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RESUMO 

RICCI, Sandra Regina. Programa de Pró-letramento em Matemática: reflexões sobre 

concepções, crenças e a prática de resolução de problemas de uma professora. Dissertação de 

Mestrado. 93f. Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática – 

Programa de Mestrado em Educação e Matemática da UFG, abril de 2013. 

 

Este trabalho teve o propósito de refletir sobre as crenças e concepções, bem 

como as práticas pedagógicas da professora regente do 3º ano B do Ensino Fundamental em 

2011, da Escola Municipal Caraíbas, a qual foi partícipe do Programa de Pró-Letramento em 

Matemática, proposto pelo MEC, como formação continuada dos professores que 

trabalhavam com as séries iniciais, na etapa de 2008/2009. Buscamos questionar e refletir 

sobre mudanças ocorridas na ação pedagógica e as dificuldades encontradas pela professora 

em implementar as inovações propostas pelo programa, a fim de aprimorar a prática de sala 

de aula, o que conduziu à pergunta: Como se manifestam nas concepções e crenças da 

professora, a prática de resolução de problemas que fundamenta o curso de Pró-letramento? 

Para respondê-la, foi realizada uma pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso, com 

observações, in loco, filmagens das aulas de Matemática, bem como entrevista com a 

professora sujeito. Os resultados obtidos nos forneceram dados para que pudéssemos perceber 

que a professora-sujeito, utilizou pouco do que foi proposto pelo Programa de Pró-Letramento 

e, ainda, que a seu modo apropriou-se da metodologia de resolução de problemas em sua 

prática de sala de aula. Assim, percebemos que as concepções e a prática da professora pouco 

se alteraram após participar do curso de formação continuada com duração de seis a oito 

meses, de uma forma intensa e com carga horária alta, como geralmente ocorre com muitos 

professores em exercício de escola pública. 

 

Palavras-Chave: Concepções e Crenças; Formação de Professores; Resolução de Problemas; 

Pró-letramento. 



 

 

ABSTRACT 

 

RICCI, Sandra Regina. Pro-Literacy Mathematics Program: reflections about the conceptions, 

beliefs and the solving problems practice of a teacher.  Dissertation 93 f. Science and 

Mathematics Education Graduate Program – Masters Program in Mathematics at UFG, April 

2013. 

 

This work had the objective to reflect on the beliefs and concepts, as well the 

pedagogical practices, of the ruler teacher of 3rd year B Elementary School in 2011, at the 

Municipal School “Caraíbas”. This teacher was a participant in the Pro-Literacy Mathematics 

Program, proposed by MEC (Ministry of Education), as the continuing formation of teachers 

who was working with the first series, at the period of 2008/2009. We seek to question and 

reflect about the changes in the pedagogical action and the difficulties encountered by the 

teacher when trying to implement the innovations proposed by the program, in order to 

improve the practice in the classroom. This reflection lead to the main question: How are 

manifested, in the teacher’s conceptions and beliefs, the practice of solving problems that is 

the base of the Pro-Literacy course? To answer this question, we conducted a qualitative 

research, a case study, with observations on the spot, films of the Math classes, as well as an 

interview with the teacher. The obtained results have provided us with data, that when 

analyzed, enables us to realize that the teacher, subject of this research, used rather than what 

was proposed by the Pro-Literacy Program, and also, on her own way, appropriated the 

methodology of solving problems in her practice room class. That said, we realize that the 

concepts and practice of the teacher were just a little changed after participating in the 

continuing formation course, course that last six to eight months in an intense dynamic and 

high workload, as usually occurs with many practicing teachers in public schools. 

 

 

 

 

Keywords: Conceptions and Beliefs, Teacher’s Education, Problems Solving, Literacy. 
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“Ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar as possibilidades 

 para a sua própria produção ou a sua construção”. 

 

Paulo Freire (1996, p.25) 



 

 

Introdução 

 

 

Este trabalho apresenta um estudo de caso com o propósito de refletir sobre as 

concepções e crenças de uma professora regente que durante a pesquisa em 2011, trabalhava 

com uma sala de 3º ano do Ensino Fundamental, e verificar se ocorreram mudanças em sua 

prática pedagógica, após a participação no curso de Pró-letramento em Matemática realizado 

no ano de 2008/2009.  Vale destacar que esse programa foi criado e implantado pelo Governo 

Federal juntamente com o Ministério da Educação e as Secretarias de Educação Municipais e 

Estaduais com o objetivo de melhorar a qualidade de aprendizagem para os anos iniciais dos 

municípios e estados, por meio de uma formação continuada oferecida a todos os professores 

das escolas públicas que trabalham na educação básica. 

Um dos focos do curso de Pró-letramento em Matemática é a metodologia de 

resolução de problemas, como uma forma de promover um ensino e aprendizagem que 

proporcione ao aluno desta fase da educação escolar, uma formação mais autônoma, de modo 

que ele seja capaz de fazer o uso da Matemática para corroborar na tomada de decisão em 

toda sua trajetória educacional, não se restringindo ao ambiente escolar. Visto que hoje 

vivemos em uma sociedade grafocêntrica, em que não basta ser alfabetizado, decodificar 

códigos, sejam eles de Leitura/Linguagem ou de Matemática, mas também ser letrado, para 

que possa exercer as práticas sociais de leitura e escrita nesta sociedade.  

Nas últimas décadas, em nosso país, tem-se discutido muito em relação aos 

índices de analfabetismo, e diante dos resultados dessas discussões, o Governo Federal tem 

tomado medidas para proporcionar ao professor – tido como o vilão dos resultados 

insatisfatórios das avaliações – uma formação continuada com a perspectiva de aperfeiçoar a 

sua prática, promovendo uma aprendizagem de maior qualidade ao seu aluno, para que ele 

atinja um desempenho melhor nas avaliações de nível nacional e internacional (SAEB, 

ENEM, PISA). Essa formação continuada foi proposta pelo programa de Pró-letramento, no 

qual foram oferecidos cursos de aperfeiçoamento nas áreas de Alfabetização/Linguagem e 

Matemática. 

O intuíto desta pesquisa foi promover uma discussão em relação à prática de uma 

professora que fora partícipe do curso de Pró-letramento na etapa de Matemática, destacando 

a metodologia da resolução de problemas, como meio de trabalhar a Matemática de maneira 

mais significativa e interessante para os alunos, questionando se a professora regente que é 
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professora-sujeito implantou ou não a metodologia como meio de propor uma aprendizagem 

de melhor qualidade aos alunos, de modo que eles possam satisfazer as exigências da atual 

sociedade. 

Em busca da originalidade e validade para o nosso trabalho, fizemos uma revisão 

bibliográfica em relação à Letramento Matemático, e ainda perpassamos por algumas 

conceituações para colaborar na compreensão dos termos que compõe a problemática, bem 

como a metodologia de resolução de problemas como foco principal de reflexão.  

Para tanto, subdividimos o trabalho em cinco capítulos. O primeiro capítulo, “Das 

inquietações ao caminho da investigação” apresenta os elementos que oportunizaram o 

desenvolvimento dessa pesquisa, descrevendo em primeiro lugar as angústias e inquietações 

diante da minha trajetória profissional e a busca para aprimorar minha prática de sala de aula. 

No segundo momento enfatizamos os caminhos que proporcionaram a investigação, desde a 

escolha do tema, perpassando pela procura da escola-campo, bem como da professora que se 

dispusesse ser sujeito de nossa pesquisa, lembrando que um dos critérios dela foi a 

participação no curso de Pró-letramento em Matemática e trabalhar com anos iniciais, por 

acreditar que se o professor que busca inovações para sua prática de sala de aula, oportuniza 

ao aluno ter uma formação mais contextualizada, possibilitando a tornar um cidadão 

autônomo e reflexivo. A partir daí formalizamos o questionamento que delineia o trabalho. E 

ainda, na última seção deste capítulo, descrevemos os passos seguidos, bem como os 

instrumentos utilizados e as conceituações para execução da pesquisa, obtendo com apoio o 

referencial teórico de autores como Ludke e André (1986), Viana (2003), Fiorentini e 

Lorenzato (2007), Michaliszyn e Tomasini (2007) a fim de relatar a metodologia utilizada 

para dar consistência e validar este trabalho. 

No segundo capítulo, “Compreendendo concepções e práticas do professor de 

Matemática” fizemos uma revisão bibliográfica acerca de concepções e crenças baseando-se 

em Cunha (2003), Ponte (1992) e Cury (1995), e práticas em Sacristán (1995), Perrenoud 

(1993), Canavarro (1995) para compreender as conceituações, e também as relações 

estabelecidas entre os termos. Essa leitura nos reportou que crenças, concepções e práticas de 

um professor de Matemática estão intimamente relacionadas. 

No terceiro capítulo, “Uma compreensão sobre letramento” nos reportamos a 

compreender os termos letramento, letramento matemático e resolução de problemas, diante 

da importância de esclarecê-los e depreendê-los por fazer parte dos princípios do programa de 

formação continuada Pró-letramento em Matemática, proposto pelo Governo Federal com o 

objetivo de elevar a educação a outro patamar qualitativo. Busca-se ainda atender todos os 
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professores que trabalham com os anos iniciais, que possam oferecer aos seus alunos um 

ensino e aprendizagem mais inovador, fazendo com que eles, não apenas aprendam a ler, 

escrever, identificar os códigos e expressões matemáticas, mas também aprenda a fazer o uso 

dessa Matemática na sua formação como cidadão. Observamos ainda, que um dos caminhos a 

ser seguido para que isso aconteça, é que os professores façam o uso da metodologia da 

resolução de problemas, que nos propomos a discutir na última seção. 

No quarto capítulo, “Descrição e análise da literatura proposta no Pró-letramento” 

apresentamos os atores desse programa, seus objetivos e a necessidade da implantação de um 

programa que abrangesse todos os professores que trabalham com os anos iniciais, pois o foco 

eram os alunos dessa fase da aprendizagem. Contemplamo-nos ainda, com a leitura dos 

fascículos do material didático utilizado no curso, em que os professores foram partícipes, e 

compreendemos que este esteve apoiado na metodologia de resolução de problemas, 

consistindo em um meio inovador de trabalhar com alunos da educação básica, de modo que 

eles vivenciem uma educação escolar mais significativa e de qualidade. 

No quinto e último capítulo, “Análise dos resultados da investigação” fizemos 

uma análise cuidadosa dos dados obtidos durante a investigação. Diante das informações 

oferecidas pela professora-sujeito durante as observações e a entrevista, refletimos sobre o 

desenvolvimento do curso de Pró-letramento, assim como a compreensão da professora-

sujeito em relação à metodologia de resolução de problemas e sobre sua apropriação dessa 

metodologia em prol da mudança de sua prática de sala de aula.  

Nas considerações finais elencamos os resultados da pesquisa, que nos 

oportunizaram evidenciar e compreender as conclusões do trabalho em função da 

intencionalidade investigativa, pauta na problemática e no referencial teórico apropriado.  

 

 



 

 

 

Capítulo 1 

 

Das inquietações ao caminho da investigação 

 

Neste capítulo serão enfatizados os elementos que foram surgindo e consolidando 

os caminhos que oportunizaram o desenvolvimento dessa pesquisa. Na primeira seção, 

apresento minhas inquietações, que foram aumentando concomitantemente com a prática de 

sala de aula, por ser professora de cursos superiores, que têm em suas matrizes curriculares a 

Matemática como disciplina base, uma vez que procurava fazer reflexões acerca do meu 

trabalho, questionando a qualidade das minhas aulas. A segunda seção é destinada a dar luz 

aos elementos que formalizaram a pergunta deste estudo. E na última seção foi dedicada à 

apresentação do caminho metodológico investigativo, bem como, aos instrumentos de coleta 

de dados que abarcassem o desenvolvimento do nosso projeto.  

 

Caminhos percorridos para construção de uma pesquisa. 

 

 Nos últimos quinze anos, atuando como professora em Instituições de Ensino 

Superior (IES), inquietações foram surgindo, me levando a refletir sobre minha prática 

pedagógica em sala de aula. Neste longo período fui responsável por ministrar disciplinas da 

área de Matemática em cursos superiores de Ciência da Computação, Engenharia Elétrica, 

Engenharia Civil, Engenharia Mecatrônica, Engenharia da Computação, Administração de 

Empresas, Farmácia, Nutrição e Odontologia. Questionamentos levantados pelos alunos 

foram frequentes, em relação às aplicações e necessidade da Matemática para esses cursos. 

Não compreendiam, muitas vezes, os motivos da presença de disciplinas da área da 

Matemática nos currículos das graduações citadas anteriormente. 

 A minha trajetória profissional teve a maior parte destinada a cursos superiores 

em universidades privadas, atuando em diversas áreas que têm a Matemática como 

conhecimento da formação básica. Ao longo do tempo fui percebendo que os alunos 

ingressantes chegavam, cada vez mais, com deficiências de aprendizagem em nível da 

educação básica. Vale lembrar que muitos deles, são advindos de escolas públicas municipais 

e estaduais, de bairros onde as classes são menos favorecidas economicamente (Revista 
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Brasilis, 2012). Deste modo, esse foi o principal motivo que me levou a buscar uma 

investigação sobre a formação inicial dos educandos que apresentassem esse perfil. Acredito 

que o início da educação escolar é um período fundamental para estabelecer um significativo 

desenvolvimento de competências e aprendizagem de conhecimentos dos alunos, que servirão 

de alicerce para futuras formações. 

 Também alguns dos ingressantes são aqueles que ficaram um tempo fora da 

escola após terminar o Ensino Médio. Estes, primeiramente, interrompem seus estudos para 

dedicarem-se ao mercado de trabalho, estabelecendo-se financeiramente. Acabam por deixar 

em segundo plano a sua formação superior. Desta maneira, ao olhar o perfil desses 

ingressantes têm-se que são heterogêneos em relação à idade, classe social, cultura, bem 

como, apresentam diversidade quanto ao domínio de conhecimentos prévios no campo da 

Matemática.  

 Alguns se assustam quando são informados de que a Matemática está presente nas 

matrizes curriculares da graduação que começaram a cursar. Ficam inquietos e questionam 

sobre (re) aprender aquela Matemática “estudada” na educação básica. Muitas vezes afloram 

perguntas como: Quando necessitarei usar Matemática? Para que usarei a Matemática se o 

computador faz tudo? Onde aplicarei essa Matemática? 

Como professora, tinha que me desdobrar em busca de respostas para essas 

perguntas, já que não fazia sentido deixar que os alunos permanecessem com essas dúvidas. A 

frustração de não ter como respondê-las aumentava a cada dia. Em função das respostas 

vazias, sem contextualização que apresentava aos alunos, senti necessidade de aperfeiçoar 

minha prática pedagógica. Minha formação estritamente em Matemática já não era mais 

suficiente para atender aos novos questionamentos dos alunos da atualidade.  

Diante das dificuldades apresentadas pelos alunos, percebi que as dúvidas 

expostas por eles, no início da graduação acerca de conhecimentos matemáticos básicos, eram 

advindas dos anos anteriores da formação escolar. Eram inúmeras as questões: Quais os 

motivos que levam alunos ingressantes a chegarem ao ensino superior com tanta dificuldade 

em Matemática básica? O que vem ocorrendo nos Ensinos Fundamental e Médio que levam 

essas dificuldades serem tão visíveis?  Em virtude desses questionamentos, busquei caminhos 

para realização dessa pesquisa. 

Desse modo, boa parte das considerações e pressupostos que delimitaram o tema 

da pesquisa, provém das experiências vivenciadas como professora universitária, ministrando 

disciplinas de Matemática Básica, Cálculo I, Estatística e Bioestatística, entre outras, que 

fazem parte das matrizes curriculares dos cursos supracitados. 
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Neste contexto, com o tempo senti que precisava me qualificar mais para lidar 

com essas questões emergidas da sala de aula. Compreendi, então, que necessitava de buscar 

uma formação continuada. Sob a perspectiva de ingressar no Programa de Mestrado em 

Educação em Ciências e Matemática, durante o ano de 2009, cursei como aluna especial as 

disciplinas Teoria de Aprendizagem de Ensino, História e Filosofia de Ensino. Foi quando me 

identifiquei com seus objetivos, entre eles, entendi mais sobre o sistema educacional 

brasileiro. Diante das discussões e textos propostos pelas duas disciplinas, minhas angústias 

foram aumentando na medida em que me dispunha compreender um pouco mais a realidade 

do ensino público, ou seja, o funcionamento das políticas públicas do Ensino Fundamental e 

Médio. No ano seguinte ingressei como aluna regular no programa de mestrado supracitado, 

em que as primeiras atividades propostas foram as disciplinas Metodologia da Pesquisa 

Educacional em Ensino de Ciências e Matemática, Formação de professores e Avaliação da 

Aprendizagem Escolar.  

Desde o início, o programa de Mestrado já me proporcionava várias reflexões que 

contribuíram para a compreensão do contexto investigativo, possibilitando-me refletir sobre a 

temática da pesquisa e conduzindo-me à proposição da questão investigativa. Nessa 

perspectiva, oportunizou-me adentrar no universo escolar da Educação Básica, em que viesse 

a debater e investigar a aproximação entre a formação de professor e o processo de 

aprendizagem de alunos de escola pública – sujeitos que poderão ser no futuro alunos do 

Ensino superior. 

 

O caminho da construção da pesquisa 

 

Neste momento, a busca de elementos que pudessem fomentar a pesquisa, no 

sentido de elaborar um trabalho que pudesse contribuir para a formação dos professores que 

trabalham nas séries iniciais e compreender como tem sido a prática de sala de aula por meio 

de metodologias que utilizam a resolução de problemas.  Acreditamos que se o professor se 

prepara, busca inovações para suas aulas, procura formação continuada, então é possível que 

ele oportunize formação básica de qualidade para os educandos nessa fase de aprendizagem. 

Assim, as dúvidas no decorrer da vida do educando em relação aos conhecimentos 

matemáticos poderiam amenizar tanto na, quanto fora da escola. 

Neste contexto, em contato com uma professora da rede municipal – pesquisadora 

na área de Letramento em Linguística – ao expressar as angústias acerca do tema de 
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investigação, obtivemos indicações de leituras de artigos sobre letramento e letramento 

matemático, despertando-me interesse em relação ao assunto apresentado pela professora 

pesquisadora. Por meio de uma cuidadosa varredura da literatura e reflexões sobre letramento, 

letramento matemático e resolução de problemas emergiu o caminho a ser seguido para o 

desenvolvimento da investigação que se iniciava.  

A revisão da literatura desvelou-nos que o Ministério da Educação havia proposto 

um programa de formação continuada objetivando atender professores efetivos das redes 

municipais de ensino, intitulado Pró-Letramento (nas áreas de Alfabetização e Linguagem e 

de Matemática), buscando a melhoria da qualidade da aprendizagem nessas áreas. Para tanto, 

oferecia um curso formação continuada que viesse contribuir com a prática de sala de aula dos 

professores que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

Nesta perspectiva decidimos que a investigação trataria das práticas e concepções 

do professor de Matemática a partir da formação continuada realizada no campo de um curso 

sobre letramento matemático, focando a resolução de problemas, como viés principal do curso 

de Pró-letramento em Matemática.  

O primeiro passo foi a busca por uma escola-campo que aceitasse colaborar com a 

nossa investigação. Um importante critério para sua escolha foi o fato de possuir professores 

participantes do programa Pró-Letramento na área de Matemática e que estivessem dispostos 

a ser sujeitos. Por indicações de algumas pessoas obtive informação de que a Escola MEI, 

localizada no Bairro Caraíbas, no município de Aparecida de Goiânia – Goiás, tinha três 

professores que participaram do curso de formação do programa Pró-Letramento – de um 

total de 21 pertencentes ao quadro de docentes da rede municipal de ensino.  

Convidei as três professoras para uma reunião e fiz uma breve exposição sobre a 

pesquisa a ser desenvolvida, dizendo que gostaria de realizar uma investigação em sala de 

aula, fazendo observações e filmagens durante suas aulas de Matemática. Apenas uma se 

dispôs a colaborar na condição de professora-sujeito, a professora MR – que trabalhava a dez 

anos da Escola MEI, como regente da turma de 3ª ano do Ensino Fundamental. 

A professora-sujeito MR autorizou-me a observar suas aulas de Matemática, e 

também contribuiu com importantes informações, como por exemplo, o uso da proposta do 

curso de Pró-Letramento e as relações existentes com a proposta pedagógica no âmbito das 

dificuldades enfrentadas e viabilidade de desenvolvimento da proposta.  

A partir daí, realizamos reflexões acerca das práticas e concepções do professor de 

Matemática e suas relações com o letramento matemático, assumindo como foco a resolução 

de problemas. Assim, busquei olhar a prática da professora regente, que era professora-sujeito 
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MR, de modo que evidenciasse situações que pudessem relacionar a Matemática escolar com 

o letramento matemático, fazendo o uso da metodologia de resolução de problemas, sabendo 

que a professora fora participante do curso de formação continuada de Pró-letramento em 

Matemática, proposto pelo MEC. Deste modo, emergiu a pergunta de pesquisa deste trabalho: 

Como se manifestam nas concepções e crenças da professora, quanto à prática de 

resolução de problemas que fundamenta o curso de Pró-letramento? 

A forma como a Matemática vem sendo abordada na escola está tornando-a cada 

vez mais desinteressante e sem sentido para o educando, não levando em consideração as 

relações entre a realidade da prática pedagógica acerca do ensino da Matemática e o cotidiano 

do alunado vivido em seu contexto sociocultural. Neste sentido, vale lembrar que a professora 

atua diretamente com o aluno e o aperfeiçoamento de sua prática, na sala de aula, corrobora 

para o aprimoramento da aprendizagem do aluno, preparando-o para a vida dentro e fora dos 

muros da escola, fornecendo meios para que os alunos possam participar da resolução de 

problemas de maneira inesperada em suas vidas. Serviram como pressupostos teóricos as 

ideias de D’Ambrosio (2001), que afirma: 

 

Dentre as distintas maneiras de fazer e de saber, algumas privilegiam comparar, 

classificar, quantificar, medir, explicar, generalizar, inferir e, de algum modo, 

avaliar. Falamos então de um saber/fazer matemático na busca de explicações e de 

maneiras de lidar com o ambiente imediato e remoto. Obviamente, esse saber/fazer 

matemático é contextualizado e responde a fatores naturais e sociais. (p.22 ) 
 

A proposta do Pró-letramento é proporcionar esse aprimoramento por meio de 

formação continuada – uma das perspectivas é justamente a resolução de problemas com o 

intuito de envolver os alunos na construção, resolução e interpretação de problemas – a todos 

os professores que trabalham nos anos iniciais em escolas municipais de todo o país.  

 A professora MR, foi partícipe do curso de Pró-letramento em Matemática, por 

isso pretendemos nessa pesquisa compreender como se manifestavam nas concepções e 

crenças dela, quanto à prática de resolução de problemas para proporcionar ao aluno uma 

Matemática Escolar mais contextualizada, para satisfazer os objetivos do letramento 

matemático. Para tanto, caberia investigar como a metodologia de resolução de problemas 

poderia corroborar para que o ensino aprendizagem dos alunos fosse realizado, de uma 

maneira mais significativa em relação ao uso da Matemática nas mais variadas situações, 

tornando estes alunos mais reflexivos, criativos e capazes de se posicionar diante de 

problemas, sendo capazes de tomar de decisões em seu meio socioeconômico e cultural.  
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O que se observava em nível prático e teórico na referida escola era o predomínio 

da pedagogia da memorização, repetição infindável de exercícios e atitudes comandadas 

somente pelo professor e livros didáticos que continuam sendo os mesmos para todo o país. 

Além desses aspectos, os alunos não viam sentido na Matemática da forma como estava sendo 

trabalhada na escola, ficando cada vez menos interessados por ela, já que o distanciamento do 

seu ensino com situações que ocorrem na sociedade era evidente.  

O governo federal utilizando os resultados do Pisa, que tem o objetivo de produzir 

indicadores que contribuam para a discussão da qualidade da educação, nos países 

participantes, a fim de proporcionar melhorias nas políticas públicas, tem apresentado ações 

em outra direção, beneficiando à indicação de medidas mais eficaz na política do livro 

didático, programas de formação continuada oferecidos para professores do Ensino 

Fundamental, ou seja, propondo ações de aperfeiçoamento na formação dos professores que 

atuam nos anos iniciais.  

 

Caminho de coleta de dados e seus instrumentos 

 

No primeiro momento, com o intuito de fazer o uso de um método que 

possibilitasse tratar os elementos necessários para a pesquisa, foi realizada uma revisão 

bibliográfica sobre o assunto a partir do que Ludke e André (1986), Viana (2003), Fiorentini e 

Lorenzato (2007), Michaliszyn e Tomasini (2007), Bogdan e Biklen (1994), Yin (1989). 

Além disso, procuramos definir o tipo e a metodologia de pesquisa que melhor oferecesse os 

suportes necessários aos seus objetivos. 

Assim, pode-se afirmar que esta pesquisa situa-se em uma abordagem qualitativa 

por meio de um estudo de caso, segundo Ludke e André (1986), devido ao fato de investigar a 

manifestação das concepções e crenças da professora, em relação à prática de resolução de 

problemas, como foco do programa de Pró-letramento em Matemática.  Pretendeu, assim, 

buscar o ambiente natural como fonte direta, e vislumbrar meios que pudessem contribuir 

com o ensino da Matemática em sala de aula.  

Este tipo de metodologia está ganhando aceitação e credibilidade na área da 

educação, mais precisamente na investigação de questões relacionadas à escola. Para 

corroborar com essa ideia, pode-se reportar a uma conceituação de pesquisa qualitativa que, 

segundo Bogdan e Biklen (1994), é classificada por cinco características básicas: o ambiente 

natural é a fonte direta dos dados e o instrumento principal é o investigador; o material obtido 
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por meio da descrição de pessoas, acontecimentos, documentos, entre outros, são de extrema 

importância, já que os dados são, em sua maioria, descritivos; o interesse do pesquisador é 

verificar como o problema se manifesta nos procedimentos e no cotidiano; as concepções dos 

sujeitos da pesquisa destacam a atenção especial do pesquisador; a análise de dados segue um 

procedimento indutivo. 

Dessa forma, a investigação de natureza qualitativa é não-experimental, sendo 

usada quando se pretende compreender e explicar um fenômeno, não procurando indagar 

relações casuais com o intuito de prever acontecimentos. O estudo do professor, como ser 

humano que está integrado numa determinada comunidade, não é uma tarefa simples. Daí que 

na maior parte das situações educacionais é complexo o fato de controlar todas as variáveis 

que surgem, como durante esta pesquisa.  

De acordo com as ideias apoiadas por Yin (1989), a escolha da metodologia a usar 

numa investigação "depende de três condições: (i) o tipo de problema colocado pela 

investigação; (ii) o controle que o investigador tem sobre a situação; (iii) onde se situa o foco 

do estudo, num fenômeno histórico ou num contemporâneo" (p. 13). Quando se trata da opção 

por estudo de caso, como se trata essa pesquisa, que não fornece claramente as fontes de 

evidência, não é simples a separação das variáveis a serem analisadas, fugindo ao controle do 

investigador.  

Mas Lüdke e André (1986) referem que "o estudo de caso é o estudo de um 

caso (...) e incide naquilo que ele tem de único, de particular" (p. 17). As mesmas autoras 

indicam algumas particularidades destes estudos: estudos de caso estão orientados para a 

descoberta, valorizam o contexto, pretendem retratar a realidade de uma forma 

aprofundada e clara, mobilizam múltiplas fontes de informação, utilizam uma linguagem 

acessível ao leitor.  

Neste contexto, podemos nos alicerçar no aporte teórico destacado acima, pelo 

fato de estudarmos o caso de um professor, que, em função dos instrumentos de pesquisa, 

proporciona um número grande de informações a serem analisadas, deixando evidente o 

local e o contexto social da escola-campo, e mais, o investigador não teria qualquer 

controle sobre os resultados apresentados para o momento da sua análise.  

Ao identificarmos a metodologia a ser utilizada e conhecendo um pouco sobre 

ela, tornou-se importante refletirmos sobre a escola e a professora sujeito da pesquisa. Para 

tanto, como palco da pesquisa, adotamos a Escola MEI, localizada no Bairro Caraíbas no 

município de Aparecida de Goiânia. Foi escolhida de forma estratégica pela sua 



23 

 

 

localização, por se situar em um bairro isolado de outras escolas municipais e da região 

central, e ainda, por ser uma comunidade com características específicas daquele local. 

A professora sujeito MR tem magistério, fez graduação em Administração de 

Empresa e hoje é graduanda do curso de Pedagogia – vale destacar que em 2011 quando 

foi realizada a observação em sala de aula, a professora-sujeito cursava o 3º período do 

curso de Pedagogia. É professora regente há mais de dez anos daquela escola, exercendo 

atualmente a docência em uma das turmas 3º ano do Ensino Fundamental. 

Em seguida, seria importante verificar a disponibilidade e o interesse da 

professora sujeito em participar da pesquisa – ao longo do segundo semestre do ano letivo de 

2011e primeiro semestre letivo de 2012. Um contato prévio foi feito com a direção da escola 

para confirmar os dados em relação à prática da professora e garantir o espaço escolar para o 

desenvolvimento da investigação. 

Para dar continuidade, foram obtidas as autorizações junto à Secretaria de 

Educação de Aparecida de Goiânia, direção da escola e a professora sujeito, as quais constam 

do Apêndice1. Esses documentos tiveram a finalidade de garantir a presença desta 

pesquisadora, na escola e na sala de aula da professora-sujeito, durante quatro aulas de 

Matemática por semana. Para tanto, as autorizações – com assinaturas das partes envolvidas 

no Termo de Consentimento Livre e Esclarecidas tiveram como propósito corroborar para a 

coleta de dados que viessem apresentar representações e elementos do contexto da 

investigação. 

Foram realizadas, inicialmente, seis semanas de observação semiestruturada que 

segundo Vianna (2003, p. 26) “consiste na possibilidade de o observador integrar a cultura 

dos sujeitos observados e ver o 'mundo' por intermédio da perspectiva dos sujeitos da 

observação”, e como participante porque “o observador se envolve nas atividades do grupo 

sob observação” (VIANNA, 2003, p.18). Deste modo, no primeiro dia de observação, no 

início da aula, por envolver gravações em vídeo, os alunos ficaram curiosos, meio dispersos 

de início, mas logo se acostumaram e a professora propôs as atividades de maneira natural.  

Assim sendo, diante da maneira como foi programada a coleta de dados, não seria 

possível o investigador não se envolver com os alunos em suas atividades propostas pela 

professora regente. As crianças do 3º ano B, sala de aula campo da pesquisa (apesar de 

algumas serem tímidas) são bem comunicativas e logo foram perguntar sobre a pesquisa e 

porque estávamos na sala de aula num emaranhado de perguntas. 
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Para coleta de dados foram utilizamos recursos, tais como, filmagens, caderno de 

campo, questionário sócio-econômico para os alunos e entrevista semi-estruturada com a 

professora sujeito, buscando uma reflexão a respeito dos questionamentos elencados na seção 

anterior. Durante as observações e filmagens, procuramos entender como aconteciam as aulas 

da professora sujeito, acerca das questões levantadas no decorrer do trabalho.  

O caderno de campo foi utilizado como um meio de anotar elementos importantes 

que ocorriam durante a aula, em relação à forma da professora desenvolver sua prática de 

aula, por exemplo. O questionário sócio-econômico, no intuito de conhecermos um pouco do 

meio sociocultural e econômico dos educandos que a professora-sujeito vinha trabalhando. E 

por último realizamos a entrevista, a fim de levantar dados que não conseguimos observar 

mediante outros meios, e também aqueles que só dependiam da maneira como a professora 

concebia e implementava algumas situações particulares da sua prática. 

 Para analisar os dados coletados durante a pesquisa de campo, fizemos uma 

descrição e análise dos vídeos, do caderno de campo, do material didático utilizado no curso 

de formação Pró-Letramento e da entrevista com a professora sujeito. Propomo-nos então, a 

fazer uma reflexão acerca das ações implementadas na sala de aula, observando se a 

participação da professora no programa reverberava em sua prática e concepção pedagógica – 

neste sentido, a compreensão acerca das atividades propostas pelos fascículos do programa se 

fazia necessária. Sendo assim, fizemos uma triangulação dos dados de nossa pesquisa, a partir 

dos dados observados, da entrevista e do aporte teórico que referencia esses dados. 

 E com isso, nos propusemos a perceber na prática da professora se, após 

participar de uma formação continuada, teria ocorrido algum tipo de mudança na sua 

concepção e prática, principalmente no âmbito da resolução de situação problema. Neste 

sentido, buscamos perceber se ela apropriou ou não do uso da metodologia de resolução de 

problemas, no decorrer das suas aulas, e como ela entendia essa metodologia, contemplando a 

proposta do programa em Pró-letramento em Matemática.  

Portanto, esperava-se que a professora, que participou do curso de Pró-

Letramento, realizasse reflexões sobre sua prática de sala de aula, de modo a instrumentalizar 

e construir caminhos que viessem a aproximar a Matemática Escolar dos conhecimentos 

específicos que os alunos utilizam fora da escola, proporcionando uma aprendizagem mais 

significativa em termos da Matemática no campo da resolução de problemas.  

 



 

 

Capítulo 2 

 

Compreendendo concepções e práticas do professor de 

Matemática. 

 

Seria uma ilusão pensar que a educação é um processo desvinculado da política, 

neutro e imune às influências que emergem do pensamento e das ações dos sujeitos e do 

contexto em que eles vivem. O processo de educação ocorre como resultado das relações 

entre os indivíduos, quer seja no âmbito familiar, escolar ou social, os quais agem em função 

de ideias, crenças, concepções, conceitos e representações, sendo assim, subordinados às 

influências ideológicas. A formação do professor não se resume apenas em sua qualificação 

acadêmica, mas carrega uma série de elementos de sua vida, como ser humano que faz parte 

do mundo. 

Este capítulo, subdividido em três seções, é destinado a uma revisão da literatura 

acerca dos termos crenças, concepções e práticas pedagógicas. Pretendemos apresentar um 

panorama em relação a seus conceitos, bem como, as relações entre eles, quando existirem. 

Para tanto, nos pautamos em autores que se preocupam em esclarecer esses termos, 

lembrando que há uma vasta literatura, quando se refere a crenças e concepções, porém o 

mesmo não se pode dizer quanto às práticas pedagógicas, ou simplesmente práticas. 

Ressaltamos que vários autores se referem ao termo práticas apenas como ações do professor 

em sala de aula, ainda nos últimos anos, essa visão tenha sofrido mudanças frente à 

necessidade de (re) pensar a prática do professor, tanto em sala de aula, quanto fora dela. 

 

Panorama sobre concepções e crenças 

  

Nesta primeira seção faremos uma reflexão sobre os termos crença e concepção, a 

fim de compreendermos se podemos ou não dissociá-los. No entanto, ora nos referimos aos 

termos no singular, quando nos reportamos ao conceito, ora no plural, por acreditarmos que a 

formação de um ser humano, não se reduz a uma crença, ou a uma concepção, mas sim a um 

conjunto delas. Com isso, atentaremos inicialmente sobre os significados que se tem dado as 



26 

 

 

conceituações de crenças e concepções, que poderão colaborar com o solo teórico de nossa 

pesquisa.  

O termo “concepção” apresenta várias acepções em meio à produção científica, 

em particular, no contexto da Matemática. A pioneira em referências sobre o tema foi a 

literatura inglesa, que apresenta, com mais frequência, “crença” (beliefs), do que “concepção” 

(conceptions). A tradução para a língua portuguesa do termo beliefs não é exclusiva, uns o 

adotam como “crença” e outros como “concepção”. Referem que Dicionários contemporâneos 

(Priberam, Aurélio, entre outros), crenças podem ser entendidas como ação de acreditar na 

verdade, convicção íntima de opinião que se adota com fé; e concepção é a capacidade, ato ou 

consequência de compreender e/ou perceber alguma coisa, maneira pessoal de enxergar, sentir 

entre outras. 

Percebemos então, que ao mencionarmos o termo crença, podemos destacar as 

ações de uma pessoa – seja no âmbito pessoal ou profissional – ao acreditar que suas atitudes 

estão sendo compatíveis com a realidade do ambiente escolar, ou não, que atua de uma forma 

muito particular. Assim, podemos observar que a forma de agir de um profissional depende da 

maneira como ele compreende, interpreta determinada ação a ser implementada por ele. 

Muitos estudos utilizam os termos crença e concepção, porém poucos são os que 

têm se preocupado em esclarecê-los. Para Cunha (2012, p.8), a fim de conceituar crença, 

considera conveniente utilizar “sistemas de crenças”, baseando-se nas ideias de Thompson, 

que parte dos pressupostos: uma crença não independe das demais; tem diferentes graus de 

convicção; e é assumida por comunidades mais ou menos isoladas.  Neste sentido, se trata de 

um sistema em constante processo de transformação, ou seja, com característica dinâmica.  

Em suas discussões, Ponte (2003) estabelece uma diferença entre os dois termos, 

considerando que o primeiro corresponde a uma parte do conhecimento que funciona como 

“pano de fundo organizador de conceitos”, e o segundo como “parte do conhecimento pouco 

elaborado, mais ou menos fantasista, e a falta de confrontação com a realidade empírica” (p. 

8). Neste contexto, concepção assume o papel de organização das ideias dos professores, 

acerca da ação que deve ser realizada diante de determinado conteúdo, matemático ou não, 

para que seja aplicado em sala de aula de acordo com as matrizes curriculares e exigências 

das políticas educacionais.  

Segundo Cury (1999), há necessidade de uma reflexão sobre os significados das 

palavras crença e concepção no âmbito das pesquisas em Educação Matemática, em virtude 

da confusão atribuída a esses termos pelos pesquisadores. Ressalta ainda, que sejam definidos 

com clareza para se ganhar objetividade nos estudos. Após uma análise de trabalhos 
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relacionados aos termos, a autora atribui à concepção, significados além dos atribuídos a 

crença – seguindo a ideia do sistema de crenças – opiniões, visões, perspectivas, entre outros, 

utilizados como sentido particular do professor quando ele concebe ideias e interpreta o 

mundo a partir dessas ideias, ou “uma filosofia particular própria de cada professor” (p.97). 

Assim, concluímos que, para essa autora, a conceituação de um dos termos está diretamente 

ligada à do outro, e não tem como separá-los de questões relativas ao conhecimento, pelo fato 

de que alguns autores utilizam termo conhecimento para conceituar crença e concepção.  

Ainda, no contexto dicionarizado, conhecimento é o ato ou efeito de conhecer, 

noção, notícia, informação, experiência, ideia entre outras definições. Poderíamos concluir 

que está sujeito a constante transformação em função dos elementos descritos e outros que 

conceituam crença e concepção. Por outro lado, o conceito de crença está ligado a diferentes 

graus de convicção, a credos particulares de uma comunidade, a conhecimentos adquiridos 

por meio da vivência. Utilizaremos o conceito de concepção como parte do conhecimento que 

direciona a organização dos conceitos, opiniões, saberes, crenças particulares de cada um, 

como pessoa na sua comunidade, ou profissional, quer seja no âmbito político, econômico e 

sociocultural. 

Alguns autores fazem questão de classificar conhecimento, como científico, 

profissional, e popular. Sendo assim, ao abordarmos conhecimento científico não faz sentido à 

existência de diversos graus de convicção, porém devem ser respaldados por critérios de 

coerência e consistência, distanciando o seu conceito da crença. O conhecimento profissional, 

não envolve apenas o conhecimento científico, mas também a formação pessoal, cultural, 

social, já o conhecimento popular, remete de forma intensa ao papel das crenças. Aqueles 

autores ainda relatam sobre a importância de os professores terem consciência de suas 

concepções acerca da prática de sala de aula, através do desenvolvimento de ações 

pedagógicas, de forma a avaliarem o resultado das mesmas no seu cotidiano profissional. 

Para a nossa pesquisa tomamos essa compreensão como referencial teórico acerca 

de concepções, visto que o termo contempla diversas particularidades do professor de 

Matemática, quer sejam suas crenças, expectativas, perspectivas, pontos de vista, visões, entre 

outras. Antes mesmo de ingressar na vida acadêmica, este tem uma vivência familiar, escolar, 

e pessoal, que corrobora com sua formação como ser humano, influenciando na sua maneira 

de conceber, entender, representar, imaginar, aceitar e explicar à Matemática e seu ensino. 

Suas concepções, crenças, ações vão se compondo paralelamente ao seu desenvolvimento 

pessoal, intelectual, profissional, antes e durante sua formação acadêmica. 
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Compreensão das práticas pedagógicas 

  

Na revisão da literatura sobre concepções e práticas pedagógicas, percebemos que 

os autores têm maior preocupação com a relação entre concepções e práticas, destacando a 

compreensão em nível das crenças e das concepções, enquanto se manifesta pouca atenção em 

relação às práticas do professor. Contudo, existem investigações (Canavarro, 1993; Cunha, 

2003; Sacristán, 1995) que revelam um progresso sobre a valorização das práticas, que 

também podem ser denominadas como práticas pedagógicas, letivas, da sala de aula, do 

professor. Nestes estudos elas deixam de ser vistas como mera aplicação pura e simples da 

teoria. 

Ainda que se observe a evolução dos estudos direcionados à prática de 

professores, as perspectivas para contextualizá-las são pequenas, mas alguns autores já se 

debruçaram a fim de estabelecer uma compreensão mais sólida sobre as mesmas. 

Pretendemos nesta seção, refletir sobre concepções e práticas pedagógicas, evidenciando que 

não há uma preferência entre uma ou outra em termos de grau de importância, mas que há 

elos entre elas no campo dialético.  

Para corroborar com a compreensão do termo prática em nosso trabalho, nos 

reportaremos a alguns autores. Assim, percebemos que pesquisadores em Educação e 

Educação Matemática retratam não haver preocupação em estabelecer um conceito acabado 

de prática, adota-se em seus trabalhos uma visão comum do termo, como bem aponta Cunha 

(2003, p.23). Com isso, a prática pedagógica se reduz à maneira como o professor conduz o 

seu trabalho, desenvolve suas ações no processo educativo que lhe cabe como educador.  

Dessa forma, em nossa pesquisa, ao nos referirmos a práticas, estamos fazendo 

menção às ações desempenhadas dentro da sala de aula e/ou fora dela. Diante destas ações 

que ocorrem na sala de aula, podemos enumerar várias atitudes que são diferenciadas em 

virtude do que foi planejado para aquela aula, tais como, estritamente expositivas ou com 

participação oral dos alunos, ou ainda, mediante atividades envolvendo todos os alunos, quer 

sejam debates ou resolução de exercícios, resolução de situações/problema, seminários, entre 

outros.  

No entanto, para implementar as ações em sala de aula, mencionadas no parágrafo 

anterior, outras foram realizadas fora dela, por exemplo, o planejamento didático anual para 

ser desenvolvido em conformidade ao tempo previsto (considerando o número de dias 

letivos), o planejamento didático diário incluindo o tempo determinado para a execução da 

aula, relatórios elaborados para frequência dos alunos, entre outras atividades a serem 
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desempenhadas pelos professores. Assim, a prática do professor está diretamente ligada com a 

prática elaborada pela escola de acordo com sua organização pedagógica. 

As ideias de Perrenoud (1993, apud MENEZES, 1995) reportam-se que práticas 

pedagógicas não podem ser concebidas como "uma mera concretização de receitas ou de 

esquemas de acção" (p. 25), classificando-as como rotineiras (habituais) – aquelas em que a 

decisão do professor se pauta por esquemas já previstos na preparação da aula –, e novas 

(pouco habituais) – aquelas que o professor não dispõe de nenhum esquema pronto a usar, e 

improvisa diante do que tem. Com isso, segue uma rotina ou utiliza elementos que já possui 

para improvisar determinada situação diante de uma rotina pré-existente. 

Uma abordagem mais ampla se encontra nas ideias de Sacristán (1995), que 

afirma que os caracteres metodológicos, individuais e escolares da prática educativa não são 

suficientes para nos dar clareza quanto ao conceito de prática pedagógica. Afirma esse autor: 

 

À educação referem-se ações muito diversas, que influenciam a prática didática. 

Nesta perspectiva, é necessário alargar o conceito de prática, não a limitando ao 

domínio metodológico e ao espaço escolar. A prática não se reduz às ações dos 

professores (p. 68). 

 

Neste contexto, quando nos referimos ao termo prática, não estamos reduzindo-o 

simplesmente à prática do professor em sala de aula, mas o entendemos como ações 

realizadas e assumidas por ele dentro ou fora da classe são ações arraigadas de influências, 

relativas a práticas de funcionamento do sistema educacional como um todo. Por exemplo: se 

nos reportarmos a uma escola municipal, estadual ou privada, cada uma tem suas 

particularidades em função das ações a serem realizadas.  

Por outro lado, temos ainda, práticas direcionadas em função do planejamento e 

execução dos conteúdos em sala de aula, além de outras práticas que não são exercidas 

somente pelo professor, mas também pelos funcionários da escola em termos de estrutura e 

organização, como a disposição de salas, quantidade de alunos por sala – sem falar naquelas 

próprias assumidas pelo professor – para que possa desempenhar as tarefas a serem 

desenvolvidas no seu cotidiano. 

Para tanto, diante das ideias de Sacristán (1995), outros elementos são 

apresentados, e, apesar de serem menos visíveis, não deixam de ter papel relevante nas 

práticas pedagógicas implementadas pelos professores. Compreendemos, então, que aqueles 

elementos que elencamos no parágrafo anterior, por sua vez, consideram as dimensões 
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socioculturais e extraescolares para esclarecerem o significado do termo prática, não se 

restringindo a sua conceituação apenas acerca das práticas de sala de aula.  

O autor propõe então, um sistema de práticas organizado em três momentos, 

denominado sistema de práticas aninhadas. O primeiro é destinado a apresentar as práticas 

pedagógicas de caráter antropológico, que se destacam como uma prática educativa anterior e 

paralela à escolaridade específica de uma sociedade ou cultura, que acontece em outras 

instâncias da cultura, como por exemplo, os hábitos de higiene, alimentação, linguagem, 

posturas que promovem manifestações acerca de crenças, concepções, valores e atitudes 

pertencentes ao contexto sociocultural onde os professores vivem.  

No segundo momento, destaca as práticas institucionalizadas, enfatizando que a 

profissão do professor depende das coordenadas políticas e administrativas, e as condições do 

que o autor denomina posto de trabalho
1
. Assim, o professor quando chega a uma escola, se 

depara com diferentes níveis do sistema educacional em funcionamento já existentes. Estas 

situações estão diretamente ligadas às relações que se estabelecem entre a burocracia que 

governa a educação e os professores que se encontram instalados na escola. Assim, levam o 

professor a uma situação complicada, tornando este primeiro momento difícil para o professor 

que está iniciando sua carreira profissional junto à escola diante da estrutura escolar como um 

todo, o que implica o mesmo, às vezes, não ter condições para colocar em prática as suas 

próprias perspectivas educacionais. Com isso, sua margem de “autonomia” para implantar 

ideias novas fica adormecida frente a uma estrutura que já está “pronta” na visão da escola, 

juntamente com seus integrantes que ali já estavam.  

No entanto, Sacristán (1995) faz questão de evidenciar: 

 

Os abundantes conflitos que se detectam nas instituições escolares exprimem a 

evidência de interpretações e comportamentos alternativos face à existência de 

regulamentações no sentido de homogeneizar a prática. As situações escolares não 

se limitam a reproduzir cultura para os alunos e cultura para os professores, pois 

também contribuem para recriação destas culturas. Em contraponto à metáfora da 

escola como um lugar burocraticamente organizado, é possível verificar a existência 

de zonas de desorganização, o que não equivale a admitir a possibilidade de 

mudanças rápidas e radicais. (p.73) 

 

  

                                                 

 

 

1
 Posto de trabalho é considerado por Sacristán (1995), o local de trabalho com suas organizações já instaladas, 

do qual o professor chega e tem que se iterar de todo seu funcionamento. 
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 Assim, o professor que acaba de sair da graduação, muitas vezes, se frustra 

quando chega à escola para trabalhar, cheio de garra e ideias novas, querendo propor 

mudanças, expondo suas ideias perante os colegas que já estão instalados e acostumados com 

o estilo de trabalho da escola, e que, em muitos casos não estão dispostos a qualquer 

mudança, pois “dá trabalho”, como menciona o autor.  

Diante das dimensões culturais e sociais mencionadas anteriormente, e ainda nos 

reportando às práticas institucionalizadas, Sacristán (1995) faz uma classificação para facilitar 

a compreensão: práticas institucionais, práticas organizativas, práticas didáticas e práticas 

concorrentes. Assim, as práticas institucionais estão relacionadas ao funcionamento do 

sistema escolar e são configuradas por sua estrutura, tal como, as seleções para ingressar em 

um determinado sistema educativo, bem como as avaliações no final de cada período, que 

geram consequências na estrutura pedagógica da escola. 

As práticas organizativas estão relacionadas à organização do funcionamento da 

escola, como por exemplo, a divisão do tempo de cada aula, a composição do espaço escolar 

em relação à posição das salas de aula, secretaria, diretoria; a articulação dos conteúdos a 

serem ministrados no tempo determinado e ordem das disciplinas; a organização da sala de 

aula dependendo da disciplina a ser ministrada entre outras. E ainda, as práticas didáticas – 

de responsabilidade dos professores – que são efetuadas dentro ou fora da sala de aula, mas 

dentro das restrições técnicas e de socialização no âmbito da escolarização.  

Por último, o autor denomina práticas concorrentes, aquelas que não são 

estritamente pedagógicas, mas exercem influência direta nas ações dos professores, advindas 

do desenvolvimento curricular formulado e elaborado fora das escolas, conduzido e 

concretizado por materiais didáticos impostos para que os professores os reproduzam. Neste 

sentido, Sacristán contribui ao afirmar: 

 

Toda prática educativa é, de alguma forma uma sugestão e uma imposição de 

práticas, tanto maior quanto mais intervencionista for nos processos pedagógicos e 

quanto menos capacidade de contestação, réplica e participação tiverem os 

professores. O condicionante de todas as práticas concorrentes é, em termo geral, 

inversamente proporcional à autonomia dos docentes, ao nível de sua formação e ao 

grau da organização coletiva. (p.74) 

 

 

Assim sendo, compete ao professor adaptar, ou seja, interpretar a prática a ser 

implantada em sala de aula e no espaço escolar com todos os contextos que a delimitam. Em 

contraponto, quando se refere ao processo educativo de uma criança, acreditamos que ele 
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engloba o processo educacional como um todo – e em termos de educação escolar, quem está 

em contato direto com o aluno, de certa forma fazendo parte da sua formação não só escolar, 

bem como extraescolar, é o professor – este, com sua formação acadêmica, pessoal, 

profissional, suas concepções e crenças, em paralelo com a vida cotidiana dessas crianças.  

Corroborando com nossa compreensão, Sacristán (1995) enfatiza que a educação 

é entendida "como práxis, isto é, como prática que se desenvolve em contextos reais, 

carregada de intenções e de interpretações subjetivas, construída por diversos atores e 

refletida em usos de natureza prática" (p. 79). Assim, concluímos que o professor é um dos 

principais atores quando nos referimos ao processo educativo da criança, e dessa forma, não 

deveria seguir esquemas prontos, projetos aprovados, às vezes, por quem participou de uma 

sala de aula, apenas na condição de aluno. 

 A realidade de “cada” sala de aula é diferente, portanto o professor educador 

poderia ter autonomia de inovar sua prática de acordo com o ritmo de aprendizagem dos seus 

alunos. Mas infelizmente, a realidade é outra, pois é mais “cômodo” satisfazer as condições 

impostas pelas políticas públicas e não criar problema com ninguém, do que se indispor com 

colegas de trabalho, coordenadores, diretores e outros gestores escolares.  

Diante do que foi exposto até aqui, observamos que alguns autores se preocupam 

em definir, classificar, enquadrar, o termo prática como se fosse algo pronto e imutável, já 

outros o tornam simplista, como uma mera ação do professor dentro da sala de aula. Para a 

realização desta investigação, as práticas dos professores foram estudadas como ações que 

têm como palco a escola, bem como a sala de aula, mas que estão integradas num contexto 

mais amplo onde são compreensíveis. 

 Ao nos referirmos sobre as ações implementadas em sala de aula podemos 

destacar, entre outras, a definição de tarefas matemáticas, a exposição, a correção/exploração 

de exercícios ou problemas, a solicitação de intervenção dos alunos, a resposta a 

pedidos/solicitações dos alunos, a gestão das intervenções dos alunos, a avaliação e a 

aplicação de regras de caráter disciplinar. Estas ações são destacadas, porque visam a 

determinadas situações de aprendizagem e configuram certos papéis, tanto para o professor 

como para o aluno.  

Observamos que as ações descritas anteriormente estão longe de ser única e 

exclusivamente, as estabelecidas pelas práticas educativas exigidas pelo processo educativo 

padronizado e elaborado em função de satisfazer as necessidades das políticas públicas. Ao 

contrário, quando se solicita a intervenção dos alunos durante uma aula, o professor está 

sujeito a passar por questionamentos dos mais variados possíveis, diante da heterogeneidade 



33 

 

 

dos mesmos, que foge dos padrões escolares pré-estabelecidos. As ações do professor não 

podem se reduzir a cronogramas e esquemas elaborados por vários anos seguidos, os quais 

não podem sofrer alterações, diante da sociedade, cada vez mais exigente em função das 

novas tecnologias, mercado de trabalho, ambientes inovadores. Assim, não podemos reduzir o 

termo prática a um conceito isolado, como ação do professor ou como regras a serem seguidas 

para ministrar uma aula.  

 

Estabelecendo relação entre concepções e práticas pedagógicas 

 

 Para esta seção nos reportaremos a um breve movimento das literaturas com o 

intuito de fortalecer nossa compreensão de que não há apenas relação entre concepções e 

práticas, uma vez que diante de nossa experiência de sala de aula e com base nas 

argumentações sobre os dois termos, que fizemos nas seções anteriores, acreditamos que as 

duas dialogam entre si.  

 Conforme já mencionado, o professor, ao entrar em uma sala de aula, não traz 

consigo apenas a sua formação profissional. Antes mesmo de entrar na universidade, ele teve 

sua formação como pessoa em meio ao mundo em constante evolução, cheio de elementos 

que constituíram sua vida como cidadão. A formação acadêmica foi um dos meios para 

estudar conteúdos específicos, bem como, as disciplinas destinadas à didática e estrutura e 

funcionamento de ensino, as quais, geralmente são trabalhadas por meio de reflexões sobre 

textos de autores da área, distantes do contexto da sua realidade escolar, porém 

intelectualizando-o para sua profissão.   

 Geralmente, antes de ingressar no meio profissional, o professor tem pouco, ou 

nenhum contato com práticas efetivas do sistema escolar, in loco. Muitos professores 

iniciantes em sua carreira somente tiveram contato com as práticas pedagógicas de uma escola 

e/ou sala de aula, após sua formação acadêmica – Cursos de Pedagogia e Licenciatura que 

fornecem o embasamento teórico para a formação de um profissional da educação.  

 De acordo com Gatti (2008), o profissional da Medicina para exercer sua 

profissão é apresentado ao hospital durante sua formação, mas o professor tem pouco contato 

com a escola, geralmente não é apresentado à escola. Ele conhece a estrutura da escola e da 

sala de aula onde irá atuar, a partir do momento em que começa a trabalhar, como se fosse 
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uma ação simples. O professor, quando chega ao seu local de trabalho pela primeira vez “leva 

um susto”, palavras da autora
2
. Infelizmente, o estágio ainda ocorre de maneira inadequada 

diante dos fins de sua proposta. Em algumas universidades é elaborado e acompanhado para 

ajudar a formação profissional do licenciando, de modo que o apresente à escola, apenas antes 

de concluir sua graduação (não ao longo do curso). 

 Existem situações em que o professor após sua formação, quando vai para o 

mercado de trabalho, para enfrentar a escola, bem como, a sala de aula, recorre a situações 

vividas durante sua formação acadêmica, e de outras além desta. Ou seja, lança mão de 

experiências de seu desenvolvimento pessoal, que ocorre paralelamente, na vida que ele leva 

fora da universidade, com suas crenças, costumes, concepções entre outros elementos do seu 

cotidiano sociocultural, político e econômico.  

 Neste contexto, vale ressaltar que há muito tempo a relação entre as 

concepções e as práticas está presente na pauta de debate de muitos estudiosos em educação, 

segundo Cury (1994). Para a mesma autora, o primeiro estudo sobre o tema concepções e 

práticas pedagógicas dos professores foi realizado com o apoio de Claparède
3
, em 1902, e 

ganhou força com início do movimento da Educação Matemática, na década de 80, onde 

questões relacionadas a ensino-aprendizagem da Matemática começaram a se destacar. A 

partir daí, as discussões e a produção científica sobre o tema foram aumentando, e Cunha 

(2003) atribui ao movimento o grande destaque sobre crenças e concepções dos professores. 

Nesta época, o professor torna-se o centro das atenções dos pesquisadores, por 

estes observarem que as crenças e concepções de cada um determinam, ou pelo menos, 

influenciam na forma como desempenham seu papel. Com isso, surgem as preocupações com 

a mudança na prática do professor, que pode ser em muitos casos um obstáculo ou um 

empecilho, levando-o a resistir às inovações propostas que visam à melhoria do sistema 

educacional. De acordo com Freire, 

A figura do professor tanto pode ser um modelo, um estímulo, um ponto de 

referência, como pode significar também uma ameaça, uma incerteza, um 

desconforto. O sucesso ou insucesso de uma disciplina dependerá muito do 

professor. (2005, p. 23) 

                                                 

 

 

2
 Palavras ditas pela autora em uma palestra realizada em 24 de setembro de 2008, para a formação de 

professores da Fundação Carlos Chagas. 

3
Édouard Claparède (1873-1940) foi um psicólogo que conduziu pesquisas nos campos da psicologia infantil, 

educacional, formação de conceitos, soluções de problemas entre outros. 
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Se o professor estiver disposto a buscar um aperfeiçoamento de sua formação 

profissional, poderá oferecer ao aluno um aprendizado mais contextualizado e de acordo com 

o cotidiano atual. Porém, se preferir ficar estagnado em sua formação inicial, utilizando meios 

inadequados para desenvolver suas aulas, a formação das crianças e adolescentes, que hoje 

estão inseridos em uma sociedade em plena evolução, seu trabalho ficará incompatível com a 

aprendizagem desejada para acompanhar essa evolução. 

Diante disso, ressaltamos que tanto as práticas como as concepções dos 

professores apresentam dimensões culturais e sociais, uma vez que este é considerado sujeito 

e objeto das relações que estabelece com os demais indivíduos (alunos ou não) e elementos do 

contexto em que vive e atua em âmbito profissional. 

 Para corroborar com essa ideia, vale lembrar Cunha (2003), 

 

Pensando que prática se rege por leis socialmente estabelecidas no contexto de 

ensino em que o professor exerce a sua atividade profissional, há múltiplos e 

diversificados factores que fazem sentir a sua influência sobre a prática desse 

profissional. Thompson (1992) enuncia e enumera “valores, crenças e expectativas 

dos alunos, pais, colegas, professores e administradores, currículo adotado, as 

práticas de avaliação; e os valores e inclinações filosóficas do sistema educativo em 

geral”. (p.23) 

 

 

Podemos observar que a prática não é algo definitivo, pelo contrário, pode ser 

encarada como um processo dinâmico que sofre alterações e pode ter sua origem em situações 

intrínsecas, ou não, à própria prática.  Mudanças podem ser descritas a partir da observação 

do professor, por desenvolver uma prática que proporciona melhor e maiores resultados na 

aprendizagem dos alunos, como por exemplo, alterar seu método de trabalho ou as tarefas que 

propõe em suas aulas.  

Por outro lado, o professor pode, diante da consequência da visão que possui 

sobre a disciplina, basear o ensino da Matemática na resolução de problemas. A opção por 

manter uma prática alicerçada neste tipo de atividade pode, durante seu desenvolvimento, 

tornar-se inviável conforme o desempenho dos alunos de uma sala de aula, seja em nível de 

características individuais dos alunos (interesse, dificuldades de aprendizagem), bem como de 

características sociais (currículo definido para o ensino em função das necessidades sociais 

vigentes). 

Para os fins desta pesquisa, em virtude das ideias apontadas pelos autores 

estudados, entendemos que as relações entre práticas e concepções dos professores não podem 
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ser assumidas como relações de causa e efeito e em situações simplistas. Na verdade, elas 

possuem uma natureza complexa e dialética, impregnada de elementos sociais e constituem-se 

de um processo interativo de construção e reconstrução mútua, desse modo, sendo impossível 

conceituá-las numa visão fragmentada, simplificadora e enquadrada.



 

 

Capítulo 3 

 

Uma compreensão sobre letramento 

 

Neste capítulo nos reportaremos à discussão dos termos letramento, letramento 

matemático e resolução de problemas: o primeiro termo, por fazer parte da denominação do 

Programa de formação continuada em Pró-letramento; o segundo, por se destacar frente ao 

nosso interesse na área de Matemática, e o último termo, por acreditarmos, que uma maneira 

de oferecer um ensino de melhor qualidade, quando nos referimos à Matemática, é através da 

metodologia de resolução de problemas. Não iremos esgotar as conceituações de cada termo, 

estamos interessados em proporcionar uma compreensão destes. 

 

Letramento 

 

O fracasso escolar em alfabetização não se explica, apenas, pela complexidade 

da natureza do processo; caso contrário, não se justificaria a predominante 

incidência desse fracasso nas crianças das classes populares. 

(Magda Soares, Alfabetismo e letramento). 

 

O fracasso escolar na alfabetização do país tem sido motivo de preocupação para 

as pessoas que estão ligadas aos sistemas educacionais, em função dos baixos índices de 

escolaridade em que o país se encontra, estampado no resultado das micro e macro avaliações 

e pesquisas realizadas pelo MEC. Há crianças que saem da escola com dificuldades de leitura, 

bem como outras que não tiveram sequer a oportunidade de se apropriarem da leitura/escrita 

em sua fase escolar. Infelizmente é notório que o nosso país possui um número significativo 

de indivíduos que não alcançaram o saber necessário para atender às exigências de uma 

sociedade letrada. 

Em vários países, bem como o Brasil, diante da evolução da globalização, das 

preocupações que foram surgindo com o novo século, termos como competências, 

habilidades, contextualização, interdisciplinaridades, transdisciplinaridades estão sendo muito 

usados. Para o mundo dos negócios e o mercado de trabalho da atualidade, a cobrança 

exacerbada do saber fazer, da mão de obra especializada, está colocando o homem em 

situação de busca à capacitação, não apenas técnica, mas intelectualizada – a fim de se tornar 
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capaz de tomar decisões acerca de situações imediatas, seja no meio sociocultural ou 

profissional. 

Para tanto, a alfabetização, única e exclusiva, não tem atendido às aspirações da 

sociedade, assim, não basta apenas ao profissional saber ler e escrever, ele precisa dominar as 

interpretações e aplicações da escrita e leitura, para fazer seu uso adequado no campo em que 

atua, não apenas em termos profissionais, mas também como cidadão. Podemos reforçar essa 

ideia, lembramos Soares (2003), quando retrata que a leitura e escrita são insuficientes para se 

vivenciar plenamente a cultura e responder às demandas da sociedade atual; é preciso letrar-

se, ou seja, tornar-se um indivíduo que não saiba apenas ler e escrever, mas exercer as práticas 

sociais de leitura e escrita que circulam na sociedade em que vive. 

Em uma reportagem no Jornal O GLOBO Educação (página destinada à Educação 

em 03/12/2012) está exposto que em todo o Brasil, 3,7 milhões de crianças e adolescentes 

estão fora da escola apenas nos anos iniciais do Ensino Fundamental são 374.177 crianças 

longe da sala de aula, o que representa 2,3% da população de 6 a 10 anos. Este fracasso está 

relacionado com as políticas de reprovação, em que o “aluno reprova e perde o pique” (p.2), 

como é mencionado no artigo. Mas a falta de interesse, pelo que está sendo proposto pela 

escola também é causa de evasão.  

Pretendendo modificar esse cenário, o governo federal criou e vem oferecendo 

Programas de formação continuada, um deles denominado Pró-Letramento, com o intuito de 

aperfeiçoar a atuação de seus professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Para isso, 

implantou ações que procuram desenvolver não somente a técnica da leitura e escrita, mas 

também competências e habilidades que relacionam problemas que surgem na vida das 

crianças com o que aprende, assumindo como meta despertar o interesse, a curiosidade, 

formando o educando para que seja capaz de tomar decisão fora da sua vida escolar. Nesta 

direção, Freire (2007) contribui ao afirmar: 

Eis por que, em uma cultura letrada, aprende a ler e escrever, mas a intenção última 

com que o faz vai além da alfabetização. Atravessa e anima toda a empresa 

educativa, que não é senão aprendizagem permanente desse esforço dessa 

totalização – jamais acabada – através do qual o homem tenta abraçar-se 

inteiramente na plenitude de sua forma. É a própria dialética em que se existência o 

homem. Mas, pois, com ela, constitui a si mesmo e a comunhão humana em que se 

constitui; instaura o mundo em que se humaniza, humanizando-o. (p.12) 

 

Assim, podemos dizer que a leitura e escrita não se restringem às técnicas de 

aprender os signos e símbolos, mas também visa fornecer ao homem, formação para que ele 

possa se apropriar da leitura e escrita, para responder de maneira satisfatória às demandas das 

práticas sociais, culturais, econômicas, entre outras – ao que FREIRE considera como ato de 
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alfabetizar letrando. Com isso, o homem poderá também obter embasamento que o ajude a 

fazer uma leitura do mundo, o que não se reduz apenas a compreender e aplicar as técnicas de 

leitura e escrita, de forma pronta e acabada, mas fazer seu uso para interpretar situações do 

cotidiano de quem aprende, de maneira contínua. 

Desde o inicio da década de 1980, vem sendo usado o termo letramento, 

primeiramente entre os linguistas e estudiosos da língua portuguesa, assumido como um 

conceito mais amplo ao de alfabetização. Sem uma definição específica em dicionário, na 

época, o termo originou-se de uma versão feita da palavra da língua inglesa "literacy" com a 

representação etimológica de estado, condição ou qualidade de ser literate, que é definido 

como educado, especialmente, para ler e escrever. Quando traduzido para o Português é 

literacia, ou letramento no Brasil. 

Entre nós, o termo foi usado pela primeira vez por Mary Kato, em 1986, na obra 

“No mundo da escrita: uma perspectiva psicolinguística", em que a autora diz acreditar que a 

linguagem culta é “consequência do letramento”. Dois anos depois, passou a representar um 

referencial no discurso da educação, por Tfouni (1988) que diferencia os termos alfabetização 

e letramento. Uma dessas diferenças seria observar que letramento enfatiza o uso social da 

leitura e escrita e alfabetização a aprendizagem do sistema de escrita. 

Segundo Soares (2003), foram feitas buscas em dicionários da língua portuguesa 

quanto ao significado da palavra e nada foi encontrado, nem mesmo nas edições mais recentes 

dos anos de 1998 e 1999. Verifica-se que, no Brasil, alguns autores usam letramento como 

sinônimo de alfabetização, o que leva a uma compreensão inadequada dos termos como 

processos. Neste contexto, Fonseca (2004) realça o uso de diferentes vocábulos, quando se 

refere a diversidades de estratégias que envolvem a classificação para competências do uso da 

leitura e escrita, tais como, alfabetismo, alfabetismo funcional, literacia e letramento – alguns 

autores usam o mesmo termo – com concepção diferente. 

A fim de esclarecer essa confusão gerada entre os termos alfabetização e 

letramento vamos recorrer a algumas conceituações, além de Soares (2003), também Kleiman 

(2006) destaca em sua obra, que foram feitas buscas em dicionários da língua portuguesa 

quanto ao significado da palavra e nada foi encontrado, bem como, não foi encontrado o 

verbo letrar. Mas o Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa por Ferreira (1986) 

contém a conceituação de letramento, como conjunto de conhecimentos de escrita e leitura 
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adquiridos na escola, como sinônimo de alfabetização, e ainda, capacidade de ler e de 

escrever ou de interpretar o que se escreve, como literacia e antônimo de aliteracia e 

iliteracia
4
. 

Ainda, encontramos o significado de letrar como tornar letrado, e este como quem 

é versado em letras, quem revela uma vasta cultura, literato. Com isso, hoje o vocábulo é 

classificado como antiquado ou erudito. Ao se referir ao termo alfabetização, o mesmo 

dicionário, relata seu significado como ação de alfabetizar, de propagar o ensino da leitura, 

como conjunto de conhecimentos adquiridos na escola, como sinônimo de escolarização e 

instrução.  

Ao nos referirmos a letramento, vale esclarecer que o termo não tem sido utilizado 

na literatura atual com as conotações supracitadas. Autores como Kleiman (2006), considera 

que o letramento significa “uma prática discursiva de um grupo social, relacionada ao papel 

da escrita para tornar significativa essa interação oral, mas que não envolve, necessariamente, 

as atividades específicas de ler ou escrever” (p. 18). Dessa forma, o letramento pode não 

engloba apenas o uso da leitura e escrita, mas também a oralidade, que é um dos elementos 

que a autora faz questão de destacar.  

A oralidade pode ser uma contribuição para o letramento, fato que está sendo 

objeto de estudos contemporâneos. Para exemplificar o uso da interação oral como elemento 

de letramento, Kleiman (2006) nos diz que uma criança pode ser considerada letrada, mesmo 

que não saiba escrever. E que quando ao ouvir falar da “fada madrinha”, ela relaciona com a 

historinha de conto de fadas que pode ter sido contada ao dormir.  

Vale ressaltar, que a criança é um exemplo para o uso da oralidade, pelo fato de 

repetir contagens, letras de músicas, relacionar elementos de desenhos televisivos ou mesmo 

de histórias que foram lidas por pessoas alfabetizadas. E ainda, segundo Kleiman (2006), “sua 

oralidade começa a ter as características da oralidade letrada, uma vez que junto à mãe, nas 

atividades do cotidiano, essas práticas orais são adquiridas” (p. 18).Com isso, a vida de uma 

criança em seu ambiente familiar, social, midiático (televisão, computadores) já oferece uma 

gama de informações em termos de aprendizagem cotidiana, antes mesmo de iniciar qualquer 

processo de alfabetização propriamente dito. 

                                                 

 

 

4
 Aliteracia – qualidade ou condição de iletrado, o mesmo que analfabetismo e iliteracia – além das 

características de aliteracia, ainda apresenta a incapacidade para perceber ou interpretar o que é lido. 
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Assim sendo, podemos compreender que letramento, é resultado de uma ação de 

ensinar e/ou de aprender a ler e escrever, denotando a condição que um indivíduo ou 

sociedade obtém junto à alfabetização, para interpretar, discutir e participar dos elementos que 

surgem na vivência cotidiana, ou seja, fenômeno de cunho social, que destaca as 

características sócio-históricas ao adquirir um sistema de símbolos ou escrita e leitura de um 

grupo social. 

Para os sentidos que se tomam nessa pesquisa, compreendemos que letramento e 

alfabetização são processos diretamente ligados, contudo, devemos separá-los quanto as suas 

concepções. Por outro lado, observamos que os dois termos são tratados de maneira que se 

confundem como um só processo, e essa confusão influencia no uso de um ou do outro. Se 

afirmarmos que alfabetização não é algo que se termina, poderíamos dizer que esta se trata de 

letramento, seguindo com um trabalho conjunto. 

 Estivemos imbuídos aqui em não estabelecer uma ordem de importância dos 

termos, querendo discutir qual dos dois é melhor, apenas admitimos que até uma criança antes 

do contato com a leitura e escrita, já possui algum grau de letramento, mesmo que seja 

mínimo. O que pretendemos é entender os dois vocábulos como uma ação conjunta, de modo 

a incentivar o educador a fazer o uso do conhecimento que o educando carrega consigo, do 

seu contexto sociocultural, familiar, para relacionar o que aprende na escola com os elementos 

de sua vida fora da escola. 

 

Letramento Matemático 

 

Da forma como a Matemática está sendo trabalhada na escola, está se tornando 

cada vez mais desinteressante e sem sentido para o educando, não levando em consideração as 

relações existentes entre o que é ensinado pelo professor e os problemas a serem resolvidos 

pelo educando no decorrer de sua formação pessoal, ou profissional, no meio sociocultural e 

econômico onde vive. Uma das maneiras para a minimização desse problema, que os 

pesquisadores têm sugerido, é o ensino da Matemática através do letramento matemático e a 

resolução de problemas. 

Nesse contexto, não pretendemos esgotar o assunto, mas nos reportaremos a um 

levantamento acerca do ressurgimento do termo letramento no âmbito da Matemática. Para 

tanto, percebemos que o letramento matemático está diretamente relacionado a uma 

determinada concepção da Educação Matemática – que se alia a um conjunto de reflexões que 

superam os aspectos conteudistas formais da disciplina – e sua abordagem na escola. Por 
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outro lado, a Matemática e a Educação Matemática pautam-se em concepções diferentes, 

assim como, a Física e o Ensino da Física são diferentes, e assim por diante.  

Não se trata aqui de refletir sobre temas complexos da Matemática, mas vale 

destacar que a partir da nossa experiência acadêmica e profissional, percebemos equívocos na 

abordagem desta disciplina como inadequação à faixa etária, falta de relação com o que os 

educando conhecem, “ensino” através de processos repetitivos, conteúdos obsoletos, material 

didático padronizado para todas as diferentes regiões do país, entre outros. Colaborando com 

essa ideia, Cano (2007) afirma: 

A educação brasileira ainda tem muito da escola tradicional, que nos legaram os 

jesuítas nos tempos da colonização; estes mantinham um ensino dogmático (baseado 

apenas na visão da Igreja), trabalhando numa visão linear, cartesiana, tendo como 

referências os pressupostos de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Mesmo 

depois de o ensino não ser mais exclusividade da Igreja e, por conseguinte, não estar 

mais sob a orientação jesuítica, os métodos na sua grande maioria, no Brasil de hoje, 

ainda permanecem tradicionais, com currículos defasados, com uma estrutura 

escolar autoritária, fechada em si mesma, legitimadora de um processo social não 

igualitário. (apud CRUZ, et. al., 1996, p.74) 

 

Um grande desafio que a escola tem que enfrentar é a reestruturação didático-

metodológica de modo a transformar uma prática conservadora do ensino da Matemática e, 

para tanto, um caminho que pode ser promissor é o educador mergulhar no campo da 

Educação Matemática, para daí examinar e refletir sobre suas tendências em prol da melhoria 

do sistema educativo. O professor precisa ter instrumentos para renovar seus conhecimentos, 

e consciência de que seu papel tem uma atuação bem mais ampliada do que a sala de aula. 

Ainda nos anos 90, chamada década da Educação, a LDB criou os ciclos de 

alfabetização na organização de ensino em alguns estados como nos relata a lei 9394
5
. Diante 

dessa criação, podemos perceber que um ano de alfabetização, não dá conta de oferecer para a 

criança, uma aprendizagem diferenciada daquela que é vista como mecânica e repetitiva – a 

aprendizagem no sentido da criança ser capaz de dominar a prática da escrita e leitura, perante 

a sociedade letrada. 

                                                 

 

 

5
 A lei 9394 da LDB, título V, capítulo II, artigo 23 nos diz: A educação básica poderá organizar-se em séries 

anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na 

idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o processo de 

aprendizagem assim o recomendar.  
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Diante da adesão e reestruturação, de algumas escolas, em função dos ciclos ou 

alternância de períodos de estudo, os pesquisadores que estavam engajados com essa 

reformulação do ensino, observaram um aumento nas taxas de aprovação, após a criação da 

lei. Apresentaremos a seguir um gráfico (Gráfico 1) com a evolução das taxas de aprovação 

no ensino fundamental nos dez anos que antecederam e fomentaram as discussões de 

letramento e letramento matemático.  

Gráfico 1: Taxa de Aprovação no Ensino Fundamental – SAEB 2003 

 

         

                     Fonte: Dados da Página do SAEB  

 

Assim, a partir do momento em que foram surgindo às discussões e revisões das 

práticas tradicionais de alfabetização inicial, bem como as inovações propostas em formação 

de professores, implementação de novas leis, os resultados foram melhorando acerca das 

taxas de aprovação. 

Destacam-se também as ações de governo que tem despendido esforços no 

sentido de melhoria do desenvolvimento educacional no país como um todo, como é o caso 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, que são peças importantes e fundamentais 

nesse processo de inserção de novos paradigmas no sistema educacional brasileiro, em 

especial no tocante ao ensino da Matemática. 

Os PCNs da área da Matemática (BRASIL 2000) – foco de nossa pesquisa – como 

consequência dos estudos, pesquisas, práticas e debates dos últimos anos, estabelece 

princípios como o seguinte: 

50% 

65% 

70,70% 
73,20% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1993 1997 2000 2003



44 

 

 

A matemática é componente importante na construção da cidadania, na medida em 

que a sociedade se utiliza, cada vez mais, de conhecimentos científicos e recursos 

tecnológicos, dos quais os cidadãos devem se apropriar. A atividade matemática 

escolar não é “olhar para as coisas prontas e definitivas”, mas a construção e a 

apropriação de um conhecimento pelo aluno, que se servirá dele para compreender e 

transformar sua realidade. (p.15) 

 

Este, também propõem mudanças no currículo com vistas ao ensino de uma 

Matemática que englobe seu papel social e tecnológico na sociedade de hoje, com propostas 

para o seu ensino deixam em evidência instrumentos para compreender o mundo à volta do 

educando e colocando-a como área que estimula o interesse, a curiosidade, o espírito de 

investigação e o desenvolvimento da capacidade para resolver problemas tanto na vida, 

quanto na escola. Pensam numa matemática não obsoleta, mas atual, que seja realmente 

importante para os que a aprendem e dela usufruem. Percebemos então uma preocupação da 

relevância dos conteúdos matemáticos consoantes às questões ligadas à cidadania, ao 

desenvolvimento da consciência crítica e à utilidade dos conteúdos que são ensinados na 

escola e também construídos na vida do educando. 

A partir de 2001, surgiram as primeiras investigações de letramento, com o 

objetivo de se construir um Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional – INAF – que se 

propôs a realizar uma pesquisa anual com focos em habilidades de leitura e escrita (nos anos 

ímpares, que aconteceram em 2001 e 2003), e Matemática (nos anos pares, que aconteceram 

em 2002 e outro em 2004) da população brasileira, jovem e adulta entre 15 e 64 anos, que 

fizeram ou não parte do sistema escolar do país.  

A imprensa se propôs a divulgar os dados do INAF, que passou a oferecer uma 

visão mais geral da população brasileira, em relação à classificação em termos de 

alfabetização, destacando as consequências em relação aos déficits da escolarização brasileira, 

com o intuito de fomentar discussões sobre as aprendizagens escolares, vistas como processos 

não acabados, mas que têm continuidade no decorrer da vida, diante da sociedade cada vez 

mais exigente acerca dos trabalhadores e cidadãos capazes de se atualizar continuamente. 

Neste contexto, o Instituto Paulo Montenegro, construiu um indicador capaz de 

gerar informações, continuamente atualizadas, sobre níveis de alfabetismo funcional no país.  

Por outro lado, um grupo de estudiosos se debruçou sobre os resultados do INAF 2002, e 

elaborou um instrumento de coleta de dados para avaliação nacional das práticas cotidianas 

que envolvem habilidades matemáticas. 

Nesse sentido, Fonseca (2004) aponta uma coleção de estudos de educadores, 

apresentando um panorama que venha a tecer “reflexões sobre condições e repercussões das 
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relações entre alfabetismo e habilidades Matemáticas e, entre letramento e educação 

matemática” (p. 11). Assim sendo, iremos nos apropriar da conceituação dos termos e as 

relações entre eles estabelecidas por esta autora.  

Dessa forma, entendemos por alfabetismo, não apenas o oposto do analfabetismo 

que, de acordo com Fonseca (2004), “não é apenas o estado ou condição de quem não dispõe 

da tecnologia do ler e do escrever; o analfabeto é aquele que não pode exercer em toda sua 

plenitude os direitos de cidadão, é aquele que a sociedade marginaliza” (p. 11). Alfabetismo, 

de acordo com Soares (2003), é enfrentar uma nova necessidade da realidade social, “em que 

não basta apenas ler e escrever, é preciso também saber fazer o uso do ler e do escrever, saber 

responder às exigências de leitura e de escrita que a sociedade faz continuamente” (p.12). 

Assim, o alfabetismo deve favorecer a diversidade das formas que estão sendo exigidas diante 

do uso da escrita e leitura. 

Quando nos referimos a habilidades matemáticas, nos reportamos também à 

compreensão elencada por Fonseca (2004): 

A capacidade de mobilização de conhecimentos associados à quantificação, à 

ordenação, à orientação e a suas relações, operações e representações, na realização 

de tarefas ou na resolução de situações/problema, tendo sempre como referência 

tarefas e situações com as quais a maior parte da população brasileira se depara 

cotidianamente. (p.13) 

 

Uma concepção que reflete a ampla compreensão das práticas de escrita e leitura, 

indicada no letramento, satisfaz a proposta social da educação matemática, “como uma 

responsabilidade de promover o acesso e o desenvolvimento de estratégias e possibilidades de 

leitura do mundo” (p.13). Dessa forma, o educando passa a utilizar os elementos oferecidos 

por essa nova proposta de aprendizagem para compor sua formação como cidadão, se 

distanciando da formação apenas escolar. 

Outro motivo que levou a fomentar debates, discussões em relação às melhorias 

nos índices mensurados foi à adesão do Brasil no PISA, que propôs avaliações em nível 

internacional em três áreas separadamente, Leitura/Linguagem, Matemática e Ciências. A 

etapa de Matemática foi realizada em 2003 e vale ressaltar que esta avaliação considera novos 

elementos a serem avaliados. Assim sendo, são avaliados: conhecimentos, habilidades e 

competências adquiridas pelos alunos; proficiência em leitura, Matemática e Ciências; 

letramento em leitura e compreensão; letramento em Matemática; letramento em Ciências; e 

aprendizagem regulada. Para tanto, nos reportaremos à perspectiva de letramento matemático, 

qual seja:  
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O letramento em Matemática é a capacidade individual de identificar e compreender 

o papel da Matemática no mundo, de fazer julgamentos bem fundamentados e de se 

envolver com a Matemática de maneira a atender às suas necessidades atuais e 

futuras como um cidadão construtivo, consciente e reflexivo. (Brasil, 2000). 

 

Assim, a perspectiva do letramento possibilita a elaboração de meios para a busca 

da melhoria da situação da prática de sala de aula.  

Por outro lado, o ensino da Matemática, há um bom tempo, está passando por 

questionamentos por parte dos pais, alunos, professores e pesquisadores, pois a dificuldade 

apresentada pelos educandos na compreensão e apreensão de seus conteúdos tem avançado de 

forma assustadora. Segundo D’Ambrósio (2001), tal situação tem levado os profissionais de 

educação o repensar a maneira como estão trabalhando a Matemática escolar. 

Um dos maiores erros que se pratica em educação, e em especial em educação 

Matemática, tem sido desvincular a Matemática das outras atividades humanas. A 

ideia Matemática, ao longo do desenvolvimento humano, tem definido estratégias 

para lidar com o meio sociocultural, por exemplo, criando e desenhando 

instrumentos a fim de buscar algumas explicações sobre fatos e fenômenos para a 

própria existência da humanidade. Em todos os momentos da história e em todas as 

civilizações, as ideias matemáticas estão presentes em todas as formas de fazer e de 

saber.  (p. 32) 

 

A formação de cidadãos críticos, com capacidade de questionar, discordar, 

argumentar, refletir e analisar informações e situações que o cercam, compete também ao 

professor e à escola. A escola e o professor desempenham um papel importante na ação 

pedagógica e no processo da aprendizagem crítica, na qual o aluno passa a ser sujeito ativo. 

Os métodos inovadores de resolução de problemas, utilização de tecnologias, exercem um 

papel político, aprimorando o saber fazer do educando, que pode ser utilizado como 

instrumento de educação para a democracia. 

Também é importante salientar que segundo os PCN (1995) “a compreensão e a 

tomada de decisões diante de questões políticas e sociais dependem da leitura crítica e 

interpretação de informações complexas, muitas vezes contraditórias, que incluem dados 

estatísticos e índices divulgados pelos meios de comunicação” (p. 25). Nesse momento, 

percebemos que não basta apenas saber muita Matemática se não conhecermos como 

desempenhar o nosso papel de educadores; e em outra direção, só estar qualificado quanto aos 

conhecimentos pedagógicos sem ter domínio do conhecimento matemático poderia 

comprometer o processo de ensino e a aprendizagem desta matéria. 
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Resolução de problemas 

 

Os problemas matemáticos foram surgindo no decorrer da evolução do homem, 

diante da necessidade de resolver situações provenientes de seu dia a dia. Assim, na história 

da matemática, temos registros da busca pelo homem de respostas a problemas matemáticos 

do seu cotidiano e, dessa forma, os conhecimentos da área foram organizados e sistematizados 

conforme foram surgindo às necessidades do ser humano. Neste contexto, acreditamos que a 

aproximação da Matemática com outras áreas se vislumbra, reverberando no processo de 

ensino escolar e levando-nos a assumir que a Matemática não pode ser entendida e tratada de 

forma fragmentada. 

 É comum na prática pedagógica da Matemática Escolar depararmos com 

resolução de exercícios por meio de uso de algoritmos de forma mecânica e repetitiva. Nesse 

sentido, ao longo dos anos escolares esta disciplina aos poucos vai se tornando temida pelos 

alunos, desinteressante e sem muita conexão com a realidade, dificultando a compreensão do 

uso dos conceitos fundamentais para resolução de problemas que ocorrem em sua vivência. 

O professor continua guiando os educandos, na forma tradicional, delineando as 

maneiras de resolução dos exercícios do final de cada capítulo do livro didático. Nesta forma, 

a criança visualiza a Matemática como um conjunto de regras a serem seguidas, que foi 

transmitido pelo professor. Assim, aquele aluno que consegue de responder de maneira 

correta os exercícios propostos pelo livro é avaliado positivamente capaz de resolver situações 

problema. Vale lembrar que há uma confusão em relação aos exercícios e resolução de 

problemas. Alguns professores assumem os problemas que o livro propõe como situação-

problema, mas nem sempre podem ser consideradas dessa forma. 

A resolução de problemas tem sido proposta no campo educacional como uma 

metodologia que pode oportunizar a aprendizagem de Matemática de forma mais 

significativa, prazerosa e de melhor qualidade. Alguns pesquisadores, tais como, Van de 

Walle (2009) têm se debruçado sobre o tema, por acreditar que a construção de situações-

problema que fazem parte da rotina dos alunos, bem como sua resolução, torna-se mais 

significativa quando é obtida por meio de situações caracterizadas pela investigação e 

exploração de novos conceitos e que estimulem a curiosidade do educando. 

A partir da Revolução Industrial, que fez o modo de vida urbana superar o modo 

de vida rural, a busca imediata de uma escolarização em massa, para satisfazer as exigências 

do mercado de trabalho, diante da necessidade de tornar-se uma sociedade capaz de 

Colaborando com essa ideia, Onuchic (1999) destaca: 
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Ao passar de uma sociedade rural, onde “poucos precisavam conhecer matemática”, 

para uma sociedade industrial onde mais gente “precisava aprender matemática” em 

razão da necessidade de técnicos especializados, daí para uma sociedade de 

informação onde a maioria das pessoas “precisa saber matemática” e, agora, 

caminhando para uma sociedade do conhecimento que exige de todos “saber muito 

matemática”, é natural que o homem se tenha interessado em promover mudanças na 

forma de como se ensina e como se aprende matemática. (p.200) 

 

Diante da necessidade de propor mudanças, de forma imediata, nas práticas 

escolares com o intuito de suprir a falta de profissionais especializados para ocupar as vagas 

oferecidas pelas indústrias, várias discussões foram surgindo acerca das novas tendências de 

ensino. No entanto, percebemos que os conceitos e aplicações da matemática fazem parte da 

interpretação do mundo, que diante de sua evolução, possui variadas situações-problema, 

devendo o educando, como cidadão autônomo e reflexivo ser capaz de resolver ou discutir as 

soluções para os mesmos. 

Dessa maneira, a Educação Matemática está diretamente ligada à necessidade de 

formação do cidadão. Para tanto, na década de 80, houve um salto em relação à resolução de 

problemas, conforme destacado no documento oficial do NCTM, no tópico direcionado a 

“Princípios e Padrões”, com referências ao pensamento de vários autores em relação à 

Educação Matemática, citando-se por Van de Walle (2009), que afirma: “A maioria, senão 

todos, dos conceitos e procedimentos matemáticos podem ser ensinados melhor através da 

Resolução de Problemas” (p.57). O que já despertou os estudiosos para a necessidade de 

envolver os alunos na maneira de pensar e desenvolver a Matemática em função do que eles 

realmente precisam aprender.  

Tal preocupação foi se espalhando pelo mundo todo, e pelo Brasil na década 

denominada da Educação (Década de 1990), que se iniciou com a publicação da nova LDB e 

com os PCN’s elaborados pelo MEC. No final desta década, difundiram-se pelo país as 

propostas de colocar em prática as ações elencadas nestes documentos oficiais com ações, 

acerca das novas concepções de ensino e aprendizagem, que satisfazem os termos 

interdisciplinaridade, contextualização e desenvolvimento de competências. 

Os termos supracitados são expostos e sugeridos como processos para a formação 

de um cidadão crítico, reflexivo, intelectualizado, capaz de tomar decisões no seu meio 

sociocultural e profissional. Uma forma de se trabalhar com as vertentes de 

interdisciplinaridade e contextualização em sala de aula, é por meio da resolução de situações-

problema, que são construídos em função do cotidiano escolar ou sociocultural do educando. 

Acreditamos que se os conteúdos da Matemática fossem ministrados, em sala de aula, de 

forma contextualizada, utilizando elementos do meio sociocultural, relacionando a 
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Matemática com as demais disciplinas, despertaria um maior interesse e curiosidade nos 

educandos, proporcionando a eles uma forma mais prazerosa de aprender, não só esta, mas 

também outras disciplinas. 

O conteúdo contextualizado é um dos recursos que a escola e o professor têm para 

expor o aluno a situações que colaboram com a sua formação, tornando-o capaz de aplicar 

seus conhecimentos em sua vida, dentro ou fora da escola, assim afastando o aluno da 

condição de espectador para transformá-lo em ator de sua própria aprendizagem. 

Entretanto, não há uma receita que possamos lançar mão, como única e melhor 

para o ensino de determinado conteúdo, e quando nos reportamos à Matemática, estão sendo 

propostas mudanças significativas acerca de suas conceituações. Uma das metodologias 

indicadas nos PCN é a resolução de situação-problema, ou simplesmente, resolução de 

problemas em sala de aula, para auxiliar o educando na formação do seu próprio 

conhecimento. 

Diante da revisão da literatura sobre resolução de problemas, podemos perceber 

que aparecem duas perspectivas distintas em relação ao tema, visualizadas pelo professor e 

pela escola. Alguns assumem a resolução de exercícios, propostos no final de cada capítulo do 

livro didático, como resolução de problemas. Dessa forma, o educando fica restrito à 

aplicação de fórmulas, algoritmos e técnicas de solução apresentados pelo professor, como 

um simples espectador, reproduzindo apenas o que é transmitido a ele.  

Em outra perspectiva, na proposta dos PCN de Matemática, segundo as ideias de 

Brasil (2008) a resolução de problemas, “mobiliza conhecimentos, desencadeia a construção 

de outro e/ou atribui significado às situações matemáticas vivenciadas” (p.9). Acreditamos, 

que a partir do momento que se propõe um problema desafiador, o educando tem que seguir 

várias etapas para solucioná-lo, assim, não conseguirá fazê-lo com uma simples interpretação 

e aplicação de uma regra.  

Corroborando com essa ideia, Van de Walle (2009) apresenta a conceituação de 

um problema: 

Um problema é definido como qualquer tarefa ou atividade na qual os estudantes 

não tenham nenhum método ou regra já receitados ou memorizados e nem haja 

nenhuma percepção por parte dos estudantes de que haja um método “correto” 

específico de solução. (p.57) 

 

Assim, para resolver um problema o educando deverá seguir alguns passos, tais 

como: contextualizar o problema (por meio de leitura, verificar quais os conteúdos que fazem 
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parte desse problema), conceber um plano para a resolução, e executar e avaliar as ações 

feitas através de anotações dos resultados obtidos.  

O mesmo autor destaca que o problema na área da Matemática deve satisfazer 

algumas características: o problema deve surgir do local onde os alunos se encontram; deve 

ser relacionado com o conteúdo matemático que o aluno irá aprender; e ainda, para obter a 

aprendizagem desejada, o aluno deve estabelecer justificativas e explicações para as respostas 

encontradas e os métodos utilizados. Dessa forma, ele passa por um processo de 

aprendizagem diferenciado, se distanciando da aula de quadro e giz, muitas vezes ministrada 

pelo professor de forma repetitiva e cansativa.  

Vamos observar na prática, quais seriam as diferenças entre as duas perspectivas 

de problema apresentadas aqui. Para isso, compartilharemos um exemplo proposto no 

fascículo sete, destinado à resolução de problemas, do material didático do programa de Pró-

letramento que estudaremos no próximo capítulo.  “João ganhou 20 figurinhas no jogo. Mário 

ganhou 15 figurinhas. Quantas figurinhas têm os dois juntos?”. Nos livros didáticos, esse tipo 

de problema é comum no final dos capítulos que tratam da adição e subtração.  

Quando a criança vai resolver um problema desse tipo às dúvidas que surgem são 

em primeiro lugar, o tipo de sinal que será usado se é de “mais ou menos”. Assim sendo, a 

resolução do problema fica restrita a reforçar a aplicação de técnicas e algoritmos; o 

significado do texto nem sempre consegue relacionar os saberes locais da criança, com o que 

está proposto, já que o livro didático é o mesmo para todo o país; as frases curtas dificultam a 

compreensão dos alunos; geralmente problemas desse tipo possuem uma única solução, 

dispensando as estratégias. Deste modo, esse tipo de problema pode ser chamado de 

exercício. 

Porém, se utilizarmos a mesma situação, elaborada de outra forma, apresentada de 

outro modo no mesmo fascículo, com um “enredo”, como nos dizem os autores, temos o 

problema:  

Todos os sábados a turma lá da rua se reúne para brincar com figurinhas. O jogo 

predileto é o bafo. Neste último sábado os irmãos João e Mário combinaram de 

juntar todas as figurinhas que ganhassem. João ganhou 20 figurinhas no jogo e 

Mário ganhou 15 figurinhas. Quantas figurinhas ganharam os dois juntos? Quem 

ganhou mais figurinhas? (BRASIL, 2000).  

 

 A diferença entre a primeira e a segunda maneira de apresentar o problema, é 

que na segunda, como a proposta de criação do enredo surgiu dos alunos, o professor pode 

sugerir novas situações dentro do problema que os alunos conseguirão identificar, porque faz 

parte da vivência deles. O método para elaboração de problemas proporciona ao aluno, que 
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ele crie uma tarefa utilizando sua própria linguagem a partir de seus interesses, experiências e 

do meio sociocultural onde vive. Ao escrever o problema o aluno desenvolve competências 

que venham a oportuniza a eles a compreensão dos conceitos matemáticos que o compõem. E 

ainda, é importante que o problema contenha um contexto que faz parte do enredo elaborado 

pelo aluno, em que os dados apareçam e a pergunta seja investigativa. 

 Para desenvolver a educação escolar usando a metodologia de resolução de 

problemas, é necessário que haja uma mudança no olhar do professor sobre a maneira de 

ensinar Matemática. O ensino de forma tradicional, que transmite o conteúdo aos alunos, 

permitindo que eles o pratiquem por algum tempo, com a resolução de exercícios, é uma 

abordagem enraizada na nossa cultura. Acreditamos, que após o treino com a utilização das 

técnicas para encontrar a solução de exercícios, o aluno será capaz de desenvolver habilidades 

diante de situações novas, o que nem sempre acontece. 

  Cabe ao professor ficar atento, a fim de que o ensino comece com as 

ideias que as crianças já possuem, para criar novas ideias. Assim, o professor deve utilizar da 

teoria e prática, para propor ao educando, problemas construídos no enredo do seu cotidiano, 

mas de modo que os objetivos matemáticos apareçam de forma clara, proporcionando meios 

para a resolução de situações-problema, tanto para o professor, quanto para o educando. Não 

estamos levantando uma bandeira de total abandono do quadro e giz, das aulas tradicionais, 

mas devemos implementar também outras práticas inovadoras, em sala de aula. 

  Vale ressaltar ainda, que o papel do professor nesse processo é fazer as 

intervenções, no sentido de que juntamente com seus alunos busquem a solução de uma 

questão que, nem sempre, está clara no enunciado da situação-problema. O aluno contribui 

com seus conhecimentos prévios (vivências) e o professor deverá colaborar com seus 

conhecimentos teóricos, diante dos objetivos que deseja atingir em função daquela situação 

proposta. 

  Ainda fazendo referência ao autor Van de Walle (2009), fica claro qual 

é a função do professor nas fases classificadas por ele: antes, durante e depois (Figura1), 
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Figura1:Ensinar pela resolução de problemas sugere uma estrutura simples de três fases para as lições. 

 

 

Neste contexto, o aluno será capaz de tomar as suas próprias decisões e utilizar os 

elementos, necessários para a resolução da situação-problema, fornecidos pelo professor. 

Logo, quando o professor se propõe a fazer o uso da metodologia baseando-se na resolução de 

problemas, tem que ficar claro para ambos – educandos e professores – que o foco do trabalho 

é o educando, mas o professor tem que ser capaz de colaborar na construção da situação-

problema. 

A resolução de problemas é uma maneira bastante eficaz no ensino da 

matemática, porém difícil de ser implementada. As dificuldades de implantação vão desde a 

quebra da cultura tradicional, até a disposição dos professores em colocar a mão na massa 

para, fazer acontecer, as devidas mudanças. Assim, surgem os conflitos diante da posição de 

professores que preferem permanecer no ensino tradicional, porque mudar dá trabalho demais, 

os alunos não se acostumam com o novo método entre outras desculpas para permanecer do 

jeito que está. 

De fato, para o professor tradicional passar a fazer o uso da metodologia em 

resolução de problemas, ele tem que investir na formação continuada, e se preparar para a 

mudança, por acreditarmos que hoje, diante da evolução desenfreada do mundo globalizado, 

torna-se necessário alterar as concepções e também as práticas de ensino de matemática.  

De acordo com Van de Walle (2009), os benefícios que a metodologia propõe são 

enormes para o aluno, vale destacar: a resolução de problemas faz o aluno refletir sobre as 

ideias do problema, dando sentido a ele; desenvolve a convicção, de que eles (os alunos), são 

capazes de fazer matemática e torná-la interessante; possibilita múltiplas maneiras de resolver 

um mesmo problema; envolve os educandos diminuindo a indisciplina; desenvolve o 

FASE ANTES: Preparando os alunos 
Verifique se o problema foi compreendido. 
Ative os conhecimentos prévios úteis. 
Estabeleça expectativas claras para os produtos. 

FASE DURANTE: Alunos trabalhando 
Deixe os alunos construírem seu conhecimento.  
Evite antecipações desnecessárias. 
Escute cuidadosamente. 
Forneça sugestões adequadas.Observe e avalie. 

 

FASE DEPOIS: Alunos debatendo 
Encoraje a formação de uma Comunidade de Estudantes. 
Escute/Aceite soluções dos estudantes sem julgá-las. 
Sintetize as principais ideias e identifique futuros problemas. 
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potencial matemático e torna o estudo da matemática divertido. Assim sendo, vale a pena o 

professor se esforçar e se propor a mudança das práticas em sala de aula. 

 



 

 

Capítulo 4 

 

Descrição e análise da literatura proposta no Pró-letramento 

 

 Este capítulo é destinado a uma análise e descrição do Programa de Pró-

letramento que tem sido implementado pelo governo federal, a partir de 2005, através do 

MEC em diversos estados brasileiros. Além disso, faremos uma breve apresentação dos 

fascículos que compõem o material didático direcionado aos professores partícipes de um 

curso de formação continuada, como parte do Programa de Pró-letramento em Matemática. 

 

Elencando as perspectivas do Pró-letramento 

 

O governo federal, através do MEC, em virtude de uma série de alterações nas 

políticas educacionais e mudanças nas leis sobre a formação de professores, implementou em 

2005 um programa de formação continuada para professores das séries iniciais do Ensino 

Fundamental, que atuam na rede pública de ensino, denominado Pró-Letramento, nas áreas 

específicas de Alfabetização e Linguagem, bem como Matemática. Um dos fatores que 

levaram à sua criação foi à perspectiva de resolver ou diminuir os problemas relacionados 

com o desempenho dos alunos em avaliações em nível nacional e internacional. 

Vale ressaltar que, em 2003, no campo da leitura, escrita e Matemática, os 

resultados do SAEB foram insatisfatórios, como podem ser vistos na Tabela 1. 

Tabela 1:Desempenho dos alunos SAEB/2003 

Desempenho dos alunos no SAEB/2003 – 4ª série do Ensino Fundamental 

Nível Língua Portuguesa (%) Matemática (%) 

Muito crítico 18,7 11,5 

Crítico 36,7 40,1 

Intermediário 39,7 41,9 

Adequado 4,8 6,4 

Fonte: Dados do SAEB (2003) 

 

Assim, a gravidade fica estampada já que 18,7% dos alunos da 4ª série atingiram 

um desempenho classificado como muito crítico (alunos que não desenvolvem habilidades 
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mínimas de leitura, condizentes com quatro anos de escolarização; não foram alfabetizados 

adequadamente e não conseguem responder aos itens da prova), e por outro lado, apenas 4,8% 

apresentaram um desempenho adequado (leitores que conseguem ler e compreender os textos 

direcionados para a série específica e responder as questões da prova). No desempenho das 

habilidades matemáticas, 11,5% atingiram muito crítico (não conseguem realizar as operações 

básicas utilizando o algoritmo da soma, subtração, multiplicação e divisão) e 6,4% o nível 

adequado (reconhecem e resolvem operações em números racionais, de soma, subtração, 

multiplicação e divisão, e ainda, resolvem problemas que utilizam a multiplicação envolvendo 

mais de uma operação, e calculam o resultado de uma divisão por números de dois 

algarismos, inclusive com resto). Esses dados geraram preocupação em relação aos resultados 

obtidos em nível de aprendizagem.  

Assim sendo, o objetivo da implantação do Programa foi, desde o início, elevar a 

qualidade do ensino, para proporcionar melhorias na educação em busca de atender os índices 

estabelecidos pelos órgãos internacionais de financiamento OCDE (Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico), mensurados por meio de avaliações nacionais e 

internacionais (BRASIL, 2007). O Brasil é considerado um país não membro da OCDE, 

porém, participante da organização, sendo que o conselho ministerial de 2007 da referida 

organização, decidiu reforçar a cooperação com o Brasil, China, Índia, Indonésia e África do 

Sul. (PCN/OCDE, 2007) 

Por outro lado, conjunto com os países membros, o PISA (Programa Internacional 

de Avaliação dos Alunos) tem como objetivo avaliar habilidades e conhecimentos de jovens 

de 15 anos ou mais, buscando aferir até que ponto os alunos próximos de terminar a educação 

básica exigida adquiriram os conhecimentos e habilidades para participar de forma crítica na 

sociedade. O MEC tem se preocupado com o baixo nível de aprendizagem dos alunos dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, compreendendo que isto pode comprometer a 

participação deles nos anos posteriores, e assim, prejudicar o seu desempenho nas avaliações 

internacionais realizadas pelo Programa supracitado. 

A escola brasileira e sua realidade educacional têm passado por avaliações 

constantes. Assim como o PISA, existem outros sistemas de avaliação sendo executados em 

nível nacional, tais como, SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Brasileira), Prova Brasil 

(exame que avalia alunos do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental), e o ENEM (Exame 

Nacional do Ensino Médio). A realização destes exames tem sido um meio de evidenciar os 

resultados da educação brasileira, e a partir dos dados obtidos, pensar em uma maneira de 

proporcionar melhorias para a sua qualidade. Vale ressaltar que estes processos avaliativos 
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estão sendo realizados em especial nos anos iniciais, que funcionam como alicerce para os 

próximos anos de formação do aluno, proporcionando um ensino de maneira contextualizada 

para que o aluno tenha uma formação não apenas como estudante, mas sim como cidadão 

crítico, criativo, reflexivo. 

Para tanto, diante das discussões advindas dos resultados dos exames nacionais,  

por considerar o professor um dos elementos principais do processo de ensino, mais uma 

proposta do Programa de formação continuada é investir melhorias da prática docente. Para 

Mandarino e Morais (2007): 

A realidade educacional de nosso país, apresentada pelo Ministério da Educação, 

evidencia a estreita relação entre a inclusão educacional com qualidade social e a 

valorização permanente dos profissionais da educação, o que envolve as complexas 

questões referentes à carreira do magistério e à sua qualificação inicial e continuada. 

Neste sentido, é preciso repensar as propostas de formação continuada dos 

professores brasileiros e encontrar espaços e formas, ainda pouco experimentados, 

que valorizem o trabalho docente numa perspectiva reflexiva, levando em conta seu 

planejamento e sua prática. Propõe-se, desta forma, uma capacitação docente para 

professores em sala de aula, reconhecendo o professor como sujeito em permanente 

formação. (p.3) 

 

Sendo assim, a escola pode e deve contribuir incentivando o professor dos anos 

iniciais para uma formação continuada, com o intuito de inovar e melhorar sua prática em sala 

de aula, e ainda, oportunizar reflexão sobre meios facilitadores da aprendizagem de uma 

forma mais significativa para a formação do indivíduo. Busca-se distanciar da concepção de 

um ensino escolar simplesmente voltado para os livros didáticos, estabelecidos dentro de 

matrizes curriculares que não levam em consideração os conhecimentos prévios dos 

educandos que chegam ao espaço escolar.   

Segundo Mandarino e Morais (2007), “um princípio básico do Pró-letramento é a 

formação voltada para a prática cotidiana dos professores, valorizando seu fazer profissional e 

contribuindo para mudanças imediatas no planejamento e aplicação reflexiva das propostas do 

curso”, e uma das maneiras de executar essa prática é a resolução de problemas. Desta forma, 

a proposta do curso foi sugerida para proporcionar uma reflexão sobre os conceitos básicos e 

fundamentais de Alfabetização/Linguagem e Matemática, que muitas vezes passaram 

despercebidos ou nem foram estudados durante o curso de formação. E ainda, incentivar a 

reflexão e a construção do conhecimento como processo contínuo, contribuindo para que se 

desenvolva nas escolas uma cultura de formação continuada, entre outras.  

Neste contexto, o Programa foi implementado com o objetivo de aprimorar a 

qualidade de aprendizagem da leitura/escrita e Matemática, a fim de proporcionar o aumento 

nos índices educacionais. O Programa foi proposto pelo MEC, na modalidade de ensino a 
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distância, em parceria com as universidades que integram a Rede Nacional de Formação 

Continuada e com adesão das redes de ensino estaduais e municipais. De acordo com as ideias 

de Freitas (2007), os cursos de formação a distância no Brasil, promovidos não só pelo 

governo federal, mas pelas instituições privadas,  visam diminuir custos para implantação e 

execução, além de compensar e suprir a ausência de oferta de cursos regulares destinados ao 

segmento da sociedade que não tem acesso a rede pública de educação superior. 

O Ministério da Educação, por meio da SEB e da SEED, é o responsável pela 

coordenação nacional do Programa Pró-letramento. Para tanto, elabora de forma única as 

diretrizes e os critérios de organização dos cursos e sua implementação, garante os recursos 

financeiros para a elaboração e a reprodução de materiais e para a formação dos tutores. As 

universidades que integram a Rede Nacional de Formação Continuada (UFPA, UFPE, UNB, 

UNESP, UFAM, UFPR, entre outras),entram como parceiras e são responsáveis pela 

produção dos materiais e pelo desenvolvimento dos cursos, pela formação e orientação do 

orientador/tutor, pela coordenação dos seminários previstos e ainda pela certificação dos 

professores/cursistas.  

Para participar do Programa de Pró-letramento, os sistemas de ensino públicos, 

que trabalham com o Ensino Fundamental, firmam o compromisso de parceria com a 

assinatura de um termo de adesão das Secretarias de Educação que têm a função de 

acompanhar e colocar em execução as atividades propostas pelo Programa.  

Na implantação do Programa de Pró-letramento, uma série de atores assumem 

papéis fundamentais, entre eles, dois principais, o professor/tutor e o seu respectivo formador. 

O formador do professor/tutor pode ser um professor, aluno de mestrado/doutorado, que deve 

estar vinculado ao centro da Rede Nacional de Formação Continuada, ou universidade 

parceira. O professor/tutor pode ser formado em nível superior nos Cursos de Letras, 

Pedagogia e Matemática ou Curso Normal (Magistério), porém deve ser coordenador, diretor 

ou professor concursado na rede pública de ensino, de preferência um membro da Secretaria 

de Educação local, e ainda que seja conhecido pelos professores.  

Ainda temos o Coordenador Geral, que é um profissional da Secretaria de 

Educação com a função de acompanhar e dinamizar o programa, na instância do seu 

município. Esse é o responsável por participar de reuniões, dos encontros agendados pelo 

MEC ou pelas universidades, fornecer informações sobre o andamento do programa no 

município, além de garantir as condições materiais e institucionais para o desenvolvimento do 

programa. 
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Os professores partícipes do Programa de Pró-letramento recebem a classificação 

nesse processo como professores/cursistas, que devem ser vinculados ao sistema de ensino e 

trabalhar nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Para aderir ao Programa, o professor/ 

cursista deve dispor de quatro horas semanais, ou oito horas quinzenais, em horário de 

trabalho, a fim de participar dos encontros presenciais exigidos pelo curso. Em 2007, foi 

elaborado pelo MEC, o Guia geral do Pró-letramento, estabelecendo os objetivos do 

Programa e evidenciando que o propósito central é o aprimoramento na formação dos 

professores que trabalham com os anos iniciais do Ensino Fundamental.  Espera-se, 

entretanto, que ocorra uma melhoria no desempenho escolar dos alunos. Os objetivos 

elencados em fascículo de Pró-letramento, Brasil (2008) são: 

-oferecer suporte à ação pedagógica dos professores dos anos/séries iniciais do 

ensino fundamental, contribuindo para elevar a qualidade do ensino e da 

aprendizagem de Língua Portuguesa e Matemática; 

- propor situações que incentivem a reflexão e a construção do conhecimento como 

processo contínuo de formação docente; 

- desenvolver conhecimentos que possibilitem a compreensão da Matemática e da 

linguagem e de seus processos de ensino e aprendizagem; 

- contribuir para que se desenvolva nas escolas uma cultura de formação continuada; 

- desencadear ações de formação continuada em rede, envolvendo Universidades, 

Secretarias de Educação e Escolas Públicas dos Sistemas de Ensino municipais e 

estaduais. (p.1) 

 

Nesses objetivos, está clara a necessidade de investimentos de grande porte no 

aprimoramento da prática do professor em sala de aula, envolvendo paralelamente os 

institutos formadores e os próprios professores como uma via de mão dupla. Ou seja, a 

universidade, através do formador de tutor, em contato com o professor/cursista apresenta 

suas discussões, inquietações e dificuldades para o tutor que volta para a universidade, com o 

intuito de inovar as práticas de sala de aula.   

O Programa de Pró-letramento constitui-se de seis etapas, a saber: apresentação 

do Programa, seleção de tutores, adesão, formação de tutores, formação de cursistas e 

revezamento, sendo que a primeira das etapas é destinada à apresentação da proposta, em que 

os secretários de educação conhecem a dinâmica do Programa.  

A segunda etapa destaca o critério de escolha dos tutores, que deve ocorrer 

mediante a seleção pública
6
, avaliando-se currículo, experiência e habilidades didáticas do 

                                                 

 

 

6
 O tutor para participar da seleção pública deverá ter formação superior em Pedagogia, Letras ou Matemática, 

ou ainda o Curso Normal em nível de Magistério ou Médio.   
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candidato. Além disso, deverá o candidato ser uma pessoa influente e reconhecida(ser 

coordenador, diretor ou professor), por parte dos professores do município onde irá atuar. 

Para o processo de seleção, considera-se ainda, o conhecimento acerca do material do Pró-

letramento e das orientações gerais para a execução do Programa. Uma das exigências para a 

participação do município é que o responsável indique a mesma quantidade de tutores para 

Alfabetização e Linguagem e para Matemática. 

A terceira etapa, que é de adesão, está relacionada ao período em que a Secretaria 

de Educação adere ao Programa, assumindo os compromissos determinados na resolução 

CD/FNDE, número 48, de 29 de dezembro de 2006. Nesse momento, o Secretário deve ter em 

mãos, os nomes dos professores tutores, tanto para Alfabetização e Linguagem quanto para 

Matemática. 

A formação de tutores compõe a quarta etapa, que consiste em um curso com 

duração de 180 horas, dedicadas no primeiro momento, à formação inicial com carga horária 

de 40 horas – exigindo participação obrigatória do tutor, já que o torna apto para iniciar a 

formação dos cursistas no município; a não participação do tutor nesse encontro, compromete 

a realização do Programa no município ou estado. O professor/tutor poderá trabalhar com 

uma turma de até 25 cursistas, podendo assumir uma segunda turma com o número máximo 

de 25 alunos, não sendo possível ultrapassar um total de 50 cursistas para cada tutor. 

Na etapa seguinte, dois seminários de acompanhamento são realizados junto às 

universidades formadoras, em um período de seis a oito meses, com duração de 28 horas, 

realizados em três dias e meio de trabalho. Tais encontros ocorrem após a formação inicial 

dos tutores, em paralelo com a formação dos professores/cursistas, tendo por finalidade 

acompanhar o trabalho executado pelos tutores, junto às universidades, a fim de promover 

esclarecimentos de dúvidas quanto aos cursos ministrados e a continuação da formação 

iniciada dos professores/cursistas.  

Para finalizar esta fase do processo destinado à formação de tutores ocorre uma 

avaliação, através de um seminário de avaliação final do Programa, tendo carga horária de 24 

horas/aula distribuídas em três dias. Tem como objetivo os tutores apresentarem seus 

trabalhos e entregarem os relatórios finais junto à universidade formadora. 

A formação dos professores/cursistas destaca-se como a quinta etapa do processo, 

com um total de 120 horas de carga horária, sendo 84 horas presenciais – podendo ser 21 

encontros de 4 horas semanais ou 10 encontros de 8 horas quinzenais, mais um encontro de 4 

horas – complementados por 36 horas a distância. O cursista não poderá participar das duas 

áreas de formação ao mesmo tempo, deve ser uma de cada vez, mas quando chegar à fase de 



60 

 

 

revezamento – que apresentaremos a seguir – poderá iniciar a outra etapa. Os cursos de 

Alfabetização e Linguagem e de Matemática são desenvolvidos paralelamente, sendo 

realizados num período de seis a oito meses. Vale lembrar, que o cursista deverá obter 75% de 

presença, na etapa presencial, junto ao professor/tutor. 

 A sexta e última etapa, corresponde ao que é denominado revezamento, 

destinado ao momento em que os professores/cursistas que fizeram o curso de Matemática, 

poderão fazer o curso de Alfabetização e Linguagem e vice-versa. Essa formação nos dois 

cursos propostos contribuirá para o desenvolvimento da formação continuada nas escolas, 

atingindo assim um dos objetivos do Programa. O intuito é que o professor/cursista, aproveite 

da estrutura montada nas escolas a fim de desenvolver a cultura de formação continuada, 

dentro da própria escola, propondo discussões entre os professores regentes, pais de alunos, 

administração da escola, enfim, todos que compõem a realidade escolar. 

Nesta etapa, não é necessária uma nova formação para os tutores, os que já estão 

formados irão assumir as novas turmas, mas sempre com acompanhamento das universidades 

formadoras. O programa na parte de revezamento tem duração de seis a oito meses, 

totalizando 120 horas de curso, destacando a carga horária para os tutores e cursistas: 

professores/tutores com carga horária subdividida em 72 horas presenciais e 48 horas a 

distância; os professores/cursistas com carga horária de 84 horas presenciais e 36 a distância. 

Vale ressaltar que, é imprescindível que o tutor responsável na primeira etapa, por uma das 

áreas, continue trabalhando também da segunda, não sendo permitida a substituição do tutor. 

As universidades formadoras são responsáveis pela certificação dos professores/ 

tutores e professores/cursistas, após a avaliação do curso (realizadas pelos próprios partícipes) 

que é exigida para as duas modalidades, obedecendo aos seguintes critérios – frequência 

mínima de 75% nas atividades presenciais, realização das tarefas previstas em cada fascículo 

de maneira satisfatória, auto avaliação do professor, considerando o desempenho durante o 

Pró-letramento, as contribuições do curso e as mudanças em sua prática pedagógica. 

 Em Aparecida de Goiânia o Programa iniciou-se com a formação dos 

professores/cursistas em 05 de março de 2009, com certificação datada em 03 de setembro de 

2009.  A proposta seguida pelo professor/tutor, em termos de carga horária, foi a de encontros 

quinzenais de 8 horas, fora do horário de trabalho (período chamado de contra- turno), 

totalizando 120 horas. 

 Observamos durante a realização da investigação que o número de professores 

que aderiram ao Programa de Pró-letramento, como cursistas, por escola, não foi o bastante 
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para a implantação de uma estrutura em cada escola, para executar o curso de Pró-letramento 

em Alfabetização e Linguagem e em Matemática. 

 Assim, surgiu a necessidade de montar uma estrutura em duas escolas (uma para o 

funcionamento do Pró-letramento em Alfabetização/Linguagem e outra para a área de 

Matemática), em cada região específica, para que o curso fosse implementado. O que já entra 

em contradição com a proposta do Programa, que era montar uma estrutura em todas as 

unidades escolares, para então, implantar um espaço e aproveitar dele para dar continuidade 

às discussões sobre as atividades realizadas durante o curso. 

 Nesse sentido, a Secretaria de Educação de Aparecida de Goiânia escolheu duas 

escolas para implementar o espaço para a realização dos cursos propostos no Programa, uma 

para cada área de atuação, já que apenas 62 professores aderiram ao programa, entre os mais 

de 340 professores do município. 

 Na escola-campo de nossa investigação, por exemplo, dos vinte e um professores 

regentes à época, apenas três participaram, de pelo menos uma das etapas do Programa. Os 

professores que se dispuseram a realizar a etapa referente ao Pró-letramento em Matemática, 

se deslocaram para outra escola – Escola Municipal Cecília Meireles – em Aparecida de 

Goiânia, localizada em um local estratégico, perto de um terminal de ônibus, fato que facilitou 

o acesso dos participantes. 

 A certificação, tanto dos professores/tutores, quanto dos professores/cursistas, é 

chancelada pelas universidades formadoras. No caso do grupo de professores que 

participaram do curso no município de Aparecida de Goiânia, foi o Instituto de Educação de 

Matemática e Ciência, da Universidade Federal do Pará, o órgão responsável pela 

implementação e certificação. 

 

Elencando a composição dos fascículos e particularidades do curso 

 

A fim de entender a composição do material didático utilizado para a execução 

dos encontros com os professores, faremos uma descrição sintetizada. Para tanto, destacamos 

que o material didático oferecido aos professores/cursistas pelo programa é subdividido em 

oito fascículos, e cada um é composto de uma forma padrão, porém, destinando-se a 

diferentes assuntos, elaborado por autores e universidades diferentes, mas todos com o intuito 

de instigar a curiosidade, permitindo a interpretação de acordo com o “estilo próprio” de cada 

professor/cursista. 
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Em virtude de o material didático ser o elemento principal para o direcionamento 

do curso, no início vamos expor a estrutura do material, elencando as etapas destinadas à sua 

organização, bem como sua aproximação com a estrutura do curso. Logo após, faremos uma 

breve análise de cada fascículo. A dinâmica de cada fascículo direciona os encontros. 

Os oito fascículos são subdivididos em cinco etapas de trabalho: Pensando Juntos, 

Trabalhando em Grupo, Roteiro de Trabalho Individual, Nossas Conclusões e Registrando 

seus estudos – momentos, a serem seguidos pelos professores tutores para delinear os 

encontros – com os professores/cursistas. A primeira delas denominada Pensando Juntos é o 

espaço determinado para retomada de alguns pontos que provocaram dúvidas, e a síntese das 

ideias apresentadas no fascículo, seja conceitual ou metodológico. O próprio fascículo deixa 

claro que os professores/cursistas destinem um caderno para fazer anotações no decorrer dos 

encontros, com o intuito de realizar um acompanhamento das dificuldades e avanços, quer  

pelo seu grupo de estudo do Programa, ou mesmo, pelos seus próprios alunos no decorrer de 

suas aulas, ao realizar atividades propostas no Pró-letramento. Este ajudará o 

professor/cursista a construir seu próprio instrumento de avaliação. 

A segunda etapa, momento denominado Trabalhando em Grupo, faz um 

apanhado geral sobre o assunto que será estudado durante o encontro presencial no novo 

fascículo. Ou seja, é o espaço reservado para que o grupo faça o reconhecimento do conteúdo 

do fascículo e realize leituras e discussões sobre o que será desenvolvido no momento 

individual na próxima quinzena. E ainda, poderão ser propostas reflexões, bem como 

sugestões de bibliografias existentes sobre o tema daquele fascículo, de maneira, a aguçar e 

instigar o interesse sobre novas formas de trabalhar um conteúdo em suas salas de aula. 

O roteiro de trabalho individual compõe a terceira etapa, que fornece a 

oportunidade de o professor/cursista aprofundar os conteúdos, fazendo uma reflexão 

cuidadosa, relacionando-a com a própria prática no processo educativo em que está inserido. 

Para tanto, são propostas leituras, reflexões, sugestões de atividades que relacionam a 

Matemática Escolar, presente nos livros didáticos, com o cotidiano fora da sala de aula, por 

meio de brincadeiras, jogos, atividades lúdicas, entre outras. Apresentam ainda, leituras 

suplementares e sites indicados, a fim de auxiliar na discussão e elaboração de textos que 

devem ser produzidos, que funcionam como avaliação de cada fascículo acerca das discussões 

e resoluções dos problemas propostos em forma de tarefas. 

A quarta etapa do fascículo denominado Nossas Conclusões constitui-se na etapa 

de síntese, reflexão, produção individual e coletiva das atividades realizadas no decorrer do 

fascículo, avaliando o aproveitamento do grupo, o que os autores denominam por “fecho” do 
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fascículo. Aqui, apresentam-se conclusões das apresentações dos principais temas e objetivos 

do estudo realizado pelo cursista, tanto no momento presencial, quanto na parte que é 

realizada a distância. 

A quinta e última etapa, é intitulada como Registrando seus Estudos, e este não 

poderia deixar de ser o momento em que o professor/cursista utilizará seu caderno para 

registrar todos os elementos que julgar necessários. Com isso, deverá fazer um registro das 

reflexões, questionamentos, dúvidas, observações que se tornará um material rico em 

informações, evidenciando o percurso de trabalho realizado pelo próprio cursista. Ao final de 

cada fascículo, ele terá em mãos os meios de avaliação, quer seja do assunto estudado, quer 

do curso, e sua autoavaliação que estarão prontas para compor todo o seu processo de estudo. 

 A seguir, faremos uma breve análise de cada fascículo. No primeiro, destinado 

a rever a história da formação dos “Números Naturais”, o professor/cursista tem a 

oportunidade de conhecer, discutir, refletir e aprimorar-se quanto ao processo de aquisição do 

número pelas crianças, base para o desenvolvimento matemático; a diversidade de aplicações 

que existem no cotidiano dos alunos; os princípios básicos e as características de nosso 

sistema de numeração; a estrutura da reta numérica e os conceitos associados às operações de 

adição e subtração. No encontro presencial, podem discutir juntos, como e qual o momento 

oportuno para fazer uso de materiais didáticos, jogos, atividades que são propostas no material 

e exemplo de produções das próprias crianças, que corroborem com a aprendizagem da 

Matemática. Vale destacar, que os professores/cursistas, às vezes, não tiveram momentos para 

esse tipo de discussão durante o período de graduação.  

O fascículo dois se refere ao estudo das “Operações com Números Naturais”, 

ampliando e valorizando as atividades acerca da compreensão dos seus significados. Para 

tanto, se discute uma proposta focada na conceituação de propriedades e dos processos de 

cálculo a partir da estrutura do sistema de numeração e com o apoio de materiais de contagem 

e da reta numérica, com o intuito de resolver situações de dúvidas dos alunos, sobre o tipo de 

cálculo a ser realizado em situações/problema, como por exemplo, se é “de mais ou menos”. 

O professor/cursista poderá rever sua prática e valorizar as diferentes situações voltadas para a 

compreensão dos “por quês” das etapas a serem seguidas pelos algoritmos, por meio de 

experimentação com materiais didáticos, como por exemplo, o material dourado, palitos 

coloridos, entre outros, investindo na compreensão de seus alunos. 

O fascículo três trata de conteúdos do campo da Geometria em busca da 

construção das noções de “Espaço e Forma”, com uma proposta voltada para a observação do 

espaço físico e da capacidade de representá-lo. Seguindo a proposta do Programa, o estudo 



64 

 

 

enfatiza a mudança de um ensino baseado em nomenclaturas e regras distanciadas dos usos 

cotidianos dos conhecimentos geométricos. Apresentam-se atividades que envolvem 

visualização, localização, movimentação no espaço, fazendo o uso dos espaços físicos da 

escola, do bairro, da disposição das ruas, para o estudo de ângulos e de paralelismo 

contextualizados pela necessidade de orientação, conceitos básicos de figuras no plano e no 

espaço, destacando os nomes das figuras geométricas, comparação de figuras, entre outras. 

São propostas atividades que evidenciam o papel da Geometria nas artes e outras atividades 

profissionais, além de atividades lúdicas ou com o uso de diferentes materiais e recursos, 

como exemplo a construção e uso do Tangran, intensificando o uso para garantir a inovação 

na formação do professor, beneficiando e proporcionando ao aluno novas formas de 

aprendizagem. 

O fascículo quatro trata do tema “Frações”. Seus autores, preocupados com as 

dificuldades dos próprios professores, abordoou-o de uma maneira diferente dos demais 

fascículos, trabalhando como grupo de estudo para sanar dúvidas que os professores têm 

trabalhar com frações. Desta forma, a composição foi realizada com conceituações e regras, 

bem como aplicações que o professor pode utilizar como material complementar, de 

referência, fomentando seus conhecimentos sobre o tema. Por outro lado, nem tudo que está 

apresentado no fascículo deve ser levado para a sala de aula, algumas discussões servem 

apenas para a qualificação do professor. Os textos, por exemplo, ajudam o professor a 

reconhecer o conceito de fração em seus diferentes enfoques, usos e representações de 

medida, parte-todo, razão. Podem ser encontrados, ainda, o conceito de frações equivalentes, 

estratégias de comparação e o estudo das operações com frações, visando incentivar a 

reflexão e o aprofundamento do tema. 

O fascículo cinco retrata o campo de “Grandezas e Medidas”, numa abordagem 

que propõe estimular reflexões e discussões, com o intuito de permitir, tanto ao professor, 

quanto ao aluno, condições para (re) conhecer os aspectos históricos da construção do 

conhecimento em relação a medidas e grandezas. E ainda, valorizar as propostas 

interdisciplinares da Matemática com as outras áreas, bem como, situações do cotidiano, 

aprimorando uma leitura do mundo.  

Alguns projetos são apresentados, propondo-se que os professores façam as 

adaptações necessárias à realidade sociocultural local de seus alunos, para que possam 

executá-los. Eles relacionam medidas e grandezas com calendários, horários referentes à 

alimentação, quantidades de material para fazer um bolo, medidas do corpo humano, 

compreensão de atividades comerciais, estudos geográficos, entre outras, envolvendo os 
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números racionais positivos. O fascículo ainda proporciona ao professor, a conceituação das 

diferentes grandezas, bem como o uso de unidades não padronizadas e a introdução das 

unidades padronizadas para cada grandeza apresentada, seus múltiplos e submúltiplos, 

conhecimentos abordados como necessários para a compreensão dos temas propostos, para 

que possa ter a percepção de qual momento é mais apropriado, e em qual série/ano aplicar 

determinado conteúdo. 

O fascículo seis aborda alguns conteúdos do campo de “Tratamento da 

Informação”. Para isso, propõe o trabalho com dados apresentados em tabelas e gráficos de 

diferentes tipos, oferecendo ao professor/cursista condições para construir uma visão crítica 

acerca da leitura de determinados assuntos da vida cotidiana, como por exemplo, resultados 

estatísticos em jornais e revistas. Assim sendo, poderá desenvolver atividades, de maneira a 

levar os alunos a refletirem também sobre resultados apresentados na própria escola e na 

sociedade onde vive. 

O foco do fascículo sete é “Resolver Problemas: o lado lúdico do ensino da 

Matemática”, subdividido em duas etapas. A primeira delas é intitulada “Pensando o processo 

de resolução de problemas” – destinada a provocar uma discussão sobre a diferença entre 

exercícios de aplicação imediata e o uso de problematizações no ensino dos conteúdos 

matemáticos. Assim, apresentam-se vários tipos de problemas, os processos relevantes para 

sua resolução, propondo que os alunos contextualizem as situações e criem problemas a serem 

resolvidos.  

Na segunda etapa desse fascículo, denominada “Brincando e aprendendo a 

resolver problemas”, são apresentados dois jogos – Mancala
7
 e o Contig 60 ®

8
 – cujas regras 

envolvem o desenvolvimento de estratégias, o raciocínio lógico e a reflexão sobre conceitos 

matemáticos. O intuito dessa proposta é realizar uma discussão do uso de jogos para o ensino 

                                                 

 

 

7
 Mancala é um jogo de origem africana, oriundas de várias localidades e povos distintos. Os estudiosos supõe 

que as Mancalas têm cerca de 7000 anos e teriam sido trazidas para as Américas pelos escravos advindos do 

continente africano. O modelo proposto para atividades com os alunos é o usado na Argélia, onde as pessoas 

faziam sulcos cavados no solo e jogavam originalmente com sementes. O jogo é composto por um tabuleiro com 

doze casas distribuídas nas laterais do retângulo, duas delas no centro das laterais e um grupo de cinco casas. 

Joga-se com trinta e duas sementes. O jogador que conseguir o maior número de sementes ao final da partida é o 

ganhador. 
8
 O Contig 60 ® foi desenvolvido pelo norte americano John C. Del Regato, que levou muitos anos para 

conseguir dar a ele o formato atual, tanto em relação ao tabuleiro quanto às regras. O formato do jogo é um 

tabuleiro quadriculado com dezesseis células enumeradas, 25 fichas, uma de cada cor e três dados.  
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da Matemática, tomando cuidado para despertar a contextualização matemática e a história do 

jogo, para que as crianças não o encarem, apenas como brincadeiras. 

O último fascículo, oitavo, intitulado por “Avaliação da Aprendizagem em 

Matemática nos anos iniciais”, tem como objetivo oportunizar aos professores/cursistas a 

realização de reflexões e discussões sobre os processos e instrumentos de avaliação 

compatíveis com as “mudanças” da prática docente que, se espera, ocorram ao longo do 

curso, promovidas pela proposta sugerida pelo Pró-letramento. Assim sendo, fornece um 

“guia”, propondo sugestões de novas formas de avaliação elencadas na atualidade, tais como, 

avaliação coletiva – o olhar do aluno, da família e da escola, dossiê do aluno, o olhar da 

professora, tipos de registro, construção de portfólio, avaliação inclusiva, avaliação da 

aprendizagem, entre outras, como processo amplo que vai além dos muros da escola. Destaca 

que o professor não deverá ficar preso aos acertos do aluno, mas sim, aos erros para validar e 

transformar seu interesse em termos de notas e/ou conceitos. 

Para finalizar, o que pudemos observar é que a proposta do Programa de Pró-

letramento se apresenta como uma oportunidade para o professor/cursista vivenciar intensa 

reflexão sobre a sua prática e suas concepções, debater sobre suas experiências em sala de 

aula, esclarecer suas dúvidas conceituais, experimentar atividades, trocar experiências com o 

grupo de trabalho e aprofundar seu conhecimento. A resolução de situação-problema é uma 

proposta inovadora, já que, usando essa metodologia, os professores juntamente com seus 

alunos conseguem utilizar elementos da Matemática, a favor da sua aplicação necessária na 

vida do aluno, bem como do seu meio sociocultural, político e econômico. 

 O intuito do Programa é contribuir para que o professor/partícipe venha a assumir 

uma nova postura em relação ao contexto educacional, usando de sua autonomia para 

proporcionar aos alunos uma Matemática mais interessante, prazerosa e motivadora. Assim, o 

aluno deixa o medo da Matemática de lado e começa a desenvolver competências, habilidades 

e autonomia, para ser uma pessoa crítica, reflexiva e capaz de tomar decisões perante a 

sociedade.



 

 

 

Capítulo 5 

 

Análise dos resultados da investigação 

 

 Neste capítulo nos reportaremos a uma análise cuidadosa dos dados obtidos 

durante a investigação, de acordo com observações e questionamentos direcionados à 

professora-sujeito MR – professora-regente de uma das turmas de 3º ano da Escola MEI em 

2011, no município de Aparecida de Goiânia – que foi partícipe do curso de formação 

continuada do Programa de Pró-letramento em Matemática, sob o referencial teórico dos 

capítulos 2 e 3 deste trabalho. 

 Em um primeiro momento, apresentamos o Quadro1 de dados com uma síntese de 

três elementos principais, tais como, as perspectivas de implantação e execução do programa 

de Pró-letramento pelo governo federal; dados coletados em observação e com o uso do 

caderno de campo em sala de aula; e dados levantados na entrevista. 

Quadro 1: Síntese dos elementos para triangulação de dados. 

Características do Pró-
letramento  
 

Dados da Observação Dados da Entrevista 

Foi criado pelo governo federal, 
junto ao MEC, com a perspectiva 
de resolver ou diminuir os 
problemas relacionados com o 
desempenho dos alunos em 
avaliações. 

A proposta do curso foi aprimorar 

a prática do professor, assim, 

melhorando o desempenho do 

aluno. Porém, a implantação não 

ocorreu de acordo com as 

perspectivas do programa. 

Na fala da professora, a formação 

continuada em Pró-letramento em 

Matemática foi um suporte 

oferecido pela prefeitura para 

melhorar o desempenho do aluno. 

O objetivo da implantação do 
programa foi elevar a qualidade 
do ensino, para proporcionar 
melhoria na educação, 
abrangendo todos os professores 
que trabalham com as séries 
iniciais de cada município. 

O objetivo do programa não foi 

completamente atingido, já que 

poucos professores aderiram ao 

mesmo no município de Aparecida 

de Goiânia. 

O objetivo da professora, ao 

participar do curso, foi aumentar 

suas horas de atividades de curso, a 

princípio. Depois que participou 

dos dois primeiros encontros 

gostou e continuou. 

A resolução de problemas 
desperta a busca de novos 
conhecimentos, desencadeia a 
construção de outros, atribuindo 
significado a situações 
Matemáticas. 
Como mencionamos 
anteriormente, para Van de 
Walle(2009) – um problema é 
definido como qualquer tarefa ou 
atividade na qual os estudantes 

Os problemas utilizados pela 

professora eram em sua maioria 

exercícios de livros didáticos e/ou 

internet, que não deixavam de 

caracterizar situação-problema.  

Nas observações tornou-se 

evidente a utilização de problemas 

adaptados pela professora para 

aproximá-los à realidade do aluno, 

porém o que ficou a desejar foi a 

construção de situações-problema 

juntamente com os alunos, em 

A professora utilizou resolução de 

problema, porque através dessa 

prática poderia proporcionar ao 

aluno atividades que envolvessem 

o raciocínio lógico. (Essa atividade 

consiste em montar uma situação 

problema, na qual a resposta deve 

ser apresentada pelo aluno) 

A professora colocou que mudou a 

sua prática após o curso de Pró-

letramento em Matemática, já que 

tinha o costume de expor o 
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não tenham método ou regra já 
aceitos ou memorizados e nem 
haja percepção por parte dos 
estudantes de que exista um 
método “correto” específico da 
solução. (p. 57) 
A metodologia de resolução de 
problemas corrobora para o 
principio básico do Pró-
letramento, que é a formação 
voltada para a prática dos 
professores, valorizando o seu 
“fazer profissional” e 
contribuindo para mudanças 
imediatas no planejamento e nos 
problemas adaptáveis. 
 

função do que eles conheciam e 

podiam reconhecer como 

Matemática. 

Notou-se ainda que a professora 

estabeleceu uma rotina em sua 

prática na sala de aula. No início 

de cada aula ela apresentava o 

conteúdo a ser abordado naquele 

dia, com atividades propostas no 

quadro-negro, introduzia o 

conteúdo e deixava que os alunos 

resolvessem os exercícios (motivo 

que fez que ela argumentasse estar 

fazendo o uso da metodologia de 

resolução de problemas), e no final 

da aula corrigia com a participação 

dos alunos. 

conteúdo usando as regras e 

resolvendo vários exercícios de 

cada regra, e agora o fazia por 

meio de problemas que envolviam 

as quatro operações, com leitura de 

gráficos e tabelas com dificuldade 

que ela denominou de nível médio 

(nível acessível aos alunos no 3º 

ano do Ensino Fundamental). Para 

elaborar as situações-problema, a 

professora tomou como base os 

exercícios e problemas dos livros 

didáticos e listas de exercícios da 

internet, ou ainda do arquivo que 

possuía e adaptou-os para a 

realidade dos alunos. Ressaltou 

ainda, que achava que suas ações 

atuais faziam a Matemática se 

tornar mais significativas para o 

contexto do aluno. 

 

 

A partir dessa tríade de elementos foi possível a construção da categorização para 

analisar os dados por meio de uma triangulação destes três elementos destacados 

anteriormente. 

  

Eixo 1: Da proposta de implantação do Pró-letramento e como de fato ocorreu. 

 

 Podemos observar durante a leitura das referências bibliográficas em relação ao 

Pró-letramento que um dos fatores principais para a criação do programa foi a perspectiva de 

resolver ou diminuir os problemas relacionados com o desempenho dos alunos em avaliações 

em nível nacional e internacional, em função dos baixos índices alcançados por eles nesse tipo 

de avaliação. Diante destes índices, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, 

se empenhou em implantar um programa que abordasse as disciplinas básicas – 

Alfabetização/Linguagem e Matemática – do Ensino Fundamental e abrangesse todos os 

professores que trabalham com as séries iniciais. Desde o surgimento da necessidade de 

implantar o programa, foi elaborada uma proposta de oferecer uma formação continuada para 

os professores a fim de elevar a qualidade de ensino para os alunos, em busca de aumentar os 

índices estabelecidos pelos órgãos internacionais de financiamento, mensurados por estas 

avaliações periódicas. 

A proposta do programa de Pró-letramento em Matemática era criar um espaço 

em cada escola – uma sala para implantar o curso de Pró-letramento em 

Alfabetização/Linguagem e outra para o Pró-letramento em Matemática – de modo que todos 
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os professores participassem do programa. Após a conclusão deste curso, a escola continuaria 

ocupando esse espaço para debater, estudar, implementar novas ações, a fim de que pudesse 

fazer adaptações dos conteúdos a serem ministrados, por meio de situações-problema 

relacionando os saberes locais das crianças, diante de suas brincadeiras na própria escola, na 

hora do intervalo. Só destacando um exemplo, na escola MEI – escola-campo de nossa 

pesquisa – as crianças jogam “bilocas” (bolinha de gude) e durante a brincadeira utilizam as 

mãos para realizar as medidas referentes às distâncias entre as bolinhas de gude, elemento que 

poderia ser levado para sala de aula de modo a auxiliar a compreensão das unidades de 

medidas e grandezas. 

Por outro lado, em Aparecida de Goiânia, o Pró-letramento não foi implantado 

conforme as propostas estabelecidas, tanto na etapa de Alfabetização/Linguagem quanto na de 

Matemática, pois não houve uma boa adesão dos professores. Apenas 62 dos mais de 340 

professores que trabalham com as séries iniciais se preocuparam em participar. 

Segundo a professora MR, na escola MEI, os professores não se empenharam em 

aderir ao programa, por não ser oferecido por parte do governo federal e por não possuir 

incentivo financeiro na forma de bolsa de estudos. Porém, vale lembrar que a partir de certo 

número de horas de cursos de formação na área de ensino, os professores da rede municipal 

de Aparecida de Goiânia recebem uma gratificação extra em seus salários. Mas, o principal 

motivo para não aderir ao programa de Pró-letramento, era a falta de tempo, já que a maioria 

tinha uma jornada dupla de trabalho. Além disso, a informação que chegou à escola foi de que 

o curso seria fora do horário de trabalho – como de fato aconteceu – contradizendo a proposta 

do programa de que os professores que aderissem ao programa deveriam dispor de quatro 

horas semanais, ou oito horas quinzenais, em horário de trabalho para realiza-lo. 

Assim, Aparecida de Goiânia, não atingiu as expectativas do programa quanto à 

participação de todos os professores do município no curso, já que apenas 62, dos mais de 340 

(dados oferecidos pela Secretaria de Educação do município, professores do Ensino 

Fundamental do município no ano de 2009), se dispuseram a participar do curso oferecido 

pelo Programa de Pró-letramento.  Destacamos que, na escola campo da pesquisa, apenas três 

participaram dos 22 professores do quadro docente sendo que uma delas, a professora-sujeito 

deste trabalho, participou apenas da etapa de Pró-letramento em Matemática.  

Para participar dos encontros presenciais exigidos pelo curso no município de 

Aparecida de Goiânia, os professores, tiveram que se deslocar por conta própria para outra 

unidade (Escola Cecília Meireles – estruturada para o funcionamento do curso do Pró-

letramento em Matemática) no contra turno, isto é, fora do seu horário de trabalho. 
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 A professora MR nos relatou durante a entrevista que resolveu aderir ao programa 

de Pró-letramento em Matemática por precisar de umas horas de curso, para obter uma 

gratificação extra em seu salário, oferecida pela prefeitura do município. Assim, participou do 

primeiro encontro da etapa de Matemática, conheceu mais sobre o programa, achou muito 

interessante e resolveu continuar o curso.  

 Percebemos também, que a divulgação, a forma como foi implantado, a execução 

dos cursos realizados pelo Programa de Pró-letramento em Alfabetização/Linguagem e 

Matemática, podem não ter sido feitas de forma clara e visível, já que durante a entrevista, 

fizemos uma pergunta, sobre o que a professora entendia pelo curso de formação continuada 

Pró-letramento e ela respondeu que achou que era um suporte da prefeitura para os 

professores do município de Aparecida de Goiânia, vejamos: 

 

Pesquisadora: No seu ponto de vista, o que foi o curso de formação continuada 

Pró-letramento? 

Professora MR: O curso de Pró-letramento em Matemática foi um suporte 

oferecido pela prefeitura aos professores, para melhorar o desenvolvimento do 

aluno. 

  

 Como pudemos observar, algum equívoco pode ter acontecido no momento em 

que foi apresentada a proposta do Programa de Pró-letramento em Alfabetização/Linguagem e 

Matemática para a escola MEI, campo de nossa pesquisa. Ao contrário, o programa tem o 

intuito de abarcar todos os professores das séries iniciais de todo o país, para uma formação 

continuada nas áreas descritas, a fim de melhorar a qualidade do ensino não apenas de um 

local, mas no âmbito nacional. Acreditamos que a falta de tempo dos professores, a forma que 

o Programa de Pró-letramento foi proposto na Escola MEI, o fato de ter ocorrido em outra 

localidade, que não à escola e fora do horário de trabalho poderiam explicar a pouca procura 

por parte dos professores, que muitas vezes necessitam de uma formação continuada para que 

possam acompanhar as mudanças e inovações da sociedade moderna. 

  

Eixo 2: Objetivos do Programa Pró-letramento, alcançados ou adaptados? 

 

 

Ao nos reportarmos ao Programa de Pró-letramento em Matemática, observamos 

que seu objetivo principal é proporcionar uma formação continuada destinada aos professores 

que trabalham com as séries iniciais, a fim de aprimorar sua prática em sala de aula, com o 
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intuito de revisar conteúdos de Matemática, que foram estudados durante sua graduação, 

outros que nem foram vistos, pelo fato de haver professores na Rede Municipal de Educação 

que fizeram o magistério – que é o caso da professora-sujeito dessa pesquisa e dessa forma, 

não tem o intuito de aprofundar conteúdos complexos da Matemática. 

 No contexto das políticas educacionais brasileiras, a oferta de um aperfeiçoamento 

aos professores que trabalham com o Ensino Fundamental, por meio de uma formação 

continuada, é uma maneira de garantir a qualidade do ensino nesta etapa de formação do 

educando – base de seus estudos – a fim de proporcionar uma aprendizagem mais 

significativa nos anos posteriores, não só na sua formação educacional, mas também como 

cidadão. 

 Durante as observações, percebemos que os objetivos do Programa de Pró-

letramento em Matemática não foram completamente atingidos, já que, como mencionamos 

anteriormente, apenas três dos 62 professores do quadro de docentes da Escola MEI, em 

Aparecida de Goiânia, aderiram ao programa, comprometendo assim, o objetivo principal que 

consistia em abranger todos os professores que trabalham com as séries iniciais. 

 Diante dessas circunstâncias, o espaço para dar sequência aos estudos em reuniões 

e discussões não foi criado na escola-campo dessa pesquisa; Com a pequena quantidade de 

professores que participaram do programa foi impossível a continuidade na formação dos 

professores acerca das inovações propostas pelo curso, para que adaptassem as situações-

problema aos saberes locais dos alunos de acordo com a realidade daquela comunidade. 

O objetivo inicial da professora-sujeito, em sua fala durante a entrevista, foi 

apenas aumentar suas horas em atividades, com a finalidade de obter um adicional em seu 

salário, como ela mesma diz: 

 

Pesquisador: O que levou a você participar do programa de Pró-letramento em 

Matemática? 

Professora MR: Primeiramente porque precisava de algumas horas de curso, 

depois que fui ao primeiro encontro, fiquei conhecendo um pouco mais sobre o 

curso e gostei muito. Por isso, decidi participar. 

 

Assim, ao participar do primeiro encontro presencial proposto pelo curso, se 

interessou e se empenhou em fazê-lo o levá-lo com seriedade. Com isso, seu objetivo foi além 

do inicial, ou seja, foi aproveitar o curso para rever alguns conteúdos e apreender algumas 

alternativas de inovação para trabalhar alguns conteúdos em sala de aula. 

 No decorrer do Programa de Pró-letramento em Matemática é oferecido o material 

didático para o curso com a proposta de que o professor-cursista venha realizar atividades de 
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cada fascículo com seus alunos e reflita sobre a maneira como por ela e sobre como os alunos 

reagiram perante cada atividade. 

 Neste contexto, uma das primeiras atividades propostas era que a professora 

fizesse o uso do material dourado – a escola dispunha do material, porém faltavam peças 

comprometendo sua implementação. É o que podemos observar em sua resposta: 

 

Pesquisador: Quais as dificuldades encontradas durante o curso? 

Professora MR: Bom. As dificuldades foram: realizar na escola as atividades 

propostas pelo curso; a falta de material didático para montar algumas aulas 

diferentes; o pouco interesse da gestão da escola em providenciar recursos para a 

realização desse trabalho. 

 

 Em razão dessas situações, a professora encontrou dificuldades em implantar as 

atividades dos fascículos 1 e 2, porém o terceiro fascículo que envolve a parte de Espaço e 

Forma pôde ser realizado com material reciclável. No caso do Tangran, seria interessante que 

os alunos o construíssem com papel colorido para a montagem dos bichinhos, casas, figuras 

em geral, mas como a escola não tinha papel colorido, então os meninos fizeram o desenho e 

coloriram para que utilizassem nos joguinhos durante as aulas de Matemática. Também, 

mencionou o fascículo 1 como o mais fácil de implantar na sala de aula, como podemos 

perceber na sua fala, durante a entrevista: 

 

Pesquisadora: Em sua opinião, qual o fascículo do curso de Pró-letramento que o 

professor pode colocar em prática na sala de aula, sem muita dificuldade? 

Professora MR: Bom, os fascículos são viáveis de trabalhar em quase toda sala de 

aula, basta a escola e o professor trabalharem juntos. O fascículo que eu acho mais 

fácil de colocar em prática na sala de aula é o primeiro. 

 Durante o período de observação em sala de aula, a professora utilizou-se das 

atividades propostas no fascículo 5, pois eram muito parecidas com as atividades propostas 

pelo livro didático para trabalhar medidas financeiras, de peso, de tempo, comprimento e 

temperatura. Assim, para ensinar medidas de tempo, construíram os relógios de ponteiros em 

papel, para que pudessem utilizá-lo na aula de Matemática, e ainda, propôs que fizessem o 

desenho das notas e moedas correntes de nosso país, para trabalhar medidas financeiras. 

 No primeiro dia de observação, a professora-sujeito propôs exatamente a atividade 

de reconhecimento e operações envolvendo notas e moedas correntes. Observamos que os 

alunos tiveram interesse e facilidade em apreender essas medidas, e julgamos que isso 

decorreu do fato de que essa medida é um elemento que aparece diariamente na vida deles, 

dentro e fora da escola. 
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 Em relação à medida de tempo, a professora também seguiu sugestões tanto do 

livro didático, quanto do material didático proposto pelo curso, fazendo o uso do calendário 

para trabalhar dia, mês e ano, bem como o relógio construído pelos próprios alunos, como 

mencionamos anteriormente, para que apreendessem a visualizar horas, minutos e segundos 

em relógios de ponteiro. Essas atividades despertaram o interesse e a curiosidade dos alunos 

de forma significativa. A fala da professora-sujeito no terceiro dia de observação evidencia 

muito bem esse fato: “os alunos adoram o ensino de horas para o relógio de ponteiros, pois, 

muitos ainda não sabiam olhar as horas nesse tipo de relógio” – mencionou que já era a 

terceira turma, desde que tinha participado do curso de Pró-letramento em Matemática em que 

trabalhava medidas de tempo e financeira dessa forma. 

 O que pudemos perceber durante as observações, a entrevista e a proposta do 

Programa de Pró-letramento em Matemática, foi que a professora-sujeito superou os objetivos 

de apenas complementar suas horas-atividade, mas se empenhou em realizar as atividades 

propostas pelo curso, dentro de suas limitações, tais como, espaço, material didático, tempo 

entre outras situações.  

 

Pesquisadora: Você gostou da experiência em discutir novas formas de trabalhar 

alguns assuntos da Matemática? 

Professora MR: Gostei muito, você aprende com as propostas passadas pelo curso 

e com os relatos e as experiências dos colegas. 

  

 Ela abraçou a causa da proposta da formação continuada do programa e encarou o 

curso com propriedade e dedicação, pois acreditava que assim estaria aperfeiçoando sua 

prática de sala de aula, complementando seus conhecimentos, concepções e crenças diante das 

mudanças e inovações que o programa lhe proporcionou, mesmo diante das dificuldades com 

a questão de tempo, por ter que se deslocar para outro lugar para participar do curso fora do 

seu turno de trabalho e das dificuldades encontradas acerca da forma como o programa foi 

implantado no município de Aparecida de Goiânia. Assim, concluímos que os objetivos 

sofreram adaptações e não puderam ser alcançados completamente. 

  

Eixo 3: A prática de resolução de problemas. 

 

Como já vimos no Capítulo 3, resolução de problemas é uma metodologia 

proposta para desenvolver novos conhecimentos que desencadeiam a construção de outros, 

atribuindo significados à Matemática. Na história da Matemática, a busca do homem pelas 
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respostas de problemas matemáticos do seu dia-a-dia, deu origem aos conhecimentos desse 

campo que foram surgindo diante de suas necessidades. Assim, a resolução de problemas tem 

sido proposta a fim de aproximar a Matemática das necessidades do ser humano diante do 

mundo em evolução, tornando-a mais significativa e interessante para os educandos. 

Estudiosos como, Van de Walle (2009), Onuchic (1999) e autores que se 

propuseram a organizar os fascículos de Brasil (2008) que foram citados no Capítulo 3, têm se 

debruçado sobre o assunto, por acreditar que a construção de situações-problema a partir dos 

elementos que fazem parte da rotina do aluno, bem como sua resolução, faz com que a 

Matemática, ao ser abordada por meio de atividades com o intuito de introduzir novos 

conteúdos, desperta a curiosidade e interesse no educando.  

Como já mencionamos anteriormente, uma situação-problema para Van de Walle 

(2009) satisfaz algumas características, tais como: o problema deve surgir do ambiente em 

que o aluno está; deve se relacionar o conteúdo matemático que o aluno irá aprender; e o 

aluno deve ser capaz de justificar, explicar as respostas encontradas e os métodos que utilizou. 

Neste contexto, segundo o mesmo autor, para resolver uma situação-problema, o educando 

deverá perpassar por quatro elementos: contextualizar a situação-problema; conceber um 

plano de resolução; executar e avaliar com anotações feitas durante todo o processo. 

Ao reportamos à metodologia de resolução de problemas como foco do Programa 

de Pró-letramento em Matemática, percebemos que o fascículo 7 do material didático 

proposto apresenta a descrição de um modo para colocar em prática essa metodologia, 

proporcionando à professora-sujeito do nosso trabalho elementos para que inove sua prática 

de sala de aula valorizando o “saber fazer” e também fornecendo aprimoramento para que ela 

possa realizar imediatamente mudanças em seu planejamento.  

Essa metodologia descrita no material didático citado estabelece uma sequência 

de execução que concorda com a apresentada por Van de Walle (2009), em que as etapas são 

classificadas no Capítulo 3, como fase antes, fase durante e fase depois da construção do 

problema a fim de compreender como funciona esse processo. Assim, a fase antes é composta 

de momentos para preparar os alunos com a construção, leitura e compreensão dos problemas 

a serem resolvidos – lembrando que o problema deve ser construído a partir de situações que 

os alunos conhecem – a partir de conhecimentos prévios. Deve-se verificar se os alunos 

compreenderam o problema durante a leitura, quais as expectativas para sua solução e para 

isso, não se devem propor problemas que estejam além ou aquém dos conhecimentos básicos 

da turma. O professor deve deixar os alunos refletirem, desenvolvendo sua autonomia e 

criatividade, aproveitando esse momento para colher informações em relação à leitura que os 
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alunos fazem do problema, pois podem surgir interpretações voltadas para o contexto em que 

o aluno vive, ou seja, meio sociocultural e econômico. 

Na fase durante a resolução do problema, o professor deve agir como mediador, 

deve deixar os alunos desenvolverem seus conhecimentos, evitar antecipações desnecessárias, 

e evitar dar dicas, deve apenas orientar. Nesse momento, o professor deve ficar atento para 

fornecer sugestões adequadas, instigando a curiosidade dos alunos, e cuidar para que a 

atividade não torne brincadeira sem contexto. 

Já na fase depois, o professor deve deixar que os alunos debatem o problema, a 

fim de valorizar as estratégias individuais ou em pequenos grupos, e ainda, ouvir e aceitar as 

soluções dos alunos sem julgá-los. Assim, essa é uma fase importante, a nosso ver, por ser um 

momento em que cabe ao professor solicitar aos alunos que descrevam e sintetizem os 

procedimentos utilizados para a resolução do problema e reflitam sobre outras formas de 

resolvê-lo, bem como, identifiquem outros problemas que podem ser construídos e adaptados 

a partir do problema inicial.  

Em relação às observações em sala de aula, percebemos que a professora-sujeito 

segue uma rotina, estabelecida por ela juntamente com os gestores da escola e a equipe de 

professores durante uma reunião realizada toda sexta-feira depois das 15 horas. Ao chegar à 

sala de aula, recebe os alunos, apresenta o conteúdo que será ministrado naquele dia, propõe; 

atividades, no quadro-negro, referentes àquele assunto e deixa que os alunos as resolvam. 

Enquanto isso, a professora-sujeito corrige tarefas da aula anterior, ou escolhe alguns alunos 

para “tomar” a tabuada, fato que ocorre pelo menos uma vez por semana. No final da aula de 

Matemática, que geralmente ocupa as quatro aulas – integralmente o período vespertino – ou 

duas aulas, ela corrige os exercícios que os alunos “resolveram” – entre aspas, pois alguns 

alunos ficam realizando outras atividades, eles simplesmente ficam esperando a professora 

fazê-los na lousa para em seguida fazerem a cópia – com a colaboração e participação dos 

alunos. 

 Outro procedimento que a professora-sujeito costuma realizar é corrigir tarefas no 

caderno. Vale lembrar que, ao corrigir as tarefas no caderno de cada aluno, a professora não 

coloca errado, ela mostra o erro, explica e solicita que o aluno faça novamente até acertar. 

Esse último procedimento, a nosso ver, permite ao aluno uma melhor aprendizagem, pois ele 

tem que refletir sobre as dicas e explicações que a professora fez, ou seja, ele tem 

oportunidade de aliar o seu conhecimento ao uso desse conhecimento, que é o intuito do 

letramento matemático.  
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Cabe ressaltar ainda, que a professora-sujeito promoveu várias alterações em seu 

trabalhos após fazer o uso desse tipo de metodologia. Mudaram suas crenças e concepções em 

relação à forma repetitiva de ministrar determinado conteúdo e, com isso, mudou sua prática 

de sala de aula, nos relatando que tem tido bons resultados quanto ao desempenho dos alunos.  

Observamos, então, que a professora-sujeito utiliza uma metodologia voltada mais 

para a resolução de exercícios do que para a resolução de problema. Neste contexto, no 

primeiro dia de observação, transcreveu para o quadro-negro, exercícios adaptados do livro 

didático, da Unidade 10, expondo as cédulas em forma de desenhos no quadro negro 

conforme indicado na figura abaixo:  

 

Figura 2: Caderno de Campo. 

 

Ao apresentar as figuras de todas as cédulas do atual Sistema Monetário Nacional, 

desenhando cada uma delas no quadro-negro, solicitou que os alunos, escrevessem 

numericamente e por extenso os valores de cada cédula. Da mesma maneira, fez os desenhos 

para expor as moedas, repetindo o procedimento citado acima: 
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Figura 3:Caderno de Campo. 

 

 A professora-sujeito poderia ter utilizado o livro didático que possui as fotos das 

cédulas, bem como das moedas o que poderia ajudar na visualização dos alunos para 

conhecerem e reconhecerem as mesmas. Como apresentamos nas figuras abaixo, as cédulas: 

 

Figura 4:Figura extraída do Livro Didático p. 136. 

 

Da mesma maneira as moedas: 

 

Figura 5:Quadro extraído do Livro Didático p. 137. 
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Mas, ocorreu um problema no dia dessa aula, os alunos não levaram o livro 

didático, e a professora-sujeito não pôde tomar emprestados os exemplares da biblioteca, 

devido à chuva que alagou toda a escola, inclusive as salas de aula. Ou seja, a maneira de 

driblar esse problema para dar continuidade ao conteúdo programático foi a realização dos 

desenhos, fazendo uso das perspectivas obtidas pelo curso de Pró-letramento em Matemática, 

ao ter autonomia e criatividade para mudar imediatamente a forma de trabalhar com 

determinado conteúdo. 

Após esse exercício de escrita e identificação das cédulas e/ou moedas, ela 

começou a trabalhar com valores que poderiam ser utilizados tanto em cédulas quanto em 

moedas para representar em forma de desenho – os alunos desenhando manualmente no 

caderno cada cédula ou moeda, ou escrevendo por extenso.  

 

Figura 6: Caderno de Campo 

 

Esse procedimento se estendeu por toda a aula de Matemática. Após o 

reconhecimento das cédulas e das moedas é que a professora-sujeito começou a realizar 

operações de soma e subtração com cédulas e moedas do Sistema Monetário Nacional, sem 

solicitar a participação dos alunos, ou seja, não se preocupou em descobrir até que ponto os 

alunos conheciam esse assunto. 

A nosso ver, esse seria um momento de grande riqueza se a professora-sujeito, ao 

invés de solicitar que os alunos desenhassem as cédulas, bem como moedas, apresentasse 

miniaturas de cédulas que são disponíveis em Loja de Festas, bem como as moedas que 

aparecem em forma de chocolate. Porém, vale lembrar que para a professora-sujeito propor 

uma atividade assim, contribuindo em visualizações e desenvolvimento de operações 

realizando miniaturas de cédulas impressas para que os alunos pudessem manuseá-las, (um 
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material que a escola poderia adquirir para o uso dos professores) deve adquirir esses 

elementos dispondo-se a gastos relacionados à compra de material didático utilizando seus 

próprios recursos financeiros. Ou ainda, solicitasse que os alunos trouxessem valores de 

alimentos – por meio de encartes de Supermercados– ou cupons fiscais de compras em 

farmácia, panificadora, ou até mesmo os valores gastos por eles em Lan House.  

O exercício abaixo é um modelo de situação-problema retirado do livro didático 

adotado pela escola, que a professora-sujeito utiliza:  

 

Figura 7:Extraída do Livro Didático p. 139. 

A questão do livro didático “Qual desses produtos você pode comprar com a 

quantia de R$ 78,00?” pode ser considerada como uma situação-problema que poderia 

satisfazer todas as condições para tal, desde que não fosse apenas retirado do livro, mas de 

forma contextualizada (em função dos saberes locais dos alunos, poderia considerar uma 

tabela de preços de um jornal de propagandas de um supermercado do bairro).  

Na aula seguinte (2ª Semana de observação) a professora-sujeito trabalhou 

medidas de tempo. Ficou um pouco mais fácil a apresentação das horas, minutos e segundos 

pelo fato de a escola dispor de relógios em cartolina em tamanho grande com as 

especificações de cada medida. Todos os professores do 3º ano do Ensino Fundamental 

podem utilizar esse material para trabalhar esse conteúdo. Com isso, os alunos conseguiram 

uma melhor compreensão em função de cartazes feitos com figuras como: 



80 

 

 

 

Figura 8: Figura extraída do Livro Didático p. 84. 

 

Percebemos que os alunos ficaram mais empolgados, pois pode ser que a 

interpretação figura mais simples quando se visualiza em um material concreto, ou por se 

consistir em um tema que aguça a curiosidade em aprender olhar a horas em relógios “de 

ponteiros”. 

Dessa maneira, verificamos que as situações-problema utilizadas por ela são, em 

sua maioria, exercícios propostos do final dos capítulos de livros didáticos (entre eles o livro 

didático adotado pela escola)e/ou exercícios da internet, ou ainda os que ela já possui em seu 

banco de dados de exercícios com adaptações, os quais podem satisfazer algumas 

características de situação-problema. Ela propõe problemas adaptados a fim de aproximar de 

alguma brincadeira e/ou realidade do aluno, porém o que ficou a desejar foi a construção de 

situações-problema que não partem dos alunos, a forma como conduz a resolução e a reflexão 

após a atividade pronta, que não seguem as propostas e os passos que são indicados para 

caracterizar resolução de problemas, segundo o nosso referencial teórico.  

 Devemos esclarecer que não estamos colocando sobre a professora-sujeito toda a 

responsabilidade de não implantar certas inovações. Muitas atitudes são propostas por ela 

como uma alternativa para que todos os alunos sejam tratados de forma semelhante, já que as 

famílias dos estudantes são de classe economicamente baixa, expressando o contexto social da 

região onde a escola campo está localizada. Além disso, a gestão escolar não ajuda quanto a 

formas inovadoras nas práticas de sala de aula, ou seja, não apoia os professores a proporem 

inovações quanto a sua prática de sala de aula. Assim, a professora-sujeito acredita que não 

pode e não deve diferenciar o ensino de uma sala para outra, acredita ainda que o ensino da 

escola como um todo, deve ser relacionado  ao que é decidido em reuniões semanais com a 

gestão escolar e os professores para trabalhar certos conteúdos programáticos. 

A professora-sujeito afirma na entrevista que utiliza resolução de problemas, 

porque essa prática proporciona ao aluno atividades que abrangem todos eles, assim 
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aproveitam mais do conteúdo e do tempo da aula para sua aprendizagem. Como podemos ver 

em sua resposta: 

 

Pesquisador: O material didático do curso propõe a resolução de problemas para 

o ensino da Matemática. Você conhece essa prática? Utiliza essa prática? 

Explique. 

Professora MR: Sim. Utilizo. Através dessa prática você proporciona ao aluno 

atividades que envolvem atenção e raciocínio lógico. Essa atividade consiste em 

você montar uma situação onde a resposta deve ser apresentada pelo aluno.  

 

 Assim, esse tipo de atividade que coloca o aluno como sujeito da própria 

aprendizagem, passa a ser responsável pela construção de seu conhecimento, aparenta ser 

vantajoso e relevante, como bem esclarece a professora-sujeito: “Quando mudei minha prática 

para ensinar com a metodologia da resolução de problemas, diminuiu significativamente a 

indisciplina, os alunos se mantêm ocupados durante toda a aula”. Assim, eles se tornaram 

mais participativos e interessados em realizar as atividades. 

  A professora-sujeito expôs os tipos de situação-problema que costuma utilizar, 

quais os materiais didáticos que servem de apoio para a construção e adaptação dos 

exercícios, de modo que façam mais sentido para os alunos, como respostas aos nossos 

questionamentos durante a entrevista:  

 

Pesquisadora: Que tipo de situação-problema que costuma trabalhar em sala? 

Professora MR: Costumo trabalhar problemas com as quatro operações, com 

análise de gráficos e tabelas, com nível de dificuldade médio. 

Pesquisadora: De onde você retira esses problemas para serem ministrados em 

sala? 

Professora MR: Alguns de livros didáticos, outros eu monto ou adapto. 

Pesquisadora: Você utiliza o livro didático com frequência? Se sim, é para a 

resolução dos problemas no final do capítulo ou para direcionar os conteúdos de 

suas aulas? Ou ainda, os dois? 

Professora MR: Não com muita frequência, utilizo mais quando já introduzi um 

conteúdo, a partir de outro material, para os alunos praticarem com os exercícios 

que estão no livro. 

 

Observamos que ela trabalha o conteúdo programático por meio de atividades que 

são retiradas de livros didáticos, adaptando-as, ou ainda, as construindo a partir do que se tem 

para aproximar do tipo de exercício que o aluno seja capaz de resolver e da realidade que ele 

vive, para que sua aprendizagem seja mais significativa. Por outro lado, ela nos relata que 

utiliza o livro didático somente para os alunos “praticarem” os exercícios após a introdução 

do conteúdo. 
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A professora nos informa ainda sobre a dificuldade em propor qualquer tipo de 

tarefa e/ou pesquisa para ser realizada em casa, diante da inviabilidade do acompanhamento 

destas pelos pais ou responsáveis que têm o perfil de trabalhar durante o dia. Dessa forma, 

concluímos que a aprendizagem da Matemática fica restrita à sala de aula, e ainda às 

situações-problema ao serem elaboradas apenas pela professora-sujeito, levando à perda do 

elemento de que os alunos realmente reconheçam a aplicação da disciplina nestes problemas, 

comprometendo a compreensão de que a Matemática ensinada na escola pode e deve 

colaborar com a formação do aluno como um cidadão crítico, reflexivo, capaz de participar de 

discussões na realidade social. 

 Como pudemos perceber, ela acredita que faz o uso da metodologia de resolução 

de problemas, por adaptar exercícios e problemas do livro didático, internet, ou material que 

já possui para a realidade dos alunos, porém em função de suas respostas durante a entrevista 

e as observações em sala de aula, a professora-sujeito utiliza uma metodologia que não se 

aproxima, por completo, das propostas pelo material didático do Programa de Pró-letramento 

e do nosso referencial teórico. 



 

 

Considerações Finais 

 

 A investigação referente à formação continuada para professores que trabalham 

com as séries iniciais, por meio do Programa de Pró-letramento em Matemática, diante de um 

levantamento bibliográfico cuidadoso e revisão da literatura, bem como a análise do material 

didático oferecido pelo programa, as observações em sala de aula e a entrevista 

semiestruturada realizada com a professora MR – professora-sujeito de nossa pesquisa – nos 

permitiram uma análise de dados sobre a formação e a atuação da professora-sujeito, regente 

do 3º ano do Ensino Fundamental da Escola MEI, localizada no município de Aparecida de 

Goiânia, acerca de sua apropriação da prática de resolução de problemas, como resultado de 

uma das propostas do programa supracitado. 

 Percebemos ainda, de modo particular, as limitações que a professora-sujeito 

encontrou para colocar em prática as inovações propostas pelo programa, em virtude do 

pouco interesse da gestão da escola em articular atividades diferenciadas com os demais 

professores da instituição, por eles não terem participado do curso oferecido pelo programa 

nem na etapa de Matemática, nem da Alfabetização e Linguagem.  

A partir da análise documental pudemos compreender que o governo federal por 

meio do Ministério da Educação sentiu a necessidade da criar e implantar um programa de 

formação continuada que contemplasse todos os professores que trabalham com as séries 

iniciais. Na sua organização teve como preocupação conciliar o curso de formação do 

professor com suas aulas, propondo montar uma estrutura em cada escola para que fossem 

realizados os cursos presenciais, e ainda que esse espaço fosse aproveitado e usado pela 

escola após o encerramento do programa para dar continuidade às discussões a fim de inovar 

as práticas de sala de aula de forma contínua. 

Desse modo, o MEC formou uma Rede de Formação Integrada (UFPA, UFPE, 

UNB, UNESP, UFAM, UFPR, entre outras) e criou o programa de Pró-letramento em 

Matemática e Alfabetização/Linguagem, com o intuito de qualificar os professores da 

formação básica. Uma das metas consistiu em oferecer um curso que oportunizasse não 

apenas uma revisão de conteúdos estudados na graduação, mas também práticas inovadoras a 

fim de que os professores participantes aprimorassem seus conhecimentos para oferecerem 

um ensino/aprendizagem de forma mais significativa aos alunos. Esse investimento se deu, 

por se acreditar que os professores poderiam proporcionar uma melhor qualidade de ensino 

para seus alunos e que ao obterem uma formação mais completa, poderiam apresentar um 
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melhor desempenho nas avaliações, e estariam com uma preparação satisfatória para enfrentar 

os períodos posteriores de formação. A adesão dos professores foi feita por meio de uma 

parceria com as Secretarias de Educação do Estado e do Município. 

Durante a investigação, percebemos que o número de professores que aderiram ao 

programa foi de menos de 20% de todo o quadro docente do município. Em nossa escola 

campo, que tem um total de 21 professores, em seu quadro docente, apenas três se dispuseram 

a participar do curso. Em virtude da pequena adesão dos professores ao curso oferecido pelo 

programa de Pró-letramento em Matemática e Alfabetização/Linguagem, os atores 

responsáveis pela implantação do curso, tiveram que adaptar o projeto e construir uma 

estrutura em apenas duas escolas do município, comprometendo mais ainda a participação de 

todos os professores. 

Em relação aos objetivos do Programa de Pró-letramento em Matemática, 

observamos que vários fatores colaboraram para que não fossem alcançados para os fins 

previstos. Um deles consiste no fato de que a quantidade de professores que aderiram ao 

programa já impossibilitou que fossem criados em cada escola municipal ou estadual espaços 

para a implantação dos cursos, de modo a possibilitar o desenvolvimento de duas etapas de 

Alfabetização/Linguagem e Matemática e que continuassem estudos e debates sobre 

inovações no ensino e aprendizagem dos alunos das séries iniciais.  

A pesquisa evidenciou que não ficou claro para os professores que o objetivo de 

se propor um curso para que aprimorassem seus conhecimentos era motivado pela  melhoria 

da qualidade do ensino e aprendizagem a ser oferecida para seus alunos, já que a professora-

sujeito nos informou durante a entrevista que seu intuito primeiro, era apenas complementar 

as horas de participação de curso a fim de obter um percentual de aumento em seu salário. 

 Nesse contexto, a professora-sujeito se propôs a participar do curso na etapa de 

Matemática, motivo inicial supracitado, mas depois de participar da primeira aula ela achou o 

curso interessante e resolveu aproveitar para inovar seus conhecimentos. Porém, diante do 

pouco interesse da gestão da escola em apoiar o desenvolvimento e implantação do programa 

na Escola MEI, ela teve que adaptar várias atividades para que pudessem ser realizadas a fim 

de satisfazer as exigências do programa, no que se refere a situações que deveriam ser 

desenvolvidas dentro da sala de aula pelo professor/cursista. 

No decorrer do curso de Pró-letramento em Matemática, os fascículos são 

abordados dentro da metodologia de resolução de problemas, como proposta de obter 

conceitos por meio de situações decorrentes da vivência do aluno. Ou seja, a resolução de 

uma situação-problema deve satisfazer características como: o problema surge de onde o 
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aluno está; não é resolvida por meio de um único método ou fórmula já conhecida; deve ser 

construída a partir de necessidades do dia-a-dia do aluno; o professor na maioria das vezes se 

situa como mediador.  

No entanto, percebemos que na fala da professora-sujeito, ela menciona que faz o 

uso da metodologia de resolução de problemas, porém os problemas a que ela se refere são, 

em sua maioria exercícios – em forma de textos pequenos envolvendo uma “estorinha” que 

nem sempre, está de acordo com a realidade dos alunos – extraídos do livro didático adotado 

pela escola, ou de outros livros didáticos, ou ainda da internet. Observamos ainda, que a seu 

modo, a professora-sujeito se apropriou da metodologia de resolução de problemas dentro de 

suas limitações, porém distante do que se entende por essa metodologia, deixando a desejar 

quanto a elementos importantes que a conceituam, como por exemplo, a primeira 

característica mencionada no parágrafo anterior. 

De uma maneira geral, a pesquisa revelou pela análise documental, observações 

em sala e entrevista que o programa de Pró-letramento em Matemática, contribuiu de alguma 

forma para a mudança das concepções da professora-sujeito em relação ao ensino de 

Matemática, pois ela nos informou que antes de participar do curso, resolvia um grande 

número de exercícios com seus alunos e quase não dava oportunidade para que eles os 

resolvessem sozinhos. Hoje, suas aulas são elaboradas em função de várias atividades para 

que os alunos os resolvam sozinhos ou em grupo, para depois ela corrigir no final da aula. 

Com essa nova maneira de propor suas aulas, ela mudou sua prática e nos informou que a 

capacidade de aprendizagem dos alunos potencializa quando se desenvolvem atividades a 

partir da prática de resolução de problemas.  

Podemos concluir então, que uma formação continuada oferecida aos professores, 

por parte do governo federal é sempre bem vinda, mesmo diante dessa pouca adesão dos 

professores. A nosso ver, as políticas públicas educacionais devem insistir em programas 

como esse, para que se oportunize aos professores uma qualificação de modo a aprimorar seus 

conhecimentos, e assim tenham condições de oferecer um ensino de melhor qualidade para o 

seu aluno que vem se deparando com inovações a todo o momento em seu meio sociocultural 

e econômico. 
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Apêndice  

 

 

Roteiro para entrevista 

 

1. Nome. 

2. Formação e formação continuada. 

3. Há quanto tempo você formou no magistério? 

4. Depois do magistério qual o próximo curso que fez na área da educação? Quanto 

tempo depois? 

5. Trabalha em pública e/ou particular? 

6. Trabalha apenas com Ensino Fundamental? 

7. Quais as séries que leciona na escola pública?  

8. Quanto tempo você é professora regente da escola pública? 

9. Quanto tempo você permanece com uma das salas de 3º ano do Ensino Fundamental? 

10. Há quanto tempo participou do programa de Pró-letramento em Matemática? 

11. Qual o motivo da desistência do programa de Pró-letramento em Português? 

12. O que levou a você participar do programa de Pró-letramento em Matemática? 

13. Quais as dificuldades encontradas durante o curso? 

14. O que a formação continuada em Pró-letramento em Matemática proporcionou em 

termos de mudança de prática em sala de aula? 

15. Durante a sua participação no curso de Pró-letramento em Matemática, você realizou 

as tarefas propostas em cada fascículo com seus alunos? 

16. Algum dos fascículos colaborou com a aprendizagem dos alunos em que trabalhava na 

época do curso? Quais? 

17. Qual o fascículo que, em sua opinião, o professor pode colocar em prática na sala de 

aula, sem muita dificuldade? 

18. Qual o fascículo que você mais gostou de trabalhar? 

19. Gostou da experiência em discutir novas formas de trabalhar alguns assuntos da 

Matemática? 

20. É viável a implementação na sala de aula com os alunos? Sim. Qual o resultado? Não. 

Qual o motivo? 
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21. O material didático do curso propõe a resolução de problemas para a prática em sala 

de aula. Você conhece essa prática? Utiliza essa prática? 

22. Que tipo de situação-problema que costuma trabalhar em sala? 

23. De onde você retira esses problemas para serem ministrados em sala? 

24. Você utiliza o livro didático com frequência? Para a resolução dos problemas no final 

do capítulo ou para direcionar os conteúdos de suas aulas? Ou ainda, os dois? 

25. Tem costume de passar tarefas ou pesquisas para serem realizadas fora da sala de 

aula? Qual o motivo?  

26. Como são as avaliações que prepara para seus alunos?  São continuas ou apenas em 

forma de prova? 

27. Você trabalha matemática com material concreto?  

28. Tem conteúdo com material concreto sugerido pelo livro didático? 

 

 


