais; tais necessidades, por sua vez, procedem das 

mudanças na economia mundial. A partir disso, não são de se estranhar os argumentos 

encontrados em documentos oficiais (BRASIL, 1996; BRASIL, 2001) que regem a educação 

brasileira, nos quais, de modo geral, é frisada a importância da relação entre a educação, o 

mundo do trabalho e a prática social.  

Ao entender a educação como aquela área que abrange os processos formativos 

que se desenvolvem em diversas situações, tais como na vida familiar, na convivência com 

outros indivíduos e no trabalho, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) n° 

9.394/96, em seu Título II que determina os princípios e fins da educação, no Artigo 2°, assim 

estabelece: é finalidade da educação que o educando se desenvolva plenamente e que esteja 

preparado para o exercício da cidadania e qualificado para o trabalho (BRASIL, 1996).  

A presença da relação entre exercício da cidadania, mundo do trabalho e educação 

são recorrentes na LDB. O Art. 22 ressalta a finalidade de preparar o aluno para o mundo do 

trabalho, o exercício da cidadania e para progredir em estudos posteriores. Nesse sentido, 
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compreendemos o quanto essa ideia de preparar o aluno para a vida em sociedade está 

entrelaçada às funções da escola.  

Considerando que a escola e, particularmente, o professor têm a função de educar 

o aluno para e na cidadania, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) prescrevem como a 

formação do aluno no ensino básico e como o ensino de matemática devem ser 

compreendidos, tendo em vista esta finalidade. Os PCN colocam que a formação básica para a 

cidadania pressupõe a inserção do indivíduo no mundo do trabalho, das relações sociais e da 

cultura. Desse modo, a atividade matemática escolar deve possibilitar ao aluno a construção e 

a apropriação do conhecimento, o qual será um meio para compreender e transformar sua 

realidade.  

Nesses termos, espera-se que o professor aja de maneira que o ensino tenha 

significado para os alunos e lhes sirva para o exercício da cidadania. Entre os deveres que ao 

professor são atribuídos, podemos citar os seguintes: aqueles referentes às questões 

pedagógicas, os que preparam os alunos para o mercado de trabalho e estudos posteriores, os 

que fornecem elementos para solucionar problemas do cotidiano e os voltados à apresentação 

de resultados satisfatórios nos índices de desenvolvimento da educação, entre outros.  

No entanto, as formas de lidar com esses deveres, ou seja, a prática docente de 

cada professor vai depender de sua formação, de sua base de conhecimentos, das 

características culturais e sociais do público atendido, de suas necessidades e motivos e das 

concepções sobre o ensino, a aprendizagem, a matemática etc. Mas, independentemente de as 

concepções e crenças que os professores têm sobre o ensino de matemática serem diferentes 

umas das outras, é certo afirmar que esse ensino tem grande importância na formação do 

indivíduo e que esses alunos serão avaliados para se averiguar a qualidade do ensino que a 

eles tem sido oferecido.  

Assim, a partir do momento que propusemos uma investigação com professores 

que ensinam matemática em turmas dos primeiros anos do ensino fundamental, tornou-se 

essencial conhecer o modo como a matemática vem sendo ensinada para essas turmas, os 

fatores que estão relacionados à prática docente e como tem se constituído a formação dos 

professores que realizam esse ensino. 

Para que possamos discutir sobre o papel do professor e sua prática em meio aos 

vários fatores que o influenciam, procuramos apresentar, nas seções a seguir, alguns aspectos 

referentes à formação e à prática dos professores que ensinam matemática para os anos 

iniciais.  
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OS PROFESSORES QUE ENSINAM MATEMÁTICA: ASPECTOS DE SUA FORMAÇÃO 

 

 

Inicialmente discutiremos a formação do professor de modo geral visto que, 

independente da licenciatura escolhida, essa formação tem muitas características em comum. 

Entretanto, nas subseções seguintes trataremos das especificidades que se apresentam tanto na 

formação do licenciado em Pedagogia quanto na do licenciado em matemática. 

Sabemos que a formação do professor tem uma característica peculiar, ou seja, ele 

é formado em um ambiente semelhante ao que vai atuar, sendo necessária a coerência entre o 

que se faz na formação desse profissional e o que se espera dele.  

Os processos de aprender a ensinar e ser professor não se dão “do dia pra noite”. 

Segundo Mizukami (2008), a literatura que trata da formação de professores tem apontado 

que esta se dá de forma lenta, inicia antes mesmo de um curso de licenciatura e perdura por 

toda a vida profissional do professor.  

Nesse processo muitos são os fatores e contextos que determinam a constituição 

do ser professor, tais como: os conhecimentos teóricos, as vivências pessoais e profissionais, 

os estudos coletivos e individuais, as reflexões sobre a prática, as crenças e concepções, as 

necessidades e motivos, as micro e as macropolíticas educacionais, o convívio social e os 

diferentes saberes que compõem a base de conhecimento do docente (MIZUKAMI, 2008). 

Em se considerando que o formar-se professor vem carregado de experiências 

vividas antes da inserção nos cursos de licenciatura, Gonçalves e Gonçalves (1998) apontam 

que as vivências que o estudante traz consigo merecem receber um tratamento de reeducação. 

Para tanto, a licenciatura é o local apropriado, pois, mesmo que o professor-aluno não tenha 

experiência docente, “todos eles têm vivências de magistério como alunos que, certamente, 

merecem ser revistas, questionadas, reelaboradas” (GONÇALVES; GONÇALVES, 1998, p. 

108). 

Reconhecendo-se a licenciatura como um lugar que deve formar o profissional 

docente, propiciando-lhe uma base de conhecimentos para o exercício da docência, é razoável 

observar como essa formação tem sido determinada pelas leis que regem a educação 

brasileira. 

Válida para todas as licenciaturas, a Resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 

2002, institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Nessa 

resolução encontramos orientações relativas a uma formação na qual o professor deve ser 
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preparado para o ensino visando à aprendizagem do aluno, bem como trabalhar com a 

diversidade, desenvolver hábitos de colaboração e realizar o trabalho em equipe. Essas 

diretrizes também destacam que a aprendizagem do licenciando deve ser orientada pela ação-

reflexão-ação e que a teoria precisa ser relacionada à prática (BRASIL, 2002a).  

É inegável a relevância que esses pontos levantados nas diretrizes têm na 

formação do professor, mas cabe aqui questionar: será que a formação oferecida nos cursos de 

professores tem conseguido desenvolver as habilidades e competências necessárias a uma 

prática docente que possibilite a superação de problemas, como reprovação, evasão escolar e 

baixa aprendizagem, e que promova uma elevação na qualidade do ensino? 

Sabemos que em discussões referentes à qualidade do ensino e não apenas ao 

ensino de matemática, mas de forma geral, ou seja, no que diz respeito ao ensino que promova 

o desenvolvimento intelectual, pessoal e social do aluno, recaem sobre a responsabilidade dos 

docentes o bom andamento dos processos de ensino/aprendizagem oferecidos às crianças. 

Comumente, tais discussões “conduzem a uma implicação dos professores, exigindo-lhes 

determinadas actuações, desenhando ou projetando sobre sua figura uma série de aspirações 

que se assumem como uma condição para a melhoria da qualidade da educação” 

(SACRISTÁN, 1999, p. 64).  

Por recorrência, essa responsabilização também incide nos programas de 

formação de professores. Podemos notar esse fato na colocação de Libâneo e Pimenta (1999) 

quando consideram que,  

Dada a natureza do trabalho docente, que é ensinar como contribuição ao processo 

de humanização dos alunos historicamente situados, espera-se dos processos de 

formação que desenvolvam conhecimentos e habilidades, competências, atitudes e 

valores que possibilitem aos professores ir construindo seus saberes-fazeres 

docentes a partir das necessidades e desafios que o ensino como prática social lhes 

coloca no cotidiano (p. 261-262). 

 

Todavia, cabe aqui indagar: quais são os conhecimentos e competências 

considerados necessários para o exercício do trabalho docente? Ponte (2002) apresenta 

algumas competências que tem servido de base, em diversos países, para os processos de 

acreditação de cursos de formação, como se segue:  

 formação pessoal, social e cultural dos futuros docentes; 

 formação científica, tecnológica, técnica ou artística na respectiva 

especialidade;  

 formação no domínio educacional; 

 competências de ordem prática; 
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 capacidades e atitudes de análise crítica, de inovação e de investigação 

pedagógica. 

Assim, essas competências representam, de modo geral, os pontos que devem ser 

considerados quando se propõe a formação de professores. Isto é, uma formação que 

possibilite ao professor o desenvolvimento de capacidades de reflexão, autonomia, 

colaboração, além de outros aspectos, tais como: o domínio de conteúdos que serão 

ensinados, a reflexão sobre os problemas educacionais, a construção de soluções para os 

impasses na ação docente, capacitação para identificar os problemas que surgem na atividade 

e a busca de soluções adequadas para além de uma prática técnica na qual o professor seria 

simples transmissor de conhecimentos (PONTE, 2002). 

Contudo, apesar dessas necessidades mencionadas, em se considerando a situação 

de muitos cursos de formação de professores, ainda há predominância do modelo da 

racionalidade técnica. Nesse modelo, a teoria é vista como algo que ilumina o pensamento dos 

docentes, as questões educacionais são tratadas como problemas técnicos, o professor é visto 

como aquele que executa rigorosamente regras científicas ou pedagógicas e, nos currículos, 

enfatiza-se mais a teoria do que a prática. Depreendemos que a superação desse enfoque seja 

necessária para que o professor construa um conjunto de conhecimentos que lhe dê confiança 

ao lidar com as situações de sala de aula.  

Em contraposição aos modelos que enrijecem a formação do professor surgem 

movimentos que buscam uma dimensão moral e ética do ensino. Segundo Zeichner (2008), no 

início dos estudos sobre saberes docentes coordenados por Shulman, a influência das ciências 

cognitivas na educação e a aceitação de abordagens qualitativas na pesquisa educacional 

levaram formadores a uma tentativa de mudança na abordagem da formação docente. 

Com isso, a visão de formação realizada para o treinamento dos professores, tanto 

na forma de transmitirem o conteúdo quanto no levantamento de perguntas e na organização 

da sala de aula, passa a dar lugar a uma visão mais ampla, a um ensino reflexivo. Este tem 

como característica principal oportunizar que o professor aprenda tendo como base a sua 

prática; em outras palavras, “da perspectiva do professor, isso significa que o processo de 

compreensão e de melhoria de seu próprio ensino deve começar da reflexão sobre sua própria 

experiência e que o tipo de saber advindo unicamente da experiência de outras pessoas é 

insuficiente” (ZEICHNER, 2008, p. 539). 

Com esse entendimento, no processo de formação passa-se a valorizar as 

experiências do professor e o modo como ele reflete sobre sua prática. No entanto, na busca 
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pela melhoria do ensino não basta refletir sobre as experiências se os conhecimentos desse 

profissional não lhe oportunizam uma docência eficiente.  

Evidentemente, para que o professor consiga articular bem as orientações que 

visam à qualidade no ensino, sua formação deve proporcionar-lhe uma base sólida de 

conhecimentos. As contribuições de Shulman apresentadas em Mizukami (2008) no que diz 

respeito à base de conhecimentos para o ensino, diz que ela deve constituir o repertório 

necessário àquele que ensina algo, como, por exemplo, os relacionados a seguir:  

 conhecimento do conteúdo específico - referindo ao conteúdo específico 

propriamente dito. Por exemplo, a matemática;  

 conhecimento pedagógico - que trata das formas de organização da sala de 

aula, das estratégias de ensino, ou seja, aquilo que não está restrito a um 

determinado conteúdo;  

 conhecimento pedagógico do conteúdo - aqui incluem-se as várias formas de 

lidar com o ensino de um conteúdo, possibilitando a aprendizagem do aluno e 

a junção dos dois conhecimentos citados anteriormente. 

Além dos saberes mencionados, Shulman (2005) coloca outros que devem estar 

na base de conhecimento do professor. São eles: conhecimento do currículo, conhecimento 

dos alunos e de suas características, conhecimento dos contextos educativos, bem como 

conhecimento dos objetivos, das finalidades e dos valores educativos e de seus fundamentos 

filosóficos e históricos. O autor ainda afirma que a formação acadêmica, a literatura 

especializada, as pesquisas sobre o fazer dos professores e a sabedoria vinda da própria 

prática são as quatro fontes principais dessa base de conhecimento. Isso significa que não 

podemos nos deter na formação inicial e que cada professor terá em sua base de conhecimento 

uma especificidade que lhe é própria, construída ao longo de sua vida profissional. 

Nessa perspectiva, Mizukami (2008) explica que, apesar de a formação inicial 

fornecer para a atividade docente uma base de conhecimento, esta “deverá ser alimentada, 

ampliada, complexificada e flexibilizada ao longo do exercício profissional, por meio de 

várias fontes, em diferentes momentos e contextos” (p. 390).  

Sabendo da importância dessa base de conhecimentos para a atividade docente, 

passamos a uma discussão mais específica acerca da formação dos professores que ensinam 

matemática. Tal formação pode se dar em dois cursos, quais sejam: a licenciatura em 

Pedagogia e a licenciatura em matemática.  
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A formação em Pedagogia 

 

Chamados de professores polivalentes por poderem transitar facilmente nos anos 

iniciais do Ensino fundamental (CURI, 2005b), os pedagogos podem exercer variadas funções 

dentro do sistema escolar: “[...] magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, de Educação Profissional 

na área de serviços e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 

pedagógicos” (BRASIL, 2006, p. 11). Assim sendo, o ensino de matemática poderá ser uma 

dessas atribuições. Diante disso, entendemos ser pertinente observar como esses professores 

lidam com a matemática e como tem acontecido a formação matemática nos cursos de 

Pedagogia. 

Quanto às pesquisas que tratam desses cursos dando enfoque ao ensino da 

matemática, podemos citar Curi (2005a, 2005b), Nacarato, Mengali e Passos (2009) e Dantas 

(2006). 

Como já foi dito, o contato com a docência começa antes mesmo de iniciar o 

curso superior e, muitas vezes, as primeiras experiências com a matemática são marcadas por 

um sentimento negativo. Segundo Nacarato, Mengali e Passos (2009), esses sentimentos 

negativos podem gerar bloqueios para aprender e para ensinar matemática.  

As autoras apontam que, de modo predominante, as alunas de Pedagogia tem uma 

visão utilitarista da matemática, comparada a uma “caixa de ferramentas”. Notaram também 

que há, por parte dessas alunas, uma visão reducionista dessa disciplina, limitando-a a 

procedimentos de cálculos e, quando expõem os sentimentos em relação à matemática, a 

figura do professor é o centro dos depoimentos. Essas situações apresentadas pelas autoras 

colocam desafios para os processos de formação de professores, visto que “romper com esses 

sistemas de crenças implica criar estratégias de formação que possam (des)construir os 

saberes que foram apropriados durante a trajetória estudantil na escola básica” (NACARATO; 

MENGALI; PASSOS, 2009, p. 28). 

 Conforme observamos nas Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de 

graduação em Pedagogia, o pedagogo deverá estar apto a ensinar matemática, bem como 

outras disciplinas, de forma interdisciplinar e adequada às diferentes fases do 

desenvolvimento dos alunos do ensino fundamental. Com relação à estrutura do curso de 

Pedagogia, a alínea i do inciso I do Art. 6º indica que deve haver um trabalho didático com os 

conteúdos dos primeiros anos de escolarização no que concerne à matemática e às disciplinas 

de língua portuguesa, ciências, história e geografia, artes, e educação física (BRASIL, 2006). 
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Constatamos que não há, nesse documento, uma definição precisa quanto às disciplinas 

específicas à área da matemática a serem ministradas aos alunos de Pedagogia.  

Sobre essa questão das disciplinas relativas à formação matemática dos 

pedagogos, Curi (2005b) apresenta, em sua pesquisa sobre a formação dos professores nos 

cursos de Pedagogia, uma análise das grades curriculares e ementas das disciplinas de vários 

desses cursos, e coloca que os dados revelam uma situação preocupante. Segundo a autora, 

apesar de, cerca de 90% dos cursos de Pedagogia demonstrar preocupação com disciplinas 

que tratam da Metodologia do Ensino de Matemática, a carga horária destinada a elas é bem 

reduzida, ou seja, apesar de estarem presentes na maioria dos cursos, não lhes e destinado 

tempo suficiente para um bom rendimento.  

Quanto às outras disciplinas encontradas nas grades curriculares dos referidos 

cursos destacam-se: Conteúdos e Metodologia do Ensino de Matemática, Estatística Aplicada 

à Educação e Matemática Básica. 

Assim, notamos a partir desta pesquisa que há poucas disciplinas de matemática 

nos cursos de Pedagogia. De acordo com a própria autora, a ausência de educadores 

matemáticos – profissionais que se dedicam a discussão da educação matemática – e a 

abordagem dada aos conteúdos matemáticos impossibilitam a construção dos conhecimentos 

específicos referentes à base de conhecimentos do professor (CURI, 2005b). 

Outra pesquisa que aponta a fragilidade dos cursos de Pedagogia em relação à 

formação matemática é apresentada por Dantas (2006). Nessa pesquisa o autor inicia a 

discussão argumentando que não há como ensinar matemática sem que haja conhecimento do 

conteúdo específico. Sem desvalorizar os conhecimentos pedagógicos, que também são 

importantíssimos para a prática de ensino, Dantas realiza a pesquisa com estudantes de 

Pedagogia buscando informações sobre o nível de conhecimento do conteúdo específico de 

matemática.  

Na pesquisa de Dantas, assim com na apresentada por Curi (2005b), também pôde 

ser observada a carência de disciplinas relativas ao ensino de matemática no curso de 

Pedagogia. Apesar de destacarem a importância de se ter mais espaço para disciplinas 

voltadas ao estudo da matemática, vale ressaltar que os citados autores não defendem um 

modelo de formação baseado na racionalidade técnica, na qual basta ter domínio do conteúdo 

que vai ser ensinado. 

Para Dantas (2006),  

[...] não é suficiente acrescentar ao currículo dos cursos de Pedagogia disciplinas 

que se limitem a abordar os saberes disciplinares de matemática. É fundamental que 

estas disciplinas procurem promover uma integração entre os saberes disciplinares 
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de Matemática e os saberes pedagógicos necessários ao trabalho com esses 

conteúdos nas séries iniciais do ensino fundamental (p. 164). 

 

O autor também constatou que muitos dos alunos não veem o curso de 

licenciatura em Pedagogia como o local no qual deveriam adquirir domínio consistente sobre 

os conhecimentos matemáticos. Para os alunos pesquisados essas dificuldades deveriam ter 

sido sanadas nas etapas anteriores de ensino.  

Assim, além da baixa oferta de disciplinas que se referem à matemática nos cursos 

de Pedagogia, outro ponto que deve ser considerado é o modo como são trabalhados os 

conhecimentos matemáticos nesses cursos. O enfoque recai, então, nas metodologias de 

ensino a serem utilizadas em sala de aula (DANTAS, 2006), e esta situação certamente acaba 

gerando nos professores insuficiências quanto ao domínio do conhecimento que se ensina. 

Não tendo segurança sobre o que vai ensinar, o professor é levado a uma prática 

superficial na qual “tem poucas oportunidades de construir competências que lhes permitam 

analisar os processos de aprendizagem dos alunos, suas dificuldades, propor e analisar 

situações didáticas, avaliar o desempenho dos alunos e a própria prática docente” (CURI, 

2005a, p.70).  

Dessa forma, a situação dos cursos de Pedagogia somada às crenças dos 

professores-alunos em relação à matemática geram preocupação quanto ao desenvolvimento 

profissional dos futuros professores e a atuação deles em sala de aula, visto que os problemas 

originados na etapa de formação podem ter consequências negativas na busca da qualidade no 

ensino de matemática. 

Nesta seção, discutimos as questões da formação em Pedagogia tendo em vista os 

aspectos matemáticos desse curso; observamos que há grande carência de disciplinas que 

discutem a matemática no que diz respeito aos conteúdos, focando principalmente nas 

metodologias de ensino. Já na próxima seção trataremos da formação em matemática e como 

ficam os aspectos pedagógicos neste curso, visto que há uma priorização dos conteúdos 

específicos. 

 

A formação em Matemática 

 

O ensino de matemática para os primeiros anos de escolarização nem sempre foi 

lócus de atuação de licenciados em matemática. Conforme Baumann (2009), durante muito 

tempo a formação do professor que atuaria nos primeiros anos do ensino fundamental foi 

responsabilidade dos cursos Normais e posteriormente dos cursos de Pedagogia. Entretanto, a 
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partir do momento em que houve abertura na legislação para que os licenciados em disciplina 

específica atuassem nos dois níveis do ensino fundamental, algumas regiões do país passaram 

a contratar esses professores para lecionar na 1ª fase do ensino.  

Neste sentido, voltar o olhar para a formação dos licenciados em matemática tem 

grande importância para que possamos compreender suas práticas docentes nos anos iniciais 

do ensino fundamental.  

Diferentemente dos alunos do curso de Pedagogia, os do curso de licenciatura em 

matemática têm uma formação matemática mais aprofundada, mas em contrapartida há uma 

defasagem de conteúdos pedagógicos. Essa falta de foco na formação para a educação não é 

recente e pode ser caracterizada como consequência de um modelo de formação que, desde o 

seu início, priorizava os conteúdos específicos da matemática.   

A partir da década de 1930, quando foram instaladas as primeiras faculdades que 

tinham como finalidade formar professores para o ensino secundário, os concluintes recebiam 

diploma de bacharel e, caso esses alunos concluíssem também o curso de Didática, recebiam 

o diploma de licenciado; pouco tempo depois esse modelo passou a ser conhecido como „3+1‟ 

(VALENTE, 2002). Apesar das propostas de reorganização do curso de licenciatura que 

foram surgindo ao longo dos anos, ainda é comum ver em vários cursos de licenciatura em 

matemática que as disciplinas ligadas à educação são ofertadas somente nos últimos semestres 

do curso, ocorrendo uma valorização excessiva da matemática (CURY et al., 2002).  

Evidentemente, “um curso de formação inicial de professores de matemática deve 

ser necessariamente diferente de um curso de matemática que visa formar matemáticos para 

se dedicarem prioritariamente à investigação” (PONTE, 2002, p. 3). Isso significa que a 

formação do licenciado deve abranger situações que o capacitem para a inserção na sala de 

aula. Não basta, pois, que o licenciado tenha domínio dos conhecimentos específicos de 

matemática, são necessários também conhecimentos pedagógicos. Como afirmamos na seção 

anterior, os conhecimentos específicos de matemática são de grande importância para o 

professor; é certo que eles são necessários, mas não são suficientes para uma prática docente 

eficaz.  

 Retomando o pressuposto de que a formação do professor se dá em um lugar 

similar àquele em que vai atuar, o licenciando deve ser colocado diante de situações que lhe 

permitam vivenciar aquilo que se espera dele a partir do momento em que se tornar um 

professor.  
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Dessa forma, os modos de organização desejados ao futuro docente devem 

primeiramente ser oferecidos a ele durante sua formação. 

Uma das implicações importantes dessa ideia é a de que todos os professores do 

curso – sejam eles responsáveis pelas disciplinas e atividades pedagógicas, sejam 

eles responsáveis pelas disciplinas ligadas aos conteúdos matemáticos, precisam 

estar atentos ao fato de que estão formando professores e, portanto, estão fornecendo 

„modelos‟ do que é ser professor (PIRES, 2002, p. 48). 

 

Geralmente, as concepções ligadas ao professor de matemática apontam para um 

profissional que tem o domínio do conhecimento, uma vez que os saberes pedagógicos são 

inerentes ao bom professor e que, a forma utilizada por ele ao resolver os 

problemas/exercícios é sempre a mais correta etc. (CURY et al., 2002). Diante disso, é 

essencial pensar nas questões da relação entre as disciplinas de conteúdos específicos e de 

conteúdos pedagógicos durante a formação, como também o que é desejável a um professor 

de matemática. Faz-se necessário ainda que tais concepções e pré-conceitos sobre o ensino de 

matemática sejam reformulados oportunizando ao licenciando o entendimento de que a base 

de conhecimento do professor deve ser composta por conhecimentos específicos do conteúdo, 

conhecimentos pedagógicos e conhecimentos pedagógicos do conteúdo. 

A respeito do que é articulado para a formação de professores, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos de graduação em matemática apresentam 

algumas características desejáveis ao egresso da licenciatura em matemática, como se segue: 

 ter a visão da importância social de seu trabalho como educador;  

 ser capaz de se inserir em diferentes realidades com a capacidade e 

sensibilidade para compreender as ações dos alunos;  

 ter a visão da contribuição da aprendizagem em matemática para o exercício 

da cidadania.  

Além disso, que o licenciado em Matemática deve contribuir para que o 

preconceito com a disciplina seja superado e entender que todos devem ter acesso ao 

conhecimento matemático (BRASIL, 2002b). 

Quanto à estrutura curricular do curso, após expor os conteúdos matemáticos que 

devem ser trabalhados no bacharelado e na licenciatura, as DCN do curso de graduação em 

matemática apresentam a seguinte determinação: 

Para a licenciatura serão incluídos, no conjunto dos conteúdos profissionais, os 

conteúdos da Educação Básica, consideradas as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a formação de professores em nível superior, bem como as Diretrizes Nacionais 

para a Educação Básica e para o ensino médio (BRASIL, 2002b, p. 6). 
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Como podemos notar, não há uma especificação da carga horária destinada a esses 

conteúdos e nem a forma como deverão ser apresentados, reforçando mais uma vez a ideia de 

que basta acrescentar à formação matemática os conteúdos referentes à educação para se 

formar um professor de matemática. Esta situação pode ser considerada um indício de que a 

formação do licenciado em matemática não tem sido conduzida de modo que os 

conhecimentos sejam articulados às especificidades docentes.  

Certamente a falta de articulação entre conhecimentos matemáticos e os 

conhecimentos pedagógicos, teoria e prática, tem sérias consequências na prática do 

professor, por exemplo, dificuldade no momento de mediar a relação entre aluno e 

conhecimento, bem como dificuldade para estabelecer conexões entre o que se aprende na 

universidade e o que deve ser ensinado aos alunos do ensino básico.  

Compreendemos que abrir espaço para discussões sobre o modo de agir do 

professor baseadas em suas experiências e em estudos sobre a prática docente, possibilitando 

um olhar crítico e reflexivo sobre o que é vivenciado, pode ser um componente para uma 

reformulação das concepções acerca do ensino de matemática.  

Assim, conscientes de que a formação do professor tem íntima relação com as 

práticas docentes, na seção seguinte abordaremos, de forma mais específica, as práticas 

pedagógicas. Então, discutiremos como aspectos da formação, concepções, crenças, 

necessidades, cobranças sociais etc. têm conduzido o ensino de matemática atualmente. Pois 

acreditamos que o relacionamento entre professor, conteúdos, atividades e aluno é o que vai 

determinar os resultados do processo de ensino e aprendizagem. 

 

PRÁTICA PEDAGÓGICA: O ENSINO DE MATEMÁTICA 

 

 

Dentro da escola ou fora dela é considerável a importância que se atribui ao 

ensinar e aprender matemática, visto que noções matemáticas estão presentes, praticamente, 

em todas as atividades que desenvolvemos no cotidiano. Partindo dessa premissa, podemos 

dizer que, embora nem todos os indivíduos de nossa sociedade tenham o conhecimento 

matemático escolar, todos lidam com noções matemáticas em algum momento de sua vida. 

De modo geral, justificada por sua utilidade em desenvolver o raciocínio lógico e 

o pensamento, a matemática e, mais propriamente, seu ensino ganham relevo ante as ações 

escolares e a sociedade. Mas, em contrapartida, muitas vezes, os mesmos que ressaltam a 

importância desse conhecimento também o apontam como o “carrasco” do período escolar. 
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“Em resumo, há um consenso quanto à importância e à utilidade da matemática na vida dos 

cidadãos e, contraditoriamente, há quase uma unanimidade em afirmar que mesmo sendo 

necessário, aprender matemática não é tarefa das mais fáceis e agradáveis” (SANTOS, 2008, 

p. 28). 

Ademais, é imprescindível que a atuação do professor seja articulada de modo que 

o ensino e a aprendizagem da matemática se tornem agradáveis para ambos os participantes 

do processo educativo, contudo, sem perder de vista a qualidade do que é ensinado ao 

estudante. Consideramos também que as atitudes presentes na atuação do professor podem ser 

indicativas do possível alcance de um ensino de qualidade. Destarte, com o propósito de 

discutir e apontar elementos que caracterizam a prática de profissionais considerados “bons 

professores” e que alcançam bons resultados na aprendizagem dos alunos, algumas pesquisas 

podem ser retomadas neste momento. 

Cunha (1989) realizou uma investigação com professores universitários e do 

ensino médio a fim de analisar o que caracteriza alguns docentes como “bons professores”. 

Em relação às habilidades de ensino, Cunha as reuniu em cinco grupos, sendo:  

 organização do contexto da aula – explicita o objetivo do estudo, localiza 

historicamente o conteúdo etc.; 

 incentivo à participação do aluno – formula perguntas, valoriza o diálogo, 

aproveita as respostas dos alunos para dar continuidade a aula etc.; 

 trato da matéria de ensino – clareia conceitos, usa exemplos, vincula teoria 

e prática etc.; 

 variação de estímulo – usa adequadamente recursos audiovisuais, 

movimenta-se no espaço de ensino etc.; 

 uso da linguagem – tem clareza nas explicações, faz uso da terminologia 

adequada etc. 

Essas características observadas na pesquisa de Cunha (1989) podem ser 

relacionadas a outra realizada especificamente com professores de matemática. A pesquisa de 

Fontanive e Klein (2012) realizada com professores de matemática do ensino fundamental e 

ensino médio aponta algumas características das práticas de docentes que têm bons resultados 

quanto à aprendizagem dos alunos. São elas:  

 dominar o conteúdo e empregar corretamente a linguagem matemática; 

 estruturar a aula – apresentar os objetivos e retomar o conteúdo ensinado; 

 contextualizar o conteúdo; 



28 

 

 respeitar o tempo de aprendizagem; 

 usar o erro a favor da aprendizagem; 

 promover o uso da estimativa; 

 comunicar o conteúdo com clareza; 

 usar bem o quadro e os recursos tecnológicos; 

 promover relações entre procedimentos matemáticos; 

 interagir com os alunos; 

 promover a interação entre os alunos; 

 propor e corrigir a lição de casa. 

Observando todos esses tópicos, podemos inferir que é imprescindível ao 

professor, para que evidencie uma prática eficaz, ter comportamentos, tais como: clareza do 

conteúdo que ensina, linguagem adequada ao nível de desenvolvimento dos alunos, conteúdos 

articulados com as vivências dos alunos, relação colaborativa entre professor-aluno e aluno-

aluno, segurança na utilização dos recursos e tecnologias disponíveis.  

Nesses termos, a relação entre ensino e aprendizagem está intimamente ligada às 

atitudes do professor, as quais podem contribuir ou dificultar para o desenvolvimento 

educativo. Dificulta, por exemplo, quando, ao tomar o processo educacional como estático, o 

professor detém o conhecimento e o aluno fica passivo diante dessa situação, não havendo 

abertura para discussões e aprofundamento sobre os conhecimentos estudados. 

Nessa ótica, Fiorentini (2001) representa a prática de ensino e aprendizagem da 

matemática como um losango dinâmico (Figura 1). Neste, aluno e matemática estão em 

posições opostas formando a diagonal principal, compreendendo que a existência da escola, 

do professor e das atividades de ensino está centrada no papel de mediar a apropriação do 

conhecimento construído pela humanidade ao longo da história. Então, professor e atividades 

de ensino formam a diagonal da mediação. A relação entre os vértices do losango vai 

depender de qual é a perspectiva que se tem do ensino; pode ser tanto uma perspectiva 

tradicional quanto uma contemporânea sob um olhar social, político e cultural. 

 

 Matemática 

Aluno 

Professor Atividades 

D 

d 

Figura 1 - Losango dinâmico (adaptado de FIORENTINI, 2001) 
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Assim, podemos afirmar que as situações vivenciadas por professores em sala de 

aula muito tem a ver com sua formação, concepções, crenças, necessidades e características 

pessoais. Conforme diz Fiorentini (1995),  

Por trás de cada modo de ensinar, esconde-se uma particular concepção de 

aprendizagem, de ensino, de Matemática e de Educação. O modo de ensinar sofre 

influência também dos valores e das finalidades que o professor atribui ao ensino da 

matemática, da forma como concebe a relação professor-aluno e, além disso, da 

visão que tem de mundo, de sociedade e de homem (p. 4). 

 

Nesse sentido, se o professor tem uma visão de que a matemática é um 

conhecimento exato, a-histórico, em que a transmissão dos conteúdos é realizada de forma a 

priorizar memorização e repetição, o professor tomará determinadas atitudes em sala de aula. 

Se, pelo contrário, o professor acredita que o conhecimento matemático foi construído 

historicamente e que é importante que o aluno se aproprie desse conhecimento de forma 

consciente, por meio de ações reflexivas sobre as atividades e situações problemas, isso 

possibilitará a esse professor um comportamento diferente do primeiro (FIORENTINI, 1995). 

Ao discutirem as crenças e as concepções sobre a matemática, Nacarato, Mengali 

e Passos (2009) destacam algumas crenças relacionadas à natureza do ensino e da 

aprendizagem de matemática. São elas: visão utilitarista, na qual são enfatizadas regras e 

procedimentos, ou seja, um ensino prescritivo; visão platônica, na qual o ensino enfatiza os 

conceitos e a lógica dos procedimentos matemáticos; e a que consideramos ser a melhor 

maneira de admitir o ensino de matemática - a visão da matemática como criação humana - o 

que pressupõe o ensino como processo gerativo da matemática. Com base nesse 

entendimento, “o professor tem um papel de mediador, organizador do ambiente de 

aprendizagem na sala de aula” (p. 25).  

Nessa situação, vários professores se deparam com dificuldades no momento de 

mediar a relação entre o conhecimento matemático e o aluno. Apesar de se pregar uma 

educação que desenvolva um pensamento crítico e consciente, o que se vê na prática desses 

professores de matemática, e aqui estendemos para os que ensinam matemática, é um modelo 

de ensino tradicional que tem se perpetuado ao longo dos anos. Esse modelo tradicional pode 

ser descrito como aquele em que o professor tem o posto de detentor do conhecimento e que, 

ao transmiti-lo ao aluno, este deve reproduzi-lo corretamente quando lhe for solicitado.  

Dessa forma, ao se identificar com alguma tendência de ensino, embora possa 

haver professores que acabam por mesclar várias delas, o professor começa a delimitar qual 

será o material didático, a abordagem para cada conteúdo e o tipo de avaliação que será 

realizada. E, usando de diferentes métodos e propostas, no momento de planejamento o 
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professor traça o caminho a seguir que, de certa forma, representa o que ele compreende como 

sendo importante para o ensino. 

Para tanto, o primeiro elemento para que o professor de matemática esteja apto a 

tomar decisões, atuar e avaliar sua atuação de modo que possa se redirecionar ao melhor 

caminho para o ensino de qualidade é ter clareza de suas concepções sobre a matemática, 

“uma vez que a prática em sala de aula, as escolhas pedagógicas, a definição de objetivos e 

conteúdos de ensino e as formas de avaliação estão intimamente ligadas a essas concepções” 

(BRASIL, 1997, p. 29). 

Considerar as concepções do professor pressupõe a necessidade de admiti-las 

relacionando-as ao contexto no qual está inserido. Ou seja, as concepções e o que ele assume 

como profissões docentes estão em constante construção.  

Sobre isso, Sacristán (1999) afirma que o conceito de profissionalidade docente 

está em contínua elaboração, o que implica analisá-lo de forma contextualizada, considerando 

seu momento histórico e a realidade social que o conhecimento escolar quer legitimar. 

Assumindo o que Popkewitz diz, Sacristán (1999) apresenta três contextos que devem ser 

compreendidos em suas interações para que se possa conhecer a prática pedagógica e seja 

possível alterá-la:  

a) O contexto propriamente pedagógico, formado pelas práticas quotidianas da 

classe, que constituem o que vulgarmente chamamos „prática‟. Este contexto define 

as funções que de forma mais imediata, dizem respeito aos professores.  

b) O contexto profissional dos professores, que elaboram como grupo um modelo de 

comportamento profissional (ideologias, conhecimentos, crenças, rotinas, etc.), 

produzindo um saber técnico que legitima as suas práticas. Este contexto pode 

reportar-se a subgrupos profissionais com diferentes ideologias, mesmo no interior 

de uma mesma escola, ou a todo o colectivo profissional.  

c) Um contexto sociocultural que proporciona valores e conteúdos considerados 

importantes (p.65). 
 

Compreender a prática pedagógica a partir desses três contextos, os quais 

poderiam relacionar com o que é singular (contexto propriamente pedagógico), particular 

(contexto profissional dos professores) e universal (contexto sociocultural) do gênero 

humano, nos leva para além da possibilidade de alterar a prática pedagógica. A interação entre 

esses contextos supõe que o ensino deve ser considerado como uma prática social, não 

somente porque professor e aluno se relacionam, mas também pelo fato de, nesse processo, 

estarem refletidos a cultura e o contexto social a que pertencem.  

Por isso, não devemos considerar a prática do professor como se não houvesse 

nada que a influenciasse a não ser os desejos do professor. “À educação referem-se acções 

muito diversas, que influenciam a prática didática. Nesta perspectiva, é necessário alargar o 
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conceito de prática, não a limitando ao domínio metodológico e ao espaço escolar. A prática 

não se reduz às acções dos professores” (SACRISTÁN, 1999, p. 68). 

Com base no que já apresentamos, depreendemos que a prática pedagógica é 

permeada e determinada por diversos aspectos, entre os quais podemos citar: a formação do 

professor, as concepções, o modelo de ensino adotado, e o contexto no qual o professor está 

inserido.  

Podemos inferir que os reflexos desses aspectos podem ser observados no 

momento em que ensinam os conteúdos aos alunos. Assim, outro fator que também tem 

grande relevância na condução das práticas docentes é o currículo abordado na formação do 

aluno. O currículo, no qual os conteúdos estão definidos, é uma parte fundamental no 

processo de ensino, pois ele direciona o fazer do professor e determina o que será ensinado.  

Em pesquisa realizada com professores de matemática do ensino fundamental, 

Mandarino (2009) argumenta que conteúdos relacionados à manipulação dos números e às 

operações básicas são excessivamente valorizados por esses professores. Podemos inferir, 

com base em Curi (2005) e Nacarato, Mengali e Passos (2009), o porquê de esses conteúdos 

serem mais enfatizados dentro do currículo escolar. De acordo com as autoras, uma 

justificativa para essa situação se deve, muitas vezes, ao fato de os professores priorizarem e 

repetirem aquilo que vivenciaram quando alunos ou a uma visão utilitarista da matemática. 

Fiorentini (2001), por sua vez, ao discutir o currículo, coloca que alguns fatores 

influenciam e justificam o modo de organizá-lo, tais como: as concepções, os conhecimentos 

prévios de matemática, os conhecimentos teóricos, as experiências de professores e alunos, as 

pressões sociais e políticas, bem como as condições sociais, culturais, políticas, materiais da 

escola.  

Em um contexto de discussão sobre o currículo, em 1995, foram pensados e 

elaborados os Parâmetros Curriculares Nacionais com o pressuposto de que “é necessário 

assegurar um núcleo comum básico a todos e orientar as ações educativas nas escolas” 

(MALUF, 1996, p. 24). As discussões mais atuais sobre o currículo têm defendido que as 

escolas, a partir de sua realidade visando às competências e habilidades que desejam 

construir, devem organizar seu próprio currículo. Desse modo, os PCN serviriam para 

apresentar os conteúdos que devem ser a base para a construção do currículo de cada escola 

(MANDARINO, 2009). 

O currículo que orienta o ensino no Brasil é divido em quatro dimensões. São 

elas: a cultural, a social, a política e a conceitual. Assim, o currículo em suas várias dimensões 

pode abranger todas as áreas desejadas para a formação do aluno. Todavia, na pesquisa que 
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realizou, Mandarino (2009) argumenta que se observa no ensino de matemática uma 

apresentação consecutiva e hierárquica de conteúdos. “Os dados até aqui discutidos já 

evidenciam que preponderam uma visão instrumental e utilitária da matemática e um modelo 

de ensino centrado nos procedimentos, que são organizados e apresentados consecutiva e 

hierarquicamente” (MANDARINO, 2009, p. 37).  

Em contrapartida a essa postura diante do ensino, adotamos o que a perspectiva 

histórico-cultural apresenta; o ensino deve ser trabalhado oportunizando aos estudantes a 

apropriação teórica dos conceitos matemáticos. Ou seja, uma educação realizada tendo como 

objetivo a formação do pensamento teórico e a humanização do indivíduo.  
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A EDUCAÇÃO SOB A PERSPECTIVA DA TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL 

 

 

 

 

Sabemos que cada sociedade, ao criar meios de se relacionar com os novos 

membros de sua comunidade, vai desenvolvendo estratégias para introduzi-los na vida social 

de modo a dar continuidade àquilo que foi construído até então. 

Leontiev considera que a educação é o processo em que na “relação com os 

objetos do mundo, mediada pela relação com os outros seres humanos” (RIGON; ASBAHR; 

MORETTI, 2010, p. 27), a criança poderá se apropriar dos bens humanos e humanizar-se.  

Ao considerar a escola como o local apropriado para a mediação entre o 

conhecimento produzido pela humanidade e o novo indivíduo, a teoria histórico-cultural 

defende uma educação humanizadora. Ou seja, sendo os conhecimentos construídos 

historicamente pela humanidade é direitos de todos os indivíduos terem acesso e se 

apropriarem desses conhecimentos, e mais, “[...] ao se apropriar da cultura e de tudo que a 

espécie humana desenvolveu – e que está fixado nas formas de expressão cultural da 

sociedade – o homem se torna humano” (RIGON; ASBAHR; MORETTI, 2010, p. 16). A 

escola é, assim, um local privilegiado quanto ao processo de humanização. 

Com base nos fundamentos que colocam a educação como processo de 

humanização, de apropriação dos bens culturais - “linguagem, objetos, ferramentas e modo de 

ação” (MOURA et al., 2010, p. 99) -, pensar acerca do papel do professor nos faz conjecturar 

que sua  atividade ganha nova perspectiva, isto é, ele já não é o transmissor de conhecimentos, 

mas sim o mediador entre conhecimento e aluno. Assim, a atividade de ensino, admitida como 

a atividade principal do professor, precisa ser organizada de modo a favorecer a aprendizagem 

e a levar o aluno à atividade de estudo. Daí, a relevância de se discutirem as práticas docentes 

à luz de nosso referencial teórico.  

Apresentamos inicialmente uma discussão mais abrangente sobre a educação na 

perspectiva da teoria histórico-cultural. Em seguida abordamos a prática docente buscando, a 

partir dos pressupostos da teoria da atividade, discutir as necessidades e os motivos que 

impulsionam o professor em sua prática de ensino.   
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EDUCAÇÃO QUE HUMANIZA 

 

 

No caminhar da história da humanidade, não bastando para o homem apenas a 

satisfação das necessidades biológicas – comer, beber, se abrigar e reproduzir –, ele passa a 

criar novas necessidades, agora no âmbito da vida social; assim, suas ações já não se 

direcionam apenas à manutenção da vida biológica, mas, principalmente à sua existência 

social e cultural. Este processo ocorre da seguinte maneira: “o desenvolvimento das 

necessidades humanas tem seu início quando o homem começa a atuar para satisfazer suas 

necessidades vitais e elementares; mas, posteriormente, esta relação se inverte e o homem 

satisfaz suas necessidades vitais para poder atuar” (LEONTIEV, 1983, p. 160, tradução 

nossa). 

A esse respeito, até mesmo as necessidades mais básicas, como fome, sede, 

fadiga, micção, excreção, dor etc., sofrem interferências culturais. Assim como afirma 

Malinowski (1975) sobre os impulsos, o que entendemos corresponder às necessidades 

básicas, “[...] é claro que em toda sociedade humana é transformado pela tradição. Ele aparece 

ainda em sua forma dinâmica como uma tendência, mas como uma tendência modificada, 

modelada e determinada pela tradição” (p. 84).  

Nesse sentido, se compreendemos que até mesmo as necessidades biológicas mais 

básicas do ser humano sofrem modificações conforme a cultura, podemos afirmar que, 

certamente, suas atividades sociais também serão determinadas de acordo com as normas de 

sua sociedade. “Sendo assim, o conceito de necessidade, originalmente biológico, torna-se 

para o homem em necessidade histórico-cultural” (RIGON; ASBAHR; MORETTI, 2010, p. 

17).  

Agindo intencionalmente sobre o mundo, o homem deixa sobre ele as marcas de 

sua atividade, e também vai constituindo-se humano. Pois, “se o homem aceitasse sempre o 

mundo como ele é, e se, por outro lado, aceitasse a si mesmo em seu estado atual, não sentiria 

a necessidade de transformar o mundo nem de transformar-se” (VÁZQUEZ, 1977, p. 192). 

Ao desenvolver regras, estabelecer relações e comportamentos, e criar instrumentos para 

satisfação de suas necessidades, o indivíduo vai criando um mundo humanizado.  

Desse modo, a atividade humana só se configura movida pela intencionalidade, 

sendo isto que diferencia a atividade humana daquelas exercidas por certos atos animais. 

Diante da necessidade de uma intencionalidade que direcione a atividade do homem, bem 

como da relação entre ela e a consciência, entendemos não ser possível compreender a 
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atividade sem sua relação com a consciência. Portanto, a teoria histórico-cultural tem como 

projeto central estudar a formação da consciência humana em sua relação com a atividade. 

Segundo Vázquez (1977), “a atividade humana é, por conseguinte, atividade que se 

desenvolve de acordo com finalidades, e essas só existem através do homem, como produtos 

de sua consciência” (p. 189). 

Dessa maneira, ao contrário dos animais – que se adaptam ao mundo para 

satisfazerem suas necessidades de sobrevivência – a criança, ao nascer nesse “[...] mundo 

objetivo criado pelo homem” (LEONTIEV, 2005, p. 64) se apropria do que foi produzido pela 

humanidade. Conforme Leontiev (2005), “[...] o aspecto mais importante do desenvolvimento 

da criança – absolutamente inexistente no mundo animal – é o processo de assimilação ou 

„apropriação‟ da experiência acumulada pelo gênero humano no decurso da história social” 

(p. 62). 

Isso não quer dizer que o homem não se adapte, mas que a adaptação é um dos 

fatores no processo de apropriação. Para Leontiev (2005), esse processo gera no indivíduo a 

reprodução de “qualidades, capacidades, e características humanas de comportamento” (p. 

65). Depreendemos, outrossim, que as apropriações do gênero humano se dão por meio de 

atividades principais assinaladas a partir do lugar que o indivíduo ocupa no sistema de 

relações sociais (LEONTIEV, 1983). Ou seja, o processo de humanização ocorre por meio de 

atividades principais diretamente ligadas às relações do homem com a sociedade. Assim, o 

brincar, o estudo e o trabalho são apresentados por Leontiev como atividades pelas quais o 

indivíduo se apropria das características humanas durante o seu desenvolvimento 

ontogenético. 

Mas, o que a teoria histórico-cultural compreende como atividade? Rigon, Asbahr 

e Moretti (2010) nos apresentam o conceito de atividade sistematizado por Leontiev. Para 

este, atividade são os processos pelos quais efetivamos as relações do homem com o mundo, 

satisfazendo uma necessidade especial correspondente a ele. 

No realizar de sua atividade, o homem (indivíduo) torna-se parte do gênero 

humano (universalidade) e, por meio do trabalho, entendido como “um processo de que 

participam o homem e a natureza, processo em que o ser humano, com sua própria ação, 

impulsiona, regula e controla seu intercambio material com a natureza” (MARX, 2002, p. 211 

apud RIGON; ASBAHR; MORETTI, 2010, p. 19), o homem tem sua relação mediada com a 

sociedade. Assim, o trabalho não é fim em si mesmo, mas viabiliza as apropriações e 

objetivações pelas quais o indivíduo se humaniza no decorrer de sua vida em sociedade.  
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Segundo Rigon, Asbahr e Moretti (2010), compreender o conceito de atividade e 

sua vinculação ao conceito de trabalho traz implicações para o modo como a educação é 

entendida. Nesse sentido, Saviani (2000b apud MORETTI, 2007) aponta que o trabalho 

educativo deve proporcionar ao indivíduo, de modo direto e intencional a apropriação da 

cultura humana que é produzida coletivamente pelo conjunto dos homens em seu 

desenvolvimento histórico. Desse modo, “assumir a educação como atividade, no sentido 

atribuído por Leontiev, significa considerar o conhecimento em suas múltiplas dimensões, 

como produto da atividade humana” (RIGON; ASBAHR; MORETTI, 2010, p.24).  

Com base na teoria histórico-cultural, depreende-se que a educação deve ser o 

meio pelo qual o indivíduo se humaniza, ou seja, “[...] a educação é o processo de transmissão 

e assimilação da cultura produzida historicamente, sendo por meio dela que os indivíduos 

humanizam-se, herdam a cultura da humanidade” (RIGON; ASBAHR; MORETTI, 2010, p. 

27). Assim, na perspectiva de uma educação humanizadora, a atividade do professor ganha 

novas dimensões. 

Entendendo-se que o professor tem como papel fundamental ser o mediador entre 

o estudante e o objeto de conhecimento, cabe a ele orientar e organizar o ensino para que a 

aprendizagem se efetive como atividade no sujeito. Esse entendimento pressupõe ainda que a 

atividade de ensino exercida pelo professor deva possibilitar ao estudante não apenas a mera 

aquisição de conteúdos e habilidades específicas, mas também o seu desenvolvimento 

psíquico e, principalmente, humano (RIGON; ASBAHR; MORETTI, 2010). Nesse contexto, 

a atividade do estudante no processo de aprendizagem não deve estar determinada pela 

necessidade de seguir para o “mundo do trabalho” e nem simplesmente pelo aprender a 

aprender; a atividade do estudante deve ser orientada pelo constituir-se humano, ou seja, pelo 

apropriar-se da cultura humana (MORETTI, 2007). 

Ensinar aquilo que a criança já tem construído não altera em nada o seu 

desenvolvimento. Dessa forma, ao ser deixada a seu próprio gosto, não poderá atingir novos 

níveis de pensamento, daí a necessidade colocada à escola de propiciar à criança caminhos 

que a levem a desenvolver o que ainda lhe falta. Segundo Vigotsky, 

A criança atrasada, abandonada a si mesma, não pode atingir nenhuma forma 

evolucionada de pensamento abstrato; e precisamente por isso a tarefa concreta da 

escola consiste em fazer todos os esforços para encaminhar a criança nesta direção, 

para desenvolver o que lhe falta (VIGOTSKY, 2005, p. 13). 

 

Assim, ao encaminhar a criança em sua atividade de estudo é relevante que o 

professor esteja atento ao nível de desenvolvimento em que essa criança se encontra. Se a 
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tarefa colocada ao aluno não o faz ir além daquilo que já aprendeu, certamente isso não trará 

mudanças em seu desenvolvimento psicológico. Nas palavras de Vigotsky, “[...] o único bom 

ensino é o que se adianta ao desenvolvimento” (VIGOTSKY, 2005, p. 14). 

Sobre o desenvolvimento psicológico, Vigotsky (2005) define a área de 

desenvolvimento potencial da criança como “a diferença entre o nível das tarefas realizáveis 

com o auxílio dos adultos e o nível das tarefas que podem desenvolver-se com uma atividade 

independente” (p. 12).  

É claro que a aprendizagem da criança não se inicia apenas com sua inserção na 

escola; ela começa muito antes disso. Desde o seu nascimento, a criança se relaciona com o 

meio social e, por mais que pareça que essa relação acontece somente se for mediada por 

outro indivíduo, a criança “carrega em si o conjunto das relações sociais” (RIGON; 

ASBAHR; MORETTI, 2010, p. 26). Assim, “[...] a aprendizagem escolar nunca parte do zero. 

Toda a aprendizagem da criança na escola tem uma pré-história” (VIGOTSKY, 2005, p. 8). 

Para que o estudante entre em atividade de estudo, cabe ao professor criar um ambiente 

favorável à aprendizagem, colocando diante do aluno situações que despertem a necessidade 

do apropriar-se de novos conhecimentos. Isso implica considerar os elementos culturais que a 

criança traz do contexto externo à escola, observando esses elementos como fatores 

importantes no momento de organização do ensino, a qual está diretamente ligada à atividade 

de estudo. 

Vemos, portanto, a importância de se entender a educação como uma atividade 

humana que possibilite a inserção dos novos membros da comunidade na vida social e 

cultural. Dessa maneira, compreender o que nos diz a teoria da atividade sobre a relação do 

homem com o mundo que o cerca leva-nos a novo entendimento do que se espera do aluno e, 

principalmente, do professor no processo de ensino e aprendizagem.  

 

A ATIVIDADE PEDAGÓGICA SOB A PERSPECTIVA DA TEORIA DA ATIVIDADE 

 

 

Ao sistematizar o conceito de atividade, Leontiev afirma ser por meio de 

atividades principais que ocorre o processo de humanização. Assim, o desenvolvimento do 

sujeito se dá em sua relação com o meio físico e social; o homem se relaciona com o mundo 

por meio de sua atividade principal – jogo, estudo, trabalho – e, durante seu desenvolvimento, 

ocupa, nas relações com os outros indivíduos, lugares diferentes de acordo com sua atividade 

principal (RIGON; ASBAHR; MORETTI, 2010).  
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Enquanto criança, a atividade principal do sujeito é o brincar/jogo. Pelo brincar a 

criança se insere no mundo dos adultos e começa a apropriar-se das características culturais 

da sociedade. Ao iniciar a vida escolar nova atividade vai se tornando central em seu 

desenvolvimento, o indivíduo passa a se apropriar do mundo pelo estudo. Já na fase adulta, o 

indivíduo passa a se relacionar com os outros por meio do trabalho, o qual se torna sua 

atividade principal. Julgamos, pois, importante entender que uma atividade não exclui a outra, 

mas que elas vão ocupando lugares diferentes durante o desenvolvimento do sujeito. 

Analisar o desenvolvimento do sujeito por meio da atividade principal é 

fundamental para orientar a organização do ensino e compreender o papel da escola que, por 

sua vez, é considerada espaço privilegiado para o desenvolvimento dos conceitos científicos. 

Na escola, professor e aluno se desenvolvem por meio de suas atividades principais: para o 

professor, a atividade de ensino (trabalho) e para o aluno a atividade de estudo. 

Acrescentamos, outrossim, que “a atividade propriamente humana só se verifica quando os 

atos dirigidos a um objeto para transformá-lo se iniciam com um resultado ideal, ou 

finalidade, e terminam com um resultado ou produto efetivo, real.” (VÁZQUEZ, 1977, p. 

187). Sob esse prisma, concluímos que a atividade de ensino pressupõe uma intencionalidade 

do professor.  

Somente de maneira intencional o professor poderá mediar a relação entre 

estudante e conhecimento; para que a aprendizagem se efetive como atividade para os alunos, 

é fundamental que o professor seja o mediador – orientando e organizando o ensino – na 

relação estudante e objeto de conhecimento (MOURA et al, 2010).  

Este conhecimento, no entanto, não se restringe a conteúdos e habilidades 

específicas, ele é entendido como meio de apropriação teórica da realidade, ou seja, o sujeito 

se apropria do que foi criado historicamente pela humanidade uma vez que “o objeto da 

atividade pedagógica é a transformação dos indivíduos no processo de apropriação dos 

conhecimentos e saberes” (RIGON; ASBAHR; MORETTI, 2010, p. 24). E é pensando nessa 

transformação do indivíduo que a educação precisa ser trabalhada.  

Diante disso, para que ocorra uma educação em que a constituição do sujeito e o 

apropriar-se dos bens culturais produzidos pelo homem sejam contemplados, “cabe ao 

professor organizar o ensino, tendo em vista que os conhecimentos elaborados historicamente 

pela humanidade possam ser apropriados pelos indivíduos” (RIGON; ASBAHR; MORETTI, 

2010, p. 25). Portanto, organizar o ensino pressupõe saber o que se deseja ensinar, quais 

objetivos devem ser alcançados, quais materiais serão utilizados, qual será a abordagem dada 
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ao que se ensina, e como será avaliada a aprendizagem do que se ensinou. Conforme Moura et 

al. (2010), 

De forma mais específica, podemos entender como ações do professor em atividade 

de ensino eleger e estudar os conceitos a serem apropriados pelos estudantes; 

organizá-los e recriá-los para que possam ser apropriados; organizar o grupo de 

estudantes de modo que as ações individuais sejam providas de significado social e 

de sentido pessoal na divisão do trabalho do coletivo; e refletir sobre a eficiência das 

ações, se realmente conduziu aos resultados inicialmente idealizados (MOURA et 

al., 2010, p. 102). 

 

Considerando que a apropriação dos conhecimentos não acontece de forma 

espontânea, mas mediada culturalmente, é dever do professor em atividade de ensino gerar e 

promover no aluno a atividade de estudo. Cabe, pois, relembrar que a atividade aqui não está 

sendo tratada com o sentido que lhe é atribuído comumente: “hoje os meus alunos realizarão 

esta atividade”, ou “planejei uma atividade para os alunos responderem amanhã”. Tais 

considerações, como podemos apreender, tomam o termo atividade para indicar um 

agrupamento de exercícios ou um conjunto de ações a serem realizadas. A atividade aqui é 

considerada a partir das contribuições da teoria da atividade proposta por Leontiev; segundo 

esse autor, atividades são “[...] processos psicologicamente caracterizados por aquilo a que o 

processo, como um todo, se dirige (seu objeto), coincidindo sempre com o objetivo que 

estimula o sujeito a executar esta atividade, isto é, o motivo” (LEONTIEV, 2001, p. 68 apud 

MORETTI; MOURA, 2010, p. 157). Em outras palavras, a atividade é o movimento de busca 

à satisfação de alguma necessidade, podendo esta ser biológica ou social.  

Quanto aos elementos que a constituem, compreender a atividade, segundo o que 

Leontiev propõe, implica que sua estruturação seja composta pelas características de 

orientação e de execução. Como orientação consideram-se as necessidades, os motivos, o 

objeto e as tarefas. Já as ações e as operações constituem a atividade no que diz respeito a sua 

execução (RIGON; ASBAHR; MORETTI, 2010). 

Para a realização de qualquer atividade, a necessidade surge como requisito 

principal, ou seja, a primeira condição para uma atividade é a necessidade, mas se considerada 

de forma isolada esta necessidade não pode orientar a atividade, visto que é apenas no objeto 

que a atividade encontra sua determinação. Ou seja: em si, uma necessidade não pode 

determinar a direção concreta de atividade, somente o objeto pode determiná-la. Tal 

afirmação implica a importância de se compreenderem as necessidades que estão sempre 

situadas em um plano anterior ao do objeto da atividade. Este objeto pode ser externo ou 

ideal, sendo dado materialmente ou no nível da imaginação, do ideal (LEONTIEV, 1983).  
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Consoante com o mencionado, as necessidades têm como conteúdo objetal os 

motivos. O que chamamos de motivo compreende “uma série de fenômenos distintos: os 

impulsos instintivos, os apetites e inclinações biológicas, as vivências emotivas, os interesses 

e os desejos” (LEONTIEV, 1983, p. 155, tradução nossa), os quais nascem de uma 

necessidade, mas encontram a sua objetivação e orientação na satisfação da atividade. 

Dessa forma, quando se discute o movimento qualitativo das necessidades, 

inevitavelmente esse debate conduz à análise dos motivos. Em decorrência, põe-se como 

necessária a superação das interpretações subjetivistas sobre os motivos, como afirma 

Leontiev (1983, p. 161, tradução nossa): 

as vivências subjetivas, desejos, aspirações etc. não se convertem em motivos, já que 

por si mesmos não são capazes de gerar uma atividade com uma direção marcada e, 

consequentemente, a interrogação psicológica fundamental consiste em 

compreender qual é o objeto das vivências, desejos e aspirações manifestas. 

 

Esse matiz emocional constitui o reflexo psíquico dos motivos, isto é, mesmo 

quando um indivíduo não toma consciência do que o impele a realizar certas ações, os 

motivos assumem essa forma especial. Contudo, esse matiz, com sua intensidade, signo e 

características qualitativas não constitui o sentido pessoal para a atividade. Esta não 

coincidência somente se dá pelo fato de que a atividade humana responde simultaneamente a 

vários motivos distintos. Por exemplo, o trabalho é uma atividade socialmente motivada, 

porém, ele também é motivado pela remuneração material, o salário. Em um contexto de 

produção capitalista, o sentido do trabalho para o trabalhador está no salário. Já os motivos 

sociais vinculados ao trabalho constituem possível estímulo à realização das ações. Eles 

existem, impulsionam a atividade, mas estão privados da sua função principal, que é a de 

conferir sentido. A consequência dessa afirmação é a de que a motivação não pode ser 

reduzida a aspectos meramente energéticos ou dinâmicos e mais: “os motivos representam a 

unidade entre a cognição e a emoção" (LOMPSCHER, 1999, p. 12, tradução nossa). Desta 

forma, a motivação somente pode ser compreendida nas relações intrínsecas da atividade, 

porque, como processo, ela compõe a estrutura desse fenômeno. 

A atividade, por estar em constante movimento, permite que ocorram 

transformações nos elementos de sua estrutura. Assim, dependendo da relação entre o objeto e 

o motivo, as ações, por exemplo, podem se tornar uma atividade ou a atividade pode se 

transformar em ação. As ações são os processos pelos quais a atividade é concretizada, mas 

nas ações o objeto e o motivo não se coincidem. 
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Consideremos o seguinte exemplo: uma criança, ao receber uma tarefa escolar, 

decide que não vai fazê-la; seu pai, no entanto, diz que se ela não fizer a tarefa não poderá 

brincar. A criança, diante disso, decide fazer a tarefa, pois não quer perder o direito de 

brincar. Dessa forma, a criança não está em atividade de estudo, visto que seu objeto, a tarefa 

escolar, não coincide com seu motivo, o brincar; nesse caso, o seu motivo é chamado motivo 

compreensível. Contudo, se, durante a realização da ação de responder a tarefa, a criança se 

motiva pelo aprender o que está estudando, o que era uma ação se torna uma atividade, 

atividade de estudo. Assim, o motivo compreensível se torna um motivo eficaz.  

[...] em certas condições, o resultado da ação conta mais que o motivo que realmente 

suscita a ação. A criança começa por fazer conscientemente os seus deveres para 

poder mais rapidamente ir brincar. Mas o resultado é bem maior: não apenas pode ir 

brincar, como ainda ter boa nota. Produz-se uma nova objetivação das suas 

necessidades; isto quer dizer que elas se elevam de grau (LEONTIEV, 1978, p. 299-

300). 

 

Esse processo de transformação dos motivos é possível, pois os motivos 

compreendidos não estão presentes na esfera de relações que circundam o indivíduo. De fato, 

eles se localizam na esfera das relações que caracterizam o lugar que o indivíduo pode ocupar 

no próximo estágio do seu desenvolvimento. Logo, esse processo, em consonância com 

Leontiev (1978), exige um arranjo para que novas relações permitam a tomada de consciência 

por parte do indivíduo. 

Vemos assim que, a partir do momento que a necessidade encontra sua 

determinação no objeto, este passa a ser o motivo (objetivo) da atividade, ou seja, aquilo que 

impulsiona o homem em sua atividade. Vale ressaltar que o objeto da atividade é o que 

satisfaz a necessidade do indivíduo. E os motivos são basicamente o encontro das 

necessidades com o objeto da atividade, aquele no qual a necessidade se satisfaz.  

 Sobre as necessidades e a atividade assim escreveu Rubinstein (1967): a atividade 

do ser humano, na divisão do trabalho, não serve diretamente para satisfazer as necessidades 

pessoais, mas às necessidades sociais. Por conseguinte, as ações do homem, já não estando 

direcionadas para a satisfação das necessidades pessoais, não se produzem instintivamente, e 

sim pela tomada de consciência da dependência da satisfação das necessidades pessoais em 

relação à satisfação das necessidades sociais, para as quais as ações estão orientadas.  

Podemos, outrossim, pensar a prática docente como uma atividade humana 

carregada de caráter social, na qual, “ao agir intencionalmente, desenvolvendo ações que 

visam favorecer a aprendizagem de seus estudantes, o professor objetiva em sua atividade o 

motivo que o impulsiona” (RIGON; ASBAHR; MORETTI, 2010, p. 35. Grifo nosso.). Nas 

palavras de Vázquez (1977), “[...] enquanto antecipação ideal de um resultado real que se 
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pretende alcançar, o objetivo é também expressão de uma necessidade humana que só se 

satisfaz atingindo-se o resultado que aquele se prefigura ou antecipa” (p. 191). 

Para chegar aos motivos que impulsionam o professor em sua atividade, foco 

principal de nossa pesquisa, é mister que olhemos além do que está posto em sala de aula. As 

necessidades do professor e seus motivos conduzem suas ações na prática profissional sendo 

de grande relevância investigar como isso tem se apresentado na organização do ensino. 

Conforme Moura (2001), o professor precisa ter consciência dos vários fatores que estão 

presentes no ato de ensinar, ou seja, dos elementos constituintes da atividade de ensino.   

Esse autor ainda afirma que, ao entender que os alunos não são meros 

assimiladores do conhecimento, o professor ganha nova responsabilidade na organização do 

ensino.  Assim, compreendemos ser o trabalho docente dotado de facetas que podem 

desencadear diferentes resultados na formação do aluno. Ele deve estar atento à realidade do 

discente e, durante a organização do ensino, assumir que os elementos culturais são fatores a 

serem contemplados.  

Ao considerar que a atividade do professor está entremeada de caráter social, não 

seria coerente tratar sua prática de forma isolada e desconexa das necessidades sociais. Ou 

seja, a prática pedagógica está alicerçada em condições objetivas que não podem ser 

desprezadas nas discussões sobre o fazer docente. Entre essas condições, um fator que chama 

a atenção devido à sua repercussão sobre a organização geral da escola, a escolha dos 

conteúdos e dos métodos de ensino, são as avaliações externas.  

É certo afirmar que as avaliações externas já não são uma “novidade” no ambiente 

escolar, vez que são realizadas há mais de duas décadas. Entretanto, suas características 

(periodicidade, modelo, conteúdos avaliados, divulgação e utilização dos resultados etc.) 

ainda causam, em alguns professores, a sensação de estarem lidando com algo novo e 

desconhecido. E isso certamente reflete no desenvolvimento de sua atividade pedagógica. 

A fim de levantar argumentos para discutir e analisar como essa condição 

particular tem interferido no contexto escolar, mais especificamente no cotidiano de 

professores do 5° ano do ensino fundamental, trataremos a seguir da inserção dos sistemas de 

avaliação em larga escala na educação brasileira e sobre a realização da Prova Brasil. 
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AS AVALIAÇÕES EXTERNAS NO CONTEXTO EDUCACIONAL 

 

 

 

 

Ao discutir as práticas docentes, os motivos e o objeto da atividade pedagógica, 

evidenciamos alguns elementos que têm estreita relação com o desencadear das necessidades 

dos professores e com as condições nas quais constroem sua atuação profissional. Podemos 

citar alguns desses elementos, por exemplo, a formação de professores, as políticas 

educacionais, a gestão escolar, bem como as demandas externas. Muitas vezes essas 

demandas estão relacionadas à apresentação de resultados satisfatórios em avaliações de larga 

escala. Tais avaliações, por sua vez, fornecem dados ao Estado que, a partir de análises dos 

resultados, implementam novas propostas, fazem alterações no contexto educacional e 

também prestam contas a organismos internacionais que investem no país.  

Devido à especificidade da presença de avaliações externas no contexto escolar, 

elas acabam por influenciar, direta ou indiretamente, a rotina de gestores, professores e 

alunos. Nesse sentido, com o desenvolver das etapas da pesquisa, percebemos que o fator 

“avaliação externa” gerava nos professores necessidades voltadas à apresentação de bons 

resultados nessas provas, modificando, consequentemente, algumas relações no contexto 

escolar.  

Assim, durante a pesquisa de campo surgiu uma demanda por maior 

aprofundamento das discussões relativas às avaliações externas, dado que, inicialmente, a 

presença dessa temática na pesquisa seria somente para a escolha dos sujeitos participantes, 

utilizando-se os resultados de uma determinada avaliação externa para a seleção das escolas 

campo.  

Dessa forma, com vistas a compreender um pouco mais o que se espera com essas 

avaliações, o que tem ocorrido no contexto escolar diante dessa realidade, bem como os 

pontos que possam influenciar a prática dos professores que ensinam matemática, 

abordaremos nas seções seguintes, ainda que de forma sucinta, os seguintes pontos: a relação 

que se estabeleceu entre a busca pela qualidade do ensino e a instituição dos sistemas de 

avaliação; um breve histórico da trajetória que a avaliação educacional percorreu desde as 

primeiras medições da situação da educação no Brasil até os sistemas de avaliação em larga 

escala que hoje vemos e, por fim, a Prova Brasil, avaliação destinada à Educação Básica. 
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Todavia, neste caso, enfocaremos os testes aplicados às turmas de 5° ano do ensino 

fundamental.  

Vale considerar aqui que o destaque dado à Prova Brasil se justifica pelo fato de 

sua realização ter coincidido com o ano em que nossa pesquisa foi realizada e por 

observarmos que ela exerceu forte influência no desenvolver das atividades dos sujeitos da 

pesquisa. 

 

A BUSCA PELA QUALIDADE DE ENSINO E AS AVALIAÇÕES EXTERNAS  

 

 

Presença constante no contexto escolar, as avaliações são tidas como meio pelo 

qual os professores, na maioria das vezes, vistos como detentores do saber, fazem o 

julgamento sobre o que um aluno apresenta em um teste ou atividade escolar verificando se o 

aluno aprendeu o que lhe foi ensinado e se está apto a prosseguir para níveis posteriores de 

ensino. Essas avaliações realizadas pelos próprios professores da escola são chamadas de 

avaliação interna, e normalmente acontecem no fim dos bimestres, trimestres ou ciclos 

escolares.  

Em outra esfera, existem também as avaliações externas, assim chamadas por 

serem elaboradas por profissionais externos ao convívio escolar, as quais geralmente 

abrangem um grande número de participantes e são realizadas periodicamente. Em nosso país 

são realizadas em âmbito nacional as seguintes provas: Provinha Brasil, Prova Brasil, Saeb, 

Enem e Enade. Essas avaliações são destinadas, basicamente, a obter informações sobre a 

qualidade do ensino fornecido aos alunos dos vários níveis de ensino. 

Em documentos como a LDB e o Plano Nacional de Educação (PNE) vemos uma 

grande ênfase na necessidade de se implementarem sistemas de avaliação educacional a fim 

de que seja garantido um ensino de qualidade aos estudantes.  Assim, é possível observar nas 

leis que tratam da educação em nosso país uma determinada relação que é colocada entre o 

alcance de um ensino de qualidade e o estabelecimento de sistemas de avaliação nacional da 

educação. Contudo, não trataremos aqui o que está sendo entendido acerca do termo 

“qualidade”; nosso propósito é apresentar, com base nas leituras feitas sobre as avaliações 

externas e em documentos oficiais que tratam da educação brasileira (LDB, PCN, DCN), 

aspectos referentes à relação entre a busca pela qualidade de ensino e a implementação dos 

sistemas de avaliação. Indagamos, então: de onde vem esse discurso que relaciona avaliação e 
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qualidade de ensino? Uma melhor “nota” nas avaliações externas significa necessariamente 

uma melhor qualidade de ensino. 

A década de 1990 pode ser considerada um período de grandes mudanças no 

campo educacional. Segundo Maluf (1996), no início da década de 90, a questão das 

avaliações educacionais ganha impulso no país em meio a um contexto de discussão de novas 

tendências educacionais e de mudanças quanto à autonomia e à implementação de novos 

modos de gestão para o sistema de ensino, recursos e escolas.  

Os primeiros anos da década de 90 são marcados pela discussão de novas 

tendências, tanto no Brasil como na América Latina. Os processos de mudança 

sugeridos e implementados dão destaque à autonomia e à busca de novos padrões de 

gestão para as escolas e a gestão eficiente do sistema de ensino e seus recursos. 

Neste contexto, com ênfase nos processos de descentralização e autonomia, o tema 

Avaliação Educacional ganha impulso no país (MALUF, 1996, p. 12). 
 

Nesse contexto, Frigotto e Ciavatta (2003) afirmam que, em meio a variações no 

campo econômico, político e social presentes nesse período, o campo educacional passa a ser 

visto como um espaço para negócios rentáveis em uma economia capitalista.  

Nesse sentido, uma característica que se observa no contexto educacional desse 

período é a grande inclinação do sistema educacional para as necessidades do mercado 

empresarial. Assim, segundo Castro (2001 apud FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003), começa a 

se buscar nas avaliações resultados ligados às exigências dos empresários: indivíduos com 

domínio da língua portuguesa, conhecimentos básicos de matemática e capacidade de 

trabalhar em equipe e se adequar a novas situações. Esse enfoque vem ao encontro da 

discussão realizada no primeiro capítulo, na qual percebemos que a educação tem recebido 

um direcionamento para a preparação do indivíduo para o mundo do trabalho.  

Tais mudanças no campo educacional não vão além de reflexos de acordos entre 

organismos internacionais e políticas de países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. 

Por meio desses acordos é introduzido capital nos países em desenvolvimento, os quais, em 

contrapartida, devem se adequar a alguns padrões e apresentar resultados satisfatórios para as 

exigências feitas.  

Um dos grandes impulsionadores dessas mudanças no contexto educacional 

brasileiro é o Banco Mundial (BIRD). Altmann (2002), ao discutir propostas do Banco 

Mundial para as reformas educativas, apresenta alguns elementos apontados por Torres 

(1996). Entre os elementos propostos pelo Banco Mundial que determinam algumas 

alterações para a educação destacamos os seguintes:  

a) Prioridade depositada sobre a educação básica.  
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b) Melhoria da qualidade (e da eficácia) da educação como eixo da reforma 

educativa. A qualidade localiza-se nos resultados e esses se verificam no rendimento 

escolar.  

c) Prioridade sobre os aspectos financeiros e administrativos da reforma 

educativa, dentre os quais assume grande importância a descentralização. 

d) Descentralização e instituições escolares autônomas e responsáveis por seus 

resultados. Os governos devem manter centralizadas apenas quatro funções: (1) fixar 

padrões; (2) facilitar os insumos que influenciam o rendimento escolar; (3) adotar 

estratégias flexíveis para a aquisição e uso de tais insumos; e (4) monitorar o 

desempenho escolar (ALTMANN, 2002, p. 80). 

 

Podemos observar com base nesses pontos que várias modificações evidenciadas 

no cenário educacional brasileiro têm estreita vinculação com as reformas propostas pelo 

BIRD. Conforme Frigotto e Ciavatta (2003), um exemplo dessa vinculação é o fato de a LDB 

estar intimamente atrelada às ideias de desregulamentação, descentralização, autonomia e 

privatização presentes nas propostas feitas pelo Banco Mundial. 

Já em termos de LDB, uma mudança que se pode observar é que o controle passa 

a ser feito no final do processo mediante a avaliação, e não mais na base, com a determinação 

de um currículo mínimo e carga horária específica etc. (CURY, 1996 apud ALTMANN, 

2002). 

Visto que a autonomia dada às escolas para gestão e administração de suas ações 

gera maior prestação de contas dos resultados alcançados, as avaliações tornam-se, portanto, 

um elemento de regulação da educação. Conforme Oliveira (2011),  

Com as informações geradas pela avaliação, o Estado se mune de argumentos para 

atribuir a responsabilidade pelos resultados alcançados diretamente aos autores 

escolares. Por sua vez, as equipes escolares, ao se compararem com as demais 

instituições, também iniciam um processo de autorregulação, assumindo a 

responsabilidade que lhe é imputada e trabalhando para melhorar o desempenho 

alcançado (p. 59). 

 

Ressaltamos o entendimento de que essas avaliações são meios para fornecer as 

taxas de retorno sobre o rendimento da aprendizagem em termos observáveis satisfazendo-se 

as recomendações do BIRD que utiliza essas taxas como critério para a definição de 

investimentos que mais beneficiariam a sociedade. Assim, os resultados das avaliações 

passam a ser sinônimo do nível de aprendizagem nas instituições de ensino e, a partir desses 

resultados, os organismos internacionais e também o Estado brasileiro fazem inferências 

sobre nosso sistema de educação.  

Podemos encontrar na LDB referências às avaliações relacionando-as à melhoria 

da qualidade do ensino, tal como depreende do Art. 9°: compete à União a coleta, análise e 

disseminação de informações sobre a educação e, juntamente com os sistemas de ensino, 

garantir, com abrangência nacional, uma avaliação do rendimento escolar dos níveis 
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fundamental, médio e superior com o objetivo de definir as prioridades e alcançar a melhoria 

da qualidade do ensino (BRASIL, 1996). Nesse artigo fica bem claro o posicionamento do 

Estado como regulador do sistema de ensino por meio da centralização da avaliação. 

No Plano Nacional de Educação, que vigorou de 2001 a 2010, também 

encontramos afirmativas sobre a necessidade de um sistema de avaliação. Nesse documento a 

avaliação é colocada como um meio para que seja possível um planejamento educacional e 

indispensável para a verificação da eficácia de políticas públicas destinadas à educação 

(BRASIL, 2001).  

Entre os objetivos e prioridades do plano, o 5° objetivo assim determina: 

Desenvolvimento de sistemas de informações e de avaliação em todos os níveis e 

modalidades de ensino, inclusive educação profissional, contemplando também o 

aperfeiçoamento dos processos de coleta e difusão dos dados, como instrumentos 

indispensáveis para a gestão do sistema educacional e melhoria do ensino (BRASIL, 

2001, p. 35). 

 

Nesses termos, apontamos mais uma vez que as avaliações em larga escala são 

apresentadas como o instrumento pelo qual se tem uma visão geral sobre o processo de ensino 

e aprendizagem, possibilitando maior regulação do Estado sobre as instituições educacionais.  

Também observamos, no PNE, que um dos objetivos e metas estabelecidos para o 

ensino fundamental assim destaca: por meio do monitoramento do desempenho dos alunos 

espera-se que aconteça uma elevação do nível desse desempenho, tal como podemos constatar 

na citação a seguir: 

26 – assegurar a elevação progressiva do nível de desempenho dos alunos mediante 

a implantação, em todos os sistemas de ensino, de um programa de monitoramento 

que utilize os indicadores do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica e 

dos sistemas de avaliação dos Estados e Municípios que venham a ser desenvolvidos 

(BRASIL, 2001, p. 52). 

 

Uma das consequências desse modo de adotar as avaliações como garantia da 

melhoria da qualidade da educação é a intensa cobrança que recai nos principais atores do 

cenário educacional, os professores. Estes são levados a situações nas quais devem fazer com 

que seus alunos apresentem níveis de proficiência cada vez mais altos. Para isso, muitas 

vezes, os docentes se valem de procedimentos que geram apenas mudanças superficiais, não 

atingindo realmente o ponto principal, a aprendizagem do aluno. 

Sobre essas consequências, Dalben (2011) apresenta, em pesquisa sobre as 

avaliações externas, informações que retratam como o sistema de avaliação em larga escala 

afetam os professores não só no Brasil, mas também em outros países. Ao citar as avaliações 

realizadas nos Estados Unidos, a pesquisadora pontua que, na busca por resultados mais 
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elevados nos níveis de proficiência, alguns professores acabam excluindo (por meio de 

reprovações ou classificação como portadores de necessidades especiais) do grupo que realiza 

a prova alguns alunos que têm maior dificuldade de aprendizagem.  

Podemos, pois, inferir que, embora haja esse movimento em torno das avaliações 

educacionais como meio de assegurar um ensino de qualidade, o fato de realizar avaliação e 

monitorar o que está acontecendo nas escolas não garante que os alunos estejam realmente 

aprendendo ou que as informações disponibilizadas sobre os resultados nos testes possibilitem 

enriquecimento na prática dos professores.  

Sobre isso, Maluf (1996) aponta que, 

A preocupação de pesquisadores e educadores quando afirmam que a simples 

existência de sistemas de avaliação não garante a alteração dos resultados 

educacionais é reflexo da análise realizada nos diferentes sistemas implementados e 

vem revelando dois tipos de obstáculos: a dificuldade em avançar ou aprofundar a 

análise sobre os resultados, em função do tipo de instrumento utilizado, e a 

dificuldade em estabelecer mecanismos de divulgação que garantam a assimilação e 

possibilitem a utilização efetiva da analise de resultados (p. 10-11). 

 

Vale ressaltar que, mesmo as avaliações tendo sido criadas devido à necessidade 

principal de fornecer dados para organismos internacionais, a fim de receber investimentos 

financeiros e, por muitas vezes, serem utilizadas apenas em termos quantitativos, o problema 

não é a realização das avaliações: “não se trata de negar o direto e o dever do Estado de 

avaliar, o que está em questão é o método, o conteúdo e a forma autoritários e impositivos de 

sua implementação” (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003, p. 117).  

Acreditamos que as avaliações educacionais podem se tornar um instrumento 

eficaz para a melhoria do sistema de ensino. Mas, para tanto, é necessário que haja mudança 

no processo, nos conteúdos que são solicitados e principalmente na utilização de seus 

resultados, propiciando aos gestores e professores situações de discussão sobre os resultados e 

os possíveis encaminhamentos e orientações para um melhor processo de ensino e 

aprendizagem. 

Talvez seja esse um bom momento para repensar se essas avaliações efetivamente 

têm trazido benefícios ao ensino brasileiro ou se tem servido apenas para colocar o Brasil 

dentro dos moldes estipulados pelo Banco Mundial e outros órgãos financiadores.  

Nesse sentido, é preciso ir além da simples identificação do problema de maneira 

que, dentro das escolas, seja possibilitada a autoavaliação. Entendemos que, somente assim, 

os resultados poderão verdadeiramente ser um guia na busca da qualidade do ensino.  
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DAS PRIMEIRAS AVALIAÇÕES EXTERNAS À CONCRETIZAÇÃO DO SAEB  

 

 

Ao tratar das avaliações externas, por vezes parece que elas surgiram há bem 

pouco tempo; no entanto, na realidade, essas avaliações estão presentes na educação brasileira 

desde o início do século XX. As primeiras medições de dados sobre a educação no Brasil 

surgiram a partir de 1906; elas faziam parte do Anuário Estatístico do Brasil e eram realizadas 

basicamente em instituições do Distrito Federal que, à época, era a cidade do Rio de Janeiro. 

Essas medições forneciam dados referentes ao número de escolas, professores, matriculados e 

repetentes (HORTA NETO, 2007). 

Desse início até os dias de hoje um longo caminho foi percorrido para se chegar 

ao modo como são realizadas as avaliações. Desde 1930, segundo o que observamos em 

Horta Neto (2007), foram criados e reestruturados ministérios e institutos incumbidos dos 

levantamentos de dados sobre a educação no país.  

Em 1937 foi criado, por meio da Lei n° 378 de 13 de janeiro, o Instituto Nacional 

de Pedagogia destinado à realização de pesquisas sobre os diferentes problemas do ensino. No 

ano seguinte, o Instituto teve seu nome mudado por meio do Decreto Lei n° 580 para Instituto 

Nacional de Estudos Pedagógicos - Inep e, em 1972, passa a ser denominado Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Entre suas competências está a promoção de 

inquéritos e pesquisas no âmbito da educação, sobre problemas relativos à organização do 

ensino, métodos e processos pedagógicos.  

Entretanto, as primeiras discussões sobre uma avaliação em larga escala só 

aconteceram por volta de 1985. A partir da experiência adquirida com a realização de 

avaliações com alunos beneficiados pelo Projeto Edurural, voltado às escolas da região rural 

do nordeste brasileiro, o Ministério da Educação e Cultura – MEC, instituiu o Saep – Sistema 

de Avaliação da Educação Primária o qual, para se adequar a Constituição de 1988, passa a 

ser denominado Saeb – Sistema de Avaliação da Educação Básica.  

O Saeb foi criado em 1990, mas a formalização de sua criação foi feita pela 

Portaria n° 1.795, de 27 de dezembro de 1994. A partir de 1992, o Inep fica responsável pela 

aplicação do Saeb.  

O objetivo central do Saeb é promover uma avaliação que forneça dados 

referentes à aprendizagem dos alunos e também aos fatores e contextos relacionados com o 

desempenho escolar para que, assim, pudessem ser formuladas, reformuladas e monitoradas 

as políticas educacionais visando à contribuição para a melhoria da qualidade do ensino. 
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O Saeb
4
 é uma avaliação externa de larga escala, amostral, pois participa dela 

apenas uma parte representativa do todo, transversal; para tanto é feito um recorte das 

séries/anos desejadas. Juntamente com as provas, o diretor, os professores e os alunos 

respondem a questionários relacionados a fatores que podem influenciar positiva ou 

negativamente no desempenho dos alunos. 

Com os dados obtidos nessa avaliação, o Inep produz os indicadores do sistema de 

ensino brasileiro por meio dos quais gestores escolares e professores tomam conhecimento do 

desempenho que sua unidade escolar apresentou na avaliação e, assim, possam trabalhar para 

manter seus resultados ou sanar as insuficiências. 

Na primeira aplicação do Saeb, em 1990, participou uma amostra de escolas da 

rede pública localizada em regiões urbanas e que oferecia as 1ª, 3ª 5ª e 7ª séries do ensino 

fundamental. Todos os alunos participantes foram avaliados em português, matemática e 

ciências, e os alunos da 5ª e 7ª séries também foram avaliados em redação. 

Em 1993, sem sofrer mudanças consideráveis no processo, aconteceu o segundo 

ciclo da avaliação; desde este ciclo as provas são aplicadas bienalmente. 

Para o ciclo de 1995, como podemos ver em Horta Neto (2007), a avaliação sofre 

algumas modificações: as provas passam a ser aplicadas a turmas de 4ª e 8ª séries do ensino 

fundamental e é feita inclusão do 3° ano do ensino médio; há uma introdução de novas 

metodologias estatísticas (Teoria de Resposta ao Item – TRI); é elaborada uma escala 

nacional de proficiência permitindo não só a comparação entre as provas de um ciclo para 

outro, mas também entre as séries avaliadas. 

Em 1997, foram elaboradas as Matrizes de Referência da Avaliação e, em 2001, 

ocorre uma atualização nas Matrizes de Referência devido à ampla disseminação, pelo MEC, 

dos PCN (HORTA NETO, 2007). 

Elaboradas devido à necessidade de se ter um guia com os conteúdos avaliados, as 

matrizes servem como base para a construção dos itens da prova e para maior estruturação do 

momento de análise dos resultados, possibilitando o estabelecimento de um rendimento 

mínimo esperado. Nas matrizes são descritas as habilidades e competências desejadas para os 

alunos das turmas que participam do Saeb.  

Apesar de todos os dados que o Saeb coletou nos primeiros dez anos de avaliação, 

ele sofreu algumas críticas relacionadas à forma como os resultados eram apresentados e ao 

                                                 
4
 O termo “Saeb” é a sigla para Sistema de Avaliação da Educação Básica, mas também é utilizado para 

denominar a avaliação.  
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fato de que ainda não tinha conseguido alavancar a qualidade do ensino brasileiro 

(OLIVEIRA, 2011). 

Diante dessa situação e de demandas tanto nacionais quanto internacionais 

(OLIVEIRA, 2011), houve a necessidade da expansão do Saeb que, por meio da Portaria n° 

931, de 21 de março de 2005, passou a ser composto por duas avaliações: a Aneb – Avaliação 

Nacional da Educação Básica e a Anresc – Avaliação Nacional do Rendimento Escolar.  

De acordo com essa portaria, a Aneb mantem todas as características da avaliação 

do Saeb. São elas: 

a) a ANEB tem como objetivo principal avaliar a qualidade, eqüidade e a eficiência 

da educação brasileira; 

b) caracteriza-se por ser uma avaliação por amostragem, de larga escala, externa aos 

sistemas de ensino público e particular, de periodicidade bianual; 

c) utiliza procedimentos metodológicos formais e científicos para coletar e 

sistematizar dados e informações sobre o desempenho dos alunos do ensino 

fundamental e Médio, assim como sobre as condições intra e extra-escolares que 

incidem sobre o processo de ensino e aprendizagem; 

d) as informações produzidas pela ANEB fornecerão subsídios para a formulação de 

políticas educacionais, com vistas à melhoria da qualidade da educação, e buscarão 

comparabilidade entre anos e entre séries escolares, permitindo, assim, a construção 

de séries históricas; 

e) as informações produzidas pela ANEB não serão utilizadas para identificar 

escolas, turmas, alunos, professores e diretores (BRASIL, 2005b); 

 

Enquanto isso, a Anresc, também denominada de Prova Brasil, destina-se aos 

alunos dos 5° e 9° anos (anteriormente 4ª e 8ª séries). Tem como objetivos gerais os 

seguintes: 

a) avaliar a qualidade do ensino ministrado nas escolas, de forma que cada unidade 

escolar receba o resultado global; 

b) contribuir para o desenvolvimento, em todos os níveis educativos, de uma cultura 

avaliativa que estimule a melhoria dos padrões de qualidade e equidade da educação 

brasileira e adequados controles sociais de seus resultados; 

c) concorrer para a melhoria da qualidade de ensino, redução das desigualdades e a 

democratização da gestão do ensino público nos estabelecimentos oficiais, em 

consonância com as metas e políticas estabelecidas pelas diretrizes da educação 

nacional;  

d) oportunizar informações sistemáticas sobre as unidades escolares. Tais 

informações serão úteis para a escolha dos gestores da rede à qual pertençam 

(BRASIL, 2005b). 

 

Dada essa “divisão” dentro do Saeb, todas as escolas que se enquadram nos 

critérios para realização da Prova Brasil (quantidade de alunos matriculados, localização) 

passam a participar da avaliação, afastando-se do caráter amostral que possuía.  

Por acreditar que a Prova Brasil teve consequências relevantes no contexto de 

nossa pesquisa, a próxima seção é destinada a breve apresentação e sucinta discussão sobre a 

Prova Brasil.  
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A PROVA BRASIL  

 

 

Realizada bienalmente, a Prova Brasil foi aplicada pela primeira vez em 2005, 

quando o Saeb passou a ser composto por duas avaliações: a ANEB e a ANRESC – também 

chamada de Prova Brasil. Esta é uma avaliação externa de larga escala, censitária, destinada a 

alunos do 5º e 9º anos do ensino fundamental e do 3° ano do ensino médio das redes estadual, 

municipal e federal, de área rural e urbana, em escolas que tenham no mínimo 20 alunos 

matriculados na turma avaliada. Os resultados da Prova Brasil compõem os cálculos do Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). 

Os alunos participantes respondem a itens da Língua Portuguesa, com ênfase em 

leitura e Matemática com ênfase em resolução de problemas. Assim, a Prova Brasil é um 

instrumento que possibilita medir as competências leitora e matemática dos alunos avaliados.  

O discurso a respeito da implementação das avaliações é que, diante de realidades 

diferentes, alunos de uma mesma fase escolar apresentam níveis de aprendizagem diferentes 

e, para verificar se o direito à aprendizagem tem sido garantido a todos eles, é necessário 

utilizar um mesmo instrumento para todos os avaliados. Para isso criam-se modelos de 

avaliações que abrangem conhecimentos básicos considerados necessários aos alunos do nível 

de ensino avaliado. 

Assim, mesmo sabendo que os alunos têm níveis de desenvolvimento diferentes, 

uma avaliação como esta permite que se determine um nível mínimo de competências 

considerado adequado. Contudo, os sistemas de avaliação atuais já não estão restritos ao 

desempenho dos alunos em testes de disciplinas básicas. Eles passam a incluir dados 

referentes à gestão educacional, financiamento, características dos pais, alunos e professores. 

Como falamos na seção anterior, com o objetivo de se ter um direcionamento 

sobre o que é cobrado nas avaliações, foram elaboradas as Matrizes de Referência da 

Avaliação. Para a elaboração dessas matrizes foram considerados os PCN, os currículos 

propostos pelas Secretarias de Educação estaduais e algumas municipais e também foram 

pesquisados os livros didáticos mais utilizados nas turmas avaliadas.  

Entretanto, as matrizes de referência não devem ser confundidas com a Matriz 

Curricular de matemática, pois elas têm características e funções bem diferentes. Enquanto a 

matriz curricular é prescritiva, deve direcionar o ensino e aborda quatro dimensões para o 

ensino – conceitual, social, cultural e política, as matrizes de referência foram criadas para 

descrever o que será avaliado na Prova Brasil. Elas abordam apenas a dimensão conceitual e 
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podem ser vistas como um recorte da matriz curricular. Ou seja, as matrizes de referência não 

englobam todo o currículo escolar e não trazem orientações metodológicas de como trabalhar 

em sala de aula (BRASIL, 2008). 

As matrizes de referência (ver ANEXO A) são compostas por descritores. Estes 

são unidades que definem as habilidades e competências avaliadas na Prova Brasil. Podemos 

observar na descrição dessas habilidades uma grande ênfase em problemas que envolvam o 

cotidiano do aluno. Os 28 descritores da matriz de matemática para o 5° ano estão divididos 

em quatro blocos/temas: Espaço e Forma; Grandezas e Medidas; Números e Operações/ 

Álgebra e Funções; e Tratamento da Informação.  

Mesmo com a distinção entre a matriz curricular e a matriz de referência 

ressaltamos o fato de que não devemos ter a ilusão de que a matriz de referência não é 

adotada como direcionadora do que é ensinado nas escolas. Dalben (2011) aponta que essas 

matrizes frequentemente são adotadas como base para a formulação de currículos básicos nas 

esferas estaduais de ensino.  

Após a implantação dos sistemas de avaliação, chega-se à conclusão de que pouco 

vale investir em formação, oficinas pedagógicas ou na divulgação dos resultados por 

meio de boletins se não existir um currículo básico comum, que permita construir 

um diálogo com o professor a respeito daquilo que está sendo cobrado pelo sistema 

de avaliação (DALBEN, 2011, p. 107). 

 

Entretanto, vale destacar o perigo de se centrar apenas no que é cobrado nas 

avaliações, visto que a matriz de referência é apenas um recorte do currículo nacional, pois 

não abrange as outras dimensões para a formação do estudante. 

Uma diferença significativa da Prova Brasil em relação ao Saeb que, até então, era 

a única avaliação realizada no ensino fundamental, é que a Prova Brasil permite retratar a 

realidade de cada escola referente ao seu desempenho na avaliação. Assim ocorrendo, oferece 

informações mais relevantes à gestão escolar e aos professores. 

Conforme o Artigo 2° da Portaria n°69, de 04 de maio de 2005, que trata dos 

objetivos especifico da Prova Brasil, observamos que esta avaliação busca “oportunizar 

informações sistemáticas sobre as unidades escolares. Tais informações serão úteis para os 

gestores da rede a qual pertençam as escolas avaliadas” (BRASIL, 2005a). Nesse sentido, o 

resultado alcançado por cada aluno não é considerado individualmente; considera-se o 

coletivo, ou seja, os resultados que são encaminhados às escolas representam o todo 

respondente.  Essas informações são disponibilizadas para as escolas em forma de números. 

Para o entendimento dos números que correspondem ao resultado alcançado pela escola, e 
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possa haver uma interpretação pedagógica, eles são organizados e analisados em intervalos. 

Os intervalos de números são chamados de níveis de proficiência.  

Os níveis de proficiência em matemática para o ensino fundamental (ver ANEXO 

B) variam em uma escala de 0 a 425 pontos e, para explicar o desempenho dos alunos do 5° 

ano, são considerados 10 níveis variando de 0 a 375 pontos. Os níveis 11 e 12 são adotados na 

análise dos resultados das turmas de 9° ano. 

Desse modo, podemos entender a partir dos documentos que tratam da Prova 

Brasil (BRASIL, 2008), que espera-se dos resultados dessa avaliação o fornecimento de 

informações sobre as dificuldades dos alunos e sirvam para orientar as ações do professor 

possibilitando a busca de melhores estratégias de ensino, a fim de que sejam alcançados níveis 

mais elevados na escala. 

Porém, cabe aqui questionar se as informações divulgadas às escolas têm 

realmente contribuído para o avanço e a melhoria do ensino brasileiro. Questiona-se também 

se essas avaliações têm servido como uma camisa de força para as instituições de ensino, no 

sentido que o Estado se abstenha ao máximo possível de suas responsabilidades e coloque 

sobre as escolas a obrigatoriedade de apresentar bons resultados nesse processo, sob a 

penalidade de não receber incentivos financeiros.  

Retomando o que discutimos no capítulo anterior sobre as condições que vão 

delineando as necessidades do professor, podemos inferir que as avaliações externas, do modo 

como estão colocadas, geram anseios e angústias nos docentes e determinam comportamentos 

em sua prática que, em outra situação, poderiam ser considerados impróprios, como no caso 

citado por Dalben (2011).  

A fim de que possamos compreender a prática dos professores nesse contexto de 

avaliação externa, apresentamos a seguir o caminho metodológico que trilhamos no 

desenvolver desta pesquisa. 
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O TECER DA PESQUISA 

 

 

 

 

Entendemos que, independente da presença do pesquisador na sala de aula, os 

fenômenos que ali acontecem são uma fonte rica de informações sobre o que tem funcionado 

e o que precisa ser mudado no ensino escolar. Mesmo sabendo que a presença do pesquisador 

não é neutra, nosso relacionamento junto aos sujeitos foi planejado de forma a intervir o 

mínimo possível em suas práticas. 

A prática pedagógica se faz em cada movimento realizado pelo professor tanto na 

sala de aula quanto nos outros momentos em que idealiza e organiza o ensino. Participar 

mesmo que de forma indireta do cotidiano da sala de aula é uma grande oportunidade de 

compreender como os professores lidam com as situações que se apresentam a eles. Dessa 

forma, compreender o professor em seu processo de desenvolvimento exige que estejamos 

atentos aos sinais de mudanças de comportamento e de fatos que direcionam o professor, bem 

como compreender o que o faz agir de determinada forma e não de outra. 

Nesse sentido, desenvolvemos nosso estudo sobre a organização do ensino 

fundamentado na teoria histórico-cultural e procuramos realizar um processo de investigação 

que nos possibilitasse captar a essência dos fenômenos de forma mais aprofundada. Então, 

buscamos olhar para a prática do professor não só no momento de realização da aula, mas 

também no que se refere aos fatores internos e externos que o influenciam na organização do 

ensino. 

Com a finalidade de elucidar nossos passos durante a pesquisa, apresentamos a 

seguir o caminho metodológico que foi trilhado. De fundamental importância para o bom 

andamento de nosso estudo, a metodologia adotada nos direcionou para os fenômenos que nos 

inquietavam. 

 

DE VOLTA A NOSSA PROBLEMÁTICA E AOS NOSSOS OBJETIVOS 

 

 

Retomamos nossa problemática de investigação inserida no campo da prática 

pedagógica, conscientes de que, ao organizar o ensino, o professor tem a oportunidade de 

articular seus conhecimentos, concepções e crenças, desenvolver sua função social, bem como 



56 

 

pensar propostas de ensino que criem nos alunos a necessidade de estudo etc. A atividade de 

ensino, por sua vez, se apresenta como fundamental ao alcance de uma educação que propicie 

ao indivíduo a apropriação de comportamentos e da cultura humana.  

Considerando o que foi apresentado nos capítulos anteriores e com o propósito de 

investigar os motivos que impulsionam a prática pedagógica do professor que ensina 

matemática no 5° ano do ensino fundamental, questionamos como se dão as relações entre os 

motivos do professor e o objeto de sua atividade principal. 

Inicialmente nossos questionamentos não estavam centrados em nenhum tipo de 

influência específica no movimento da organização do ensino; entretanto, a pesquisa se deu 

em um ano de realização da Prova Brasil e, no contexto escolar, o acontecimento dessa 

avaliação acaba gerando novas exigências ao professor tornando-se relevante a consideração 

desse elemento.  

Uma avaliação como a Prova Brasil se diferencia das avaliações realizadas pelos 

professores em várias características: número de participantes, tipo de questões apresentadas, 

quantidade de questões, apoio do professor, a utilização dos resultados etc. Observamos, 

então, que a preparação e realização da Prova Brasil exercia um papel diferenciado na prática 

pedagógica. 

Dessa maneira, nossa problemática passa a considerar as influências que a referida 

avaliação exerce nas necessidades dos professores. Nesse contexto, olhamos para a 

organização do ensino com o objetivo central de compreender como se dá a relação entre os 

motivos e o objeto da atividade pedagógica em um contexto no qual o professor se vê diante 

de uma avaliação externa sendo-lhe cobrado o bom rendimento dos alunos. 

Então, nossa pergunta se concretiza da seguinte forma: quais as possíveis relações 

que se estabelecem entre os motivos e o objeto da atividade pedagógica de um professor que 

ensina matemática no 5º ano do ensino fundamental em um contexto de realização da Prova 

Brasil? 

Temos, pois, o propósito de compreender como se desenvolve, na prática 

pedagógica, a organização do ensino diante de uma avaliação externa com vistas a avaliar a 

instituição de ensino por meio do rendimento dos alunos dessas escolas, aqui tratando 

especificamente do professor que leciona no 5° ano do ensino fundamental.  Nosso objetivo é, 

pois, compreender como se dá o movimento da prática pedagógica e, mais particularmente, a 

relação entre os motivos do professor e a sua prática frente a exigências externas. 

Assim sendo, retomamos nossos objetivos específicos, quais sejam: identificar as 

necessidades que mobilizam o professor ao organizar o ensino; identificar os objetivos do 
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professor com a prática docente; identificar o que tem influenciado o professor no momento 

de organizar o ensino; identificar aspectos que remetem à mudança de posicionamento do 

professor em sala de aula devido à preparação para a Prova Brasil; analisar como as ações dos 

professores têm refletido as influências da Prova Brasil; compreender a relação entre os 

motivos e o objeto da prática docente. 

A fim de que nosso olhar para a prática docente não se tornasse enviesado e vago, 

direcionamo-nos pela teoria histórico-cultural. E, com base em nosso ponto de referência, 

pudemos organizar e estruturar tanto o nosso modo de olhar para o fenômeno quanto a 

interpretação que faríamos dos dados.  

 

O PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

Durante muito tempo foram intensamente adotados na pesquisa social estudos que 

buscavam descrever e explicar os fenômenos por uma abordagem quantitativa com 

predominância de experimentos, manipulação e controle de variáveis e análise estatística dos 

dados. Entretanto, são poucos os fenômenos educacionais que podem ser submetidos a esse 

tipo de abordagem; em se tratando da educação, as relações se dão de maneira tão complexa e 

entrelaçada que fica difícil isolar as variáveis envolvidas e mais ainda apontar nitidamente as 

responsáveis por determinado resultado (LÜDKE; ANDRÉ, 1986).  

Como proposta para um novo tipo de aproximação e explicação dos fenômenos 

sociais, surge inicialmente no seio da Antropologia e da Sociologia a pesquisa qualitativa. Na 

abordagem qualitativa, busca-se compreender o fenômeno em seu ambiente natural sem a 

manipulação de variáveis ou tratamento experimental (ANDRÉ, 2008), ou seja,  

[...] se contrapõe ao esquema quantitativista de pesquisa (que divide a realidade em 

unidades passíveis de mensuração, estudando-as isoladamente), defendendo uma 

visão holística dos fenômenos, isto é, que leve em conta todos os componentes de 

uma situação em suas interações e influências recíprocas (ANDRÉ, 2008, p. 17). 

 

Bogdan e Biklen (1994) apresentam alguns aspectos que caracterizam uma 

investigação qualitativa, sendo: 1) a fonte direta dos dados é o ambiente natural e o 

instrumento principal é o investigador; 2) é uma investigação com caráter descritivo; 3) 

compreender o processo é mais importante que simplesmente chegar aos resultados ou 

produtos; 4) a análise se dá de forma indutiva; 5) o significado que os sujeitos dão às suas 

vidas tem grande importância para o investigador. Vale ressaltar, ainda, o entendimento dos 
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autores no sentido de não ser obrigatório que os estudos considerados qualitativos tenham 

todas as características e que essas se apresentem com a mesma eloquência.  

Por volta da década de 1970, inicia-se entre os pesquisadores educacionais um 

interesse pelos aspectos qualitativos da educação (TRIVIÑOS, 2009), uma vez que analisar 

uma situação de prática educativa por um viés quantitativo tornava-se insatisfatório para 

aqueles que desejavam compreender os fenômenos por um ângulo qualitativo. Então, era 

preciso uma abordagem que aprofundasse mais as relações pertinentes aos estudos em 

educação.  

Com vistas a desenvolver uma pesquisa em que os fenômenos da educação 

fossem explicados para além de suas características quantitativas, buscava-se abordar o objeto 

de estudo de modo qualitativo. Contudo, isso não significa excluir a utilização de dados 

estatísticos na pesquisa, mas implica a compreensão de que a “qualidade do objeto não é 

passiva” (TRIVIÑOS, 2009, p. 118).  

Do mesmo modo que para chegar a um determinado local é preciso identificar os 

caminhos que serão percorridos, na atividade de pesquisa precisamos estar bem direcionados 

para encontrar nosso objeto de pesquisa e obter as informações necessárias para responder 

nossos questionamentos e inquietações.  

Sobre o ato de pesquisar Fiorentini e Lorenzato (2009) colocam que  

[...] a pesquisa é um processo de estudo que consiste na busca disciplinada/metódica 

de saberes ou compreensões acerca de um fenômeno, problema ou questão da 

realidade ou presente na literatura o qual inquieta/instiga o pesquisador perante o 

que se sabe ou se diz respeito (p. 60).  

 

Depreendemos do exposto que o processo de estudo se faz a partir de um 

problema que desperta o interesse do pesquisador e direciona sua atenção para a compreensão 

de um fenômeno, possibilitando a construção de novos conhecimentos a respeito do assunto 

estudado. Essa construção de novos conhecimentos se faz no confronto entre os dados, as 

informações coletadas e o conhecimento teórico que se tem a respeito do assunto.  

Assim, sendo a pesquisa um estudo que busca de maneira disciplinada e metódica 

respostas às inquietações e aos questionamentos, consideramos necessário, juntamente com 

uma fundamentação teórica que desse suporte à compreensão dos fenômenos estudados, o 

estabelecimento de um processo de coleta de dados que possibilitasse ir além do que se 

apresenta, momentaneamente, em sala de aula. Ou seja, compreender o movimento do 

professor em sua prática pedagógica é muito mais que descrever suas ações e fazer 

conjecturas sobre elas; entendê-lo nesse movimento demanda olhar o fenômeno em sua 
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completude, a qual envolve diversas situações externas e que, de alguma forma, faz o docente 

agir de determinada maneira. 

Mesmo não sendo nossa preocupação encaixar a pesquisa em um tipo de 

abordagem específico, dadas as possibilidades de realização de nossa investigação a 

conduzimos de maneira que se aproximasse de um estudo de caso. Este consiste na 

observação detalhada de um contexto, indivíduo, grupo de pessoas ou um acontecimento 

específico.  

O planejamento de um estudo de caso pode ser representado por um funil, ou seja, 

inicia-se com um olhar amplo para as situações ou pessoas que poderão fazer parte do estudo 

e, como num processo de afunilamento, a partir dos interesses da pesquisa, delimita-se o caso 

que será estudado (BOGDAN; BIKLEN, 1994). Consoante com isto, Hatt coloca que “o caso 

se destaca por constituir uma unidade dentro de um sistema mais amplo” (LUDKE; ANDRÉ, 

1986, p. 17). 

Segundo Lüdke e André (1986), algumas características podem ser associadas ao 

estudo de caso; entre as apontadas pelas autoras destacamos que, no estudo de caso, o 

investigador está sempre atento a novos elementos que podem emergir como importantes no 

decorrer do processo; a interpretação do contexto é necessária para uma apreensão completa 

do objeto e, nesse tipo de estudo, busca-se retratar a realidade de forma completa e profunda. 

A necessidade de caminhar ao encontro do caso a ser estudado e a necessidade de 

apreensão dos fenômenos conduziram-nos à escolha de determinados instrumentos que 

viabilizassem a realização da investigação e, ao mesmo tempo em que nos levasse à definição 

dos sujeitos, também possibilitasse obter informações sobre o seu modo de pensar, organizar 

e efetivar o processo de ensino. Assim entendendo, elegemos o questionário, a entrevista e a 

observação como os principais instrumentos para a coleta de dados em nosso processo de 

investigação. Contudo, sabemos que os instrumentos, por si sós, não podem explicar o 

fenômeno; o que permitirá tal explicação será o processo teórico de análise e síntese dos 

dados (RIGON; ASBAHR; MORETTI, 2010). 

 

O PROCESSO DE OBTENÇÃO DOS DADOS 

 

 

Tendo já definido que os nossos sujeitos seriam os professores que ensinam 

matemática no 5º ano do ensino fundamental, esquematizamos como procederíamos para ir ao 

encontro deles. 
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Nesse sentido, iniciamos a busca pelos sujeitos da pesquisa a partir dos resultados 

da Prova Brasil de Matemática realizada nos anos de 2005, 2007 e 2009. Decidimos utilizar 

os resultados dessa avaliação para que a escolha não fosse influenciada pela localização das 

escolas, dada a tendência de optar por escolas em locais mais cômodos para os pesquisadores; 

tampouco nos deixamos influenciar por relações de amizade com alguns professores. 

Mesmo partindo de resultados das três primeiras edições da Prova Brasil, em 

nenhum momento nossa intenção foi comparar um resultado anterior com o do ano referente 

ao desenvolvimento da pesquisa; também não foi nossa intenção interferir na prática dos 

sujeitos, sugerindo-lhes este ou aquele modo de lidar com os conteúdos e alunos. Inicialmente 

utilizamos os resultados dessa prova para que a escolha não fosse influenciada por alguma 

questão pessoal. Entretanto, logo se percebeu que a Prova Brasil teria um papel mais 

determinante em nossa investigação, visto que esta avaliação influencia o agir do professor. 

O acesso aos resultados da Prova Brasil foi possibilitado por meio de contato com 

o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep solicitando a 

pontuação das escolas de Goiânia nas três primeiras edições da Prova Brasil de Matemática. 

Com base nesses dados, organizamos para cada edição da prova um ranking de 

100 das melhores pontuações e, em seguida, selecionamos aquelas que se mantiveram no 

ranking 100 nas três edições. Nesta seleção ficamos com 36 escolas sendo uma federal, 11 

estaduais e 24 municipais. Nosso passo seguinte foi estabelecer contato com essas escolas 

para que a conversa com os professores se tornasse possível.  

Nas escolas da rede federal e municipal foi solicitada aos presentes pesquisadores 

a aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Goiás e pelo Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, 

respectivamente. Já nas escolas da rede estadual não foi necessária a apresentação desse tipo 

de documento, visto que a rede estadual já tem parceria estabelecida com a Universidade 

Federal de Goiás (UFG). 

Devidamente munidos das aprovações, voltamos a conversar com os diretores de 

cada unidade escolar. Na rede municipal, entretanto, foi concedida a aprovação para a 

realização da pesquisa em apenas 14 escolas, sob a argumentação – dada pela Secretaria – de 

que nas demais escolas havia muitos projetos pedagógicos sendo realizados. 

Após a conversa com os diretores, o campo de possibilidades para a escolha dos 

sujeitos de pesquisa reduziu-se sobremaneira. Nas escolas estaduais, apenas seis diretores 

tiveram interesse em abrir espaço para a realização da pesquisa, restando, portanto, um total 
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de 21 escolas. Em seguida ao contato com os diretores, passamos ao diálogo com os 

professores que ensinam Matemática no 5º ano do ensino fundamental.  

De todos os professores com quem conversamos, tiveram a disponibilidade de 

participar da pesquisa um professor da rede federal, seis professores da rede estadual, sendo 

dois da mesma escola, e 10 professores da rede municipal. 

Com os sujeitos de pesquisa definidos, procedemos à coleta de dados; ao tempo 

que nos aproximávamos dos professores a serem observados em sala de aula, isso nos 

possibilitava coletar informações sobre seu modo de pensar, organizar e efetivar o processo de 

ensino. 

A necessidade de caminhar ao encontro do caso a ser estudado e a necessidade de 

apreensão dos fenômenos levaram-nos à escolha de determinados instrumentos que 

viabilizassem a realização da investigação e, ao mesmo tempo, nos possibilitasse a definição 

dos sujeitos e permitisse obter informações sobre sua prática.  

Visto que para compreender o processo de organização do ensino é preciso estar 

atentos a alguns fatores que influenciam diretamente no fazer do professor, propusemo-nos a 

realizar a obtenção dos dados em três etapas: 1ª) Questionário; 2ª) Entrevista; 3ª) Observação 

em sala de aula e momentos de reflexão. A cada etapa realizada obter-se-iam subsídios para a 

escolha dos sujeitos participantes da etapa seguinte. 

Por ser necessário um instrumento de coleta de dados que pudesse ser aplicado a 

uma quantidade maior de professores, optamos, na primeira etapa, pelo questionário (ver 

APÊNDICE A), composto por perguntas fechadas. “Embora, atualmente, sejam pouco 

utilizados pelas pesquisas em abordagem qualitativa, os questionários podem servir como 

uma fonte complementar de informações, sobretudo na fase inicial e exploratória da pesquisa” 

(FIORENTINI; LORENZATO, 2009, p. 117).  

Com objetivo de ser um instrumento exploratório, além de possibilitar a 

caracterização e descrição dos sujeitos do estudo quanto à idade, ao sexo, à formação 

acadêmica, ao número de horas-aula, ao tempo de magistério, ao número de instituições em 

que trabalham e níveis de ensino em que atuam, este instrumento também possibilitou obter, 

de maneira sucinta, informações sobre aspectos, tais como: o entendimento que os docentes 

têm da função da escola, da prática de ensino, das características do planejamento das aulas e 

dos aspectos da aprendizagem do aluno. O questionário aplicado continha 11 questões sobre 

as situações vivenciadas pelo professor em sala de aula, suas convicções, suas experiências e 

sua relação com os alunos. 
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Todos os professores que se disponibilizaram a participar da pesquisa 

responderam ao questionário, sendo que o da rede federal respondeu ao questionário piloto, 

ficando fora das outras etapas da pesquisa. Logo após a aplicação dos questionários, os dados 

foram tabulados com o intuito de caracterizar o grupo de professores participantes da 

pesquisa. Com as respostas foi possível ter uma visão geral de quais eram as características 

dos sujeitos de pesquisa para, a partir daí, selecionar aqueles que seguiriam para a segunda 

etapa, a entrevista. Os critérios utilizados para a seleção desses professores basearam-se em 

um perfil geral, estruturado a partir das respostas dadas ao questionário e na disposição de 

conceder uma entrevista. Ele é apresentado e discutido na primeira unidade de análise.  

Para elaborar esse perfil verificamos, entre as questões de múltipla escolha, as 

respostas dadas pelos professores que tiveram maior número de respondentes e, para as 

questões de classificação por grau de relevância, destacamos a que teve maior importância 

para o maior número de professores. 

A escolha dos docentes foi feita da seguinte maneira: relacionamos as respostas 

dadas por cada um deles com o que foi descrito no perfil geral; então foram selecionadas 

quatro professoras com o perfil semelhante ao perfil geral, duas que apresentam um perfil 

razoavelmente distinto do geral e, por fim, duas professoras com o perfil bem distinto do 

perfil geral. A partir dessa seleção passamos a contar apenas com professoras. 

Na realização da entrevista as professoras falaram sobre sua relação com a escola 

desde a infância até o momento atual. Para acompanhar os assuntos comentados por elas 

utilizamos um roteiro (ver APÊNDICE B) que trazia tópicos relacionados à vida familiar na 

infância, à vida escolar da adolescência, à escolha do curso superior e às experiências 

vivenciadas nessa fase da formação acadêmica, aos primeiros anos de carreira e às 

perspectivas atuais sobre o trabalho docente.  

As entrevistas aconteceram nas escolas onde as professoras trabalhavam e tiveram 

em média uma hora de duração; o registro da entrevista foi feito com gravação de áudio e 

posteriormente transcrito na íntegra.  

A entrevista foi escolhida por permitir obter os dados de maneira mais direta e 

imediata e por possibilitar o aprofundamento do estudo, se comparada a outros instrumentos 

de coleta de dados (FIORENTINI; LORENZATO, 2009). 

Após a realização das entrevistas, foram selecionadas as professoras que seriam 

observadas em classe nas aulas de matemática. Em virtude de desejarmos observar todas as 

aulas de matemática de determinada turma de 5º ano, foi possível escolher apenas duas 

professoras para terem suas aulas observadas, uma do período matutino e outra do vespertino. 



63 

 

Para esta seleção, utilizamos como critérios o que elas relataram nas entrevistas sobre sua 

prática e organização do ensino e o desejo de participar da pesquisa. 

 As observações aconteceram durante dois meses. Os registros foram feitos em 

um caderno de campo e em gravações em vídeo. É importante ressaltar que as observações 

ocupam um lugar privilegiado nas pesquisas educacionais de modo geral, pois possibilitam 

um contato pessoal e estreito entre o investigador e o fenômeno pesquisado (LÜDKE; 

ANDRÉ, 1986). 

Com a convicção de que “é somente em movimento que um corpo mostra o que 

é” (VYGOTSKY, 2002, p. 86 apud RIGON; ASBAHR; MORETTI, 2010, p. 40), não 

bastaria conhecer apenas o que se mostra durante as aulas de matemática; dado que nenhuma 

ação do sujeito é isolada e para que pudéssemos compreender o que o impulsionava a ação do 

professor, propusemos simultaneamente ao período de observação o que aqui se denomina 

“momentos de reflexão”. 

Em cada momento de reflexão eram apresentados às professoras trechos das aulas 

observadas; estes trechos foram organizados com recortes de uma ou várias aulas em que um 

mesmo assunto era mencionado ou que representavam uma mesma situação, por exemplo, o 

modo como a professora introduzia novos conteúdos para os alunos. Partindo desses trechos e 

de anotações no diário de campo feitas pela pesquisadora, desencadeava-se um diálogo com 

cada professora a respeito de sua prática em sala de aula, ou seja, no diálogo professora e 

pesquisadora conversavam sobre situações vivenciadas no contexto escolar e que, de alguma 

forma, pudessem ser a expressão de alguma concepção de ensino da professora.  

Esses momentos se revelaram uma fonte riquíssima de informações sobre as 

concepções, experiências, necessidades e motivos que as professoras têm em sua prática 

profissional. De modo simplificado, o que desejávamos com esses instrumentos de coleta de 

dados pode ser observado a seguir (Quadro 1).  

 

Instrumento Objetivos 

Questionário 
Identificar em linhas gerais quais são as concepções dos professores em relação à função 

da escola, do professor e suas atitudes quanto a planejamento e organização do ensino. 

Entrevista 
Identificar características mais detalhadas sobre o trabalho docente e as especificidades 

de cada professor, seu percurso escolar e profissional. 

Observação / 

Momentos de 

reflexão 

Acompanhar o professor em seu fazer em sala de aula. Identificar elementos que 

interfiram na atividade pedagógica em sala de aula, desenvolvimento das aulas; diálogo 

sobre os trechos das aulas.  

Quadro 1 - Instrumentos de obtenção de dados 
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Conforme Rigon, Asbahr e Moretti (2010), “os fenômenos, nesse sentido, devem 

ser tomados em seu movimento, em sua historicidade, em sua complexidade. Um pressuposto 

central do método materialista dialético é que os fenômenos não podem ser compreendidos 

em sua imediaticidade, em sua aparência” (p. 37). Assim, acreditamos que no movimento 

dessas três etapas é possível nos apropriarmos dos dados de forma mais coerente. 

 

O PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Visto que, no momento de análise dos dados, pressupõe-se trabalhar com todo o 

material obtido durante a investigação, registros das observações, respostas aos questionários, 

transcrições de entrevistas, buscou-se estabelecer relações e inferências sobre as informações, 

organizando-as de forma que torne possível a identificação dos pontos mais relevantes. Esse 

processo se concretiza a partir dos confrontos entre os princípios teóricos adotados e o que foi 

apreendido durante a pesquisa (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). 

Com a obtenção dos dados realizada em três etapas tivemos como objetivo obter 

informações sobre questões, tais como: o modo como os professores entendem a função da 

escola; a forma como lidam com a seleção de conteúdos e o planejamento das aulas; como 

compreendem a relação professor-aluno; como lidam com sua profissão e seus 

conhecimentos, e como é a concretização da prática pedagógica. Essas informações nos 

possibilitaram alcançar os objetivos de nossa pesquisa, levando-nos à compreensão das 

relações entre os motivos e objeto da prática pedagógica. 

Com base no referencial teórico adotado, para que possamos estabelecer as 

conexões e relações que possibilitem alcançar respostas aos nossos questionamentos, 

analisaremos os dados a partir de quatro unidades de análise: Concepções e crenças dos 

professores acerca do ensino de matemática; As ações pedagógicas das docentes; O papel da 

matemática e do professor como elementos que direcionam a atividade pedagógica; Relação 

entre a preparação/realização da Prova Brasil e os motivos do professor.  

As unidades de análise serão compostas por episódios. Os episódios são “aqueles 

momentos em que fica evidente uma situação de conflito que pode levar à aprendizagem do 

novo conceito. Em outras palavras, são aqueles momentos que apresentam coerência, 

consistência, originalidade, objetivação e são reveladores da natureza e da qualidade das 

ações dos indivíduos” (CEDRO, 2008, p. 112). A estrutura desses episódios é composta por 
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recortes das informações obtidas no questionário, nas falas das professoras e nas observações 

em campo.  

Vigotsky, ao propor um modo de análise, coloca que se deve ter 

[...] (1) uma análise do processo em oposição a uma análise do objeto; (2) uma 

análise que revela as relações dinâmicas ou causais, reais, em oposição à 

enumeração das características externas de um processo, isto é, uma análise 

explicativa e não descritiva; (3) uma análise do desenvolvimento que reconstrói 

todos os pontos e faz retornar à origem do desenvolvimento de uma determinada 

estrutura (VIGOTSKI, 2002, p. 86 apud RIGON; ASBAHR; MORETTI,, 2010, p. 

37). 

 

Nesse sentido, os fenômenos não podem ser compreendidos com base, 

simplesmente, em sua aparência externa, no contato direto com o fenômeno. O momento de 

análise não pode se restringir ao que está explícito, é preciso ir além, fazendo emergir o que 

ficou implícito, as contradições.  Ou seja, “é necessário não deter-se apenas na concretude do 

fenômeno, nos limites da descrição, mas avançar para a explicação, buscando causas, 

relações, mudanças” (FREITAS, 2010, p. 16). 

Assim, na primeira unidade de análise, “Concepções e crenças dos professores 

acerca do ensino de matemática,” apresentamos uma apreciação sobre as informações obtidas 

do grupo inicial dos participantes, buscando destacar pontos que abordam das características 

gerais às individuais desses professores. Nessa unidade procuramos compreender a relação 

entre singular, particular e universal aos professores. 

Na segunda unidade de análise, “As ações pedagógicas das docentes”, 

apresentamos episódios que têm como foco principal as práticas das professoras; 

identificamos a partir desses episódios o objeto da atividade dessas profissionais, 

contrapondo-o ao objeto da atividade pedagógica apresentado pela teoria histórico-cultural; 

pontuarmos as divergências entre o objeto tomado pelas professoras e o que se espera do 

professor de acordo com a teoria histórico-cultural.  

A partir das discussões levantadas nesta unidade, passaremos à terceira unidade de 

análise “O papel da matemática e do professor como elementos que direcionam a atividade 

pedagógica”.  Nesta, observamos como as professoras concebem o ensino de matemática e a 

própria prática docente, desvendando as implicações que a visão das professoras a respeito do 

conhecimento matemático e da docência tem sobre os motivos que as impulsionam em suas 

práticas. 

Com base nas discussões realizadas nas três primeiras unidades, a última unidade 

“Relação entre a preparação/realização da Prova Brasil e os motivos do professor” vem tratar 

dos conflitos e crises que acompanham a preparação para a Prova Brasil. Buscamos discutir 
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como essa avaliação externa se torna o centro das atenções da prática docente causando 

contradições, conflitos e crises entre aquilo que se espera do professor, a partir de nosso 

pressuposto teórico, e aquilo que se apresenta na realidade escolar. 
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O PROFESSOR EM SUA ATIVIDADE PRINCIPAL 

 

 

 

 

Independente da atividade que realiza, o que move o homem são as necessidades. 

Sabemos que a atividade só se efetiva quando essas necessidades, ao encontrarem sua 

determinação no objeto, tornam-se os motivos que impulsionam o indivíduo. Ao considerar 

que o objeto da prática pedagógica deve ser a transformação do indivíduo no processo de 

apropriação dos conhecimentos e saberes construídos pelo coletivo dos homens, olhamos para 

a prática do professor buscando compreender quais necessidades ele tem procurado satisfazer. 

Esse olhar, a nosso ver, implica perceber se o professor realmente se encontra em atividade de 

ensino. 

Carregados de singularidade, o discurso e a atitude do professor representam as 

concepções desse profissional e o que é singular para ele. Contudo, quando observamos esse 

discurso lado a lado com outros, percebemos que ele carrega ideias que fazem parte do que é 

particular à classe dos professores.  

Nesse ponto, entendemos ser oportuno retomar nosso questionamento: Quais as 

possíveis relações que se estabelecem entre os motivos e o objeto da atividade pedagógica de 

um professor que ensina matemática no 5º ano do ensino fundamental em um contexto de 

realização da Prova Brasil? Destarte, nosso objetivo neste capítulo de análise é apresentar 

elementos que nos conduzam a uma compreensão da relação entre os motivos que tem 

impulsionado os professores que ensinam matemática no 5° ano do ensino fundamental e o 

objeto de sua prática pedagógica, pois acreditamos que os dados obtidos nos possibilitam uma 

discussão aprofundada a esse respeito.  

Observando as aulas das referidas professoras vivenciamos um pouco da rotina 

escolar de cada uma. Para elaborar considerações a respeito da prática pedagógica dos sujeitos 

da pesquisa, tomaremos os dados procurando entendê-los a partir das unidades de análise 

propostas no capítulo anterior, quais sejam: Concepções e crenças dos professores acerca do 

ensino de matemática; As ações pedagógicas das docentes; O papel da matemática e do 

professor como elementos que direcionam a atividade pedagógica; A preparação/realização da 

Prova Brasil e os motivos do professor. 

Dentro das unidades de análise, apesar de priorizarmos os aspectos referentes às 

práticas docentes que foram observadas em sala de aula, apresentaremos no momento que se 
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fizer relevante as informações referentes ao grupo de professores que participou desta 

pesquisa. 

 

CONCEPÇÕES E CRENÇAS DOS PROFESSORES ACERCA DO ENSINO DE 

MATEMÁTICA 

 

 

Discutir concepções, crenças e atitudes de professores frente à educação e ao 

ensino de matemática em particular, leva-nos a olhar o que esses professores apresentam em 

comum e o que destoa entre eles. Compreendemos que a discussão sobre a concepção dos 

professores a respeito da educação e do papel do profissional docente seja de fundamental 

importância para explicar determinados posicionamentos assumidos durante a realização da 

prática pedagógica.  

Nesta unidade de análise, apresentamos as características do grupo de professores 

que participaram da primeira etapa da pesquisa, buscando, logo em seguida, discuti-las em 

relação ao que as professoras observadas apresentam em seu percurso acadêmico e 

profissional, visto que o modo de cada professora lidar com o trabalho docente não é 

exclusivo dela, pelo contrário, é carregado de particularidades compartilhadas pelos seus 

pares.  

 Tendo em vista nosso objetivo nesta unidade, ela será estruturada diferentemente 

das demais por nós abordadas. Aqui organizamos nossos dados de modo que tenhamos uma 

visão geral sobre o que o grupo inicial de professores manifestou a respeito da educação ao 

responder o questionário; em seguida apresentamos o caminho acadêmico e profissional 

percorrido pelas docentes observadas e, por fim, elaboramos uma síntese com o intuito de 

relacionar as concepções e crenças identificadas no grupo de professores e no percurso das 

professoras com base em nosso suporte teórico.  

O grupo inicial foi composto por 10 professores da rede municipal de ensino, 

sendo 7 mulheres e 3 homens, e por 6 professoras da rede estadual de ensino. A idade desses 

professores varia entre 24 e 62 anos; destes, 10 professores tem mais de 40 anos, o que sugere 

um grupo com mais experiência profissional.  

Dispusemos em um quadro de frequência (Quadro 2) os resultados concernentes 

aos questionamentos sobre as informações profissionais dos participantes da primeira etapa da 

pesquisa.  
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Neste quadro observamos que mais de 50% participantes são pedagogos; uma 

possível explicação para esse fato é a pouca inserção de professores específicos no ensino 

fundamental, visto que ainda é predominante a presença de pedagogos como professores 

polivalentes na 1ª fase do ensino. Alguns dos motivos para essa situação pode ser a recente 

abertura para os professores específicos na base do ensino fundamental (BAUMANN, 2009) e 

a escolha das próprias escolas na lotação dos docentes. 

Entre os professores, 75% já estão no magistério há mais de 15 anos. Outro 

aspecto importante a ser mencionado refere-se à jornada de trabalho. Mais da metade deles 

trabalham em mais de uma escola e todos têm uma carga horária extensa, sendo a maioria 

acima de 40 horas semanais. Dos professores pesquisados apenas 2 lecionam em outro nível 

de ensino além do fundamental. 

 

Aspectos profissionais dos professores 

Sobre a formação 

acadêmica 

Licenciatura em 

matemática 

Licenciatura em 

Pedagogia 
Especialização Mestrado / Doutorado 

4 12 
4 (2 pedagogos e 2 

matemáticos) 
0 

Tempo de 

magistério5 

4 a 6 anos 7 a 14 anos 15 a 24 anos 25 a 35 anos 

2 1 9 3 

Quantidades de 

instituições em que 

trabalha 

1 2 3 4 

6 8 2 0 

Carga horária 

semanal 

Até 20 horas De 21 a 30 horas De 31 a 40 horas Acima de 40 horas 

0 0 7 9 

Níveis de atuação 

1ª fase do ensino 

fundamental 

1ª e 2ª fases do 

ensino fundamental 

1ª e 2ª fases do ensino 

fundamental e ensino médio 

ensino fundamental e 

Ensino Superior 

8 6 2 0 

Quadro 2 - Perfil profissional 

 

Os participantes responderam a perguntas relacionadas à própria prática docente, 

ou seja, suas vivências em sala de aula, concepções e relação com os alunos. Assim, 

elaboramos um perfil partindo das respostas que os professores apresentaram sobre a sua 

prática. Para elaborar esse perfil verificamos entre as respostas dadas pelos professores 

aquelas que tiveram maior número de respondentes, e para as questões de classificação por 

grau de relevância, destacamos a que teve maior importância para o maior número de 

professores. 

                                                 
5
 Uma professora não respondeu ao item sobre o tempo de atuação no magistério. 
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Segundo os docentes, a função do ensino escolar em relação à formação do aluno 

é prepará-lo para uma participação ativa na sociedade, inculcando valores e convicções 

democráticas.  

A preocupação com o lado social do trabalho também fica evidente quando os 

professores respondem que o quê os motiva a exercerem a docência é a convicção da 

importância social desse trabalho. Notamos, a partir dessas respostas, a grande importância 

atribuída às questões sociais que permeiam o processo de formação dos alunos. Todavia, esse 

ponto pode ser questionado à luz de nosso suporte teórico; ao considerar que a escola é o 

lugar privilegiado para o desenvolvimento psíquico e principalmente humano do indivíduo 

(RIGON; ASBAHR; MORETTI, 2010) é preciso estar atentos para que o foco do ensino não 

recaia apenas na aparente “formação social”, isto é, uma formação que adapte o indivíduo 

para a vida em sociedade, no sentido de que este esteja apto a se encaixar num posto de 

trabalho e alcance uma “boa vida” nos padrões ditados pela comunidade (poder aquisitivo, 

boa aparência, status etc.). Desse modo, esse posicionamento destoa, em certa maneira, do 

que acreditamos ser a função do ensino, qual seja, possibilitar a transformação do sujeito por 

meio da apropriação dos conhecimentos e bens culturais produzidos pelo homem. 

Quanto às ações necessárias para que exerçam o trabalho docente com qualidade, 

os professores afirmaram ser fundamental conhecer profundamente os conteúdos. Em uma 

pesquisa realizada pela Fundação Cesgranrio (FONTANIVE; KLEIN, 2012), e organizada 

sob a forma de relatório intitulado Boa Práticas Docentes no Ensino de Matemática, foram 

elencadas algumas características indispensáveis a uma prática docente com efetividade; entre 

elas o domínio do conteúdo é citado em primeiro lugar. Desse modo, a resposta dos 

professores faz sentido ao considerarmos que não há como ensinar algo que se conheça 

superficialmente. Entretanto, não se pode deixar em segundo plano os conhecimentos 

pedagógicos os quais também são essenciais ao professor.  

A respeito dos outros saberes que devem compor a base de conhecimentos 

docentes indispensáveis àquele que ensina, os professores assinalam a necessidade de se 

conhecerem as possibilidades intelectuais dos alunos, seu nível de desenvolvimento e suas 

condições prévias para o estudo. De igual modo, conhecer bem os conteúdos, os métodos de 

ensino geral e específico da disciplina também são considerados indispensáveis pelos 

professores. Essa ideia referente ao conhecimento dos conteúdos e métodos de ensino também 

é apontada por Shulman (2005) como essencial ao professor para que ele exerça a docência 

com qualidade.  
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Ao serem questionados sobre o planejamento das aulas, os professores 

responderam que a preparação de forma sistemática, revendo todos os procedimentos que 

serão realizados em sala, ocorre semanalmente e a seleção dos conteúdos que serão 

ministrados durante o ano letivo tem como principal orientação os documentos oficiais da 

educação (PCN, Orientação Curricular etc.). Já para a escolha das atividades de sala de aula 

eles utilizam o livro didático, e as atividades desenvolvidas com mais frequência são a 

resolução de exercícios do livro e a resolução de problemas.  

Com o objetivo de observar se os professores identificavam numa determinada 

atividade as possibilidades de se desencadear o processo de aprendizagem de um novo 

conceito, apresentamos a descrição de uma atividade orientadora de ensino, cujo objetivo é 

desencadear a aprendizagem (Quadro 3). No entanto, os professores não a identificaram como 

tal, pelo contrário, eles a caracterizaram como uma atividade diagnóstica de conhecimentos 

prévios dos alunos.  

 

 

Quadro 3 - Questão 8 do questionário baseada na Carta Caitité
6
 

 

Podemos inferir que os professores, talvez por não terem o costume de trabalhar 

com atividades desse tipo, viram na situação apresentada apenas uma oportunidade de se 

diagnosticar o que os alunos já sabiam, ao invés de observarem o potencial de promover a 

apropriação de um novo conceito. 

No questionário também supomos uma situação em que o professor teria que 

tomar uma atitude frente a um aluno que manifesta desinteresse pelo estudo. Nesse momento, 

os professores afirmaram que elaborar atividades que envolvam o aluno em trabalho coletivo 

criando-se um espaço de colaboração é a melhor atitude. Um reforço para a justificativa da 

importância da interação entre os alunos também foi encontrado no relatório da pesquisa da 

                                                 
6
 Atividade Orientadora de Ensino apresentada em Rosa, Moraes e Cedro (2010b).  

Um professor de matemática deseja que seus alunos se apropriem do conceito de 

sistema de numeração, então ele propõe uma situação na qual os alunos recebem uma 

carta de um colega que viajou para outro país e que precisa descobrir qual o sistema de 

numeração utilizado por aquele povo. Para isso, os alunos terão que se mobilizar de 

forma a descobrir qual a “regra” desse sistema, utilizando-se dos seus conhecimentos. 

Em sua opinião, essa atividade se caracteriza como: 
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Fundação Cesgranrio (FONTANIVE; KLEIN, 2012); os pesquisadores apontam que nessas 

situações onde há troca e negociações de ideias a aprendizagem é favorecida.  

O reconhecimento dado ao trabalho em grupo também é destacado pelos 

professores quando respondem que a aprendizagem do estudante precisa ser embasada no 

trabalho colaborativo entre alunos e o professor, dando ênfase à qualidade e não à quantidade 

do que é estudado. 

Esse perfil mostra que, pelo menos no discurso, os professores estão atentos a 

alguns fatores importantes no desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, como 

o trabalho colaborativo, a formação do cidadão, a ênfase na qualidade do ensino. Entretanto, 

ainda estão atrelados ao uso constante do livro e das resoluções de exercícios. De modo geral, 

podemos pontuar o seguinte entendimento por parte desses professores:  

 Depositam sobre a instituição de ensino e sobre a própria prática a função 

social da educação – Essa visão sobre a função social da educação pode ser 

encontrada em outras pesquisas realizadas com professores. Cunha (1989) aponta 

que a escola é admitida pelos professores como um valor social, que ela é um 

importante meio para a conscientização prevenindo que os indivíduos sejam 

manipulados. Entretanto, esses mesmos professores afirmam que a desvalorização 

do magistério gera descompromisso no professor, o qual muitas vezes realiza o 

ensino apenas para manter sua subsistência.  

 Apontam a importância de se conhecer bem os conteúdos que serão 

ministrados e os métodos de ensino – A percepção sobre a necessidade de se 

conhecer bem os conteúdos e os métodos de ensino vem ao encontro do que já 

discorremos sobre a base de conhecimentos necessária ao professor. Para que o 

ensino tenha bom desenvolvimento é necessário não somente saber o que se 

deseja ensinar, mas também como ensinar. 

 Reconhecem a relevância de se trabalhar com a interação entre os alunos, no 

trabalho coletivo – Sobre a relevância do trabalho coletivo Moura et al. (2010), 

baseado em Rubtsov, afirma que é na atividade realizada em coletivo que está 

ancorado o desenvolvimento das funções psíquicas superiores. Desse modo, é 

preponderante que haja um estabelecimento de relação entre a atividade do 

professor e a atividade dos alunos. A importância da interação entre os sujeitos 

também é apontada por Fontanive e Klein (2012) como fundamental para que se 

exerça uma prática docente com efetividade. 
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 Fazem uso demasiado do livro e de exercícios – Este ponto observado nas 

respostas dos professores não contribui para um ensino que leve o estudante à 

apropriação dos conhecimentos e à formação do pensamento teórico; esse 

comportamento reforça um ensino no qual o papel do aluno é copiar, repetir e 

reproduzir no momento que for solicitado, pressupondo uma organização empírica 

do ensino. Esse posicionamento em relação às tarefas dos alunos remete a um 

ensino livresco, característica da tendência formalista clássica ou, simplesmente, 

tradicional (FIORENTINI, 1995).  

A partir desses dados surgem alguns questionamentos: Como esse ensino acontece 

na prática? Será que a formação social do aluno realmente tem sido a impulsionadora para a 

prática docente? E como isso se dá utilizando-se excessivamente resoluções de exercícios? 

Será que o trabalho em grupo está sendo realizado em sala de aula? Todas essas questões 

contribuem para o entendimento das possíveis relações que se estabelecem entre os motivos e 

o objeto da atividade pedagógica dos professores, no sentido de nos ajudar a compreender 

melhor os movimentos na prática docente. 

Para observar a prática docente mais de perto e aprofundar a discussão sobre essas 

características apresentadas pelos professores, voltamos nosso olhar às professoras 

selecionadas para a observação de campo. As características dessas professoras muito se 

aproximam do perfil do grupo inicial dos participantes. Entretanto, a realização da entrevista 

(2ª etapa da pesquisa) nos possibilitou identificar singularidades das professoras observadas. 

As informações a seguir foram obtidas por meio do questionário e da entrevista realizada com 

essas docentes antes da etapa de observação.  

As duas professoras participantes da etapa de observação foram acompanhadas 

em escolas da rede municipal de ensino de Goiânia, Goiás.  As escolas da rede municipal 

estão organizadas em ciclos
7
, portanto, são as turmas “E” do Ciclo II que correspondem ao 5° 

ano do ensino fundamental. 

Sabemos que o professor traz em sua prática traços e características das 

experiências que foram vividas durante todo seu percurso acadêmico. Essas experiências 

influenciam no modo como ele lida com as situações de ensino, aprendizagem, indisciplina 

dos alunos etc. Assim, queremos neste momento apresentar como as professoras discursam 

                                                 
7
 Neste modelo de organização os educandos são agrupados observando-se seus tempos de vida; desse modo, a 

matrícula é feita tendo-se como referência a idades desses educandos. O Ciclo II – Ciclo da pré-adolescência é 

composto por alunos de 9 a 11 anos. 
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sobre suas experiências e práticas possibilitando uma posterior triangulação entre o que foi 

exposto no questionário, entrevista e observação.   

 

O percurso de Sofia
8
 

 

Sofia, 46 anos, casada, é licenciada em Matemática e Especialista em Educação 

Matemática e Métodos e Técnicas de Ensino e leciona há 25 anos. Com uma carga horária 

acima de 40 horas semanais, a professora se divide entre três escolas. Ela foi acompanhada na 

Escola Canaã. Nessa escola Sofia leciona para as turmas D, E e F do Ciclo II. Na turma em 

que foi acompanhada, a professora ministra três aulas semanais com duração de uma hora 

cada. 

A professora Sofia iniciou seus estudos em uma escola municipal. Nessa escola, 

antes de entrarem para suas salas, os alunos participavam de um momento coletivo no qual 

podiam fazer apresentações culturais (cantar, dançar, declamar etc.). Frequentemente, Sofia 

era convidada a fazer alguma apresentação e esses momentos contribuíram para que ela 

tomasse o gosto pela leitura.  

Interessada não só pela leitura, Sofia apresentava bons resultados no estudo da 

matemática. Para ela, a escolha do curso de licenciatura em matemática se deve à facilidade 

em lidar com essa disciplina. No trecho a seguir, a professora Sofia manifesta duas situações 

que também podem ser consideradas influenciadoras tanto para a escolha do curso quanto 

para sua atuação profissional.  

 

Teve um momento em minha adolescência uma professora, muito 

responsável, de matemática que talvez tenha me chamado atenção, 

contribuído pra minha escolha, [...] a aula começava às 13h, dez minutos 

antes ela fazia a chamada, os alunos estavam todos lá. Rigorosa, muito 

rigorosa, e assim, a questão dela ser uma pessoa severa e tudo nos fazia ao 

mesmo tempo admirá-la.  

 

A questão do rigor no ensino de matemática destacada por Sofia em alguns 

momentos de seu discurso, remetendo a uma concepção de que esse ensino exige que o 

professor seja rigoroso, pode ser reflexo do modo como foi conduzida sua vida escolar. 

Podemos observar no trecho anterior e nos trechos a seguir a ênfase dada ao rigor na atuação 

em sala de aula. Porém, mesmo com a atenção dada a esse componente, a professora 

demonstra preocupação que vai além dos aspectos formais do ensino, envolvendo os aspectos 

                                                 
8
 Os nomes dados às professoras observadas e às escolas campo são fictícios. 
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afetivos. Podemos inferir que o sentido atribuído por Sofia à utilização da palavra rigor refere-

se tanto a situações de disciplina dos alunos quanto à estruturação da aula.  

 

 [...] Então assim, eu guardo várias personagens como na minha 

atuação como professora, porque ao mesmo tempo que eu tenho esse 

rigor eu tenho também aquele lado do carinho que eu recebi na 

educação infantil. 

Eu vejo que talvez pela área da gente, a gente tem que ser mais 

rigorosa, principalmente porque os meninos não têm tanta 

concentração, não têm tanta atenção, não têm tanta ajuda dos pais 

como a gente teve, então, aí eu pego um pouquinho do rigor. 

 

Referente à sua prática podemos observar que, para Sofia, os momentos de 

realização de atividades que fogem à rotina de sala de aula têm grande relevância, visto que 

possibilita aos alunos o desenvolvimento de habilidades que não seriam trabalhadas em uma 

aula habitual. 

Assim, constatamos no relato de Sofia a abertura para atividades que fogem às 

propostas mais recorrentes em sala de aula como, por exemplo, a resolução de exercícios. Até 

mesmo a escolha por se dedicar ao ensino na escola pública teve influência na necessidade 

que sentia em desenvolver aulas com maior liberdade na seleção dos métodos de ensino. 

Podemos verificar isso no trecho a seguir: 

 

Na universidade conheci pessoas que também tinham vontade de que as 

aulas de matemática fossem diferentes [...] e a escola pública me chamava 

mais atenção assim pela tendência a ser mais liberal na questão da gente 

planejar o próprio caminho.  

 

Para Sofia o trabalho docente se apresenta como um desafio diário; ainda no 

início de sua carreira profissional ela passou por um momento que considera desafiador, sua 

primeira entrada numa sala de aula como professora regente foi para substituir uma professora 

que era muito querida pelos alunos. Sofia disse ter percebido aquele instante como decisivo, 

ou se estabelecia como professora ou então desistia daquele projeto. 

Em vários momentos Sofia demonstrou sua determinação em superar os desafios 

que se apresentam à prática do professor; para ela esses são alguns dos fatos que a instigam a 

continuar seu percurso como professora buscando sempre superá-los.  

 

Na verdade são muitos personagens numa só, né. Quando você se prontifica 

a ser professora, e aí você vai vencendo desafios e eu acho que professor de 

matemática gosta muito disso, né? Desafio. [...] se bem que hoje em dia 

assim, a gente percebe que muitas coisas você faz não tá tão certo, [...] 
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porque a gente vê, poxa eu fiz isso aí ano passado e esse ano não funciona 

mais né, o quê que aconteceu? Será que sou eu que não to sabendo 

fazer?[...] Então a gente a cada ano a gente percebe que aquela mesma 

turma, aqueles mesmos alunos, ano após ano eles se modificam. Então a 

gente tem que... eu sei que o que mais motiva a gente é estar trabalhando 

com esses desafios.  

 

Analisando as concepções, as crenças e o percurso de Sofia, observamos que seu 

posicionamento não difere em muitos aspectos do perfil geral dos professores, embora haja 

abertura para o trabalho com atividades que extrapolem a resolução de exercícios. 

Consideramos também que as motivações que impulsionam a professora em sua atividade 

perpassam desde suas experiências escolares até as relações sociais e afetivas que se 

estabelecem entre ela e os alunos.  

 

O percurso de Paula 

 

Paula, 35 anos, casada, é licenciada em Pedagogia e leciona há 20 anos, vale 

destacar que a professora iniciou sua carreira docente aos 15 anos, enquanto ainda cursava o 

magistério. Ela foi observada na Escola Jardim onde leciona várias disciplinas para apenas 

uma turma E. Para a disciplina de matemática são destinadas cinco aulas semanais de uma 

hora cada. A turma que foi acompanhada tinha 24 alunos matriculados. A professora Paula 

considera esta uma condição privilegiada, pois a média de alunos por turma nessa escola é de 

25, enquanto na outra escola em que trabalha as turmas são formadas em média por 40 alunos. 

Estudante de escolas públicas, Paula frequentou instituições que considerava 

muito conceituadas e afirma que nelas encontrou excelentes professores. O interesse pela 

educação surgiu enquanto cursava o ensino médio, na época denominado 2° grau. 

Simultaneamente à formação nessa etapa do ensino, Paula fez magistério
9
. 

 

No 2° grau eu já fiz magistério, porque eu comecei contabilidade e não 

gostei. Então comecei a fazer magistério e gostei muito. 

 

Em seu relato, Paula enfatiza que foi o gosto pela educação e pela escola que a 

levaram a fazer o curso de Pedagogia e que, em sua vida profissional, nunca se dedicou a 

outra função que não fosse a de lecionar.  

 

                                                 
9
A habilitação para o magistério era obtida dentro do 2° grau. Os professores com essa habilitação poderiam 

lecionar para alunos da educação infantil e a primeira fase do ensino fundamental. 
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[...] eu fiz Pedagogia porque eu sempre fui professora, eu nunca fiz outra 

coisa. E aí minha nota foi muito boa, eu poderia ter passado pra qualquer 

outro curso porque eu estudava muito. Mas eu fiz Pedagogia porque eu 

gosto da escola. Gosto da educação. 

 

A satisfação em trabalhar com as crianças e os jovens também é referida pela 

professora. Ela iniciou sua carreira docente enquanto estava cursando o magistério. A escolha 

pelo curso de Pedagogia se deu oito anos após a conclusão do 2° grau; nesse período, 

lecionou na educação infantil e no ensino fundamental. Ao modo de ver de Paula há uma 

diferença entre o magistério e o curso de Pedagogia: 

 

Então não foi difícil no início não (falando do início da carreira docente), 

até porque eu fazia magistério e lá a gente aprende a dar aula, na 

Pedagogia a gente não aprende a dar aula, a gente aprende teoria, 

magistério não. Magistério você aprende como deve escrever no quadro, 

como é que você vai cortar um papel, vê essas coisas lá também. 

 

Em sua formação, tanto no magistério quanto na Pedagogia, a relação de Paula 

com a matemática se dava unicamente nas disciplinas de didática da matemática. Em nenhum 

momento foi mencionado o estudo de conteúdos matemáticos específicos.  

 

Eu tive didática da matemática [...] eu aprendi um monte de estratégia. 

 

Desde o primeiro contato com a professora Paula foi perceptível seu interesse em 

conhecer novas estratégias e métodos de ensino. Em seu relato demonstra interesse em se 

atualizar quanto aos métodos de ensino e recursos didáticos. Essa busca por novos meios de 

ensinar que se apresenta no discurso de Paula pode ser uma consequência dos modelos de 

formação nos quais são desenvolvidos os cursos de Pedagogia. Observamos que não há um 

indicativo de que foram trabalhados conteúdos específicos de matemática durante a formação 

no magistério ou no curso de Pedagogia. Assim sendo, vale pontuar o que Dantas (2006) 

apresenta em uma pesquisa realizada com estudantes de Pedagogia. Ele aponta que os dados 

obtidos indicam que o curso de Pedagogia não possibilitou aos licenciandos o estudo de 

conteúdos de matemática, ou seja, o enfoque ficava nas questões metodológicas; o único 

conhecimento que tinham era o obtido anteriormente ao ingresso na universidade.  

Nacarato, Mengali e Passos (2009) apontam que, apesar de os cursos de formação 

de professores a partir da década de 1980 apresentarem uma proposta pedagógica bem 

interessante, eles careciam de educadores matemáticos. Em muitos casos o que acontecia era 
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uma “formação centrada em processos metodológicos, desconsiderando os fundamentos da 

matemática” (p. 18).  

 

Para Paula o constante movimento no contexto escolar é uma das características 

que mais lhe agradam nessa profissão.  

 

É interessante falar porque eu venho trabalhar aqui todos os dias, eu gosto 

dos meus alunos, eu gosto dessa escola, eu gosto de estar aqui, sabe. Eu 

gosto dessa convivência dentro da escola. [...] e a escola cada dia é de um 

jeito, nunca é a mesma coisa do outro dia, as aulas, né. Não dá pra ser 

igual. Por isso que eu gosto da escola, não tem aquela repetição, aquela 

coisa. 

 

Analisando as declarações de Paula podemos inferir que, para ela, a relevância do 

ensino de matemática está centrada na aplicação dos conhecimentos em tarefas cotidianas, 

mas, apesar de responder que a aprendizagem deve partir das condições materiais e concretas 

da vida do aluno, Paula não apresentou indícios da utilização de situações que possibilitassem 

aos alunos o trabalho com questões do cotidiano. 

 

As particularidades e singularidades das professoras 

 

Aparentemente Paula e Sofia se relacionam com o ensino e, em particular, o 

ensino de matemática de formas um pouco diferenciadas. Enquanto Sofia ressalta a 

importância do ensino na formação social e cidadã do indivíduo, Paula foca a importância do 

ensino para que o aluno resolva problemas do cotidiano. No momento em que discorrem 

sobre o conhecimento matemático, Sofia apresenta muita facilidade e gosto em lidar com essa 

área de conhecimento, enquanto Paula cita constantemente uma busca por novos métodos de 

ensino, o que pode ser reflexo de sua pouca intimidade em lidar com o conhecimento 

matemático. 

Nossa intenção, ao mostrar essas diferenças entre as professoras, não é julgar se 

estão certas ou erradas. Queremos destacar que, apesar dessas diferenças nos discursos, 

verificamos durante o período de observação que as práticas docentes das duas professoras 

são orientadas por necessidades mais abrangentes, o que acaba minimizando o impacto das 

características pessoais das docentes em suas práticas.  

Constatamos nas situações descritas que o fazer e as concepções das professoras 

estão carregados de características da universalidade do homem e da particularidade do ser 
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professor. Observamos que, na singularidade de cada professora, há características atreladas 

ao modelo vigente de atuação dos professores. São concepções que vão sendo enraizadas 

desde o momento em que o indivíduo vai à escola pela primeira vez. 

Atentos ao nosso objetivo principal que é compreender a relação entre o motivo e 

o objeto da atividade pedagógica dessas professoras, passaremos a trabalhar com as situações 

nas quais se tornam mais visíveis alguns elementos que vão delineando a nossa resposta para 

a pergunta de pesquisa. 

 

AS AÇÕES PEDAGÓGICAS DAS DOCENTES 

 

Ao falar sobre a prática docente a primeira imagem que nos vem à cabeça é a de 

uma da sala de aula. Quem não se lembra de um professor, do jeito que ele ensinava ou da 

forma como lidava com os alunos? A atuação dos professores tem impacto não só na 

formação acadêmica dos indivíduos, mas também na forma que estes vão agir nas situações 

da vida em comunidade, o que ressalta na importância das ações desse profissional no ensino.  

O ensino pode ser concebido de diversas maneiras, entretanto alguns modos de 

lidar com esse processo podem ser mais eficazes que outros. Já mencionamos a pesquisa 

realizada por Fontanive e Klein (2012) na qual os pesquisadores elencam alguns pontos 

indispensáveis a uma docência com qualidade e efetividade. São eles: dominar o conteúdo e 

empregar corretamente a linguagem matemática; estruturar a aula (apresentar os objetivos e 

retomar o conteúdo ensinado); contextualizar o conteúdo; respeitar o tempo de aprendizagem; 

usar o erro a favor da aprendizagem; promover o uso da estimativa; comunicar o conteúdo 

com clareza; utilizar bem o quadro e os recursos tecnológicos; promover relações entre 

procedimentos matemáticos; interagir com os alunos; promover a interação entre os alunos; 

propor e corrigir a lição de casa.  

Cunha (1989) também apresenta características de docentes considerados “bons 

professores”: de modo geral, eles podem ser descritos como professores que têm bom 

relacionamento com os alunos, valorizam o diálogo, utilizam bem os recursos tecnológicos, 

valorizam a participação e questionamento dos alunos e têm segurança sobre o conteúdo que 

ensinam etc. 

Esses elementos, sem dúvida alguma, devem ser considerados se se deseja um 

ensino de qualidade. Por conseguinte, não pode ser deixada de lado a identificação das 

necessidades e a intencionalidade que as professoras apresentam e que as levam a 

determinadas ações. A intencionalidade docente no momento em que planeja e organiza sua 
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aula é de suma importância para que a aprendizagem ocorra. Quando o professor se encontra 

em atividade de ensino, suas ações levam o estudante a entrar em atividade de aprendizagem. 

Segundo Moura et al. (2010), “ela deve criar nele um motivo especial para a sua atividade: 

estudar e aprender teoricamente sobre a realidade. É com essa intenção que o professor 

planeja a sua própria atividade e suas ações de orientação, organização e avaliação” (p. 90). 

Assim, entendemos ser indispensável que o professor esteja consciente de quais 

são seus objetivos e as ações que deve realizar para que haja um processo de aprendizagem 

tanto dos alunos quanto do próprio professor.  

Para melhor apreender as intencionalidades e objetivos que as professoras 

apresentam em sua atividade, nesta unidade de análise voltaremos nossa atenção para o modo 

como as professoras se relacionam com o conhecimento matemático e conduzem o ensino.  

Torna-se, pois, preponderante compreender como é o processo pelo qual as 

professoras desenvolvem o ensino, o que é considerado relevante na organização das aulas, 

quais as estratégias utilizadas etc. Para tanto, no primeiro episódio abordaremos as 

metodologias de ensino empregadas no decorrer das aulas e tratadas durante as entrevistas e 

momentos de reflexão.    

  

Episódio A1: As metodologias de ensino 

 

Os trechos que compõem esta parte do episódio foram retirados das entrevistas 

realizadas com as professoras Sofia (ES) e Paula (EP). Nesses dois momentos 

questionávamos o modo como as docentes viam e planejavam sua atuação em sala de aula. 

 

Parte A1.1 

Então a gente tem aí a meninada com muita dificuldade de concentração 

atualmente e os cálculos pra eles são coisas assim que não têm nada a ver 

com a realidade deles, né. Então, eu tenho trabalhado mais com essa 

tendência de fazer alguma coisa lúdica, mas não esquecendo daquele 

rigor, da questão didática.[...]Então eu tento mesclar as atividades da sala 

de aula ainda com essas outras atividades marcantes que eu tive, da 

dança, da música, dos jogos, né. Que eu sempre gostei de jogos, e é o 

momento que eu vejo assim que eles se soltam, né [...] eu admiro muito 

assim, as vezes, de encontrar alunos que não produzem tanto de um modo e 

no entanto, desses, eles desenvolvem habilidades que a gente nem pensaria 

se fosse só ficar naquela coisa de sala de aula[...] (ES). 
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No caso dos meus alunos estou em divisão, eu me projeto assim, eu tenho 

que ficar em pé junto com eles o tempo todo, porque só lá na frente 

falando eles não vão entender, eles não conseguem, mas quando eu 

aproximo, eu chego pert,o eles consegue, uma explicação, né que pega 

muita pesso;, eu tenho trabalhado com eles muita batalha, bingo da 

tabuada, dinâmicas assim, vai no quadro correndo e responde, isso tem 

motivado a turma pra estudar tabuada (EP). 

 

Observamos nos trechos destacados que ambas as professoras valorizam jogos e 

situações lúdicas para envolver os alunos nas atividades em sala de aula. A utilização de jogos 

e brincadeiras pelas professoras indica que, para elas, com o uso dessas estratégias, os alunos 

certamente apresentam melhores resultados, pois a criança se sente mais motivada, disposta, a 

se dedicar à tarefa que realiza.  

A professora Sofia, ao afirmar que os alunos têm muita dificuldade de 

concentração e que uma forma utilizada por ela para amenizar essa situação tem sido por meio 

de atividades lúdicas e jogos, demonstra a concepção de que o professor precisa se mobilizar 

para propor ao aluno um ensino que o motive a estudar.  

Presenciamos em alguns momentos a realização de atividades não relacionadas à 

resolução de exercícios; estas atividades foram propostas aos alunos como meio para a 

confecção de materiais que seriam expostos na mostra pedagógica realizada pela escola. A 

primeira atividade estava destinada à montagem de um caleidoscópio feito de dobraduras 

(Figura 2). E a segunda era a montagem de letras a partir das peças de um tangram (Figura 3). 

Durante a realização dessas atividades, os alunos interagiam e demonstraram gostar do que foi 

proposto. 

 

 

É certo que a teoria histórico-cultural, ao considerar o jogo como a atividade 

principal da criança, valoriza sua presença no processo pedagógico, não obstante haja uma 

diferenciação entre o jogo como ação e o jogo como atividade da criança. Retomando a 

atuação das professoras, observamos que o jogo está sendo empregado como uma ação, cuja 

  

Figura 3 - Tangram Figura 2 - Caleidoscópio 
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finalidade é a aprendizagem dos conteúdos específicos (Quadro 4). Já ao ser tomado como 

atividade da criança, o jogo tem por finalidade “a apropriação e o desenvolvimento de certas 

formas culturais de comportamento” (NASCIMENTO; ARAÚJO; MIGUEIS, 2010, p. 128).   

 

Professora: Nós não vamos jogar agora pra divertir não, não é pra divertir, esse 

jogo agora tem intenção. Nesse jogo vocês vão marcar os vencedores, quem 

ganhou, quem perdeu, quantos pontos marcou, porque o objetivo dessa aula 

(professora dá ênfase a palavra “aula”) será pra nós fazermos gráficos, tabelas 

e problemas, problemas de múltiplos. 
Por isso que você não vai escolher o jogo, é qualquer jogo. Entendeu Marcos? 

Só por isso. Não é um jogo pra brincar e divertir, é um jogo agora, depois nós 

vamos montar, fazer os gráficos, as tabelas e os problemas. Entenderam? 

Entenderam?  
Agora olha só, de cada grupo quem vai começar? Já escolheram? 

Quadro 4 – Trecho retirado da transcrição da aula da professora Paula 

 

Nesse trecho, quando Sofia diz - “Então eu tento mesclar as atividades da sala de 

aula ainda com essas outras atividades marcantes que eu tive, da dança, da música, dos 

jogos” -, sua fala vem ao encontro do que Fiorentini (1995) argumenta sobre o modo de 

ensinar e como este está carregado de influências das experiências e vivências do professor. 

Ressalta-se, então, o desejo de propiciar aos alunos um ensino que seja prazeroso tal como foi 

vivenciado pela entrevistada. 

Diante do posicionamento que Sofia assume em relação ao fato de propiciar aos 

alunos um ensino prazeroso e agradável é preciso cuidar para que não se deixe em segundo 

plano a aprendizagem. Visto que, muitas vezes foca-se nas metodologias deixando de lado o 

cuidado com a aprendizagem. Desse ponto de vista, podemos retomar uma hipótese levantada 

por Curi ao analisar os depoimentos de alunas-professoras em relação à forma que lidam com 

o ensino: “nossa hipótese é que o grande propósito dessas professoras era estabelecer uma 

relação de „prazer‟ de seus alunos com a Matemática sem, contudo, se preocupar, de modo 

significativo, com o ensino e a aprendizagem dessa área do conhecimento” (CURI, 2005a, p. 

115), essa hipótese apresenta uma situação em que é preciso atenção ao lidar com o empenho 

em apresentar um ensino prazeroso; pois, corre-se o risco de perder de vista o ensino dos 

conhecimentos matemáticos de forma que se garanta a aprendizagem. 

Voltando ao que Sofia diz sobre a organização dos conteúdos, notamos que, 

mesmo montando seu próprio roteiro, a presença do livro didático no momento de escolher o 

que será apresentado dos conteúdos e quais os exercícios serão resolvidos é bem marcante na 

prática dessa professora. Assim, apesar de utilizar atividades lúdicas em alguns momentos, a 

resolução de exercícios é predominante em sala de aula. Essa predominância de um ensino 
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livresco remete a um ensino que tem por base o tradicionalismo. Mesmo considerando que 

ambas as professoras citaram a utilização dos jogos como proposta metodológica para as 

aulas, o que observamos em sala de aula com maior frequência foram tarefas que envolviam 

muita resolução de exercício, como podemos verificar nos trechos a seguir (Quadro 5 e 6). 

Possivelmente essa pouca presença de atividades lúdicas e jogos em sala de aula se deve a 

limitações, como: o tempo, os recursos materiais e a fragilidade na formação. 

 

Professora: bom, data de hoje, página 200, multiplicação, 
Alunos conversando  
Professora: todos têm tarefa pra fazer agora, então vamos fazer 
Alunos: é qual professora, a um, a dois, a três... 
(Em outra aula) Professora: pra ler, e observar. 
208 toda, cinco linhas pras contas, e aqui tá o exemplo do primeiro exercício. Alguma 

pergunta? 
Alunos: Não. 
Professora: Depois eu vou olhar a tarefa de novo. 
Professora: Com certeza esses alunos que fizeram em casa, fizeram aqui também, eles 

aprenderam, né. Porque tentaram em casa, tentaram lá, tentaram aqui. Pois é, agora os 

outros. 
Quadro 5 – Trechos retirados da transcrição das aulas da professora Sofia 

 

Professora: O número 2 da pagina 99. (alguns alunos discutem sobre a página)  
Alunos conversando  
Professora: vamos lá gente rapidamente, na página 99, a número 1, lá em cima. 

Atividades: encontre os divisores de ...(a professora lê o início) 
(Em outra aula) Professora: eu passei pra casa a 1... 
Alunos: e a 3 
Professora: a 1 e a 3, não foi?  
(Alguns alunos falam que não fizeram e outros falam que fizeram) 
Professora: Vamos lá, número 1, vamos corrigir a número 1 pessoal, [...] número 1, 

verifique se 48 é múltiplo de 9. 
 (Em outra aula) Professora: abram o livro, por favor, e o caderno também, na página 93, 

todo mundo abre a página 93. Na página 93 a número 5, ó, para saber se um número é 

múltiplo de outro você pode fazer uma divisão. Todos vocês leiam a número 5 pra mim. 
Quadro 6 – Trechos retirados da transcrição das aulas da professora Paula 

 

Conforme observamos na pesquisa de campo, o uso dos exercícios durante as 

aulas também teve outros objetivos além do desejo de que o aluno repita e memorize o que foi 

ensinado. Essa situação é explicitada no discurso da professora Paula quando questionada 

sobre o modo como planeja a aula. Na segunda parte desse episódio obtida no momento de 

reflexão 1 com a professora Paula (MR1-P), notamos que o exercício é considerado por ela 

como um meio para provocar o interesse no aluno. 
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Parte A1. 2 

n Autor Discurso 

1 Wérica Quando você vai organizar esses conteúdos que vão ser ministrados em sala de aula, como é 

que você pensa a esquematização pra passar eles para os alunos? 

2 Paula Eu gostaria de ter umas didáticas mais novas, mais diferentes. Eu, tirando aquele jogo que nós 

fizemos de múltiplos, eu não conheço muitas didáticas pra trabalhar divisores, sei falar, ir lá 

no quadro, mostrar, dar problemas, passo um probleminha e o aluno resolve respondendo no 

quadro e essa coisa toda né. Quando é fração aí o meu universo de metodologia, vamos dizer 

assim, é maior. Eu consigo pensar mais coisas, né. Divisão no 5º ano, não dá pra iniciar aquela 

divisão com material concreto, essa coisa toda, não dá. Então eu sempre penso assim, será que 

algum material concreto, será o quê que eu faço. No 5º ano é uma turma que a gente supõe 

que eles já sabem, já vem sabendo uma porção de coisas, e aí a gente vai dali pra frente. E 

geralmente, nem sempre dá pra trabalhar com o concreto, mas eu pesquiso, eu tento pesquisar 

umas tarefas interessantes, umas tarefas, assim, que vai dar muita dúvida e se possível que a 

maioria não vai dar conta de fazer. Eu gosto muito de dar tarefa que a maioria não dá conta de 

fazer. 

3 Wérica Por quê? 

4 Paula Porque aí, veja bem, ele pega a tarefa, „nossa eu não dei conta de fazer essa tarefa‟, aí fica 

mais interessante „eu tenho que conseguir‟. 

5 Wérica Pra causar uma... pra instigar o aluno? Desafio? 

6 Paula É, eu gosto muito de trabalhar desafio, não sei se você observou, eu dei um problema lá, 

aquele dos ovos, né, parece simples, mas não foi, porque o tempo todo eles tinha que pensar, 

pensar, pensar. Então, às vezes eu penso que a turma está muito ruim por causa disso, né. 

E aí quando chega, nós fizemos a avaliação diagnóstica, eles saíram muito bem na avaliação 

diagnóstica. Eu pensava que não fosse dá. Então assim, pra isso, eu preciso trabalhar esse tipo 

de atividade.  

Não gosto muito de trabalhar com atividade muito simples. Porque o simples todo mundo faz, 

né? Agora o mais difícil, é... todo mundo fica assim, curioso, „eu não dou conta, eu vou 

estudar‟ ou observa o que o colega está falando. 

Pelo menos essa é a proposta, né. E eu acho que a turma tem crescido muito nesse sentido. 

 

  Nesse episódio emerge mais uma vez a importância que Paula atribui à utilização 

de recursos didáticos, estratégias. Logo no início do discurso, no trecho (2), ao responder 

sobre a metodologia utilizada para a apresentação dos conteúdos, a professora deixa 

transparecer a importância que dá ao emprego de materiais concretos, embora considere a 

impossibilidade de utilizar alguns desses materiais: “Eu gostaria de ter umas didáticas mais 

novas, mais diferentes [...] Então eu sempre penso assim, será que algum material concreto, 

será o quê que eu faço [...] E geralmente, nem sempre dá pra trabalhar com o concreto”. 

Nesse trecho a professora demonstra que, para alguns conteúdos, ela tem mais facilidade de 

organizar materiais concretos que auxiliam no ensino.  

Outro ponto (4) que nos deixou bastante intrigados foi a concepção de que tarefas 

difíceis que os alunos não conseguem fazer são mais atrativas e motivadoras para que eles se 

disponham a estudar: “ele pega a tarefa, „nossa eu não dei conta de fazer essa tarefa‟ aí fica 

mais interessante... „eu tenho que conseguir‟”. Podemos inferir que, nas entrelinhas, o quê a 

professora realmente quer é uma situação problema que motive o aluno, contudo, por não 

saber qual a melhor maneira de fazer isso, ela vê como recurso disponível a utilização de 



85 

 

exercícios difíceis. Contrapondo a esse posicionamento, acreditamos que não seja o simples 

fato de estar diante de uma atividade difícil que vá impulsionar o aluno a querer estudar. 

Lanner de Moura (2007), baseada no que Caraça e Moisés propõem sobre uma situação-

problema geradora de conhecimento, aponta três momentos geradores da atividade que coloca 

o sujeito frente ao conceito. A autora caracteriza esses momentos da seguinte maneira:  

1. Um instante em que a necessidade é sentida, o instante da sensação, quando a 

necessidade toma a forma de dilema, situação de embaraço; 

2.  Um momento de percepção da sensação, cuja forma é o emblema, situação de 

simbolização; 

3. O momento do problema, isto é, o da elaboração da necessidade em forma de 

problema, cuja formulação traz em si a perspectiva da solução que tornará a 

necessidade um objeto conhecido (LANNER DE MOURA, 2007, p. 70). 

 

Nessa direção, é necessário que a situação problema se torne uma necessidade 

para o aluno, fazendo com que esta passe a ser conhecida por ele em forma de conceito. 

Mais um momento que reafirma a concepção de Paula sobre a maneira de ensinar 

colocando o aluno frente a exercícios com o objetivo de que ele se sinta instigado a descobrir 

o conceito que será trabalhado pode ser observado na terceira parte desse episódio. No 

momento de reflexão 1 (MR1-P), a professora, questionada acerca de como planeja a 

introdução de um novo conteúdo, assim se expressa: 

 

Parte A1. 3 

Ah tá, essa definição geralmente eu prefiro que eles formem depois que já 

fizemos uma porção de atividades. Eu tenho essa concepção. Eu não gosto 

de chegar sempre assim e falar: isso é isso, isso, isso e isso. Nem sempre, 

sabe? Geralmente eu prefiro dar um monte de tarefa, se possível, se 

possível eu até tento que eles descubram o quê é que está acontecendo. Aí 

quando não descobriu mesmo, aí eu falo e passo, né? Eu gosto que eles 

construam isso, porque fica mais do quê quando a gente põe pronto tirado 

do livro. Quando põe pronto, tirado do livro, acho que não fica muito não. 

Igual nós vamos entrar em fração, eu não vou chegar, vamos dizer assim de 

cara, e falar, fração é isso, isso, isso e isso. Não. Eu vou trazer, no caso aí 

tem muito material, eu vou trazer, vou mostrar, vou fazer, vou fazer 

algumas tarefas, isso tudo numa aula só. Aí depois eu falo isso aí que nós 

fizemos foi isso, isso é isso. Falo o quê foi, e peço pra eles colocarem no 

caderno o quê aconteceu, do jeito deles, o quê aconteceu. Porque cada 

pessoa tem uma forma de compreender, uma visão, um jeito de entender as 

coisas, cada um tem o seu jeito (MR1-P). 

 

Essa maneira de organizar a aula, na visão de Fontanive e Klein (2012), não 

contribui para que o aluno possa se empenhar em realizar o que lhe é proposto, visto que ele 

não é esclarecido sobre o que se deseja com tal tarefa. Assim sendo, além de esse tipo de 



86 

 

tarefa não prender a atenção do aluno, a realização de uma série de exercícios não vai 

desencadear um processo de apropriação do novo conceito.  

A partir do trecho destacado, podemos inferir que por trás desse modo de 

apresentar o conteúdo ao aluno está a concepção de que se deve partir da manipulação das 

situações concretas, das resoluções de exercícios etc. para se chegar ao que é usualmente 

entendido como conceito abstrato, generalizações, contudo, esse modo de lidar com a 

formação do conceito não é considerado adequado pela perspectiva histórico-cultural. Com 

base nesse entendimento, o conteúdo da atividade de estudo está associado ao conhecimento 

teórico e, para isso, é necessário “partir das teses gerais da área do saber e não dos casos 

particulares” (MOURA et al., 2010, p. 86). 

Tendo em vista as ideias de Davidov, Moura et al. (2010) nos assevera que a 

formação do pensamento teórico se dá a partir da ascensão do abstrato ao concreto: “as 

abstrações se alcançam por meio do desenvolvimento do objeto e permitem expressar a 

essência do objeto concreto” (p. 86).  Isto significa que o conceito não é entendido como 

abstração, mas ele é o resultado mental, o concreto, gerado a partir da associação de 

abstrações.  

Esses pontos a respeito da formação do conceito apresentado em nossa base 

teórica asseguram-nos que, para uma perspectiva de educação humanizadora, o modo como 

tem sido tratado o ensino dos conteúdos se restringe aos conhecimentos empíricos. Este 

conhecimento “tem como ponto de partida as percepções e representações que surgem por 

meio da ação do sujeito sobre o objeto” (ROSA; MORAIS; CEDRO, 2010a, p.71), o que não 

é suficiente para o desenvolvimento do pensamento do indivíduo. 

Diante das situações apresentadas nesse episódio, podemos afirmar que as 

metodologias de ensino, como, jogos, atividades lúdicas e resolução de exercícios, adotadas 

na prática pedagógica exercem influência nos resultados alcançados no processo de ensino e 

aprendizagem.  

Outro componente essencial identificado como influência para as ações 

pedagógicas das professoras foi a presença das avaliações externas no contexto escolar. 

Assim, no segundo episódio, ante a certeza da realização da Prova Brasil, apresentamos 

situações em sala de aula que representam bem como essa avaliação externa interfere no 

discurso, no foco das atividades e até mesmo nas necessidades das professoras. 
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Episódio A2: As avaliações externas  

 

Este episódio foi obtido no momento de observação das aulas da professora Sofia 

(OS) quando realizava um simulado com os alunos e explicava como deveriam proceder.  

 

Gente, esse aqui é um dos exercícios que mais caem naquela prova Brasil, 

porcentagem, eu quero ver como que vocês vão fazer naquela prova, 

porque o tempo todo a gente tá mandando vocês estudar. Então vocês... 

[...] Olha aqui, vocês acabaram de receber uma folha aí, vamos começar a 

fazer, preenche o cabeçalho, o cartão resposta, eu entrego, não vai dar 

tempo de terminar hoje, na próxima aula. Então começa a fazer, que eu vou 

recolher daqui a pouco. [...] A avaliação principalmente aquela parte de 

porcentagem, leiam com atenção, não posso ler com vocês, faz parte da 

prova vocês entenderem a prova, tá?! Porque a prova que vai vir aí da 

rede, Prova Brasil, tudo é assim, você é que tem que ler e entender. Ler 

várias vezes pra entender, marca a lápis a resposta certa, principalmente 

no cartão é que vai marcar depois com caneta azul ou preta. Se não tiver 

aí marca com lápis mesmo, mas caneta preta ou azul (OS). 

 

Nos trechos destacados observamos um posicionamento que remete a uma 

tendência tecnicista; notamos que a professora Sofia, ao instruir seus alunos sobre a avaliação 

que estava diante deles, ressalta o caráter técnico de realização da prova buscando prepará-los 

para a avaliação externa que teriam de fazer posteriormente. Conforme Fiorentini (1995), essa 

tendência prioriza “objetivos que se restringem ao treino/desenvolvimento de habilidades 

estritamente técnicas [...] onde o aluno deve realizar uma série de exercícios do tipo: „resolva 

o exercício abaixo, seguindo o seguinte modelo [...]‟” (p. 16).  

A preocupação com a preparação para a avaliação externa fica bem explícita 

quando Sofia diz aos alunos que eles deveriam prestar atenção à correção dos exercícios e faz 

o seguinte comentário: “Gente, esse aqui é um exercício que mais cai naquela Prova Brasil, 

porcentagem”. A professora, nesse caso, demonstra não só uma preocupação com o tipo de 

exercício, mas também com o conteúdo. 

Ressaltamos que a preparação do aluno para as avaliações, a ênfase na resolução 

de exercícios e a abordagem dos conteúdos partindo de situações particulares levam à 

compreender que esse modo de lidar com o ensino, apesar de válido, se partir dos afazeres, 

necessidades e tarefas laborais rotineiras, não condiz com a perspectiva de educação que leve 

à formação do pensamento teórico; [...] “é absolutamente insuficiente para assimilar o espírito 

autêntico da ciência contemporânea e os princípios de uma relação criativa, ativa e de 
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profundo conteúdo face da realidade” (DAVIDOV, 1987, p.144 apud ROSA; MORAES; 

CEDRO, 2010a, p.71).  

Em síntese, observamos nesta unidade o comportamento das professoras em 

relação aos planejamentos e metodologias adotados na condução de suas aulas. Mesmo 

havendo no discurso delas uma valorização da utilização de estratégias que fujam às 

resoluções de exercícios, o que presenciamos em sala de aula foi um constante emprego de 

exercícios, principalmente os do livro didático. A observação a ser feita não se deve 

unicamente ao fato de se utilizar constantemente o livro e os exercícios nele contidos. O que 

deve ser destacado é que, pelas ações das professoras, pode-se inferir que os objetivos 

estavam mais direcionados à preparação para a realização de provas e ao alcance de bons 

resultados nessas avaliações em que os alunos ficam sujeitos a mecanismos de repetição e 

resolução de exercícios. Ou seja: o objeto das professoras é o conhecimento empírico.  

Visto que as necessidades são o combustível para o desenvolvimento do sujeito, 

depreendemos, com base nas ações pedagógicas observadas, que este elemento da atividade 

das professoras se centra mais em “treinar” os alunos para a realização dessas avaliações 

contrapondo ao que nosso suporte teórico pressupõe, isto é, a humanização do sujeito 

envolvido no processo de educação (MORAES; MOURA, 2009). Decorrente disso, as 

necessidades produzidas no aluno, a aprovação e os bons resultados em provas também não 

condizem com a perspectiva histórico-cultural. Nesta, o objeto da atividade de ensino são os 

conhecimentos teóricos que devem constituir uma necessidade para os estudantes (MOURA 

et al., 2010). Ratificando essa ideia, poderíamos assim dizer: as ações das professoras 

mostram que as necessidades não têm sido direcionadas ao que a teoria histórico-cultural 

propõe ser o objeto da atividade pedagógica.  

A fim de discutir o que temos identificado como objeto na prática docente, na 

terceira unidade de análise relacionamos mais diretamente como as concepções sobre a 

matemática e o trabalho docente têm conduzido as necessidades do professor para um ensino 

em que são valorizadas as repetições e memorização de procedimentos.  

 

O PAPEL DA MATEMÁTICA E DO PROFESSOR COMO ELEMENTOS QUE 

DIRECIONAM A ATIVIDADE PEDAGÓGICA 

 

 

Ao sair do campo da satisfação das necessidades de subsistência (abrigar-se, 

alimentar-se etc.), o homem passa a criar necessidades sociais. Essas necessidades do homem 
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são permeadas por aquilo que está a sua volta. Desse modo, o trabalho docente carregado de 

caráter social incumbe ao professor, mesmo que de forma indireta, responsabilidades 

relacionadas ao bem-estar social, como questões de ética, moral e cidadania.  

Identificamos essa concepção nas respostas ao questionário quando os professores 

assinalam que a função do ensino escolar em relação à formação do aluno é prepará-lo para 

uma participação ativa na sociedade, inculcando-lhe valores e convicções democráticas. 

Ademais, como observamos no questionário, o motivo para exercerem a docência é a 

convicção da importância social do trabalho do professor. Então, cabem os questionamentos: 

que papel tem sido atribuído à matemática com o objetivo de formar o aluno para uma 

atuação satisfatória na sociedade? Qual deve ser o posicionamento do professor diante dessa 

situação?  

Retomando o que discutimos sobre os conhecimentos empíricos e teóricos, 

podemos afirmar que existe grande distanciamento entre o que se realiza na escola e o que 

consideramos apropriado para a educação. No entanto, não podemos deixar de mencionar que, 

provavelmente, o modo que o ensino tem sido desenvolvido é o suficiente para o que a 

sociedade almeja. 

Apesar das diversas tendências vividas pela educação, é fácil perceber que o 

ensino de matemática, da forma como tem sido oferecido, é prioritariamente tradicional, nesse 

modelo  

[...] bastaria ao professor „passar‟ ou „dar‟ aos alunos os conteúdos prontos e 

acabados, que já foram descobertos, e se apresentam sistematizados nos livros 

didáticos. Sob essa concepção simplista de didática, é suficiente que o professor 

apenas conheça a matéria que irá ensinar. O papel do aluno, neste contexto, seria o 

de „copiar‟, „repetir‟, „reter‟ e „devolver‟ nas provas do mesmo modo que „recebeu‟ 

(FIORENTINI, 1995, p. 7).  

 

Juntamente com esse modo de lidar com o ensino, reside a impressão de que é 

suficiente ao indivíduo saber resolver provas e lidar com as operações básicas em situações do 

seu cotidiano. Decorrente disso há uma priorização dos resultados em avaliações em 

detrimento do cuidado com o ensino durante todo o processo educativo, como notamos no 

capítulo que trata das avaliações. 

Contrapondo a essa perspectiva de ensino, compreendemos que “a matemática 

escolar deve ser a que motiva o sujeito a produzir a matemática que é a de seu tempo de vida, 

que deve contribuir para que ele responda as perguntas das relações que empreende com 

outros, em um lugar compartilhado com outros” (MOURA, 2011, p. 52, tradução nossa). 

Neste modo de conceber o ensino, o professor tem o importante papel de organizá-lo com a 
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finalidade de aproximar os estudantes de um determinado conhecimento. Ou seja, em relação 

ao papel do docente assumimos, de conformidade com Moraes e Moura (2009, p. 102), o 

seguinte entendimento: 

[...] o professor tem a importante tarefa de organizar o ensino que tenha como 

referência a cultura, produzida no desenvolvimento da humanidade de forma a criar 

sentido para os escolares se apropriarem de conhecimentos que lhes permitam 

partilhar significados no seu meio social. Essa tarefa demanda condições objetivas 

para sua efetivação. 

 

Entretanto, como discutido, as condições postas ao professor não colaboram para 

que ele desenvolva um ensino na perspectiva humanizadora. O que se observa são condições 

que impõem e reforçam comportamentos centrados numa proposta em que a memorização e a 

repetição são suficientes. 

Inspirados nessas argumentações, organizamos esta unidade de análise de modo 

que possamos visualizar momentos em que as professoras apresentam suas concepções a 

respeito do papel da matemática e do trabalho docente. 

No primeiro episódio ficam bem explícitas as concepções que as professoras 

demonstram ter em relação ao papel da matemática. Queremos ressaltar a compreensão que os 

comportamentos das professoras não se dão exclusivamente devido a uma incompetência ou 

falta de zelo, mas devido às condições postas a elas desde a formação escolar, além de outras 

impostas pela sociedade para que essas profissionais realizem sua prática docente.  

 

Episódio B1: O papel social da matemática  

 

Este episódio se deu durante o momento de reflexão 1 com a professora Paula. No 

momento, foi exibido um vídeo que trazia cenas de suas aulas nas quais realizava a introdução 

de vários conteúdos. Após assistir ao vídeo, a professora explica porque escolhe determinados 

conteúdos para serem ensinados. 

 

n Autor Discurso 

1 Paula Aí, de repente quando eu percebi que minha turma é fraca, hoje já está melhorzinha um 

pouco, mas é uma turma fraca a nível de matemática, aliás em todas disciplinas. Eu resolvi 

focar no que é mais principal pra vida mesmo, no cotidiano, em tudo, a pessoa tem que saber 

dividir e daí tem que saber multiplicar também. Por isso que eu foquei agora em problemas, 

múltiplos e divisores. Agora, a partir do meio de outubro pra frente, aí eu vou entrar em 

fração, que também é um conteúdo que tem que saber, assim, o básico sabe? Que entra 

divisão e multiplicação também. E eu sempre estou voltando na adição e subtração também. 

Pra ver se fica, isso tem que ficar. Porque é a base do 7º, do 8º, da vida inteira, as quatro 

operações. Eu trabalho com adolescente a tarde e vejo que os meninos no 9º ano, muita gente, 

não sabe dividir. Não sabe multiplicar. Então esse é meu objetivo com esses conteúdos. 

2 Wérica Então quando... 
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3 Paula Além de ensinar os conteúdos por si só, entendeu? 

4 Wérica Quando você fala que ele tem que estar preparado pra vida, o que você entende como sendo 

essa vida? 

5 Paula É assim, muitas pessoas às vezes vão ao supermercado aí está lá escrito assim: promoção – 

100 g de alho, vejo isso muito no Carrefour, 19 centavos. Mas não consegue, a pessoa até sabe 

que o quilo vai ser 19 reais, mas não sabe o porquê. Se tem uma multiplicação pra pessoa 

resolver ela não sabe, na cabeça ela faz, na hora de por no papel não sabe. E é importante além 

da pessoa saber fazer de cabeça, saber esquematizar. Porque o mercado de trabalho, os 

concursos, tudo exige essa conta lá no papel, né? E pra vida é isso, é eles conseguirem 

perceber o que é real e o que não é. Não é? Vamos dizer assim, pra não ser passado tão pra 

traz, que a gente acaba que é, né? Quando eu falo, ainda mais dividir, quando coloca lá: o 

móvel custa quatro parcelas de 250 reais e à vista ele é 1000 reais, teve diferença? Não teve? 

Ou então alguns lugares coloca assim: à vista, 1000 reais, mas você divide esses 1000 em 

quatro vezes de 251 reais, mesmo nesse tipo, de perceber essas armações que existem no 

comércio, na vida em geral, no preço da gasolina, de tudo, né? 

 

O discurso de Paula no trecho (1) “eu resolvi focar no que é mais principal pra 

vida mesmo, no cotidiano, em tudo, a pessoa tem que saber dividir e daí tem que saber 

multiplicar também” demonstra diretamente a sua concepção a respeito da finalidade do 

ensino de matemática. Assim, no que se refere à aprendizagem, observamos uma visão da 

matemática como instrumento para que o indivíduo possa resolver situações que envolvem 

cálculos básicos como adição e multiplicação. Essa crença sobre a necessidade de a 

matemática ser aplicada no cotidiano e de que seus alunos não estão conseguindo fazer isso 

leva a professora a focar sua atividade no ensino das quatro operações básicas da matemática 

(adição, subtração, multiplicação e divisão). 

 

Então quando eu planejo o meu objetivo é que saia pelo menos sabendo as 

quatro operações, pelo menos isso, claro que nas quatro operações e bom 

na tabuada também (EP). 

 

Mandarino (2009), em sua pesquisa sobre os conteúdos que os professores 

priorizam no ensino fundamental, constatou que há excessiva valorização dos conteúdos 

presentes no bloco de números e operações. Segundo a autora,  

Esse resultado certamente está associado a um dos modelos dominantes de ensinar 

matemática [...], no qual o principal papel do ensino é tornar os alunos capazes de 

dominar os números e os processos e algoritmos de sua manipulação para 

responderem a problemas simples de aplicação (MANDARINO, 2009, p. 39). 

 

Entre os motivos capazes de explicar esse tipo de comportamento está a 

precariedade da formação matemática do professor, reforçando o senso comum que os 

professores têm do oficio. 

Mandarino (2009) aponta que os conteúdos são prioritariamente trabalhados de 

forma que valorizem um saber procedimental, com base em uma organização por etapas. 
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Estas situações podem ser resultado de dificuldades dos professores quanto ao conhecimento 

dos conteúdos. Ou seja, “[...] a falta de um conhecimento adequado sobre alguns conteúdos a 

serem ensinados leva a demonstrações de insegurança do professor, irritabilidade, repetição 

de receitas de „como fazer‟, negação de estratégias diferentes daquelas que ele domina, falta 

de compreensão de algumas dúvidas dos alunos” (MANDARINO, 2009, p. 45).  

Outro ponto ressaltado nesse episódio é o discurso no trecho (5): “Mas não 

consegue, a pessoa até sabe que o quilo vai ser 19 reais, mas não sabe o porquê. Se tem uma 

multiplicação pra pessoa resolver ela não sabe, na cabeça ela faz, na hora de por no papel 

não sabe.” Nesse trecho fica nítida a situação de „encapsulamento‟ do ensino. Cedro (2004) 

atribui esse termo a um ensino que não oferece condições para o desempenho do indivíduo 

fora da escola, mas que nem sempre recebe suporte dos conhecimentos adquiridos fora da 

escola; o que é feito na escola fica isolado dos demais acontecimentos. 

Em vários momentos, Paula apresenta discursos reveladores de que para ela é de 

grande importância que o aluno saiba utilizar a matemática para lidar com as vivências do 

cotidiano. Contudo, nem sempre eles conseguem relacionar a matemática com a situação 

cotidiana. Nos trechos a seguir podemos observar a ênfase dada pela professora: 

 

Ele vai comprar e ele tem que entender o que ele está comprando, o que ele 

está pagando, a matemática, em minha opinião, tem que ser aplicada nesse 

cotidiano. E é nesse cotidiano que eu vejo que os meus alunos não estão 

conseguindo (EP). 

 

É no cotidiano mesmo, você vai à feira, vai comprar lá, 1 quilo de tomates 2 

reais, se deu meio quilo ou deu 200 gramas quanto que vai ser que você vai 

pagar? Eu penso que a matemática tem que ser aplicada assim, no 

cotidiano mesmo. E é a dificuldade dos meus alunos (EP). 

 

Desse modo, a superação de um “encapsulamento” do ensino escolar é 

fundamental para que o ensino e a aprendizagem da matemática extrapolem o uso de códigos 

e regras e possibilite a solução de problemas que são próprios do indivíduo. Nas palavras de 

Moura (2011), “Aprender uma linguagem matemática é mais que aprender códigos e regras. É 

aprender um método de conhecer e transmitir o que se conhece. É também saber aplicar o que 

se conheceu na solução de problemas que lhe são próprios na convivência com os outros. É 

fazer-se humano” (p. 52, tradução nossa). 

O destaque dado à necessidade de se prepararem os alunos para lidar com 

situações do cotidiano que envolvem cálculos matemáticos também pode ser observada em 

outras pesquisas realizadas. Nacarato, Mengali e Passos (2009), ao tratarem das crenças das 
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alunas de um curso de Pedagogia sobre a matemática, notaram grande recorrência à visão 

utilitarista a respeito do ensino dessa disciplina. As futuras professoras viam a matemática 

como uma caixa de ferramentas da qual iam se valer nos momentos em que precisassem fazer 

algum cálculo ou resolver algum problema com números. Segundo as autoras, essa visão 

utilitarista tem grande relação com o modo que as alunas vivenciaram a matemática durante o 

ensino básico. 

Essa relação entre o modo de ver a matemática e o ensino recebido na educação 

básica pode ser observada em Curi (2005a). Em pesquisa realizada com alunas em um curso 

de formação, Curi verificou que a escolha do conteúdo matemático apresentado em sala de 

aula por essas professoras em formação tinha íntima ligação com o que elas haviam 

vivenciado enquanto alunas. As professoras em formação revelaram em seus depoimentos 

grande preocupação com o ensino das operações básicas e da tabuada. Conforme a autora, 

esse posicionamento das docentes tem muita relação com o modo como lhes foi ensinada a 

matemática, um ensino pautado na memorização e repetição. Assim, por não terem deparado 

com uma formação que apontasse para outros modos de ensino, elas acreditavam que essa era 

a única maneira de ensinar matemática.  

Analisando os depoimentos de Paula, podemos inferir que o seu posicionamento 

diante dos conteúdos a serem ensinados aos alunos pode ser reflexo de suas vivências de 

estudante. Não obstante, esse posicionamento também reflete uma visão em que são 

valorizadas a repetição de procedimentos e a memorização.  

 A aplicação no cotidiano como uma finalidade para o ensino ganha características 

motivadoras no processo de escolha dos conteúdos e preparação das aulas. Todavia, vale 

observar que não constatamos um trabalho com o cotidiano que superasse o superficial, isto é, 

algo que fosse além dos típicos problemas “Joãozinho foi à feira e comprou [...]” e que 

verdadeiramente considerasse as vivências dos alunos, instigando o desejo pelo estudo.  Pelo 

contrário, Paula, na escolha dos conteúdos, utiliza como orientador o livro didático extraindo 

dele o que será apresentado aos alunos. Do livro didático, ela também escolhe os exercícios 

que serão resolvidos, sendo esta atividade predominante em suas aulas. Essas situações foram 

constatadas tanto na entrevista quanto nas observações das aulas.  

Nesse contexto, podemos concluir que, apesar do aparente direcionamento do 

ensino da matemática para as situações cotidianas, há certo distanciamento entre o que 

acontece na sala de aula e o que é vivido pelos alunos fora da escola. A preocupação com a 

utilização da matemática no cotidiano se reduz à memorização de algoritmos e à tabuada com 

o objetivo de realização de cálculos mais rápidos e eficientes. Rosa, Moraes e Cedro (2010a) 
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assim apontam: “na perspectiva que domina o ensino nas escolas, percebemos que há uma 

compreensão de que o processo de apropriação dos conhecimentos científicos deva estar cada 

vez mais próximo e vinculado à experiência” (p. 76). Entretanto, ressaltam que existem 

limites para essa perspectiva, pois “torna-se fundamental, dentro do movimento de 

transformação do pensamento, que ocorra a compreensão de que há necessidade do 

estabelecimento de relações que decorrem não somente da observação, mas da análise 

sistêmica do fenômeno” (ROSA; MORAES; CEDRO, 2010a, p.76). 

Ao compararmos as informações obtidas em nossa pesquisa e o que observamos 

nas pesquisas apresentadas por Curi (2005a) e Nacarato, Mengali e Passos (2009), 

percebemos que a visão da professora Paula em relação aos objetivos e modos de atuar em 

sala de aula faz parte de uma particularidade própria dos professores. Cedro (2008) assim 

esclarece: 

Podemos tirar a conclusão de que o indivíduo, singular e único, apropria-se do 

gênero humano, o universal, mediado pelas múltiplas relações sociais determinadas 

pelo contexto, isto é, as particularidades, em que ele está incluso. Assim, no 

indivíduo, encontramos as sínteses das particularidades e da universalidade que 

foram possíveis de serem apropriadas por ele, constituindo a sua singularidade (p. 

58). 

 

Consideramos pelo exposto que o posicionamento das professoras não é 

„exclusivo‟ delas; faz parte de um conjunto de características próprio dos professores, 

refletindo um modo de lidar com a universalidade, mediado pelas particularidades docente.    

Sabemos que a necessidade de os alunos utilizarem os conhecimentos 

matemáticos para aplicação no cotidiano não é a única preocupação das professoras. 

Observamos, em outros momentos no discurso das docentes, indicações da preocupação com 

o próprio relacionamento com a matemática e com a “formação social” dos alunos. 

Entendemos aqui, partindo do que foi mencionado nos questionários e entrevistas, que a 

formação social é tratada como preparação dos alunos para que, ao saírem da escola, tenham 

possibilidades de conseguir um trabalho valorizado socialmente, capaz de ajudá-los a se 

tornarem „cidadãos de bem‟, que não infringem as leis, que se relacionam bem com os que 

estão à sua volta etc. 

Assim, estamos conscientes de que não é só a concepção que o professor tem 

sobre o papel da matemática que influencia o seu modo de lidar com o ensino; outros aspectos 

como o próprio interesse pela disciplina e as expectativas a respeito do indivíduo que está 

sendo formado determinam o objeto que satisfaz as necessidades do professor. Assim 

acreditando, abordaremos no segundo episódio as situações que demonstram o 
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posicionamento docente a partir da tomada de consciência da importância de se relacionar 

bem com a matemática com vistas ao que o professor espera que seu aluno alcance a longo 

prazo. 

 

Episódio B2: As expectativas docentes e seu papel social 

 

Este episódio ocorreu no momento de reflexão 2 com a professora Paula (MR2-

P). Este momento foi desencadeado por um trecho apresentado à professora que tratava sobre 

o transformar o outro e o transformar-se, encontrado em Moura (2001). 

 

n Autor Discurso 

1 Wérica Como você tem se transformado no seu relacionamento com a matemática? 

2 Paula Com a matemática? Você lembra no primeiro dia que você veio aqui que eu falei que eu 

queria coisa nova, queria coisa nova, né? Eu não apliquei nada novo, mas pelo menos surgiu 

mais desejo em trabalhar matemática, surgiu mais desejo. Não que eu não goste, eu gosto, mas 

surgiu mais interesse também, e aí a partir do momento que surgiu esse interesse em mim 

surgiu interesse nos meninos. O interesse ficou maior, a vontade de fazer ficou maior, eu 

acredito assim. 

3 Wérica A partir de que momento que surgiu esse interesse? 

 4 Paula A partir de quando eu percebi que eu precisava, que eu precisava melhorar a minha prática em 

relação a matemática, eu percebi isso esse ano. Eu precisava trazer algo que motivasse né, e 

assim eu precisava me motivar também, a auto motivação. E eu percebi que houve resultado. 

 

O discurso da professora Paula (2) nos remete à questão de que, se o professor não 

estiver interessado em determinado conteúdo, os alunos provavelmente também não se 

interessarão. Se, ao invés disso, o professor se coloca em atividade de ensino, ele continua se 

apropriando de conhecimentos, o que lhe permitirá organizar ações que também colocam o 

aluno em atividade de aprendizagem (MOURA et al., 2010).  

Ao arrazoar sobre a consciência de que precisava modificar sua prática (4), a 

professora relata que, a partir do momento dessa tomada de consciência, houve melhora nos 

resultados alcançados com os alunos. Moura et al. (2010) nos mostra que, quando o professor 

se coloca também em atividade de aprendizagem, ele passa a tomar consciência de seu 

próprio trabalho e a lidar melhor com as contradições e inconsistências do sistema 

educacional. E a fala da professora Paula demonstra que é possível ver mudanças nos 

resultados dos alunos quando se toma consciência do próprio trabalho docente. 

Outro ponto que remete a uma reflexão sobre a própria prática ocorre no momento 

da entrevista quando Paula, apesar de afirmar que atualmente tem muito mais conhecimento 

se comparada ao início de sua carreira, diz que o seu trabalho não tem representado tudo o 

que poderia oferecer aos seus alunos:  
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Eu tenho mais conhecimento, muito conhecimento, estudo muito. Estudei 

muito e continuo estudando. Faço todos os cursos, mas devido ao excesso 

da minha carga horária, tá interferindo no meu perfil profissional. 

 

Diante dessa situação fica um alerta de que não basta ao professor ter mais 

conhecimento se as condições nas quais realiza a prática docente não lhe permitem e não 

oferecem meios de realizar um ensino eficaz. Então, cabe-nos questionar como são esses 

novos conhecimentos e se eles oferecem possibilidade para que o professor repense sua 

prática e reflita sobre os pontos que precisam ser mudados. Se Paula diz que atualmente tem 

muito mais conhecimento do que no início de sua carreira, por que sua prática é guiada por 

um ensino nos moldes do tradicionalismo? Por que não há uma superação desse modelo? Isso 

nos leva a conjecturar que esses “novos” conhecimentos apenas reforçam uma prática 

tradicional de ensino. 

Nesse contexto, apesar de muitos professores se perceberem como sujeitos 

capacitados a apresentarem um ensino que transcenda o contexto atual, eles são conduzidos 

por um sistema que se satisfaz com alunos que saibam responder uma prova, apresentem bons 

resultados em índices nacionais e estejam preparados para adentrarem no mercado de 

trabalho.  

Durante a entrevista, Sofia relata que a possibilidade de fazer algo que realmente 

contribuísse para o crescimento profissional e social de outras pessoas lhe despertava muito 

interesse. Isso também foi exposto nas respostas ao questionário, ou seja, o que a motiva a 

exercer a docência é a convicção da importância social do trabalho do professor. Condizente 

com seu posicionamento sobre a função da escola, para ela essa instituição tem como 

principal função preparar o aluno para uma participação ativa na sociedade, inculcando-lhe 

valores e convicções democráticas; essa concepção sobre a função da escola também é 

compartilhada pelo grupo inicial de professores. 

Assim, com o desejo de superar desafios e a satisfação em ver antigos alunos 

conquistando uma vida digna também contribui para que se mantenha ativa em sua profissão. 

 

Cada vez que vem um aluno e te agradece porque ta com um 

emprego aí, ta com a família formada, você sente assim que... Você 

se sente realizada mesmo, sabe, tanto profissionalmente como ser 

humano, então eu ainda tenho uma perspectiva assim (ES).  
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E no fundo assim, a gente acaba sendo gratificado né, não por muitos, 

mas os poucos que vem a gente sabe que fez a diferença pra eles [...], 

eu acho que na verdade é uma profissão gratificante (ES). 

 

Analisando esses discursos e buscando compreender o que está implícito neles, 

interpretamos que essa preocupação com a “formação social‟” do aluno está mais relacionada 

a uma preparação para o mercado de trabalho do que a formação que garanta ao indivíduo a 

humanização, como é entendida numa perspectiva de educação humanizadora. Ou seja, por 

mais que pareça haver a realização de um ensino que possibilite ao aluno a apropriação do 

gênero humano, observamos nos discursos da professora um direcionamento que culmina em 

uma preparação para o mercado de trabalho.  

Não somente no discurso de Sofia, mas também no de Paula, depreendemos esta 

preocupação com uma formação voltada ao mercado de trabalho. Ao responder o questionário 

Paula afirma que a função da escola é a preparação para uma futura atuação no mercado de 

trabalho. Podemos admitir como reflexo dessa concepção de Paula o momento em que a 

professora ressalta que o aluno deve sair da escola preparado para fazer um concurso ou 

prestar vestibular.  

 

E é importante além da pessoa saber fazer de cabeça, saber 

esquematizar. Porque o mercado de trabalho, os concursos, tudo 

exige essa conta lá no papel, né?(MR1-P) 

 

Tendo em vista a situação vivenciada pelo sistema educacional atualmente, a 

preparação para o mercado de trabalho, para a realização de provas e para utilização da 

matemática como ferramenta, enfim, as condições nas quais o ensino é desenvolvido são 

suficientes. Ao retomar o que as leis e diretrizes (LDB, PCN, Diretrizes curriculares) apontam 

como objetivo principal da educação, notamos que o papel atribuído à matemática e a postura 

que as professoras têm em relação a sua profissão refletem os direcionamentos apontados 

nesses documentos e o que a sociedade, de modo geral, espera das pessoas. Entretanto, isso 

não é o suficiente para uma educação humanizadora. 

Uma das consequências dessa maneira de ver os elementos constituintes do 

processo educacional são as avaliações que surgem com o propósito de averiguar a qualidade 

do ensino brasileiro, pautadas nas resoluções de itens nos quais, predominantemente, basta 

que o aluno saiba fazer cálculos e aplicar regras matemáticas. Não há, pois, uma preocupação 

com a necessidade de o professor ser o mediador entre o conhecimento matemático e o aluno 

de forma que este produza o seu próprio conhecimento. Basta que o professor transmita as 
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regras aos alunos e que estes, de modo passivo, reproduzam o raciocínio e os procedimentos 

ditados pelo professor (FIORENTINI, 1995). 

Como resultado desse modo de ver o papel da matemática e do trabalho docente, 

as necessidades das professoras vão sendo conduzidas pelo desejo de formar um aluno que, 

basicamente, saiba fazer cálculos, passar em provas e conseguir uma vaga no mercado de 

trabalho. Como mencionamos, esse posicionamento é reflexo, também, das condições nas 

quais as professoras estão inseridas.  

Assim, ao identificar o objeto – conhecimento empírico - que satisfaz a 

necessidade de preparação para realização de provas, como pode ser observado na unidade 

anterior, os motivos das professoras vão sendo produzidos em um contexto cuja 

transformação do indivíduo, por meio da apropriação dos conhecimentos, não é o objeto de 

sua atividade. 

 

A PREPARAÇÃO/REALIZAÇÃO PARA A PROVA BRASIL E OS MOTIVOS DO 

PROFESSOR  

 

 

No movimento da prática docente das professoras observadas apresentado até o 

momento, percebemos inicialmente um discurso que enfatiza a importância de um ensino que 

priorize a “formação social” do indivíduo, na qual se deve preparar o aluno para uma atuação 

consciente, política, ética e moralmente, junto à sociedade. Entretanto, no decorrer da 

pesquisa, são observados alguns conflitos e crises que, em geral, vão se dando implicitamente 

no fazer das professoras e que geralmente estão relacionados às cobranças advindas da 

implantação das políticas públicas e da sociedade.  

Esses conflitos e crises ocorrem principalmente nos momentos em que as 

professoras se deparam com situações que precisam mudar sua ação para satisfazer as 

necessidades impostas por sistemas externos ao contexto escolar. Como referido, as 

avaliações externas são um grande ponto de embate na prática das professoras. 

A discussão sobre a avaliação pode seguir por várias vertentes; todavia, nos 

pautaremos na perspectiva histórico-cultural que pressupõe que a educação escolar deve ser o 

meio pelo qual o indivíduo se apropria dos bens e conhecimentos produzidos pela 

humanidade e se torna humano. Nesse contexto em que o ensino deve ser organizado de modo 

que o professor seja o mediador entre o conhecimento e o aluno, a avaliação tem a importante 
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função de expressar se os objetivos do ensino escolar estão sendo alcançados, visto que, na 

perspectiva histórico-cultural,  

O pressuposto fundamental é que a avaliação constitui-se em uma ação inerente à 

atividade humana, visto que o homem, ao estabelecer, intencionalmente, a finalidade 

para sua atividade, analisa as condições de realização antecipadamente e durante o 

processo, se necessário, faz modificações para que o resultado final atinja o objetivo 

idealizado de modo a satisfazer suas necessidades (MORAES; MOURA, 2009, p. 

98) 

 

Compreendemos, então, que, no contexto escolar, a avaliação deve oferecer 

condições para o indivíduo analisar se os processos de ensino e aprendizagem estão 

acontecendo de modo a possibilitar o desenvolvimento dos sujeitos envolvidos e, caso 

necessário, realizar modificações para que o objetivo seja alcançado, tornando-se uma 

ferramenta no processo educacional, não ficando centrado apenas na classificação de 

aprovados e reprovados. 

Sabemos que uma das justificativas dadas à implementação das avaliações 

externas foi a de ser um instrumento capaz de verificar e assegurar a qualidade do ensino 

oferecido em nosso país. Assim, entendendo que uma avaliação possibilita ao sujeito meios 

de identificar se seus objetivos estão sendo alcançados e, nesse processo, fazer os ajustes 

necessários, o intuito de nossa abordagem no tocante às avaliações, mais especificamente às 

avaliações externas, é indicar como a presença desse instrumento no contexto escolar tem 

influenciado as necessidades dos professores e, consequentemente, modificado seus motivos 

no processo de ensino e aprendizagem.  

Muitas vezes considerada apenas no fim do período de ensino (ciclo, bimestre, 

trimestre, etc.), a avaliação (avaliação interna) é reflexo do modelo de ensino adotado pela 

escola ou pelo professor. Em outros termos, ao avaliar, pressupõe-se a avaliação de algo, no 

caso do ensino escolar a avaliação de aprendizagem dos conteúdos. Se o ensino prioriza uma 

ação “mecânica” dos alunos em relação aos conteúdos, a avaliação também estará direcionada 

à verificação “mecânica” do que os alunos sabem fazer, ou não. Entretanto, se é imposta à 

escola a realização de avaliações (avaliações externas) estruturadas num determinado molde, 

certamente o ensino se adequará a ele com vistas a conquistar melhores resultados. O que 

queremos dizer é que o modo como as avaliações externas têm sido conduzidas é 

determinante na forma de comportamento dos professores frente ao ensino e ao que é 

ensinado.  

Sendo a Prova Brasil uma avaliação bienal, ela não é um acontecimento 

corriqueiro dentro da escola. Já nas entrevistas, começaram a ser citadas como algo que 
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gerava cobrança e por isso interferia na organização do ensino das professoras. Durante o 

período de observação das aulas de ambas as professoras, percebemos o quanto a preocupação 

com o que seria exigido na Prova Brasil era constante em suas falas. E sempre ouvíamos as 

professoras fazerem menção à avaliação que estava se aproximando, tornando visível a 

preocupação que cada uma tinha com a preparação dos alunos para uma boa realização da 

prova.  

Esse comportamento pôde ser observado também nas unidades anteriores. 

Notamos que as preocupações das professoras estão direcionadas a uma preparação para o 

cotidiano e para a realização de provas. Assim, para esta unidade selecionamos episódios que 

explicitam os direcionamentos que as professoras vêm tomando frente à preparação para a 

realização da Prova Brasil.  

 

Episódio C1: A Prova Brasil como fator determinante na escolha dos conteúdos 

 

A primeira parte deste episódio ocorreu no momento de reflexão 1 com a 

professora Sofia (MR1-S). Foi apresentado a ela um vídeo com o trecho em que iniciava 

alguns conteúdos. Naquele momento questionamos a professora quanto ao adiantamento do 

conteúdo de frações, pois, em seu planejamento inicial, ele seria trabalhado somente na etapa 

seguinte. 

 

Parte C1. 1 

n Autor Discurso 

1 Sofia É, voltando nas frações que é... O negócio é que a prova que a gente está trabalhando, estamos 

orientando nessa prova, ela é muito diversificada, então você vê que não tenho tempo de dar 

uma sequência, eu tenho que trabalhar. Então assim, até eu chegar no conteúdo de frações... Aí 

acontece de ter feriado, ter alguma coisinha, aí eu já adiantei alguma coisinha, mas eu volto 

agora o conteúdo de porcentagem, que daí, sempre trabalhar pra eles não esquecerem, pelo 

jeito essa turma ainda está conseguindo manter essa... lembrando coisas do conteúdo mas é... 

2 Wérica Essa cobrança está vindo também por parte da coordenação da escola? 

3 Sofia Está... nós temos feito simulados, porque o simulado dependendo do conteúdo que a gente está 

dando tem uma data, de 15 em 15 dias a gente tem prova de simulado, entendeu? Então é o 

que a gente fala, a gente vive em constante... Tem que se ajeitar, né. Nós temos que nos virar 

com as coisas que tem que vir aí pra gente. E tudo é urgente, na prefeitura tudo é urgente. 

[...]Então assim, os conteúdos na verdade eles sofrem uma flexibilidade muito grande e 

infelizmente ao mesmo tempo que isso acontece parece que o pessoal que fiscaliza isso eles 

não percebem né que a gente tem que adequar o estudo. 

Inclusive eu não sei se você estava aqui quando a menina do apoio falou a respeito dos 

números decimais né, então assim, pegam minúcias de coisas que às vezes não está condizente 

com a realidade. Não seria por aí, né? Preocupar se o conteúdo está escrito ali no papel que a 

gente fez no começo do ano? Não pode ser tão rígido. Porque tem um monte de coisa 

acontecendo e a gente tem que se adequar.  

Então frações, números decimais, porcentagem, isso tudo está sendo muito cobrado, então a 

gente está tentando trabalhar. 

4 Wérica Está se adaptando pra poder fazer a prova? 
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5 Sofia Tem que ser, porque não tem data inclusive. Sabe que é outubro ou novembro que costuma 

acontecer. [...] Agora a seleção é baseada pelo plano geral que eu coloquei no começo do ano. 

Por mais que eu tente ser flexível no plano eu não deixo de lado ele, eu tento... 

6 Wérica Então ele não é deixado de lado? 

7 Sofia Não. E foi baseado no livro didático a gente está seguindo também, então está em 

concordância o livro didático, o plano que a gente fez e as atividades. Então eu procuro sempre 

fazer isso aí, e entre isso aí uma coisa e outra que eu tento antecipar algumas coisas de acordo 

com o calendário que não chega. Então tem que ter um jogo de cintura assim, de você fazer as 

coisas acontecerem. Sem contar que nós temos o quê... três aulas semanais, né. 

 

No discurso da professora Sofia (1) fica bem explícita a necessidade que ela sente 

de adiantar alguns conteúdos devido à abrangência do que é avaliado na Prova Brasil. Esse 

posicionamento é reafirmado em uma conversa que aconteceu antes de uma de suas aulas. 

Sofia relatou a necessidade de adiantar alguns conteúdos devido à presença deles nos 

descritores da Prova Brasil, visto que, se ela seguisse o planejamento estabelecido no início 

do ano, não haveria tempo de apresentar alguns dos conteúdos cobrados na avaliação.  

O fato de buscarmos ir além do que se apresenta em sala de aula tem nos dado 

subsídio para compreender melhor o que leva a professora Sofia a alternar várias vezes o 

conteúdo, tratando-o superficialmente. Caso não dialogássemos com a professora fora dos 

momentos de observação das aulas, poderíamos inferir que ela realiza esse movimento 

somente para abordar todo o conteúdo do livro didático; na verdade, a preocupação da 

professora está em fornecer aos alunos meios para que eles consigam melhores resultados na 

avaliação externa.  

Conforme Dalben (2011), essa preocupação com o conteúdo não é unicamente de 

Sofia, a priorização por adequar os conteúdos ensinados ao que é cobrado em avaliações 

externas está presente na prática de grande parte dos professores, ou seja, essa é mais uma das 

preocupações dos profissionais docentes. Assim, notamos nos seguintes depoimentos: em (5) 

“Agora a seleção é baseada pelo plano geral que eu coloquei no começo do ano. Por mais 

que eu tente ser flexível no plano eu não deixo de lado ele”; (7) “E foi baseado no livro 

didático, a gente está seguindo também, então está em concordância o livro didático, o plano 

que a gente fez e as atividades” que, apesar de sofrerem algumas modificações, o plano feito 

no início do ano não é abandonado. Contudo, é nítida a importância dada ao que é cobrado 

nas avaliações; (7) “tento antecipar algumas coisas de acordo com o calendário que não 

chega. Então tem que ter um jogo de cintura assim, de você fazer as coisas acontecerem.”. 

Mesmo não sendo citada diretamente pela professora nesta parte do episódio, podemos inferir 

que as matrizes de referências têm papel preponderante na seleção dos conteúdos. Mas, se 

essas matrizes não foram elaboradas com a finalidade de orientar o currículo escolar 

(BRASIL, 2008), poderíamos dizer que esse direcionamento é proveitoso para o ensino? Vale 
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lembrar que as matrizes de referências da Prova Brasil abordam somente a dimensão 

conceitual. 

Sofia (3) ainda destaca a falta de atenção de quem fiscaliza o cumprimento das 

exigências escolares para as verdadeiras necessidades dos professores: “Então assim, os 

conteúdos na verdade eles sofrem uma flexibilidade muito grande e, infelizmente, ao mesmo 

tempo que isso acontece parece que o pessoal que fiscaliza isso eles não percebem, né que a 

gente tem que adequar o estudo”. O desgosto de Sofia em relação a esse tipo de burocracia se 

deve ao fato de que, ao invés de verificar em quais condições os professores têm que realizar 

seu trabalho, eles estão preocupados com detalhes de preenchimento de diários etc. 

Inferimos, assim, que a intencionalidade da professora está voltada à obtenção de 

resultados positivos na avaliação externa, isto é, alcançar níveis de proficiência cada vez mais 

altos. Ou seja, um dos fatores principais que a impulsiona em seu fazer não é exatamente a 

necessidade de que seus alunos se apropriem dos conhecimentos, mas sim o resultado em uma 

avaliação pontual. No entanto, mesmo que indiretamente, a professora não deixa de se 

preocupar com o que o aluno esta aprendendo. Tomando como base o que a teoria histórico-

cultural nos diz sobre a intencionalidade, esta deve estar direcionada ao objeto da atividade; 

ao considerar que na atividade pedagógica este objeto é a transformação do indivíduo por 

meio da apropriação do conhecimento (RIGON; ASBAHR; MORETTI, 2010), notamos que 

as atitudes da professora em alguns momentos vêm ao encontro do que se deseja de um 

professor que está em atividade de ensino.  

Considerando o que Rubinstein (1967) diz a esse respeito, ou seja, que os motivos 

têm mais relação com as necessidades sociais do que com as pessoais, podemos compreender 

que Sofia reflete em seu ensino o que a sociedade cobra quanto aos resultados em avaliações 

externas. Isso nos indica que os motivos da professora estão sendo determinados pela busca 

de bons resultados na Prova Brasil. Nessa busca por resultados positivos, observamos que as 

professoras, além de ministrarem os conteúdos buscando abranger tudo aquilo que é avaliado 

na Prova Brasil, elas acabam se tornando dependentes dessa prova para determinar o que será 

ensinado aos alunos e o modo como isso acontecerá. Foi o que ocorreu com a professora 

Paula (MR1-P), na segunda parte deste episódio no momento de reflexão 1, em que ela 

discorre sobre a escolha dos conteúdos ministrados aos alunos. 

 

 

Parte C1. 2 

n Autor Discurso 

1 Wérica Pra te direcionar nessa escolha, o que você tem usado? 
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2 Paula Eu uso o material que foi preparado no Estado, no caderno 5, eu olho nele, olho no livro 

didático, olho em outros livros didáticos e eu tenho olhado muito no que tem caído na Prova 

Brasil. Aquele tipo de problema, eu até tenho colocado pros meus alunos assim, do jeito que 

vem lá. Vêm o problema e as alternativas, e eles têm que fazer o cálculo, né. Acho que na 

primeira prova diagnóstica muitos não sabiam, eles achavam que era só ler e marcar qualquer 

coisa lá. E tem que ler e resolver pra depois por a alternativa correta, né. Então eu olho isso, eu 

olho esse caderno 5 que é um material muito bom, foi elaborado por professor, ele chega, você 

conhece ele? 

3 Wérica Conheço. 

4 Paula Ele chega a ser exagerado. 

5 Wérica É o da reorientação curricular? 

6 Paula É. Eu olho o livro didático deles, outros livros didáticos, né, e as provas. Que as vezes assim, 

na prova não está escrito: é divisores, número primo. Não está escrito fração, mas está lá a 

divisão, a multiplicação o tempo todo. E todas as operações. 

7 Wérica Essas provas oficiais, a Prova Brasil, ela tem interferido muito, em sua escolha de conteúdos, 

no que você tem trabalhado em sala de aula? 

8 Paula Eu acho que sim, ou não? Deixa eu pensar. Mais ou menos. Por quê? Mas é mais pra mais do 

que pra menos, porque quer queira, quer não queira, ela existe, e os meus alunos têm que estar 

preparado pra fazer a prova. 

 

Ao olhar para as atitudes das professoras em sala de aula é possível notar que a 

preparação para a avaliação tem direcionado a escolha dos conteúdos apresentados aos alunos. 

A fala da professora Paula (2) indica que, além de ter a Prova Brasil como uma “indicadora” 

dos conteúdos a serem abordados, ela também está sendo utilizada como modelo de 

exercícios propostos aos alunos: “e eu tenho olhado muito no que tem caído na Prova Brasil. 

Aquele tipo de problema, eu até tenho colocado pros meus alunos assim, do jeito que vem 

lá”.  

Na pesquisa realizada pelo Grupo de Avaliação e Medidas Educacionais 

apresentada em um relatório intitulado A avaliação externa como instrumento da gestão 

educacional nos Estados (DALBEN, 2011) foi possível notar que, tanto no Brasil quanto em 

outros países, como nos Estados Unidos, as consequências de um sistema de avaliação que 

cobra bons resultados e responsabiliza os atores envolvidos pelos resultados alcançados, o 

chamado accountability, produz algumas consequências que não são consideradas desejáveis. 

Observamos “uma tendência dos professores de ensinar para o teste e, dessa forma, inflar 

artificialmente os resultados dos alunos, ao mesmo tempo em que se descuidam das atividades 

e áreas curriculares que não estão sujeitas ao monitoramento” (DALBEN, 2011, p. 44). Isso 

reforça o que vimos no episódio quando as professoras passam a supervalorizar o que é 

solicitado nas provas a fim de que seus alunos alcancem bons resultados, mesmo que esse 

comportamento signifique a priorização de alguns conteúdos e o treinamento dos alunos. 

Respaldados em Moura (2011, p.53, tradução nossa) consideramos que  

O conhecimento matemático é, assim, ao mesmo tempo, um objeto do conhecimento 

e um instrumento de intervenção na realidade da qual o sujeito faz parte. Como 

objeto, ele deve ser aprendido como parte do desenvolvimento da humanidade em 
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sua dinâmica de solução de problemas gerados pelas necessidades da criação de 

instrumentos que ampliam a capacidade corporal dos homens.  

 

A nosso ver, os direcionamentos que as professoras tomam na escolha e 

apresentação dos conteúdos ficam restritos ao conhecimento empírico; não existe uma 

extrapolação desse conhecimento em direção ao conhecimento teórico, não permitindo a 

apropriação dos conceitos matemáticos.  

Nessa busca por situações que colaborem com a preparação dos alunos, muitos 

gestores e os próprios professores têm adotado comportamentos que, de alguma forma, 

contribuam para a melhoria dos resultados nas provas. Esses comportamentos, pautados em 

um ensino que valoriza o conhecimento empírico, levam os professores ao constante 

treinamento dos alunos por meio de exercícios e simulados. Assim sendo, no episódio 

seguinte apresentamos situações representativas das posturas que vão sendo tomadas no 

contexto escolar.  

 

Episódio C2: A busca por elementos que auxiliem no processo de preparação para a 

avaliação 

 

Esta parte do episódio ocorreu no momento de reflexão 1 com a professora Sofia. 

Estava em discussão a importância que ela atribui à realização das provas externas para a 

aprendizagem do aluno e para o dia a dia do professor. 

 

Parte C2.1 

n Autor Discurso 

1 Wérica Professora, nós já temos conversado sobre como a Prova Brasil tem influenciado no 

funcionamento da escola, no funcionamento das aulas de matemática. Em sua opinião, qual 

está sendo a relevância dessa prova para os alunos? 

2 Sofia Ah, eu acho que eles estão trabalhando como sempre, né, com um... Na verdade com a 

consequência, eles tinham que trabalhar com a causa. Então assim, de relevante mesmo que 

vai mudar... nada. A não ser como o professor trabalha, né, por exemplo, pelo fato da gente 

aproveitar que tem essa cobrança e a gente selecionar, porque é a gente mesmo que seleciona 

os conteúdos pra ser cobrado, eu acho que acrescenta assim um conhecimento pra quem 

acompanha. Ele vai aprimorando conhecimentos, ele não vai ficando só naquele conteúdo 

único; abre um leque de possibilidades, de exercícios e tudo mais que as vezes ele não tem 

costume. 

3 Wérica Sai daquele que vem sempre no livro... 

4 Sofia No livro ou o que eu escolheria né, ele acaba nos norteando pro tipo de atividade diferenciada, 

mas em termos de resultados eu acho que não é por aí, né, por essa prova. 

A gente sabe muito bem que a base é que tem que ser mudada, não é essa prova que vai fazer 

com que eles venham... em contra partida assim, a gente já estava trabalhando esse tipo de 

atividade. Pelo menos assim, a gente não tem condições muito de fazer concreto, de fazer algo 

diferenciado na sala, mas no que a gente seleciona o material dos exercícios escritos, tenho 

procurado ser diferenciado. 

Assim, movimentou um pouquinho sim, com certeza, principalmente para aquele professor 



105 

 

que está acostumado a fazer sempre aquela sequência do livro didático. Eu acho que acabou 

sendo positivo nesse ponto aí. 

5 Wérica Então no fazer do professor... ela vai ter mais influência no fazer do professor do que na 

formação direta do aluno. Ela vai acontecer indiretamente no aluno? 

6 Sofia É, vai acontecer [...] porque é muito conteúdo ao mesmo tempo, entendeu? Então aquele, 

como falei, que não tem conhecimentos prévios, ele acaba se perdendo no meio de tanto 

conhecimento, e pra nós assim, é uma vantagem e ao mesmo tempo leva desvantagem, você 

vê eu sou obrigada a de repente ir passando os conteúdos, eu tenho que dar um jeito do que ele 

está aprendendo relacionar com o conteúdo que será cobrado, entendeu? 

Então pro aluno que já não acompanha isso aí é uma coisa além, da uma reviravolta na cabeça 

dele. Agora pro aluno que acompanha não, ali é interessante, ele está sempre... você percebe 

que o aluno que gosta de matemática ele é diferenciado, ele está sempre querendo mais 

alguma coisa, né? Ele gosta disso... 

7 Wérica Tem um novo desafio, né... 

8 Sofia É. E pra gente, a gente também gosta, porque nós gostamos de matemática e tudo mais, mas 

pro aluno que tem dificuldade isso aí é realmente assim muito cansativo, né, dele ter que 

fazer... tem aluno que tem ansiedade com prova e a gente está obrigado a fazer como se fosse 

prova pra ele, né. 

 

O relato de Sofia (2) e (4) nos mostra que para ela um ponto positivo desse 

movimento - a realização da avaliação - provoca na prática dos professores uma busca por 

atividades diferenciadas e que não sejam habituais em sala de aula. Inferimos que, mesmo de 

modo implícito, ela deixa transparecer um posicionamento no sentido de que a utilização de 

materiais (jogos, problemas, recursos didáticos, etc.) é suficiente para que o aluno esteja 

preparado para a prova. Esse posicionamento nos faz retomar o que Fiorentini (1995) diz 

sobre a tendência tecnicista, na qual se encontra a ideia de que o fazer era suficiente pra 

desenvolver as habilidades do aluno. Contudo, observamos que, mesmo sendo considerada 

positiva essa influência sobre a preparação de materiais para o ensino, a professora Sofia 

considera ser esta uma tarefa a mais, gerando desgaste no professor.  

 

Pois é, porque as vezes a gente chega, por exemplo, eu estou chegando 

rouca, cansada por causa disso porque pra chegar numa avaliação dessa 

igual foi feita aí eu tenho que buscar material, eu tenho que ir atrás, eu 

tenho que ... Então é um tempo que a gente se dedica a mais da rotina da 

escola (MR1-S). 

 

Ocorre que essa variação de conteúdos e atividades de forma rápida acaba 

refletindo tanto no desempenho da docente quanto no dos alunos deixando aqueles que não 

têm tanta facilidade com a matemática um pouco confusos (6): “Então aquele, como falei, 

que não tem conhecimentos prévios, ele acaba se perdendo no meio de tanto conhecimento”.  

Ao ser questionada sobre a relevância da prova para o desenvolvimento do aluno, 

a professora responde (2): “Então, assim, de relevante mesmo que vai mudar... nada.” Neste 

trecho a professora demonstra que as avaliações externas do modo como tem sido realizadas 
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não contribuem para que o aluno vá além do que já sabe. As avaliações não produzem no 

estudante a necessidade de aprender; sendo assim, nos baseamos em Moura (2007) para 

afirmar que as ações desenvolvidas na escola devem ser repensadas com o propósito de tornar 

verdadeira a determinação de que é possível dar significado ao que nela se ensina.  

Voltando às contribuições para o professor, notamos que, mesmo colocando a 

prova como algo passível de abrir o leque de possibilidades para o docente (4), o discurso 

recai outra vez nos conteúdos e exercícios: “No livro ou o que eu escolheria, né, ele acaba 

nos norteando pro tipo de atividade diferenciada, [...] movimentou um pouquinho sim, com 

certeza, principalmente para aquele professor que está acostumado a fazer sempre aquela 

sequência do livro didático”. Observamos aí uma contradição, pois, ao mesmo tempo em que 

a busca por apresentar todos os conteúdos cobrados e os exercícios parecidos com os da 

avaliação é um “problema” para o professor, Sofia aponta que há um lado bom nessa situação, 

qual seja, tirar o professor do comodismo. Porém, devemos atentar para o fato de que essas 

condições impostas ao docente apenas reforçam o direcionamento de suas ações para uma 

prática que valoriza o ensino de matemática na solução de exercícios. No relato de Paula, essa 

prática fica bem evidente: 

 

Eu imaginava, igual teve esse simulado, que eles fossem sair muito bem, eu 

esperava que eles fossem sair muito bem, porque lembra que eu comentei 

com você que eu peguei provas da Prova Brasil, trabalhei as questões na 

sala, muitas das questões que você viu nas minhas aulas foram questões 

da Prova Brasil, então esperava que tivesse atingido o mínimo possível, 

mas parece que não atingiu (MR2-P). 
 

A partir dos discursos das professoras notamos que outros elementos têm sido 

introduzidos no fazer desses profissionais juntamente com a Prova Brasil: as provas 

diagnósticas e os simulados. Tendo em conta o relato das entrevistadas, esses testes acabam 

gerando maior desgaste no professor e nos alunos. Ou seja, para as participantes desta 

pesquisa essa avaliação, além de influenciar na escolha dos conteúdos e modelos de 

exercícios, tem gerado maior cobrança quanto à realização de testes e simulados e à 

preparação de materiais diferenciados, entendidos como qualquer material que extrapole a 

utilização do livro didático. Assim, durante todo o tempo em que estivemos em contato com 

as professoras foi possível verificar que o foco delas estava voltado à necessidade de 

apresentar bons resultados nas avaliações. 
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Outro momento em que pudemos observar algumas contradições presentes na 

execução das avaliações externas e no modo como se dá, está representado na parte seguinte 

do episódio. Nesta parte apresentamos um trecho do momento de reflexão 2 com a professora 

Sofia, no qual ela fala sobre a maneira e as circunstâncias em que são realizadas as provas 

externas. 

 

Parte C2.2 

 
n Autor Discurso 

1 Sofia [...] às vezes são feitos vários estudos, diagnósticos são levantados, dados e não sei o quê... E 

de repente caímos na mesma... E há quanto tempo caímos na mesma história de que vai mudar 

e na verdade não muda, porque as avaliações elas continuam tradicionais, cobrando que a 

gente tenha práticas diferenciadas, pede pra gente levar em consideração várias coisas e não 

são levadas com relação ao nosso fazer. A prova disso é a Prova Brasil, não interessa o que eu 

estou fazendo ou como eu estou fazendo... 

2 Wérica E é a mesma prova para todo o Brasil... 

3 Sofia E com data surpresa. Quer dizer, eles vão definir na hora, você é que tem que se ajustar. Então 

você professor está tendo uma carga muito grande né.  

A gente tem que de repente estar sempre flexibilizando nossas ações. Então assim, acho que 

deveria ser mais respeitado esse lado. A questão de que tem uma sequência de conteúdos que 

a gente tem que seguir, para que a gente consiga dar condições pra o aluno ter bons resultados 

nessas avaliações que eles mesmos colocam aí e que continuam sendo tradicionais. Pode 

mudar o instrumento de avaliação, mas na verdade o modo não muda do mesmo jeito. Como é 

classificado do mesmo jeito. Então já que vai ser assim, já que não vai mudar, então vamos 

voltar a classificar nossos alunos também, não vamos mascarar essa classificação, que ela está 

sendo na verdade mascarada e nós na verdade estamos formando excluídos. 

 

Mais uma vez podemos observar neste episódio que os resultados positivos nessas 

avaliações vão se tornando uma necessidade para o professor, o qual passa a buscar meios 

para ampliar as possibilidades de seus alunos terem bons resultados. Para isso reorganizam os 

conteúdos, buscam exercícios semelhantes aos dos testes etc.  

Todavia, a professora Sofia (1) demonstra sua insatisfação com a maneira como é 

conduzida a realização das avaliações externas. Ao retomar o que foi discutido no terceiro 

capítulo sobre os sistemas de avaliação, percebemos que realmente não existe uma 

preocupação, por parte dos implementadores das avaliações, com o que antecede a realização 

dos testes. O que importa a eles são os resultados apresentados pelas instituições de ensino. 

Também por isso cabe refletir sobre os reais benefícios que esse tipo de avaliação traz para o 

contexto escolar. 

Uma situação em que verificamos uma postura que também reafirma essa 

condição de procura de soluções superficiais, e que reforça a ideia da não produção de 

mudanças verdadeiras, pode ser encontrada em Dalben (2011): 
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Muitos dos estudos acessados concluem que o accountability como política pública 

que promete mudanças substanciais fica aquém do prometido [...] ou produz 

resultados superficiais e contraditórios. [...], enquanto os testes high-stakes parecem 

motivar os professores e gestores a mudarem sua prática, as mudanças tendem a ser 

antes meros ajustes superficiais no conteúdo ensinado e no preparo dos alunos para 

as provas do que melhorias permanentes na prática de ensino (p. 44) 

 

Ao fim desses episódios apontamos que uma avaliação que visa assegurar a 

melhoria na qualidade do ensino tem apenas reforçado um ensino utilitarista, levando os 

professores a práticas que não condizem com uma educação humanizadora, como pressupõe 

nosso referencial teórico, e que acreditamos ser a melhor forma de se desenvolver o processo 

educacional.  

Conforme Fiorentini (1995), o que é considerado ensino de qualidade depende do 

ponto de vista de quem a define, para uns pode estar relacionada à formalização de conteúdos, 

para outros com aplicação de técnicas e diminuição da reprovação ou relacionada à formação 

para a cidadania e à preparação do aluno para lidar com problemas do cotidiano. Nesse 

sentido, o que vem sendo considerado qualidade de ensino – obtenção de índices elevados em 

avaliações – não é válido se considerarmos a avaliação a partir da perspectiva histórico-

cultural. 

A avaliação do ponto de vista da perspectiva humanizadora acaba contribuindo 

para que os motivos do professor estejam direcionados ao desenvolvimento humano do aluno. 

Contudo, o que observamos no modo como o ensino vem sendo avaliado indica 

despreocupação com a formação humana do indivíduo e ênfase na memorização e repetição 

de procedimentos, cujo modo de avaliar apenas reforça o que a criança já sabe, classificando-

a com o objetivo de aprovar ou reprovar. E no caso das avaliações nacionais, fica evidente o 

objetivo de ranquear as escolas em termos de “qualidade de ensino” baseado nos níveis de 

proficiência alcançado pelos alunos. Há, então, que se perguntar: que qualidade é essa que 

prioriza um “ensino esvaziado”? Como considerar essa qualidade de ensino se as 

necessidades e motivos do professor não estão voltados à formação humana do indivíduo?  

Se considerarmos apenas o que é exigido nas escolas, a educação do modo que 

está posta, pode ser suficiente para a formação do indivíduo, e até ser considerada de 

qualidade, visto que há uma valorização do sujeito que consegue memorizar, repetir, fazer 

cálculos etc. Contudo, do ponto de vista da perspectiva teórica que assumimos, esse tipo de 

educação não possibilita ao indivíduo um desenvolvimento amplo, com apropriação dos 

conhecimentos teóricos de modo que esses conhecimentos possam ser acessados internamente 

no momento que for necessário. Ou seja: “a educação é entendida [...] como uma via para o 
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desenvolvimento psíquico e principalmente humano, e não como mera aquisição de conteúdos 

ou habilidades específicas” (RIGON; ASBAHR; MORETTI, 2010, p. 28)   

Em forma de síntese podemos descrever a atividade das professoras com base nas 

unidades de análise verificamos que o conteúdo da atividade das professoras é o 

conhecimento empírico, o qual é trabalhado, prioritariamente, a partir das necessidades de 

apresentar bons resultados nas avaliações e satisfazer as cobranças externas. Desse modo, o 

objeto da atividade é a ênfase nos conhecimentos empíricos a fim de que o aluno esteja 

preparado para repetir aquilo que lhe foi ensinado, estando os motivos das professoras 

pautados na realização da Prova Brasil. Essas condições reforçam ainda mais as ações focadas 

em um ensino no qual saber resolver exercícios é o desejado.  

Desse modo, podemos inferir que, ao tomar como base para análise da prática 

pedagógica que o objeto da atividade de ensino é a apropriação dos conhecimentos teóricos 

por parte dos alunos, existe uma barreira que dificulta a ação das professoras no sentido de 

transpor o ensino conteudista, memorístico, repetitivo e que visa satisfazer cobranças 

governamentais. A busca por um ensino que contribua para o desenvolvimento humano do 

indivíduo e que tenha sentido para o estudante fica reprimida por fatores que vão além do 

domínio específico de cada professora.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

Nesta etapa de nosso processo de pesquisa, retomamos alguns pontos que 

consideramos importantes. Olhar a prática pedagógica como sendo a atividade por meio da 

qual o professor se relaciona com o mundo traz implicações para o modo como este lida na 

organização do ensino. No que se refere ao nosso objeto de pesquisa - a prática pedagógica do 

professor - compreendemos que este tem como função ser o mediador entre o conhecimento e 

o aluno. Para tanto, deve organizar o ensino de modo que produza no aluno a necessidade da 

apropriação dos conhecimentos. Podemos dizer, em relação à matemática, que “o motivo de 

ensiná-la é o de colocar os sujeitos em sintonia com o seu coletivo. O motivo de aprendê-la é 

também o mesmo” (MOURA, 2007, p. 60). 

A partir das discussões que foram levantadas – a formação dos professores que 

lecionam matemática no ensino fundamental, o modo como nosso referencial teórico concebe 

a educação numa perspectiva humanizadora e as características das avaliações externas – 

buscamos fundamentar o nosso olhar para a prática pedagógica com o propósito de responder 

nossa pergunta de pesquisa: quais as possíveis relações que se estabelecem entre os motivos e 

o objeto da atividade pedagógica de um professor que ensina matemática no 5° ano do 

ensino fundamental em um contexto de realização da Prova Brasil?  

No decorrer do processo de pesquisa, adentramos o ambiente escolar e 

vivenciamos, mesmo que de forma indireta, a prática de professores que todos os dias se 

colocam frente a necessidades, cobranças e expectativas quanto ao processo de ensino e 

aprendizagem. Assim, a importância de discutir a formação acadêmica dos professores que 

atuam no ensino de matemática para as turmas iniciais se deve ao fato de que o tipo de 

formação recebida interfere diretamente na forma que os professores realizam a prática 

pedagógica, fato observado tanto em nossa pesquisa quanto nas realizadas por Curi (2005), 

Nacarato, Mengali e Passos (2009), entre outras.  

Inferimos que tanto a formação do licenciado em matemática quanto a do 

licenciado em Pedagogia precisam ser repensadas para que o professor de matemática na 

primeira fase do ensino fundamental esteja preparado para lidar com eficácia com os 

conteúdos matemáticos e as questões pedagógicas.  
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Ainda sobre a relação entre a formação e a prática pedagógica, identificamos 

durante a pesquisa em sala de aula sinais de várias tendências pedagógicas nas ações das 

docentes, fato que é explicado por Fiorentini (1995) quando diz que, geralmente, os 

professores apresentam características de mais de uma tendência pedagógica. Assim sendo, 

será que os resultados da aprendizagem dos alunos poderiam ser diferentes caso os 

professores recebessem outro tipo de formação? A partir das informações que obtivemos no 

decorrer da pesquisa percebemos que, apesar de as concepções das professoras sobre o ensino 

e aprendizagem mesclarem algumas tendências pedagógicas (utilitarista, tradicional, 

tecnicista), todas as ações circundam em torno do conhecimento empírico. Este é aqui 

entendido aquele que se baseia apenas nas situações observáveis, ou seja, onde “as 

associações entre os atributos comuns dos objetos ou fenômenos são dominadas somente 

pelos aspectos externos” (ROSA; MORAES; CEDRO, 2010a, p. 78). Ademais, 

compreendemos que esse tipo de abordagem limita o desenvolvimento dos alunos, trazendo 

dificuldades para que eles diferenciem o que é essencial do insubstancial de um objeto ou 

fenômeno, sendo suficiente somente em casos em que o conhecimento das propriedades 

externas possibilite a resolução de problemas práticos (ROSA; MORAES; CEDRO, 2010a).  

Desse modo, em um ensino com foco direcionado às questões cotidianas e aos 

problemas práticos, a preparação para o mercado de trabalho, vem ao encontro do que Rosa, 

Moraes e Cedro (2010a) afirmam: a perspectiva que domina o ensino baseia-se na 

compreensão de que o processo de apropriação dos conhecimentos científicos deva estar cada 

vez mais associado à experiência dos indivíduos. Cabe, então, questionar: este ensino tem 

possibilitado a inserção do aluno no meio social?  

Pelo que observamos, essa inserção no meio social é entendida prioritariamente 

como a preparação do indivíduo para o mercado de trabalho. Podemos ver a ênfase sobre as 

questões cotidianas e vinculadas às experiências até mesmo nas leis e políticas públicas 

destinadas a educação. Na LDB está bem explícito o objetivo de vincular a educação ao 

mundo do trabalho e à formação cidadã. Outro momento em que isso também se apresenta é 

nas avaliações externas. Na caracterização da Prova Brasil de Matemática ressalta-se o foco 

nos problemas relacionados às situações cotidianas (cálculos, estimativas etc.). 

Retomando o que discutimos sobre as avaliações externas, observamos que o 

objetivo expresso pelos implementadores dessas avaliações é assegurar a qualidade do ensino, 

sendo esta qualidade considerada a partir dos resultados do rendimento escolar. Assim, o 

controle do Estado já não está voltado para a base do processo, mas sim para o produto final. 

Nesse contexto, a Prova Brasil fornece dados sobre o rendimento das instituições de ensino; 
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no entanto, questionamos se esses dados não estão servindo apenas para uma segregação nas 

instituições de ensino, um exibicionismo pautado no alcance de níveis mais altos de 

proficiência.  

No decorrer do processo de obtenção, organização e análise dos dados alguns 

aspectos referentes às colocações das escolas nos inquietaram. Ao iniciar a seleção das 

escolas onde buscamos nossos sujeitos de pesquisa, tivemos um resultado que nos deixou, no 

mínimo, curiosos. O número de escolas que se mantiveram no ranking 100 nas três edições da 

prova é relativamente pequeno se olharmos para o intervalo que foi adotado para o ranking. 

Nesse caso, o que estaria causando essa instabilidade das escolas quanto ao rendimento na 

Prova Brasil de matemática? Uma possível resposta para essa situação é o fato de o trabalho 

realizado com os alunos ser muito pontual, isto é, ao desejar que os alunos saiam bem na 

prova, os professores treinam os alunos não havendo uma preocupação com os processos de 

desenvolvimento psíquico e humano do indivíduo. Não há também preocupação com os tipos 

de conceitos que estão sendo formados pelo aluno. 

Nesse cenário, percebemos grande relação entre as ações das professoras e a 

realização da Prova Brasil. Com base nas informações desta pesquisa, notamos que não há 

uma busca por um ensino que realmente possibilite que o aluno desenvolva as habilidades e 

competências indicadas nos descritores da avaliação (ANEXO A); busca-se apenas que ele 

saiba resolver as questões independentemente de sua aprendizagem real. 

Essa preocupação com a obtenção de resultados cada vez mais altos em avaliações 

externas apenas reforçam o que Rubinstein (1967) afirma sobre as atividades do homem ter 

sempre um caráter social.   

Mediante a penetração nas coisas, o homem atua ou influi nos demais seres. Por isso 

o motivo social está implicado, por regra geral, na atividade – como, por exemplo, o 

desejo de cumprir seus deveres sociais, ou destacar-se para achar um 

reconhecimento social etc. (RUBINSTEIN, 1967, p. 619). 

 

A busca por resultados cada vez melhores ganha impulso diante da utilização dos 

dados obtidos na Prova Brasil na composição do Ideb – Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica. O Ideb é utilizado como ferramenta de acompanhamento das metas do 

Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e, a partir desse acompanhamento, o governo 

define a distribuição dos investimentos na educação. Sendo assim, a cobrança sobre os 

professores e gestores das escolas fica cada vez maior. 

Como modo de garantir que os alunos obtenham bons resultados nas provas, 

muitas vezes os professores adotam posturas superficiais, não extrapolam o treinamento para 
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a resolução da prova. Porém, mesmo tendo toda essa cobrança, durante o período de 

observação não presenciamos nenhum tipo de orientação para que os alunos realmente se 

desenvolvessem e para que níveis mais altos de proficiência fossem alcançados. 

Assim, mais do que pensar nos resultados obtidos com a aplicação dessa prova, se 

faz de suma importância pensar como e o quanto ela interfere nas necessidades do professor 

gerando motivos que o impulsionam na prática pedagógica. Essas necessidades podem 

influenciar as atitudes, as prioridades e as escolhas do professor que se vê diante de cobranças 

de resultados cada vez mais altos em uma escala de desempenho. Apesar de convencidos de 

que a apropriação dos conhecimentos pelos alunos deve ser o objetivo principal do professor, 

observamos, no tocante à preparação para a Prova Brasil, que esta em nada auxilia para que o 

aluno tenha o desejo de aprender e para que o professor tenha o desejo de ensinar.  

Visto que a Prova Brasil, como apresentada, representa um instrumento utilizado 

pelo Estado na busca da garantia da qualidade do ensino brasileiro, precisamos entender o 

porquê de essa avaliação não estar produzindo a qualidade desejada nos processos de ensino e 

de aprendizagem. Em que ponto ela está destoando das necessidades dos professores quando 

realizam a prática pedagógica? Como esta pode ser utilizada de maneira eficaz levando o 

professor a um ensino que conduza o aluno à apropriação dos conhecimentos teóricos?  

Sabendo que as avaliações são consideradas o ponto alto da verificação de como o 

ensino tem se desenvolvido, acreditamos que se o professor estabelecesse uma prática que 

levasse seus alunos à apropriação dos conceitos teóricos, consequentemente teriam bons 

resultados nas avaliações. Então, a resolução de problemas que envolvem o cotidiano, como é 

o foco da Prova Brasil de matemática, seria apenas um dos aspectos que os seus 

conhecimentos possibilitariam; na perspectiva histórico-cultural, “o conteúdo do que 

chamamos matemáticas [...] é produto da solução de problemas que as relações humanas 

criam e é o desenvolvimento dos conhecimentos sobre o modo de resolver problemas que se 

constituem no processo humano de generalizar conhecimento” (MOURA, 2011, p. 56, 

tradução nossa). 

Outro ponto importante a ser observado é como os resultados da Prova Brasil são 

utilizados para o aprimoramento da prática dos professores. Fazem-se necessários nesse 

momento questionamentos referentes ao que tem sido feito com as informações divulgadas 

pelo INEP a respeito do rendimento das escolas. Como os professores compreendem o que é 

divulgado? Essas informações são utilizadas na busca por mudanças no modo de organizar o 

ensino com vistas à transformação dos sujeitos? Como isso se dá? Acreditamos que a busca 
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por respostas para estas questões são de grande relevância para que haja mudança qualitativa 

no processo de ensino e aprendizagem.  

Pensar em mudanças no modo de organizar o ensino significa mudanças nos 

motivos que impulsionam o professor. Ao compreender que os motivos eficazes são os que 

realmente impulsionam a atividade, o desejo que os alunos aprendam se apresenta apenas 

como motivo compreensível na prática pedagógica e não motivos eficazes, visto que o ensino 

é realizado visando à aprovação nas avaliações. É certo que os motivos das professoras 

poderiam ser transformados, passando de motivos compreensíveis para motivos eficazes, ou 

seja, se ao invés de ensinar objetivando apenas que os alunos saibam o que irá ser avaliado na 

prova ensinassem impulsionadas pelo desejo de que os alunos se apropriassem dos 

conhecimentos verdadeiramente, certamente essas professoras estariam em atividade de 

ensino. 

Constatamos também na prática das professoras extensa utilização do livro 

didático no trabalho com os alunos. Observamos que os conteúdos ministrados têm sofrido 

grande influência das matrizes de referência. A indagação recai na seguinte situação: essas 

professoras têm alcançado seus objetivos com relação à formação do aluno? Em caso 

positivo, de que maneira isso se dá utilizando predominantemente o livro didático e deixando 

de lado o fato de que a matemática é uma construção humana e as situações vividas pelos 

alunos na sociedade? No que se refere a esses questionamentos, infelizmente, nem mesmo 

para um ensino no qual são suficientes os conhecimentos empíricos, a educação do modo que 

vem sendo reproduzida está conseguindo satisfazer. O que tem sido ensinado não oferece 

fundamento nem mesmo para uma atuação utilitarista da matemática, como pudemos observar 

no discurso de uma das professoras. 

Diante dessas situações, como colocar essas professoras em atividade de ensino 

sem que se perca de vista a necessidade de obter bons resultados em avaliações? Como essa 

necessidade de se desenvolver o ensino, principalmente com fins para a realização de uma 

avaliação externa, poderia ser conduzida de modo a valorizar os conhecimentos teóricos?  

Cientes de que a todo o momento surgem novas questões e problemas a serem 

investigados, voltamos à pergunta principal e propomos uma resposta para o fato de a relação 

estabelecida entre os motivos e o objeto da prática dos professores pesquisados não os colocar 

em atividade de ensino, tal como ocorre na direção que é entendido pela teoria histórico-

cultural. No entanto, acreditamos que essa relação poderá ser transformada a partir do 

momento em que as preocupações e ações dos gestores e professores estiverem voltadas à 
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base do ensino, ao movimento do processo de ensino e à aprendizagem e não apenas para o 

produto final.  

Olhar para trás e perceber todo o caminho que percorremos desde o início deste 

mestrado traz a certeza de que nenhuma atividade é realizada sem que haja uma necessidade 

que a preconize. Iniciamos nossa pesquisa preocupados com situações referentes às práticas 

de professores que ensinam matemática, mas o que construímos vai muito além de dados 

obtidos e análises. Durante o processo fomos nos formando pesquisadores, professores, 

estudantes, fomos nos humanizando.  

Sabemos que há muito a ser feito, mas fica em nós a satisfação de estarmos 

contribuindo, mesmo que de uma maneira tão simples, para que a educação seja repensada de 

modo a contemplar o desenvolvimento psíquico e principalmente humano do indivíduo. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

QUESTIONÁRIO DO PROFESSOR 

 

Prezado (a) Professor (a), 
Este questionário faz parte da pesquisa de campo para minha dissertação de mestrado 

em Educação em Ciências e Matemática e tem como objetivo coletar dados sobre a prática 

docente de professores que ensinam matemática no ensino fundamental. Ao respondê-lo, você 

colaborará na efetivação dessa pesquisa.  

É fundamental que as questões sejam respondidas com honestidade e com a certeza de 

que sua privacidade está garantida, ou seja, o seu nome não será citado em momento algum 

desta pesquisa.   

Antecipadamente agradecemos pela disponibilidade e pelo interesse em respondê-lo.  

Atenciosamente,  

Wérica Pricylla de Oliveira Valeriano 

Aluna do Mestrado em Educação em Ciências e Matemática 

e-mail: wericapricylla@gmail.com 

IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome:________________________________________________________________ 
(O seu nome não será divulgado em hipótese alguma) 

 

Idade:____________________________ Sexo: Feminino (  ) Masculino (  ) 

 

Qual sua formação acadêmica? 

 

(  ) Licenciatura em Matemática 

(  ) Licenciatura em Pedagogia 

(  ) Especialização 

(  ) Mestrado 

(  ) Doutorado 

 

Quanto tempo tem de magistério?  

(  ) Menos de 1 ano 

(  ) De 1 a 3 anos   

(  ) De 4 a 6 anos  

(  ) De 7 a 14 anos  

(  ) De 15 a 24 anos  

(  ) De 25 a 35 anos 

(  ) De 35 a 40 anos 

 

Em quantas instituições de ensino você trabalha? 

(  ) 1 

(  ) 2 

(  ) 3  

(  ) 4  

(  ) Acima de 4 instituições 
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Em quais níveis você atua? 

(  ) 1ª fase do ensino fundamental 

(  ) 2ª fase do ensino fundamental   

(  ) ensino médio   

(  ) Ensino Superior – graduação  

(  ) Ensino Superior – pós-graduação 

 

Qual sua carga horária semanal? 

(  ) Até 20 horas  

(  ) De 21 a 30 horas  

(  ) De 31 a 40 horas  

(  ) Acima de 40 horas 

 

Você possui outra atividade profissional? 

(  ) Sim. Qual?________________________________________________ 

(  ) Não  

 

Na questão 1 classifique as alternativas pelo grau de importância numa escala de 1 a 4, 

considerando como 1 a de maior relevância e 4 a de menor relevância. 

 

1. Qual a função do ensino escolar em relação à formação do aluno? 

(  ) Prepará-lo para uma futura atuação no  “mercado de trabalho”. 

(  ) Adaptá-lo ao meio social em que vive. 

(  ) Prepará-lo para uma participação ativa na sociedade, inculcando valores e 

convicções democráticas. 

(  ) Prepará-lo para o prosseguimento nos estudos, ou seja, para o nível seguinte. 

 

Nas questões 2, 3 e 4 marque apenas uma das alternativas. 

 

2. O que o motiva a exercer o trabalho docente? 

(  ) A satisfação em trabalhar com crianças e jovens  

(  ) O desejo de contribuir com a formação do indivíduo. 

(  ) A remuneração financeira.  

(  ) A necessidade de que a aprendizagem se concretize no aluno. 

(  ) A convicção da importância social do trabalho do professor. 

 

3. O que você utiliza como principal orientação no momento em que você seleciona o 

conteúdo que será ministrado aos alunos durante o ano letivo? 

(  ) Os documentos oficiais – PCNs, Orientação curricular, etc. 

(  ) O livro didático adotado pela escola. 

(  ) Monta seu próprio roteiro. 

(  ) Segue o planejamento dos colegas de disciplina da escola.  

 

4. A preparação da aula de forma sistemática, revendo todos os procedimentos que serão 

realizados em sala de aula ocorre com que frequência? 

(  ) Diariamente  

(  ) Semanalmente 

(  ) Quinzenalmente 

(  ) Mensalmente  

(  ) Bimestralmente 

(  ) Semestralmente 

(  ) Anualmente  

 

Na questão 5 marque quantas alternativas forem necessárias. 

 

5. Qual(is) a(s) principal(is) fonte que você usa para buscar o material que será 

apresentado na aula? 
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(  ) Na Internet. 

(  ) Em livros didáticos 

(  ) Em apostilas 

(  ) Em enciclopédias  

 

Nas questões 6 e 7 classifique as alternativas pelo grau de importância numa escala de 1 a 5, 

considerando como 1 a de maior relevância e 5 a de menor relevância. 

 

6. Que ações são necessárias ao professor de matemática para que ele exerça o trabalho 

docente com qualidade? 

(  ) Discutir e planejar com os colegas e a coordenação as atividades que serão 

realizadas. 

(  ) Conhecer profundamente os conteúdos. 

(  ) Refletir sobre sua prática e avaliá-la observando os pontos que precisam ser 

mudados. 

(  ) Participar de cursos de formação continuada. 

(  ) Atualizar-se constantemente sobre novas metodologias de ensino. 

 

7. Que tipos de conhecimentos são indispensáveis àquele que ensina matemática? 

(  ) Conhecer a história de vida de cada aluno. 

(  ) Conhecer o contexto escolar (gestão, coordenação, público atendido). 

(  ) Conhecer as possibilidades intelectuais dos alunos, seu nível de desenvolvimento, 

suas condições prévias para o estudo. 

(  ) Conhecer bem os conteúdos, os métodos de ensino geral e específico da disciplina. 

(  ) Conhecer as leis brasileiras de educação e o Projeto Político Pedagógico da escola. 

 

Nas questões 8, 9,10 e 11 marque apenas uma das alternativas. 

 

8. Suponha a seguinte situação: 

Um professor de matemática deseja que seus alunos se apropriem do conceito de 

sistema de numeração, então ele propõe uma situação na qual os alunos recebem uma 

carta de um colega que viajou para outro país e que precisa descobrir qual o sistema de 

numeração utilizado por aquele povo. Para isso, os alunos terão que se mobilizarem de 

forma a descobrir qual a “regra” desse sistema, utilizando-se dos seus conhecimentos. 

Em sua opinião essa atividade se caracteriza como: 

(  ) Atividade de contextualização do conteúdo. 

(  ) Atividade desencadeadora do processo de aprendizagem do conteúdo. 

(  ) Atividade diagnóstica dos conhecimentos prévios dos alunos. 

(  ) Atividade de fixação do conteúdo estudado. 

 

9. Suponha a seguinte situação: 

Um aluno com dificuldade de aprendizagem em matemática perde o interesse pelo 

estudo e diz ao professor que não quer estudar.  

Neste caso qual deve ser a atitude do professor?  

(  ) Mandar o aluno para a coordenação da escola, e pedir que ele seja repreendido por 

seu comportamento.  

(  ) Argumentar sobre a importância do estudo e em seguida passar para o aluno uma 

série de tarefas da matéria estudada. 

(  ) Deixar o aluno “de lado”, pois a sala esta cheia e não há como focar em um único 

aluno.  
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(  ) Elaborar atividades que envolvam o aluno em trabalho coletivo, criando um espaço 

de colaboração. 

(  ) Conversar com os pais dos alunos e atribuir-lhes a responsabilidade de incentivar o 

aluno. 

(  ) Utilizar jogos, atividades lúdicas e laboratório de informática para motivar o aluno. 

 

10. Que tipos de atividades você propõe com mais frequência para seus alunos? 

(  ) Resolução dos exercícios do livro. 

(  ) Trabalho de consultas bibliográficas. 

(  ) Uso de vídeos. 

(  ) Resolução de problemas. 

(  ) Atividades com materiais manipuláveis (Ex.: material dourado, blocos lógicos) 

(  ) Uso do laboratório de informática. 

(  ) Jogos. 

(  ) Outra. Qual?______________________________________ 

 

11. Sobre a aprendizagem em matemática é importante considerar que:  

(  ) A aprendizagem do aluno se dá pelo seu esforço, quando este elabora seu 

conhecimento, em suas relações com o objeto de estudo. 

(  ) A aprendizagem do aluno deve partir de suas próprias experiências de vida sendo 

estas o fundamento do conhecimento. 

(  ) A aprendizagem do aluno é garantida pela organização e planejamento minucioso 

das atividades por parte do professor. 

(  ) A aprendizagem é satisfatória quando o aluno recebe o conteúdo do professor e 

consegue reproduzi-lo quando lhe é cobrado. 

(  ) A aprendizagem deve partir das condições materiais e concretas de vida do aluno 

em um processo de tomada de consciência de sua realidade.  

(  ) A aprendizagem precisa ser embasada no trabalho colaborativo entre alunos e o 

professor, dando ênfase a qualidade, e não a quantidade do que é estudado. 
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APÊNDICE B – ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

Roteiro para entrevista 

Orientações: a entrevista será dividida em dois momentos, no primeiro momento 

você gostaria que você falasse sobre sua história: infância e os momentos na escola, escolha 

do curso superior e profissão, situação atual frente a atuação profissional. No segundo 

momento nossa conversa será direcionada por algumas perguntas relacionadas ao que foi 

respondido no questionário. 

 

□ Vida familiar durante a infância. 

 

□ Vida escolar – primeiros anos. 

□ Vida escolar – últimos anos. 

□ Relação com os professores. 

 

□ Professor que seja lembrado por um 

motivo especial. 

□ Experiências que o marcaram como 

aluno. 

 

□ A escolha do curso superior. 

□ Fatores que pesaram no momento 

dessa decisão. 

□ A formação acadêmica. 

□ Experiências que o marcaram como 

aluno. 

□ Experiências que repercutem sobre 

a sua visão de ensinar. 

□ A entrada no magistério. 

□ Inicio da carreira. 

□ Relação com a matemática. 

 

□ Relação com o ambiente escolar. 

□ Relação com os alunos. 

□ Visão da relação ensino-

aprendizagem. 

□ Metodologias de ensino. 

□ Organização do ensino. 

 

□ Perspectiva atual sobre a profissão. 

□ Relação entre vida profissional e vida social. 

□ Situações que o mantem no ensino 
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ANEXO  
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ANEXO A – MATRIZ DE REFERÊNCIA – MATEMÁTICA – 4ª SÉRIE/5° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL  

 

Em Matemática (com foco na resolução de problemas) são avaliadas habilidades e 

competências definidas em unidades chamadas descritores, agrupadas em temas que 

compõem a Matriz de Referência dessa disciplina.  

As matrizes de Matemática da Prova Brasil e do Saeb estão estruturadas em duas 

dimensões. Na primeira dimensão, que é “objeto do conhecimento”, foram elencados seis 

tópicos, relacionados a habilidades desenvolvidas pelos estudantes. A segunda dimensão da 

matriz de Matemática refere-se às “competências” desenvolvidas pelos estudantes. E dentro 

desta perspectiva, foram elaborados descritores específicos para cada um dos quatro tópicos 

descritos.  

Para a 4ª série do ensino fundamental, a Matriz de Referência completa, em 

Matemática, é composta pelos seguintes descritores:  

 

Tema I. Espaço e Forma 

D1 – Identificar a localização /movimentação de objeto em mapas, croquis e outras 

representações gráficas.  

D2 – Identificar propriedades comuns e diferenças entre poliedros e corpos redondos, 

relacionando figuras tridimensionais com suas planificações.  

D3 – Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais pelo número 

de lados, pelos tipos de ângulos.  

D4 – Identificar quadriláteros observando as posições relativas entre seus lados (paralelos, 

concorrentes, perpendiculares).  

D5 – Reconhecer a conservação ou modificação de medidas dos lados, do perímetro, da área 

em ampliação e /ou redução de figuras poligonais usando malhas quadriculadas.  

 

Tema II. Grandezas e Medidas 

D6 – Estimar a medida de grandezas utilizando unidades de medida convencionais ou não.  

D7 – Resolver problemas significativos utilizando unidades de medida padronizadas como 

km/m/cm/mm, kg/g/mg, l/ml.  

D8 – Estabelecer relações entre unidades de medida de tempo.  

D9 – Estabelecer relações entre o horário de início e término e /ou o intervalo da duração de 

um evento ou acontecimento.  



131 

 

D10 – Num problema, estabelecer trocas entre cédulas e moedas do sistema monetário 

brasileiro, em função de seus valores.  

D11 – Resolver problema envolvendo o cálculo do perímetro de figuras planas, desenhadas 

em malhas quadriculadas.  

D12 – Resolver problema envolvendo o cálculo ou estimativa de áreas de figuras planas, 

desenhadas em malhas quadriculadas. 

 

Tema III. Números e Operações /Álgebra e Funções 

D13 – Reconhecer e utilizar características do sistema de numeração decimal, tais como 

agrupamentos e trocas na base 10 e princípio do valor posicional.  

D14 – Identificar a localização de números naturais na reta numérica.  

D15 – Reconhecer a decomposição de números naturais nas suas diversas ordens.  

D16 – Reconhecer a composição e a decomposição de números naturais em sua forma 

polinomial. 

D17 – Calcular o resultado de uma adição ou subtração de números naturais.  

D18 – Calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de números naturais.  

D19 – Resolver problema com números naturais, envolvendo diferentes significados da 

adição ou subtração: juntar, alteração de um estado inicial (positiva ou negativa), comparação 

e mais de uma transformação (positiva ou negativa).  

D20 – Resolver problema com números naturais, envolvendo diferentes significados da 

multiplicação ou divisão: multiplicação comparativa, ideia de proporcionalidade, 

configuração retangular e combinatória.  

D21 – Identificar diferentes representações de um mesmo número racional.   

D22 – Identificar a localização de números racionais representados na forma decimal na reta 

numérica.  

D23 – Resolver problema utilizando a escrita decimal de cédulas e moedas do Sistema 

Monetário Brasileiro.  

D24 – Identificar fração como representação que pode estar associada a diferentes 

significados. 

D25 – Resolver problema com números racionais expressos na forma decimal envolvendo 

diferentes significados da adição ou subtração.  

D26 – Resolver problema envolvendo noções de porcentagem (25%, 50%, 100%).  

 

Tema IV. Tratamento da Informação 
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D27 – Ler informações e dados apresentados em tabelas.  

D28 – Ler informações e dados apresentados em gráficos (particularmente em gráficos de 

colunas). 
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ANEXO B – DESCRIÇÃO DOS NÍVEIS DA ESCALA DE DESEMPENHO DE 

MATEMÁTICA – SAEB 

5° e 9° ano do ensino fundamental 

 

Adaptação da tabela apresentada pelo INEP 

Níveis de 

Desempenho dos 

alunos em 

Matemática 

O que os alunos conseguem fazer nesse nível e exemplos de 

competência 

Nível 0 - abaixo de 

125 

A Prova Brasil não utilizou itens que avaliam as habilidades 

abaixo do nível 125. 

Os alunos localizados abaixo deste nível requerem atenção 

especial, pois ainda não demonstraram ter desenvolvido as habilidades 

mais simples apresentadas para os alunos do 5° ano como exemplo: 

 somar e subtrair números decimais; 

 fazer adição com reserva; 

 multiplicar e dividir com dois algarismos;  

 trabalhar com frações. 

Nível 1 - 125 a 150 

 

Neste nível os alunos do 5° e do 9° ano resolvem problemas de 

cálculo de área com base na contagem das unidades de uma malha 

quadriculada e, apoiados em representações gráficas, reconhecem a 

quarta parte de um todo.  

Nível 2 - 150 a 175 

 

Além das habilidades demonstradas no nível anterior, neste 

nível os alunos do 5° e do 9° ano são capazes de: 

 reconhecer o valor posicional dos algarismos em números 

naturais; 

 ler informações e dados apresentados em gráfico de coluna; 

 interpretar mapa que representa um itinerário. 

Nível 3 - 175 a 200 

 

Além das habilidades demonstradas nos níveis anteriores, neste 

nível os alunos do 5° e 9° anos: 

 calculam resultado de uma adição com números de três 

algarismos, com apoio de material dourado planificado; 

 localizam informação em mapas desenhados em malha 

quadriculada; 

 reconhecem a escrita por extenso de números naturais e a sua 

composição e decomposição em dezenas e unidades, considerando 

o seu valor posicional na base decimal; 

 resolvem problemas relacionando diferentes unidades de uma 

mesma medida para cálculo de intervalos (dias, semanas, horas e 

minutos). 

Nível 4 - 200 a 225 Além das habilidades descritas anteriormente, os alunos do 5° e 

9° anos: 
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 leem informações e dados apresentados em tabela; 

 reconhecem a regra de formação de uma sequência numérica e dão 

continuidade a ela; 

 resolvem problemas envolvendo subtração, estabelecendo relação 

entre diferentes unidades monetárias; 

 resolvem situação-problema envolvendo: 

 a ideia de porcentagem; 

 diferentes significados da adição e subtração; 

 adição de números racionais na forma decimal; 

 identificam propriedades comuns e diferenças entre poliedros e 

corpos redondos, relacionando figuras tridimensionais com suas 

planificações. 

Nível 5 - 225 a 250 Os alunos do 5º e do 9º anos, além das habilidades já descritas: 

 identificam a localização/movimentação de objeto em mapas, 

desenhado em malha quadriculada; 

 reconhecem e utilizam as regras do sistema de numeração 

decimal, tais como agrupamentos e trocas na base 10 e o princípio 

do valor posicional; 

 calculam o resultado de uma adição por meio de uma técnica 

operatória; 

 leem informações e dados apresentados em tabelas; 

 resolvem problema envolvendo o cálculo do perímetro de figuras 

planas, desenhadas em malhas quadriculadas; 

 resolvem problemas: 

 utilizando a escrita decimal de cédulas e moedas do sistema 

monetário brasileiro; 

 estabelecendo trocas entre cédulas e moedas do sistema 

monetário brasileiro, em função de seus valores; 

 com números racionais expressos na forma decimal, 

envolvendo diferentes significados da adição ou subtração; 

 reconhecem a composição e decomposição de números naturais, 

na forma polinomial; 

 identificam a divisão como a operação que resolve uma dada 

situação-problema; 

 identificam a localização de números racionais na reta numérica.  

Nível 6 - 250 a 275 Os alunos do 5º e 9º anos: 

 identificam planificações de uma figura tridimensional; 

 resolvem problemas: 

 estabelecendo trocas entre cédulas e moedas do sistema 

monetário brasileiro, em função de seus valores; 

 envolvendo diferentes significados da adição e subtração; 

 envolvendo o cálculo de área de figura plana, desenhada em 
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malha quadriculada; 

 reconhecem a decomposição de números naturais nas suas 

diversas ordens; 

 Identificam a localização de números racionais representados na 

forma decimal na reta numérica; 

 estabelecem relação entre unidades de medida de tempo; 

 leem tabelas comparando medidas de grandezas; 

 identificam propriedades comuns e diferenças entre figuras 

bidimensionais pelo número de lados e pelos tipos de ângulos; 

 reconhecem a composição e decomposição de números naturais 

em sua forma polinomial. 

Nível 7 - 275 a 300 Os alunos do 5º e 9º anos: 

 resolvem problemas com números naturais envolvendo diferentes 

significados da multiplicação e divisão, em situação combinatória; 

 reconhecem a conservação ou modificação de medidas dos lados, 

do perímetro, da área em ampliação e/ou redução de figuras 

poligonais usando malhas quadriculadas; 

 identificam propriedades comuns e diferenças entre figuras 

bidimensionais pelo número de lados e tipos de ângulos; 

 identificam as posições dos lados de quadriláteros (paralelismo); 

 resolvem problemas: 

 utilizando divisão com resto diferente de zero; 

 com apoio de recurso gráfico, envolvendo noções de 

porcentagem; 

 estimam medida de grandezas utilizando unidades de medida 

convencionais ou não; 

  estabelecem relações entre unidades de medida de tempo; 

 calculam o resultado de uma divisão por meio de uma técnica 

operatória; 

Nível 8 -300 a 325 Os alunos do 5º e do 9º anos: 

 resolvem problemas; 

 envolvendo o cálculo do perímetro ou de área de figuras planas 

desenhadas em malhas quadriculadas; 

 utilizando porcentagem; 

 utilizando unidades de medida padronizadas como 

km/m/cm/mm, kg/g/mg, l/ml; 

 com números racionais expressos na forma decimal, 

envolvendo operações de adição e subtração; 

 estimam a medida de grandezas utilizando unidades de medida 

convencional ou não; 

 leem informações e dados apresentados em gráficos de coluna; 

 identificam a localização de números racionais representados na 
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forma decimal na reta numérica. 

Nível 9 - 325 a 350 Neste nível, os alunos do 5º e 9º anos: 

 reconhecem a conservação ou modificação de medidas dos lados, 

do perímetro, da área em ampliação e/ou redução de figuras 

poligonais usando malhas quadriculadas; 

 identificam fração como representação que pode estar associada a 

diferentes significados; 

 resolvem equações do 1º grau com uma incógnita; 

 identificam diferentes representações de um mesmo número 

racional; 

 calculam a área de um polígono desenhado em malha 

quadriculada; 

 reconhecem a representação numérica de uma fração a partir do 

preenchimento de partes de uma figura. 

Nível 10 - 350 a 375 Além das habilidades demonstradas nos níveis anteriores, neste 

nível, os alunos do 5° e 9° anos: 

 estimam a medida de grandezas utilizando unidades de medida 

convencional ou não; 

 identificam propriedades comuns e diferenças entre poliedros e 

corpos redondos, relacionando figuras tridimensionais com suas 

planificações; 

 calculam o resultado de uma multiplicação ou divisão de números 

naturais. 

Fonte: INEP <http://portal.inep.gov.br/web/prova-brasil-e-saeb/escalas-da-prova-brasil-e-saeb1> acesso em 26 

de abril de 2012. 

 


