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RESUMO  
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. 
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