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RESUMO 

Um dos argumentos que impulsionam as atuais pesquisas relacionadas à 
educação e a formação continuada de professores são os resultados 
insatisfatórios apresentados pela escola pública nas avaliações em larga 
escala. A participação em duas pesquisas realizadas no Estado de São Paulo 
deu origem à presente dissertação. A primeira foi desenvolvida pelo grupo 
Pibid (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) da Capes, no 
ano de 2010, na qual foram investigados os possíveis problemas, relacionados 
ao ensino de ciências, enfrentados na escola pública. A segunda foi 
desenvolvida pelo grupo “Boas Práticas Docentes no Ensino de Matemática” da 
Cesgranrio, em 2011, que se comparada com o primeira, apresentava um foco 
oposto, não apontando os problemas, mas evidenciando práticas de ensino 
que estavam “dando certo” através da observação das aulas de 64 “bons 
professores” do Estado de São Paulo. Apesar de serem pesquisas diferentes, 
de grupos de pesquisas distintos e realizadas em anos, também, diferentes, 
ambas preocuparam-se em analisar o desempenho dos alunos nas avaliações 
em larga escala. Partindo da experiência na primeira pesquisa, na qual 
identificamos alguns possíveis agravantes do ensino de matemática e ciências, 
e tendo observado o diferencial desses professores no ensino de matemática 
na segunda, a presente pesquisa segue uma ótica unificada. A Cesgranrio 
identificou 12 práticas de ensino que contribuem para um aprendizado de 
qualidade. Este trabalho, no entanto, tem por objetivo apontar os facilitadores e 
os agravantes que colaboram ou dificultam alcançar as boas práticas de ensino 
segundo os participantes da pesquisa da Cesgranrio, realizada em 2011. Para 
tanto, foi elaborado e aplicado um questionário, com questões fechadas e 
abertas a 14 professores de Matemática do estado de São Paulo que 
participaram da pesquisa “Boas Práticas Docentes no Ensino de Matemática”, 
que se prontificaram a participar dessa nova pesquisa. A metodologia 
qualitativa utilizada nessa investigação classifica-se como descritiva. O 
principal resultado obtido foi a formação dos professores, indicada como 
facilitador, e a relação tempo x currículo, indicada como dificultador ao atingir 
as práticas de ensino foco deste estudo. 

 

Palavras-chave: práticas de ensino. escola pública. ensino de Matemática. 
formação.  
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ABSTRACT  
 

One of the arguments which prompt current research related to education and 
the continuous training of teachers is the unsatisfactory results shown in public 
schools in wide scale assessments. This dissertation originated in the 
participation in two investigations carried out in the State of Sao Paulo. The first 
was carried out by Capes’ Pibid Program (Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência – Institutional Program for the Initiation to Teaching 
Scholarship), in 2010, in which the possible problems faced by public schools 
related to the teaching of science were investigated. The second was 
developed by the Cesgranio group “Good Teaching Practices in the Teaching of 
Mathematics” in 2011, which, if compared to the first, took the opposite slant, 
not pointing out the problems, but showing teaching practices which were 
“working out” through the observation of 64 classes taught by “good teachers” in 
the State of Sao Paulo. Although they were different investigations, of distinct 
research groups and carried out in different years, both took the trouble to 
analyze student performance in wide scale assessments. With the experience 
of the first investigation, in which we identified some possible aggravating 
factors in the teaching of mathematics and science  as a stepping stone, and 
having observed the differences of the those teachers in the teaching of 
mathematics in the second, this research follows a joint approach. Cesgranrio 
identified 12 teaching practices which contribute to quality learning. This work, 
however, aims to point out the facilitators and aggravating factors which help 
towards or hinder good teaching practices in the Cesgranrio research, which 
took place in 2011. In order to do so, a questionnaire was elaborated and 
applied with open and closed questions put to 14 Sao Paulo Mathematics 
Teachers who took part in the research “Good Teaching Practices in the 
Teaching of Mathematics”, who were willing to take part in this new research. 
The qualitative methodology used in this investigation can be classified as 
descriptive. The main result obtained was the training of teachers, shown to be 
a facilitator, and the time vs curriculum relationship, shown to be a hindrance to 
achieving the practices which were the focus of this study. 
  
Key-words: teaching practices. public school. teaching of mathematics. 
training. 
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

As pesquisas e projetos relacionados à educação continuada de 

professores têm aumentado nos últimos anos, sendo que a maioria delas é 

impulsionada pelo desempenho insatisfatório dos alunos nas avaliações em 

larga escala, como Saresp (Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do 

Estado de São Paulo), Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica) e 

Prova Brasil. Os resultados dessas avaliações, em consonância com literatura 

especializada na área de Educação Matemática, mostram que os alunos 

apresentam grandes dificuldades quando se deparam com o ensino de 

Matemática. O gráfico a seguir retrata o desempenho dos alunos do 5º e 9º ano 

do Ensino Fundamental e 3º série do Ensino Médio nas provas do Saresp 

2009, 2010 e 2011 e Prova Brasil/ Saeb 2007 e 2009: 

Gráfico 1 – Gráfico sobre a comparação dos níveis de proficiência dos alunos no Saresp 

2009 a 2011 e na Prova Brasil/Saeb – Matemática (em %) 

 

(Fonte: Relatório Pedagógico Saresp 2011 Matemática, 2011, p. 27) 

 No gráfico 2, são destacadas algumas informações.  
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Gráfico 2 – Gráfico sobre a comparação dos níveis de proficiência dos alunos no Saresp 

2009 a 2011 e na Prova Brasil/Saeb – Matemática (em %) 

 

(Fonte: Relatório Pedagógico Saresp 2011 Matemática, 2011, p. 27) 

 Ao final do Ensino Fundamental I, com os dados obtidos em 2009, 2010 

e 2011, observamos que a maioria dos estudantes alvo, encontram-se abaixo 

do "nível básico" ou no "nível básico", sendo que menos de 30% enquadram-se 

no grupo "adequado" e menos de 12% no "avançado". Ao final do 2º ciclo do 

Ensino Fundamental (9º ano), observamos que mais da metade dos estudantes 

(51,2% a 59,5%) enquadram-se no "nível básico" e que, praticamente, 1% dos 

alunos estão no nível "avançado". No final do Ensino Médio quase 60% dos 

estudantes encontram-se abaixo do "nível básico" e 0,5% ou menos no "nível 

avançado". 

 Segundo a observação dos dados do gráfico 1 retirado do Relatório 

Pedagógico Saresp2011 de Matemática e das informações destacadas no 

gráfico 2, concluímos que, se comparados os níveis de proficiência dos alunos 

nessas avaliações, ao final de cada novo ciclo de estudo a concentração de 

estudantes no nível "abaixo do básico" aumenta, ao passo que o nível de 

alunos no nível "adequado" diminui e no nível "avançado" praticamente zera. 

 Os dados que apontam o desempenho dos alunos, aliado a minha 

participação como bolsista nas duas pesquisas que foram realizadas, 

motivaram a origem deste trabalho de mestrado. A primeira pesquisa foi 

desenvolvida pelo grupo Pibid (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência) da Capes(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
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Superior), no ano de 2010, na qual foram investigados os possíveis problemas 

relacionados ao Ensino de Matemática e Ciências (área de Química e Física) 

presentes nas escolas Estaduais das cidades de Bauru e Botucatu. Nesta, 

diversos fatores foram relatados como, por exemplo, a necessidade de aulas 

mais práticas no ensino de ciências, uso de ferramentas como os laboratórios e 

abordagens com diferentes metodologias de ensino. A segunda pesquisa foi 

desenvolvida pelo grupo “Boas Práticas Docentes no Ensino de Matemática” da 

Fundação Cesgranrio (Centro de Seleção de Candidatos ao Ensino Superior do 

Grande Rio), (FONTANIVE, N. S.; KLEIN, R.; RODRIGUES, S. S., 2011), em 

2011, em um programa de pesquisa distinto, que se comparado com a 

primeira, apresentava um foco oposto, não apontando os problemas, mas 

evidenciando práticas que estavam “dando certo” através da observação e 

registro, em vídeo, das aulas de 64 "bons professores" de matemática do 

Estado de São Paulo.  

A definição de “bons professores” feita pela Cesgranrio seguiu o 

seguinte critério: os professores teriam que ter sido aprovados no processo de 

promoção do ano de 2010 e, ao mesmo tempo, as suas turmas de alunos 

teriam que ter obtido sucesso nas provas do Saresp neste mesmo ano. 

Cruzando esses dados, os professores que se enquadravam nesse critério 

foram convidados a conhecer e a participar do projeto “Boas Práticas Docentes 

no Ensino da Matemática” - Cesgranrio 2011. Destes, 64 se prontificaram a 

participar deixando que suas aulas fossem gravadas por pesquisadores de 

campo (pós-graduandos), para que depois fossem analisadas pelos 

pesquisadores da Cesgranrio. No ano de 2011 atuei como pesquisador de 

campo a serviço da pesquisa da Cesgranrio, sendo responsável por gravar as 

aulas de nove professores em dez escolas estaduais localizadas no centro 

oeste paulista: Bauru, Barra Bonita, Canitar (distrito de Ourinhos), Jaú, 

Potunduva (distrito de Jaú) e Bariri. Dez escolas para nove professores, pois 

uma das professoras conseguiu transferência para outra unidade escolar. 

Assim a pesquisa se desenvolveu. 

Apesar de serem pesquisas diferentes, de grupos de pesquisas 

distintos e realizadas em anos, também, diferentes, elas contribuíram para o 

surgimento da presente pesquisa. Assim, partindo da experiência observada na 

primeira pesquisa, na qual foram identificados alguns possíveis agravantes do 
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ensino de matemática e ciências, e tendo observado o diferencial dos 

professores de matemática selecionados pela Cesgranrio, na segunda, iniciei 

minha pesquisa de mestrado propondo uma ótica unificada. A Cesgranrio 

identificou 12 práticas de ensino que contribuem para um aprendizado de 

qualidade. Nesta pesquisa, no entanto, foi investigada as facilidades e as 

dificuldades da implementação dessas práticas no âmbito escolar, através da 

análise de um questionário respondido pelos professores que participaram da 

pesquisa da Cesgranrio e que voluntariamente se dispuseram a participar 

desta pesquisa de mestrado. Para atingir esse objetivo, minha orientadora e 

eu, elaboramos um questionário (apêndice D), que posteriormente foi aplicado 

e respondido por e-mail pelos professores. 

As boas práticas de ensino resultado da pesquisa da Cesgranrio são: 

• dominar o conteúdo e empregar corretamente a linguagem matemática; 

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

• contextualizar o conteúdo; 

• respeitar o tempo de aprendizagem do aluno; 

• usar o erro a favor da aprendizagem; 

• promover o uso de estimativa; 

• comunicar o conteúdo com clareza; 

• utilizar bem o quadro e os recursos tecnológicos; 

• promover relações entre procedimentos matemáticos; 

• interagir com os alunos; 

• promover a interação entre os alunos e 

• propor e corrigir a lição de casa. 

Dessas doze práticas indicadas pela Cesgranrio, escolhi as três menos 

utilizadas, nas aulas que presenciei, para investigar. Assim, a questão que se 

busca responder é: quais são as facilidades e as dificuldades encontradas 

pelos professores de matemática ao atingir três boas práticas de ensino (1. 

contextualizar o conteúdo; 2. utilizar bem o quadro e os recursos tecnológicos e 

3. promover a interação entre os alunos)sugeridas pelo projeto “Boas Práticas 
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Docentes no Ensino da Matemática” da Cesgranrio (FONTANIVE, N. S.; 

KLEIN, R.; RODRIGUES, S. S., 2011)? 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  
 

2.1 A escola, o papel do professor e sua formação 
Justifica-se falar da escola, do papel do professor e da sua formação 

já que o objeto dessa pesquisa relaciona esses três agentes que são 

primordiais para o início da discussão.  

A revolução científico-tecnológica, com a globalização, e a 

massificação do ensino público, tem reflexos notáveis nas salas de aula.  O 

modo de estruturar a educação escolar e de desenvolver o trabalho docente, 

assim, devem passar por modificações.  

 Segundo Perez et al. (1999) e a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional) devemos questionar a atual formação do professor, como 

profissional que deverá contribuir na formação de cidadãos críticos e atuantes 

para conviver na atual sociedade e mercado de trabalho (art. 2. da LDB 

9.394/96), como pesquisador e, como profissional que trabalha de forma 

coletiva em seu ambiente de trabalho.  

 O compromisso do professor deve ser o de dar uma direção que aponte 

para a superação das desigualdades sociais (SOUZA et al., 1995, p.45). Mas o 

papel do docente não pode estar desassociado da instituição em que ensina. 

Em Schooling for democracy, Henry Giroux (1989) enfatiza que a escola 

precisa ser defendida como um serviço que educa estudantes a serem 

cidadãos críticos que podem desafiar e acreditar que suas ações poderão fazer 

diferença na sociedade. Portanto, os estudantes devem ser apresentados às 

formas de conhecimento "que lhes deem a convicção e a oportunidade de lutar 

por uma qualidade de vida com todos os benefícios do ser humano" (GIROUX 

1989, p. 214). Mas, em tom de crítica, Skovsmose (2001) diz que a escola atual 

“parece servir à reprodução das estruturas sociais, incluindo a divisão do 

trabalho, a distribuição de poder entre o indivíduo e o Estado e entre os grupos 

sociais, e, finalmente, parece reproduzir os valores tradicionais da cultura” 

(p.71). 

Como parte desse empreendimento, a discussão da "alfabetização" tem 

um papel primordial, estimulada sobretudo pelo trabalho de Paulo Freire(2005), 

que desenvolveu a dimensão política da educação a partir desse termo. 
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Antonio Gramsci (1991) indicou que alfabetização é condicional para 

que a sociedade de hoje possa ser sujeito de processos de trabalhos básicos. 

No entanto, a alfabetização também pode ser manipulada com o propósito de 

organizar e reorganizar interpretações das instituições sociais, das tradições e 

das propostas de reformas políticas. A alfabetização não é apenas uma 

competência relativa à habilidade de leitura e escrita, uma habilidade que 

pode ser simultaneamente testada e controlada; possui também uma 

dimensão crítica. Giroux formula isso da seguinte maneira: 

 
(...) a alfabetização, como construção radical, teve de ser enraizada 
em um espírito de crítica e em um projeto de possibilidades que 
permitissem às pessoas participar no entendimento e na 
transformação de suas sociedades. Como ambos, a supremacia das 
habilidades específicas e de forma particular de conhecimento, a 
alfabetização tinha que tornar um pré-requisito para a emancipação 
social e cultural. (1989, p.148) 

 

 Voltando a falar sobre o papel do professor, pilar importante que 

sustenta a escola e o processo educativo, D’Ambrosio comenta: 

Não há dúvida quanto à importância do professor no processo 
educativo. Fala-se e propõe-se tanto educação a distância quanto 
outras utilizações de tecnologia na educação, mas nada substituirá o 
professor. Todos esses serão meios auxiliares para o professor. Mas 
o professor, incapaz de se utilizar desses meios, não terá espaço na 
educação. O professor que insistir no seu papel de fonte e 
transmissor de conhecimento está fadado a ser dispensado pelos 
alunos, pela escola e pela sociedade em geral. O novo papel do 
professor será o de gerenciar, de facilitar o processo de 
aprendizagem e, naturalmente, de interagir com o aluno na produção 
e crítica de novos conhecimentos. (D’AMBROSIO, 1997, p. 79 -80) 

Assim, repensar a formação do professor nos faz assumir uma 

responsabilidade social perante gerações de crianças, jovens e adultos 

sistematicamente expropriados de seus direitos. Entendemos a importância de 

repensar a formação do professor também para além de uma necessidade da 

sociedade contemporânea: essa qualificação precisa estar relacionada à 

necessidade de ganhos reais em termos de planos de carreira e salários, 

conforme nos norteia Moreira e Kramer (2007). 

Corrêa (2006) nos indica problemas na mentalidade cultural que 

envolve as práticas de ensino, que ainda privilegiam um ambiente de 

aprendizagem anacrônico, em que o aluno é passivo e o professor detém todos 
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os recursos educacionais, sem promover interação. A cultura escolar é 

extremamente individualista, isolada, consiste numa linguagem mais atual para 

antiga meritocracia – cada um deve garantir sua aula, sua pesquisa, seu 

projeto. Isso se deve à lógica de mercado, que se referencia nas exigências de 

produtividade, em detrimento da ênfase na formação humana e nos projetos 

sociais. Assim, nos diz Corrêa (2006, p.49): “precisamos enfrentar os dilemas 

presentes na prática pedagógica, romper a lógica transmissiva, unidirecional e 

investir na constituição das redes colaborativas de aprendizagem”. Talvez, 

assim, seja possível mudarmos a visão de que nas aulas de Matemática seja 

feito apenas meras mecanizações de métodos, memorização de casos 

particulares e reprodução de exercícios prontos, desprezando a capacidade de 

interpretação, generalização e sistematização por parte do aluno e privando-o 

da autonomia. 

Para que a formação do professor esteja ligada às necessidades 

sociais e compreensão crítica desta, paralela à cidadania, e, sob esta ótica, 

atender à demanda do uso das novas metodologias na educação, é preciso 

integrar teoria e prática, de modo a preparar este profissional para fazer 

escolhas em relação ao conteúdo e ao método de organização do trabalho 

pedagógico. Nessa perspectiva, a formação deve “conciliar uma análise crítica 

da Educação a procedimentos pedagógicos que favoreçam um aprendizado 

baseado na historicidade das ciências e na problematização de sua aplicação 

na prática social” (ROSALEN; MAZZILLI, 2005). Silva Filho nos aponta que: 

No caso da formação de professores o problema maior se encontra 
nas lacunas do conteúdo escolar, nas lacunas de formação 
pedagógica e de aparato metodológico, que impedem, ou pelo menos 
dificultam, a orientação para uma prática pedagógica mais 
consequente, onde se percebam as relações estabelecidas com a 
prática social mais ampla, e se organize a parcela de contribuição 
que compete a uma Educação compromissada com os menos 
favorecidos economicamente. (SILVA FILHO, 1998, p. 22) 

Porém, o que mostra o cenário educacional na formação dos docentes 

em nossas universidades está distante de desenvolver a produção científica no 

campo da educação necessária para se adquirir essas habilidades. A 

integração entre graduação e pós-graduação é ainda bastante rara em nossos 

cursos de pedagogia e licenciaturas (BELLONI, 1998). 
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Assim Garcia (1992) apud Belloni (1998) identifica dois componentes 

comuns a novas propostas de formação de professores, que tentam indicar 

qual é o papel dele dentro da sala de aula:  
Por um lado, a ideia de pesquisa e de reflexão constante sobre a 
própria prática pedagógica (desde o construtivismo, entendida ela 
própria como um processo de pesquisa para construção do 
conhecimento), e, por outro, a convicção de que será fundamental 
estabelecer uma nova relação mais horizontal (menos verticalizada e 
autoritária) entre professores e alunos, entendidos como parceiros 
diferenciados no processo educativo (GARCIA, 1992 apud BELLONI, 
1998).  
 

Sob essa ótica, Carrera de Souza et al. (1991 e 1995) ao discutir a 

formação de professores em licenciatura e em bacharelado, enfatiza três 

qualidades que os alunos-professores devem desenvolver: independência, 

liberdade e compromisso. Assim: 

Entendemos que esse profissional deva ser formado de tal modo que 
possa ser independente, tendo condições para escolher o tema que 
irá trabalhar com seus alunos e a forma pela qual irá trabalhá-lo, isto 
é, a metodologia. (...) A competência (...) não se reduz ao domínio 
cognitivo, mas exige também a compreensão das ideias básicas que 
sustentam (...) O compromisso é entendido como inconformismo 
como o quadro geral de fracasso do ensino da Matemática em suas 
múltiplas dimensões.  (CARRERA de SOUZA et al. 1991, p.90) 

Podemos, também, citar Baldino (1999): “A independência é a 

liberdade de escolher conteúdos e métodos e tem como condições a 

competência científica e o compromisso político”. 

Uma implicação ligada a essa discussão que se delineia pela liberdade 

de escolha de conteúdos tem relação a situações abertas no processo 

educacional, isto é, situações que possam tomar direções diferentes 

dependendo dos resultados discutidos entre estudantes e estudantes, e entre 

estudantes e professor. Segundo Skovsmose (2001): 
 
Abrir a situação significa possibilidades para decisão educacionais a 
serem tomadas em sala de aula. Os estudantes devem ter a 
possibilidade de moldar o processo educacional para que não se 
tornem adaptados a rituais inquestionáveis da educação matemática. 
Outra versão dessa implicação é que temos de desenvolver materiais 
abertos de ensino-aprendizagem, que possam ser usados em uma 
variedade de situações. Materiais abertos não devem pressupor uma 
relação específica professor-aluno ou se apoiar em programas 
implícitos de ensino-aprendizagem (p.52). 
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2.1.1O panorama da formação dos professores de Matemática 

Gatti e Nunes (2009) analisaram 31 cursos de matemática espalhados 

pelo Brasil (regiões norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste), sendo que a 

maioria deles está localizada na região sudeste (42%).  

Segundo o relatório do Enade (Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes) do ano de 2005 (apud GATTI; NUNES; 2009) e as autoras citadas, 

as instituições federais destacam-se por atingir as notas 4 e 5 (44,3% das 

instituições federais) em contrapartida apenas 7,2% das instituições 

particulares atingiram essas notas no Enade 2005. Dentre todos os tipos de 

categorias administrativas (federal, estadual, municipal ou privada), a nota que 

aparece com maior frequência nos cursos de matemática é 3 (46,5%). 

 
Tabela 1 - Cursos de Matemática por categoria administrativa IES, segundo o 

conceito obtido no ENADE 2005 

Fonte: MEC/INEP/DEAES - ENADE 2005 

 

Gatti e Nunes (2009) apontam que dentre as licenciaturas analisadas 

em sua pesquisa (Letras, Matemática e Ciências Biológicas), os cursos de 

Matemática são os que apresentam maior equilíbrio quanto à proporção de 

disciplinas relativas a conhecimentos específicos da área e conhecimentos 

específicos para a docência (principalmente nos cursos analisados nas regiões 

Sul e Sudeste), embora que em termos de números de horas aula, há maior 

proporção dedicada às disciplinas relativas a conhecimentos específicos da 

área (gráficos 3 e 4, a seguir). 
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Gráfico 3 - Distribuição percentual das disciplinas obrigatórias nos cursos 
analisados - Licenciatura: Matemática 

 
Fonte: Gatti e Nunes, 2009, p. 99 

 
Gráfico 4 - Distribuição percentual da carga horária das disciplinas obrigatórias 

nos cursos analisados - Licenciatura: Matemática 

 
Fonte: Gatti e Nunes, 2009, p. 99 

 

Segundo as autoras, isso também ocorre quanto às disciplinas 

oferecidas como optativas, 42% remetem-se aos conhecimentos específicos da 

área.  

As autoras apontam, que apesar dos baixos índices apresentados nas 

avaliações em larga escala referente à Matemática, os licenciandos em 

Matemática não recebem formação para avaliação educacional:  
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No caso da avaliação educacional, por exemplo, que é problema 
enfrentado no dia a dia das escolas, e que é um tema discutido pelos 
resultados das avaliações externas relativas a essa disciplina (SAEB, 
SARESP, ENEM, PISA) e aos baixos índices apresentados nessas 
avaliações, ela não consta nas matrizes curriculares dos cursos de 
Licenciatura em Matemática. Avaliar alunos não é questão trivial para 
educadores. Exige formação e discussão. (GATTI e NUNES, 2009, 
p.101) 

Ao analisar as ementas dos cursos de Licenciatura em Matemática, as 

autoras destacam que apesar dos cursos oferecerem os conteúdos comuns a 

todos os cursos de Licenciatura em Matemática (Cálculo Diferencial e Integral, 

Álgebra Linear, Fundamentos de Análise, Fundamentos de Álgebra, 

Fundamentos de Geometria e Geometria Analítica, segundo as Diretrizes 

Curriculares para Cursos de Matemática), há grandes diferenças nos 

aprofundamentos dos mesmos. 

Outro fato que chama-nos a atenção remete-se as disciplinas relativas 

ao uso de tecnologias: 

As Diretrizes Curriculares para os cursos de Matemática, em especial 
para as Licenciaturas, preveem que desde o início do curso o 
licenciando deve adquirir familiaridade com o uso do computador e 
outras tecnologias como instrumentos de trabalho, incentivando-se 
suas utilizações para o ensino de Matemática, em especial para a 
formulação e solução de problemas. (...) Porém quando se trata de 
informática para educação, esta é referida claramente em apenas 
29% dos cursos. (GATTI e NUNES, 2009, p.108). 

2.1.2A importância da formação do professor 

Feito este panorama sobre a formação e cursos de Licenciatura em 

Matemática, é importante apontar quais variáveis vindas da formação do 

professor que podem influir em sua prática. Mas porque discutir a formação 

docente? Gauthier, Tardif e Lessard (1997) apontam que: 
As sociedades estão mal e a educação é responsável, em parte, por 
isso; não se pode melhorar a educação sem promover a qualidade 
dos docentes que nela trabalham; assim, torna-se imperioso sublinhar 
a importância da formação docente. (p. 18) 

 

Pode-se entender por formação, os estudos durante a graduação, pós-

graduação, programas de formação continuada e outras interações no decorrer 

da formação como indivíduo, em várias fases da vida, e em outros espaços de 

educação não formal. Segundo Gauthier, Tardif e Lessard (1997), a formação 
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dos professores resulta de diversas fontes, alimentando-se de experiências e 

de locais de formação plurais. 

Tabela 2 - A formação profissional dos professores  

Momentos 
fortes da 
formação 

A formação pré-
profissional 

A formação 
inicial 

A formação na 
entrada da 
profissão 

A formação 
contínua 

Natureza da 
formação 

Formação 
escolar anterior 
e formação 
pessoal 

Formação 
universitária (ou 
equivalente) e 
formação 
prática 
("estágios", etc.) 

Tomada de 
contato com a 
profissão e 
aquisição dos 
saberes de 
experiência 

Aperfeiçoamento, 
aproveitamento, 
projeto de 
formação 

Locais da 
formação 

Escola, família, 
amigos, 
sociedade 

Universidade e 
meios de 
formação 
prática 

As turmas, os 
pares, a escola: 
a prática da 
profissão 

Universidade, 
associação, 
atelier, etc. 

Fonte: Gauthier, Tardif e Lessard (1997) 

Segundo a tabela 2, a formação profissional do professor apresenta-se 

em um movimento contínuo que se estende por toda a sua carreira. Para 

exemplificar a formação inicial, Gauthier, Tardif e Lessard (1997), nos lembram 

que “a formação inicial visa exercitar os estudantes - os futuros professores - 

na prática profissional dos docentes de profissão e fazer deles praticantes 

'reflexivos'" (GAUTHIER; TARDIF; LESSARD, 1997, p. 27). 

E, para melhor exemplificar a formação contínua Gauthier, Tardif e 

Lessard (1997) nos trazem que “a formação contínua centra-se nas 

necessidades e situações vividas pelos praticantes e diversifica as suas 

formas: formação pelos pares, formação por medida, no meio de trabalho, 

integral numa atividade de pesquisa colaborante etc." (GAUTHIER; TARDIF; 

LESSARD, 1997, p. 29). 

Assim, podemos dizer que em sua atividade profissional, os professores 

se apoiam em diversas formas de saberes:  

O saber curricular, proveniente dos programas e dos manuais 
escolares, o saber disciplinar formando o conteúdo das matérias 
ensinadas na escola, o saber de formação profissional adquirido 
aquando da sua formação inicial ou contínua, o saber de experiência 
saído da prática da profissão e, por fim, o saber cultural herdado da 
sua trajetória de vida e da sua pertença a uma cultura particular (...) 
(GAUTHIER; TARDIF; LESSARD, 1997, p. 34).  
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Gauthier, Tardif e Lessard (1997), identificam três modelos de identidade 

docente: o "tecnólogo" do ensino, o prático "reflexivo" e o ator social. 

O tecnólogo do ensino é um especialista e seus conhecimentos advêm 

da pesquisa científica. Sua função consiste em "produzir conhecimentos 

válidos a propósito do ensino e da aprendizagem, e em elaborar designs 

generosos das atividades profissionais induzidas da pesquisa".  

O prático reflexivo é visto por Gauthier, Tardif e Lessard (1997) como 

profissional de alto nível, pois é “capaz de gerir situações em parte 

indeterminadas, flutuantes, contingentes e negociar com elas, criando soluções 

novas e ótimas”. Sua ação não se limita apenas à escolha dos meios e à 

resolução eficaz de problemas, mas, também, reflexão sobre suas ações. 

O ator social é o docente com papel de agente de mudança tanto no 

espaço social como no espaço escolar. De acordo com Gauthier, Tardif e 

Lessard (1997), o ensino é sempre uma ação reflexiva, mesmo que desejemos 

que a reflexão sobre a ação seja mais intensa e melhor armada, e que mobilize 

mais saberes saídos das ciências da educação, incluídas as didáticas das 

disciplinas. Há, pois, sempre um mínimo de articulação entre teoria e práticas, 

saberes e ações. 

 2.1.3 Formação e conhecimento prático 

De acordo com Pereira (2007), o conhecimento prático do professor ou 

competência de ensino são relacionados com a capacidade do professor para 

dar conta das situações de ensino-aprendizagem do dia a dia, e essa 

competência se manifesta através das ações e decisões. “Os recursos que 

constituem esse conhecimento, por sua vez, são geralmente de caráter 

implícito ou tácito, embora possam ser explicitados e trazidos à consciência 

através de um exercício de meta-análise” (PEREIRA, 2007, p.2).  

Para Schön (1988), a prática, o conhecimento prático, está ligado 

diretamente “à luz da epistemologia da prática que o informa”. Isso nos leva a 

crer que a prática, a competência profissional, dependente da competência 

técnica, depende da aplicação de teorias e técnicas derivadas da pesquisa 

sistemática, científica, que vise à solução dos problemas instrumentais da 

prática (PEREIRA, 2007). 
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Assim, pode-se dizer que a prática do professor está dentro de uma 

perspectiva reflexiva-entendida como um processo de reflexão-na-ação; um 

diálogo reflexivo com a situação concreta, com a realidade (SCHÖN, 1988).  

Para tomar decisões e atitudes que resolvam as situações e desafios 

encontrados na prática da profissão, o profissional precisa mobilizar todos os 

recursos que compõem seu conhecimento prático no mais amplo sentido da 

palavra; e assim elaborar um diagnóstico da situação. Nisso, ele vai elaborar 

estratégias de intervenção. Nesse processo, o profissional constrói ou, pelo 

menos, pode construir novas regras, novas teorias, novos procedimentos que 

forneçam subsídio para resolver problemas e atuar em situações inesperadas 

ou problemáticas. E, neste caminho, mais uma vez, aponta-se a necessidade 

de refletir e de relacionar ação à reflexão: 

 
O processo de reflexão-na-ação é o resultado de um complexo 
processo de desenvolvimento reflexivo, que envolve o próprio 
processo de reflexão-ação, e um processo de reflexão sobre a ação e 
sobre a reflexão-na-ação (SCHÖN, 1992, 1988). Através da reflexão 
sobre a ação e sobre a ação-na-ação, o profissional realiza uma 
análise das características e dos processos da própria ação. No 
processo de reflexão sobre a ação, particularmente, que deve se 
apoiar na análise cuidadosa da própria prática dos participantes 
(LIMA, 2000), são analisadas não só as características das situações 
práticas e os procedimentos planejados e adotados antes e durante a 
própria ação, mas, principalmente, as teorias implícitas, as crenças, 
as pressuposições, e as representações da realidade presentes no 
conhecimento prático do profissional (PEREIRA, 2007, p.3). 

 
Dessa maneira, pode-se dizer, e ainda segundo afirmam vários 

autores, a “reflexão-na-ação” é considerado o nível mais alto de reflexão que o 

profissional pode vir a alcançar, “na medida em que é a recontextualização de 

múltiplos pontos de vista durante o próprio desenrolar de uma situação” 

(PEREIRA, 2007, p.3). Para Pérez Goméz, (1992, apud PEREIRA, 2007), a 

reflexão-na-ação é o melhor instrumento de aprendizagem, uma vez que no 

contato com a prática não apenas se adquirem e constroem novas teorias, mas 

também se aprende o próprio processo dialético da aprendizagem.  

Mediante esta exposição, podemos considerar que as teorias têm 

importância fundamental para a “reflexão-na-ação”. Pois, ao nos apropriarmos 

de uma fundamentação teórica, supõe-se que podemos chegar a uma tomada 

de decisão e, assim, à prática baseada em uma ação contextualizada, refletida. 

Assim, o aporte teórico pode ser considerado um caminho para chegar a uma 
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ação considerada reflexiva, contextualizada. E, a aprendizagem de teorias está 

ligada à formação do professor – através da fundamentação teórica, o docente 

adquire perspectivas de julgamento para compreender os diversos contextos 

do cotidiano (BOAS, 2013). Ainda segundo a autora, a interação entre saberes 

gera o desenvolvimento de uma prática pedagógica autônoma e emancipatória. 

E ainda: 

 
No processo de formação do conhecimento prático do 
professor, têm ainda importância fundamental os 
conhecimentos teóricos (LIMA, 2000), que desempenham um 
papel decisivo na percepção e na compreensão das ações 
cotidianas, alimentam o processo do professor de reflexão 
sobre e na ação, bem como sobre a ação na ação, e, em última 
análise, têm papel crucial na transformação dessas ações. 
Nesse sentido, o processo encontra paralelismo no processo 
de desenvolvimento dos conceitos científicos e dos conceitos 
cotidianos dentro do arcabouço teórico vygotskiano. 
(PEREIRA, 2007, p.6) 

 
Portanto, podemos apontar como fundamental a formação do professor 

para sua prática, na medida em que esse aporte teórico que ele carrega desde 

a faculdade e de outros espaços formativos, auxilia e leva à melhor 

compreensão da prática educativa. E, aliar a teoria e prática seria o resultado 

ideal e esperado para facilitar a aprendizagem dos educandos. Assim, 

podemos perguntar: os professores participantes desta pesquisa, que tiveram 

boa avaliação, têm, assim, aliado teoria e prática de maneira positiva? Seria 

este um pilar importante para uma boa prática de ensino? 

É importante salientar, como Boas (2013) nos alerta, que entender as 

diferentes concepções de aprendizagem não significa apenas ler o que 

diferentes teóricos e pensadores falaram ou escreveram sobre o ensino e a 

aprendizagem, “significa também buscar melhor compreender a prática 

educativa vigente de forma que ao refletir sobre a mesma possamos discutir e 

agir para transformá-la” (BOAS, 2013). 

Podemos colocar que, para que a teoria faça “efeito”, o profissional da 

educação precisa compreender as teorias e fazer uma ligação entre elas e sua 

própria prática. As teorias, conforme nos subsidia Boas (2013), deve originar 

condições para que o docente modifique seus pontos de vista, atitudes, 

posturas e atuação no exercício educacional. Outro questionamento surge: 

então, os participantes avaliados nesta pesquisa, souberam tirar proveito de 
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sua formação teórica e prática, de forma que essa formação contribuiu para 

qualificar sua atuação em sala de aula? Vale salientar ainda que: 

 
Quando o docente se apropria do conhecimento e se beneficia das 
contribuições teóricas referentes às compreensões de aprendizagem, 
escolhe as melhores formas de trabalhar, vence as dificuldades e vê 
com clareza as novas possibilidades de uma atuação com qualidade. 
Assim sendo, as probabilidades de reflexão e crítica sobre as práticas 
pedagógicas surgem com maior coerência. O passeio pelos 
fundamentos da educação através de disciplinas é fundamental para 
articular a teoria com a prática pedagógica. A reflexão sobre práticas 
educativas e as relações entre sujeitos dessa práxis no seu processo 
de construção de conhecimento, evidencia o despertar do desejo de 
promover transformações necessárias para que essa atuação venha 
a contribuir positivamente na vida e na formação de novos sujeitos. 
(BOAS, 2013). 

 
 

Mas ainda, a construção do conhecimento prático do professor pode 

ser entendido dentro de uma perspectiva vygotskiana (VYGOTSKY, 2003), que 

pode não somente levar em conta a formação dentro de espaços formais de 

educação. Dentro dessa perspectiva, entende-se que o conhecimento se forma 

no interior das relações sociais, através da mediação social das atividades do 

indivíduo, o que possibilita a construção partilhada de instrumentos e de 

processos de significação.  

 
Essa mediação social se constitui a partir da participação de “outros”, 
que, desde os primeiros momentos de vida da criança, apontam, 
atribuem e/ou restringem os processos de significação da realidade, e 
da utilização de instrumentos (os signos linguísticos), que não apenas 
viabilizam a ocorrência das interações sociais, mas, principalmente, 
medeiam as operações abstratas do pensamento. Nesse processo, o 
indivíduo aprende os significados que estão sendo negociados (o 
conhecimento a ser adquirido). (PEREIRA, 2007, p.5) 

 
 

Ainda dentro desta discussão sobre o que é relevante na formação do 

professor, pode-se dizer que a formação não é algo “fixo”, que nunca se 

transforma ou modifica. Isto é, o conhecimento, a formação, muda na medida 

em que novos significados se incorporam ao pensamento e lhe possibilitam 

rever, redefinir, e reorganizar os conhecimentos antigos em novos 

agrupamentos (VYGOTSKY, 1992 apud PEREIRA, 2007). Nesse processo, a 

reflexão é constante sobre as ações, e nisso percepções tanto do 

conhecimento novo como do antigo sofrem modificações, de maneira que 
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novos agrupamentos de significados surjam (VYGOSTKY, 1987 apud 

PEREIRA, 2007).  

Através destes apontamentos, podemos dizer que a formação do 

professor é algo contínuo. Portanto, se a formação é um fator de peso para a 

qualidade da boa prática de ensino em sala de aula, há de se considerar 

fundamental os programas voltados para formação continuada, que contribuem 

para que novos significados e reflexões sejam agregados à formação do 

profissional em educação. 

 
 2.2 As TIC na sala de aula 
 

Terceiro e Matias (2001), que consideram a nova era da 

contemporaneidade como a era do digitalismo, afirmam que as novas redes de 

comunicação têm muito mais impacto que suas antecessoras, como as redes 

de transporte e de energia. As novas redes de comunicação e informação 

permitem uma expansão do mercado e geram interdependência econômica 

entre as nações, uma verdadeira economia mundial. 

Para os autores, a situação sócio-econômico-cultural gerado pelo 

digitalismo, de um lado, favorece as relações cooperativas em todos os níveis, 

de outro, afeta todas as atividades profissionais, exigindo dos trabalhadores 

uma nova postura racional. 

Essas mudanças necessitam de novos modelos de sistemas educativos, 

leis, assim como instituições sociais e políticas. A relação entre tecnologia e 

sociedade tem como base a lei de Kranzberg, que diz “A tecnologia não é nem 

boa, nem ruim, e também não é neutra”. 

Sem dúvida nenhuma, essa revolução científico-tecnológica, com a 

globalização, tem reflexos notáveis nas salas de aula. O modo de estruturar a 

educação escolar e de desenvolver o trabalho docente, assim, deve passar por 

modificações.  

Utilizar e saber tirar proveito da revolução que as tecnologias de 

informação e comunicação (TIC) provocaram no último século é uma das 

competências para ensinar definidas por Philippe Perrenoud (2000).  

Contudo, a inserção da tecnologia da informação e comunicação em 

sala de aula não visa somente atender a objetivos didáticos e recursos 
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educacionais. O uso da tecnologia também se apropria do discurso voltado à 

inclusão digital, da discussão da inserção das TIC dentro das políticas 

educacionais, do debate sobre a preocupação da inserção das tecnologias de 

informação e comunicação como meios que favorecem potencialidades para a 

formação de uma sociedade mais justa, cidadã e igualitária.  

De acordo com Santos (2013), a apropriação das tecnologias de 

informação e comunicação no espaço escolar traz novos significados para o 

conceito de conhecimento, levando o sistema educacional assumir um papel, 

não só de formação de cidadãos pertencentes aquele espaço, mas a um 

espaço de formação inclusiva em uma sociedade de diferenças.  “Diante desta 

realidade, o conceito dos recursos didáticos assume um novo papel frente ao 

surgimento de meios tecnológicos aplicados à educação a partir da prática 

pedagógica planejada” (SANTOS, 2013).  

Para uma escola que ainda não usa corretamente sequer os livros, as 

TIC são vistas como obstáculos ainda maiores. Trabalhar nessa perspectiva 

incluindo as TIC envolve interatividade, interdisciplinaridade, iniciativa, 

pesquisa, coautoria dos alunos e claro, uma melhor preparação docente. São 

desafios a serem incorporados à prática pedagógica cotidiana da escola. 

O desinteresse pelos estudos e os resultados pífios encontrados pelas 

avaliações em larga escala são sinais da insatisfação dos jovens em relação ao 

atual modelo de escola.  A depredação e a violência são outros alertas que 

expressam essa revolta. Os jovens não se sentem parte da escola, 

principalmente a pública, que é frequentemente posta em desvantagem pelos 

próprios veículos de comunicação. As constantes críticas à escola pública, de 

certa forma, afetam a autoestima dos alunos. 

Romper com o caráter utilitário, tornar a escola mais próxima à 

comunidade, proporcionar uma formação mais integral. Enfim, são várias as 

discussões que rodeiam as instituições escolares nos últimos anos, 

principalmente após a “massificação” da escola pública, ocorrida a partir da 

década de 90. 
Contudo, a evidência mais determinante foi e é o processo de 
massificação da escola pública, que significou a superação das 
barreiras que antes impediam as camadas populares de 
frequentarem-na. (...) A partir da década de 1990, com a sua 
expansão, passam então a receber um contingente cada vez mais 
heterogêneo de alunos, marcados pelo contexto de uma sociedade 
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desigual, com altos índices de pobreza e violência, que delimitam os 
horizontes possíveis de ação dos jovens na sua relação com a 
escola. Esses jovens trazem consigo para o interior da escola os 
conflitos e contradições de uma estrutura social excludente, 
interferindo nas suas trajetórias escolares e colocando novos desafios 
à escola. (DAYRELL, 2007, p. 1116). 

 

Notadamente, há séries de mudanças estruturais, curriculares e políticas 

a serem realizadas. Dentro deste discurso, muito se tem falado em introduzir as 

novas mídias e TIC nas escolas e a mais do que fundamental preparação dos 

docentes para o uso das novas tecnologias. Tudo isso sem deixar de conceber 

a educação como um direito e um bem social. 

 2.2.1 Uso favorável da TIC como boa prática de ensino em 
Matemática 
 

Diversos autores, tais como Santos (2013), Borba e Penteado (2007) 

entre outros, defendem o uso das TIC no ensino de Matemática. Em 

consonância com o que a maioria deles pensa, pode-se dizer que as TIC 

estabelecem ligações entre a Matemática e os conteúdos de outras áreas, e 

podem ser utilizadas como elemento interdisciplinar, que dinamiza o processo 

de ensino aprendizagem, viabilizando potencialidades inerentes a atuação de 

um cidadão protagonista na sociedade tecnológica vigente. Percebe-se, ainda, 

que a inserção das TIC pode estar direcionada à mudança na maneira de dar 

aulas, tendo em mente o combater ao fracasso escolar, tão associado à 

disciplina de Matemática. Assim, “os educadores matemáticos têm buscado 

novos métodos para levar à prática da sala de aula as ideias-chave de 

construção e de compreensão, dentro os quais se destacam: resolução de 

problemas, modelagem, etnomatemáticas, transversalidade, tecnologias de 

informação e jogos matemáticos” (SANTOS, 2013).  

Dentre as ideias de autores como Borba e Penteado (2007), está o 

reforço de que a utilização das TIC contribui para a quebra da hegemonia das 

disciplinas e impulsiona a interdisciplinaridade: 
(...) À medida que a tecnologia informática se desenvolve, nos 
deparamos com a necessidade de atualização de nossos 
conhecimentos sobre o conteúdo ao qual ela está sendo integrada. 
Ao utilizar uma calculadora ou um computador, um professor de 
matemática pode se deparar com a necessidade de expandir muitas 
de suas ideias matemáticas e também buscar novas opções de 
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trabalho com os alunos. Além disso, a inserção de TIC no ambiente 
escolar tem sido vista como um potencializador das ideias de se 
quebrar a hegemonia das disciplinas e impulsionar a 
interdisciplinaridade. (2007, p. 64-65) 
 

Podemos ainda listar alguns pontos, de acordo com os Parâmetros 

curriculares nacionais de Matemática  (1998), visando às contribuições das TIC 

no processo de ensino aprendizagem de Matemática, à medida que:  
relativiza a importância do cálculo mecânico e da simples 
manipulação simbólica, uma vez que por meio de instrumentos esses 
cálculos podem ser realizados de modo mais rápido e 
eficiente;  �evidência para os alunos a importância do papel da 
linguagem gráfica e de novas formas de representação, permitindo 
novas estratégias de abordagem de variados problemas;�possibilita o 
desenvolvimento, nos alunos, de um crescente interesse pela 
realização de projetos e atividades de investigação e exploração 
como parte fundamental de sua aprendizagem; �permite que os 
alunos construam uma visão mais completa da verdadeira natureza 
da atividade matemática e desenvolvam atitudes positivas diante de 
seu estudo. (BRASIL, 1998) 
 

Ainda de acordo com o documento, o computador é tido�como meio para 

desenvolver autonomia pelo uso de softwares que possibilitem pensar, refletir e 

criar soluções. 

Santos (2013) ainda considera que a inserção das TIC contribui para o 

processo de contextualização de forma significativa no cenário de ensino 

aprendizagem de Matemática, em que suas atividades tornam-se mais ricas. 

Ainda justificam-se as TIC na educação já que os jovens atualmente têm 

um contato bem mais amplo com os computadores e demais tecnologias. 

Assim, torna-se ainda mais árdua a tarefa de relacionar as TIC com objetivos 

educacionais, deslocando-as de um contexto de lazer e distração, que é o que 

predomina no dia a dia de crianças e jovens que fazem uso das TIC. Portanto, 

existe a necessidade de garantir uma formação de qualidade que envolva o 

uso das TIC no programa de ensino.  

Andrade e Silva (2011) afirmam que, em relação ao papel das 

tecnologias da comunicação no processo de ensino e aprendizagem das 

gerações atuais, elas devem ser um dos instrumentos para a construção do 

conhecimento. A formação, contudo, é um dos pilares fundamentais para que o 

professor e toda a escola ultrapasse barreiras do ensino tradicionalista, ainda 

muito dependente das antigas técnicas e métodos de ensinar. De acordo com 

Andrade e Silva (2011), a necessidade de uma nova metodologia que 
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impulsione a aprendizagem faz da Matemática uma disciplina bastante 

problemática em todos os níveis de ensino. Essas deficiências, aliadas a uma 

abordagem tradicional, muito praticada no ensino da Matemática em sala de 

aula, vem provocando conflitos no processo ensino-aprendizagem.  

 

 2.2.2 Discrepâncias sobre a informática educacional 
 

Tema bastante recorrente e alvo de debates na educação, o ensino de 

informática, que agrega o trabalho com as tecnologias e mídias, não escapa a 

discursos sobre o perigo que a utilização da informática poderia trazer para a 

aprendizagem dos alunos. Segundo Borba e Penteado (2007), um dos 

argumentos que engessam um pensamento apontado como “conservador” ou 

então, adepto a uma visão que podemos chamar de “pânico moral”, defende 

que o aluno iria só apertar teclas e obedecer à orientação dada pela máquina. 

Isso contribuiria ainda mais para torná-lo um mero repetidor de tarefas. Tal 

argumento está presente quando consideramos a educação de modo geral, 

mas é ainda mais poderoso dentro de parte da comunidade de educação 

matemática. Em especial para aqueles que concebem a matemática como a 

matriz do pensamento lógico (BORBA; PENTEADO, 2007). Nesse sentido, o 

pensamento ainda de muitos educadores é de que, no caso de Ensino de 

Matemática, o raciocínio matemático passa a ser realizado pelo computador, o 

aluno não precisara raciocinar mais e deixará de desenvolver sua inteligência. 

No entanto, os mesmo autores defendem o uso da informática como 

transformação da própria pratica educativa, além da preocupação com o 

desenvolvimento dos alunos. 

O modo como são desenvolvidas e implementadas as ações 

pedagógicas para ensinar usando as novas tecnologias variam de acordo com 

a concepção que os educadores e comunicadores têm dessa área que, 

conforme Green e Hannon (2007) variam entre dois extremos: o da fé cega na 

tecnologia (para quem a simples presença das mídias e tecnologias na escola, 

em si mesma, já é algo revolucionário e positivo) e o do pânico moral (para 

quem a cultura trazida pelas mídias e tecnologias, como a Internet, é uma 

degeneração que deve ser combatida pela educação escolar). Entre esses dois 

extremos encontra-se uma série de posturas mais equilibradas, que, conforme 
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Buckingham (2003), preocupa-se não em promover nem em “inocular”, mas 

sim em preparar as pessoas para usar as mídias e tecnologias com mais 

proveito, tanto como consumidoras, quanto como cidadãs. 

Entre outros argumentos utilizados pelos que são contra a informática na 

escola, existe a questão econômica. Muitos questionam: como comprar 

computadores, se nem há mesmo giz em várias delas? Como pensar no ensino 

de informática, se os professores continuam a ser mal remunerados? 

 Sobre a questão salarial versus o investimento em recursos 

educacionais como a informática, Borba e Penteado esclarecem que: 

 
O aumento do salário dos professores depende de vontade política 
de quem governa e de uma maior valorização da profissão pela 
sociedade em geral. Se a sociedade, como parte de seu projeto, 
considerasse fundamental que os professores tivessem melhores 
salários, haveria mais chances de que tal mudança chegasse à 
esfera dos governos. O que necessita ser enfatizado é que a verba 
para informatizar as escolas é proveniente, em geral, de fontes dos 
orçamentos municipais, estaduais e federais diferentes das utilizadas 
para salário. Por isso, a compra de computadores não pode ser vista 
como empecilho para a justa reivindicação de aumentos salariais dos 
professores. (BORBA; PENTEADO, 2007, p. 14) 

 

Para educadores adeptos ao pânico moral, há um pressuposto de que o 

computador seja algo supérfluo.  O acesso à Internet, por exemplo, não é visto 

como parte dos direitos do cidadão. Sobre isso, há a defesa de que: 

 
O acesso à informática na educação deve ser visto não apenas como 
um direito, mas como parte de um projeto coletivo que prevê a 
democratização de acessos a tecnologias desenvolvidas por essa 
mesma sociedade. É dessas duas formas que a informática na 
educação deve ser justificada: alfabetização tecnológica e direito ao 
acesso. (BORBA; PENTEADO, 2007, p.17) 
 

Essa ideia de tratar a informática não se sustenta e podemos constatar o 

fortalecimento de inúmeras políticas públicas voltados para a inserção da 

tecnologia e mídias dentro das escolas; o que mostra que a questão vem 

sendo tratada de maneira séria pelos governos. 

Com referências de Borba e Penteado (2007), podemos citar o Educom 

(Computadores na Educação), lançado pelo Ministério da Educação e Cultura 

(MEC) e pela Secretaria Especial de Informática em 1983; Proninfe – Programa 

Nacional de Informática na Educação, lançado em 1989 pelo MEC; e, com o 

acúmulo de experiências, o atual programa do governo ProInfo (Programa 
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Nacional de Informática na Educação), de 1997 pela Secretaria de Educação a 

Distância (Seed/MEC). Desde seu início, este programa equipou mais de 200 

escolas e investiu na formação de mais de vinte mil professores através dos 

244 Núcleos de Tecnologia Educacional (NTE) instalados em vários pontos do 

Brasil. Só em São Paulo, são ao menos44. Para impulsionar o avanço do 

processo de informatização nas escolas, o MEC lança mão de parcerias com 

outros ministérios, governos estaduais, municipais, organizações não 

governamentais e empresas.  

Como percebemos, existe uma tendência dos órgãos governamentais no 

sentido de impulsionar a chegada dos computadores nas escolas. Sem dúvida, 

é possível notar o resultado dessas ações quando visitamos algumas escolas 

públicas. Contudo, existe receio político de que uma mudança governamental 

possa diminuir ou mesmo cancelar verbas voltadas para essas políticas e 

programas. Outro ponto para o qual atentar é a forma como a informática 

educacional é implantada e coordenada nos estabelecimentos de ensino.  

Podemos encontrar salas onde a informática é subutilizada, e não recebe o 

apoio da diretoria ou coordenação. Além da restrição de uso, existe também a 

dificuldade imposta pela localização e espaço físico das salas de informática. 

Há escolas que destinam um espaço muito pequeno, impossibilitando o 

trabalho com mais de dez alunos. 

Ainda dentro do quesito infraestrutura, é preciso pensar no apoio técnico 

– sendo que um monitor ou auxiliar técnico poderia fazer parte do quadro de 

funcionários de todas as escolas. A sala de informática está sujeita a 

problemas técnicos nas máquinas, por isso é preciso de suporte constante. 

Garantir o acesso à Internet também é outro ponto que merece destaque. 
 
Dessa forma, é preciso, que além do equipamento, os programas do 
governo incentivem e fiscalizem a infraestrutura oferecida pelas 
escolas. Se a atividade com informática não for reconhecida, 
valorizada e sustenta apela direção da escola, todos os esforços 
serão pulverizados sem provocar qualquer impacto na sala de aula. 
Mas essa valorização e esse reconhecimento dependem do diretor. 
Porém, a organização e esse gerenciamento do uso dos 
equipamentos informáticos são algo novo na profissão de muitos 
deles e, para que possam agir com competência, precisam de 
formação e orientação de como atuar nessa área (BORBA; 
PENTEADO, 2007, p.25). 
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Além da urgência na formação inicial e continuada do professor, os 

mesmos autores destacam a importância de considerar que: 

 
É preciso enfatizar que, num país com as dimensões do Brasil, não é 
possível pensarmos num programa nacional de informática que seja 
adequado a todas as escolas. O sucesso das ações de larga escala 
depende, em muito, de sua articulação com ações isoladas, Será 
através dessa articulação que poderemos ter uma área de informática 
educativa em consonância com as particularidades de cada região 
brasileira e, através dela, ampliaremos constantemente, o limite do 
que é possível e do que é necessário ao que concerne o uso de 
tecnologia informática nas escolas. (p. 27) 

 

 2.2.3 Formação dos professores para o uso das TIC 

 

Neste cenário, o professor aparece como um importante mediador, 

tendo que estimular os alunos a navegar pelo conhecimento e fazer suas 

próprias descobertas, utilizando-se da tecnologia de forma eficaz, como uma 

ferramenta que tende a somar e contribuir, cada vez mais, no processo de 

ensino-aprendizagem (ANDRADE; SILVA, 2011). Porém, grande parte dos 

professores ainda não se sente capaz de manipular alguns ou vários recursos 

digitais.  

O cenário educacional na formação dos docentes em nossas 

universidades está distante de desenvolver a produção científica do campo da 

educação necessária para se adquirir essas habilidades com as novas mídias e 

TIC. A integração entre graduação e pós-graduação, focando o eixo da 

pesquisa e experimentações de metodologias é ainda bastante rara em cursos 

de pedagogia e licenciaturas. 

Assim, o problema que se constata é o descumprimento da formação de 

qualidade para todos os professores. E ignorar essa educação “é reforçar uma 

cultura da desigualdade onde, para uns o acesso ao saber é amplo e irrestrito, 

para outros, praticamente negado” (VIEIRA, 2000, p. 34). 

 
2.3Promover a interação entre os alunos: as atividades em grupo 

 

A terceira prática investigada na atual pesquisa e sugerida como boa 

pela pesquisa realizada pela Cesgranrio em 2001 (FONTANIVE, N. S.; KLEIN, 
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R.; RODRIGUES, S. S., 2011), refere-se à utilização de atividades que 

promovam a interação entre os alunos. 

Segundo Vygotsky (2003) a interação entre as crianças, permite 

despertar processos internos de desenvolvimento. Tamanha a importância 

dessa prática podemos encontrar nas falas do autor: 

[...] o aprendizado desperta vários processos internos de 
desenvolvimento, que são capazes de operar somente quando a 
criança interage com pessoas em seu ambiente e quando em 
cooperação com seus companheiros. Uma vez internalizados, esses 
processos tornam-se parte das aquisições do desenvolvimento 
independente da criança (VYGOTSKY, 2003, p. 117). 

Da relação entre aprendizado e o desenvolvimento, Vygotsky define 

dois importantes conceitos: a zona de desenvolvimento real e a zona de 

desenvolvimentos proximal. 

Segundo esse autor a zona de desenvolvimento real (ZDR) são as 

“funções que já amadureceram, ou seja, os produtos finais do 

desenvolvimento”. Já a zona de desenvolvimento proximal (ZDP) refere-se as 

“[...] funções que ainda não amadureceram, mas que estão em processo de 

maturação, funções que amadurecerão” (VYGOTSKY, 2003, p. 113). 

Moraes (2013) nos explica que: 

[...] o nível de desenvolvimento real é determinado pelas tarefas que 
a criança consegue resolver sozinha. Já a zona de desenvolvimento 
proximal está relacionada às tarefas que a criança consegue resolver 
quando têm uma orientação de um adulto ou de um companheiro 
mais experiente. (MORAES, 2013, p. 32). 

Assim, segundo Moraes (2013), o professor, conhecendo a zona de 

desenvolvimento proximal de seus alunos, deverá propor, organizar e 

desenvolver atividades que possam contribuir para a mudança desse estágio 

para um mais desenvolvido, a zona de desenvolvimento real. 

No entanto, Moraes (2013) nos alerta que no desenvolvimento da 

atividade em grupo, não basta que os alunos sejam agrupados 

indiscriminadamente, mas que seja proposto a eles um trabalho em Grupos 

Cooperativos, no qual, segundo a autora, “todos os elementos do grupo 

trabalham juntos em um mesmo item das tarefas e as dúvidas são 

socializadas” (MORAES, 2013, p. 32). Assim, a autora conclui: 
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Portanto, nesse trabalho não acontece uma simples mudança na 
disposição da sala de aula, os alunos devem atuar nos pequenos 
grupos socializando o desenvolvimento das atividades e de suas 
dúvidas, buscando a solução dos problemas. O professor, ao ser 
solicitado pelo grupo, é o mediador que, a partir de questionamentos, 
auxilia, orienta e ensina seus alunos. (MORAES, 2013, p. 34). 

Costa (2003) apud Moraes (2013) acrescenta que grupos cooperativos 

são aqueles: 

[...] cujos trabalhos são desenvolvidos simultaneamente e 
solidariamente por todos os componentes do grupo, todos 
compromissados com o desenvolvimento não só cognitivo, mas sobre 
tudo com o aspecto social e político de cada um de seus elementos. 
(COSTA, 2003, p. 13 apud MORAES, 2013). 

2.4A contextualização do conteúdo e as diversas metodologias de 
ensino de Matemática 

 

Segundo Brousseau (1996), o trabalho do professor consiste em propor 

situações de aprendizagem a seus alunos de forma que os mesmos 

desenvolvam a capacidade obter respostas a uma determinada situação e 

possam modificá-las conforme as exigências do meio. 

Ainda segundo esse autor, o professor realiza um trabalho inverso ao 

do cientista, procurando dar sentido aos conhecimentos que deverão ser 

ensinados. Segundo ele, o cientista preocupa-se em tornar o saber 

comunicável, assim o descontextualiza e o torna atemporal. 

Podemos encontrar nos PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) 

citações que concordam com Brousseau (1996) quando refere-se ao trabalho 

cientifico do matemático: 

O conhecimento matemático é fruto de um processo de que fazem 
parte a imaginação, os contraexemplos, as conjecturas, as críticas, os 
erros e os acertos. Mas ele é apresentado de forma 
descontextualizada, atemporal e geral, porque é preocupação do 
matemático comunicar resultados e não o processo pelo qual os 
produziu. (BRASIL, 1997) 

Dentro dessa linha de raciocínio, alguns professores trazem consigo a 

ideia de que organizar os conteúdos e sistematizá-los de forma clara é 

suficiente para que os alunos os compreendam e os abstraiam para situações 

concretas. 
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Tais expectativas equivocadas, somadas a um ensino 
descontextualizado, resultam em desinteresse e baixo desempenho. 
Geram ainda um ciclo de desentendimentos, em que os alunos ou 
seus pais consideram os professores fracos e desinteressados e os 
docentes pensam exatamente o mesmo de seus alunos, numa escola 
na qual o desafio do aprendizado e a alegria do convívio dão lugar a 
apatia, tensão, displicência ou violência, em proporções que variam 
com as circunstâncias. (BRASIL, PCN+) 

Um exemplo negativo decorrente da falta de contextualização, 

apresentado no PCN do Ensino Fundamental 2, referente ao ensino do 

conjunto dos números inteiros, é a seguinte: 

[...] muitos alunos não chegam a reconhecer os inteiros como 
extensão dos naturais e, apesar de memorizarem as regras de 
cálculo, não as conseguem aplicar adequadamente, por não terem 
desenvolvido uma maior compreensão do que seja o número inteiro. 
(BRASIL, 1998) 

Analisando as orientações do PCN, o ensino de Matemática de forma 

contextualizada a outros conhecimentos traz consigo: 

[...] o desenvolvimento de competências e habilidades que são 
essencialmente formadoras, à medida que instrumentalizam e 
estruturam o pensamento do aluno, capacitando-o para compreender 
e interpretar situações, para se apropriar de linguagens específicas, 
argumentar, analisar e avaliar, tirar conclusões próprias, tomar 
decisões, generalizar e para muitas outras ações necessárias à sua 
formação. (BRASIL, PCN+) 

Uma dessas competências trazida no PCN do Ensino Médio (ou 

PCNEM) faz a seguinte referência à: 

[...] à contextualização sociocultural como forma de aproximar o aluno 
da realidade e fazê-lo vivenciar situações próximas que lhe permitam 
reconhecer a diversidade que o cerca e reconhecer-se como 
indivíduo capaz de ler e atuar nesta realidade. (BRASIL, 1997, PCN+) 

Entretanto, o professor deve tomar cuidado para que a interpretação 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais, quando este se remete a importância 

da contextualização, não seja feita de forma equivocada, podendo gerar a ideia 

de que é preciso encontrar aplicações a todas as situações matemáticas, 

gerando assim, contextualizações forçadas, que muitas vezes levam o aluno a 

construir conceitos incorretos; ou ainda, traz a ideia de que conceitos que não 

podem ser contextualizados, podem ser descartados do ensino. 

O PCN, ainda, salienta que a contextualização também venha a servir 

para a descontextualização, proporcionando ao aluno a capacidade de 
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generalizar situações aprendidas, de forma também contextualizada, a outros 

exemplos concretos ou abstratos que surgirão ao longo do processo de 

aprendizagem. Assim, “espera-se que o conhecimento aprendido não fique 

indissoluvelmente vinculado a um contexto concreto e único, mas que possa 

ser generalizado, transferido a outros contextos”. (BRASIL, 1998) 

Por exemplo, o ensino dos números decimais de forma 

contextualizada, pode propiciar o desenvolvimento da estimativa, trazendo este 

conteúdo para uma situação próxima a vivenciadas pelos alunos: 

[...] ao tentar encontrar o valor da área de uma figura retangular que 
mede 7,9 cm por 5,7 cm o aluno pode recorrer à estimativa 
calculando mentalmente um resultado aproximado (8 x 6) que lhe 
pode dar uma razoável referência para conferir o resultado exato [...] 
(BRASIL, 1998). 

Assim, segundo as orientações dos PCNs, podemos concluir que o 

papel do professor é de “tomar decisões a respeito de suas intervenções e da 

maneira como tratará os temas, de forma a propiciar aos alunos uma 

abordagem mais significativa e contextualizada” (BRASIL, 1997). 
 

2.4.1 A Contextualização e os Temas Transversais  
 

 Segundo Monteiro e Pompeu Junior (2001) a transversalidade surgiu no 

sistema educacional espanhol. Em sua evolução, esse conceito passou de 

"representações de certos conteúdos que devem ser ensinados nas diversas 

disciplinas escolares (...) à representação de conjuntos de valores, atitudes e 

comportamentos mais importantes que precisam ser ensinados." (GAZAIDA 

apud MONTEIRO; POMPEU JUNIOR, 2001, p. 16).  

Ultrapassando fronteiras, esse conceito chega até o Brasil e pode ser 

entendido de três maneiras segundo esses autores.  
Numa primeira concepção, temas vinculados ao cotidiano social 
"atravessam" os conteúdos curriculares tradicionais, que formam o 
eixo longitudinal do sistema educacional; numa segunda concepção, 
esses temas podem ser trabalhados pontualmente na forma de 
projetos e, numa terceira, busca-se uma relação interdisciplinar dos 
conteúdos tradicionais com os temas. (MONTEIRO; POMPEU 
JUNIOR, 2001, p. 17). 

 Ainda segundo esses autores, mesmo apontado três formas distintas de 

se compreender a transversalidade, todas mantêm as disciplinas tradicionais 
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como “eixo vertebral” do sistema educacional. Assim, os temas transversais 

(Ética, Saúde, Meio Ambiente, Orientação Sexual, Pluralidade Cultural, 

Trabalho e Consumo) devem ser articulados às disciplinas. 

 No entanto, Moraes et al. (2003, p.203) defendem no Brasil, assim como 

a educadora Montserrat Moreno na Espanha, uma quarta vertente que sugere 

uma mudança de paradigma para o trabalho com os temas transversais, 

considerando-os como eixos estruturadores do currículo. Ou seja, sugere um 

giro de 90 graus nas relações entre as disciplinas e os temas transversais, 

havendo uma inversão. Agora os temas transversais passam a ser considerado 

eixo vertebral e as disciplinas tradicionais é que devem atravessar esses 

temas. Assim, esses temas estruturarão todas as disciplinas curriculares. Além 

disso, Moraes et al. utilizam o termo político-social ao invés de temas 

transversais: 
Os Temas Político-Sociais/transversais – em última instância – são o 
caminho para a politização de nossos alunos, indo além do discurso 
dos PCN, na consecução de uma sociedade igualitária. São eles que 
permitem a apropriação de conceitos, mudanças de atitudes e 
procedimentos onde cada aluno participará de forma autônoma na 
construção e melhorias da comunidade em que se insere (MORAES 
et al., 2003, p. 204). 

 A figura 1 ilustra essa concepção segundo o contexto brasileiro. 
Figura 1 - Proposta de giro de 90 graus nas relações entre as disciplinas e os temas 

transversais 

 
Fonte: Moraes (2008, p. 15) 
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 Segundo Moraes et al (2008) sob essa ótica – a quarta vertente – “(...) 

as disciplinas tradicionais deixam de ter um fim em si mesmas, tornando-se 

meios para promover a reflexão crítica da realidade social (...)”.  Os conteúdos 

das disciplinas tradicionais passam de ferramentas do saber técnico, para uma 

função mais ampla que é a construção da cidadania. Essa proposta acarreta 

uma compreensão mais complexa e global da realidade, conflitando com a 

persistente organização cartesiana do sistema curricular atual. Monteiro e 

Pompeu Junior (2001) fazem uma crítica ao currículo: "Vivemos um momento 

em que a fragmentação do saber limita o entendimento da realidade". Assim: 
O trabalho em sala de aula parte da concepção de que os temas 
transversais devem ser os "fios condutores" dos trabalhos escolares, 
ou seja, que os conteúdos tradicionais (português, história, 
geografia...) devem girar em torno dos temas transversais. Nessa 
perspectiva, os conteúdos tornam-se importantes instrumentos para a 
compreensão e a articulação da realidade social. (MONTEIRO; 
POMPEU JUNIOR, 2001, p. 79) 
 

 Por fim, os autores enfatizam que a visão de que os temas transversais 

devem ser os fios condutores, não menospreza ou desqualifica qualquer 

conteúdo tradicional, mas apresenta uma ótica na qual devemos “compreendê-

lo dentro de um contexto sociocultural que lhe ofereça significado. Desse 

modo, os temas transversais e os conteúdos escolares devem estar vinculados 

à realidade do grupo e priorizados por ele”.  

 
 2.4.2 A contextualização e a Etnomatemática 
 

Continuando a falar sobre contextualização, a Etnomatemática e a 

Modelagem Matemática podem ser caminhos viabilizadores de um processo 

mais significativo e motivador de ensino-aprendizagem da matemática 

(MONTEIRO; POMPEU JUNIOR, 2001). 

Segundo D'Ambrósio (1990) apud Monteiro e Pompeu Junior (2001), na 

década de 1970, vários pesquisadores sensibilizados com necessidade de se 

relacionar a matemática ao contexto social e cultural, desenvolveram seus 

trabalhos nessa direção. Mas o ponto marcante dessa mudança é indicado por 

D'Ambrósio como sendo o V Congresso Internacional de Educação 

Matemática, realizado na Austrália, em 1984, no qual o termo Etnomatemática 

foi usado formalmente pela primeira vez. Ferreira (1991) apud Monteiro e 
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Pompeu Junior (2001), ao discutir a busca de uma teoria da Etnomatemática 

distingue três visões dessa área: ela pode ser vista como uma parte da 

antropologia, ou como uma pesquisa de história da matemática, ou ainda como 

uma abordagem educacional.  

Apesar disso, dessa carência de definição, a Etnomatemática segue 

sendo valorizada como um movimento que vem sendo aceito e reconhecido 

pela comunidade de educação matemática e que tem motivado muitas 

pesquisas. Ainda segundo Monteiro e Pompeu Junior (2001, p. 46): “Em geral, 

o termo Etnomatemática está relacionado a conhecimentos presentes nas 

práticas cotidianas de diferentes grupos. Integra o cotidiano e normalmente 

está relacionado à resolução de problemas”. 

 Os autores ainda aproximam a Etnomatemática mais como postura do 

que método: 
A Etnomatemática define-se, assim, mais como uma postura a ser 
adotada do que um método propriamente dito, isto é, numa 
perspectiva pedagógica, tal proposta traz à luz alguns princípios 
básicos de uma proposta educacional voltada para a humanização, 
para a esperança de um mundo mais fraterno. Tais princípios são: o 
respeito, a solidariedade e a cooperação. (MONTEIRO; POMPEU 
JUNIOR, 2001, p. 66). 

 

 Já D' Ambrosio (2001) acrescenta uma característica antropológica para 

a Etnomatemática, considerando que ela é praticada por grupos culturais, 

como comunidades urbanas e rurais, grupos de trabalhadores, classes 

profissionais, crianças de certa faixa etária, sociedades indígenas, e tantos 

outros grupos que se identificam por objetivos e tradições comuns aos grupos. 

Além do mais, o mesmo autor indica que a Etnomatemática tem um indiscutível 

foco político. “A etnomatemática é embebida de ética, focalizada na 

recuperação da dignidade cultural do ser humano” (p.9).  
 

A abordagem a distintas formas de conhecer é a essência do 
Programa Etnomatemática. Como deve ter ficado claro nos capítulos 
anteriores, etnomatemática não é apenas o estudo de "matemáticas 
das diversas etnias". Como já foi explicado, para compor a palavra 
etnomatemática utilizei as raízes tica, matema e etno para significar 
que há várias maneiras, técnicas, habilidades (ticas) de explicar, de 
entender, de lidar e de conviver com (matema) distintos contextos 
naturais socioeconômicos da realidade (etnos). (D’AMBROSIO, 2001, 
p.70) 
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 A Etnomatemática, na visão de Monteiro e Pompeu Junior (2001, p.147), 

segue sendo tida e interpretada como uma alternativa educacional, e deve 

relacionar-se a um processo educacional que respeite o ser humano em sua 

totalidade, dentro de um cenário que possibilite em que o homem, o indivíduo 

possa traçar sua própria história, pois quando o homem constrói sua própria 

história, “ocorre uma espécie de libertação por meio da criatividade, 

pressupondo percepções e intuições localizadas. Para isso, entendemos que a 

educação deveria ser assumida como um projeto social”. 

 
 2.4.3 A contextualização e a Modelagem Matemática 
 

 Dentro das formas de contextualização como os temas transversais e a 

Etnomatemática ainda encontramos a modelagem. 

 A Modelagem Matemática (MONTEIRO; POMPEU JUNIOR, 2001) é 

entendida como uma estratégia que pode viabilizar a proposta da 

Etnomatemática numa abordagem pedagógica. 

 Bessanezzi (1994) apud Monteiro e Pompeu Junior (2001, p. 71) afirma 

que:  
O processo dinâmico utilizado para a obtenção e teste de Modelos 
Matemáticos é determinado Modelagem Matemática. Desta forma, 
modelagem matemática consiste essencialmente na arte de 
transformar problemas da realidade em problemas matemáticos e 
resolvê-los, interpretando suas soluções na linguagem do mundo real. 

 

 Assim, a Modelagem Matemática usa de um processo dinâmico para a 

compreensão de situações ligadas ao mundo real, pressupondo um ciclo de 

atuação que parte de uma realidade. Então, a partir daí, cria-se um modelo que 

procura explicar e entender aquela realidade e, com os resultados obtidos, 

volta-se a ela para validar/reformular o modelo criado. 

 
 2.4.4 A Matemática crítica 

 Ao discutir a necessidade de novas abordagens educacionais e as 

formas de contextualização, vem à cabeça discussões relacionadas à 

educação envolvendo matemática crítica.   

 Quando usado na expressão "educação crítica", o significado do termo 

"crítica" necessita de explicação. Na verdade, o termo “critique” tem uma longa 
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história, que se inicia na Grécia Antiga. Um importante desenvolvimento 

aconteceu durante o Iluminismo, um desenvolvimento mais profundo é 

encontrado na Crítica da razão pura, em que Immanuel Kant tenta explicar as 

condições gerais para se obter conhecimento (correto). O termo teve uma 

interpretação mais radical na teoria crítica. 

De forma resumida e do ponto de vista histórico, e com bases em Ole 

Skovsmose (2001), podemos dizer que crítica tem a ver com: 1) uma 

investigação de condições para a obtenção do conhecimento; 2) uma 

identificação dos problemas sociais e sua avaliação; e 3) uma reação às 

situações sociais problemáticas (p. 101). Em outras palavras, o conceito de 

crítica indica demanda sobre autorreflexões, reflexões e reações. Essas 

demandas têm estado presentes no desenvolvimento da educação crítica nas 

tradições alemã e escandinava, começando no final dos anos 60. (NEGT 1964; 

ILLERIS 1974 apud SKOVSMOSE, 2001). 

De acordo com estas interpretações, pode-se dizer que uma educação 

crítica não pode prolongar a relação social que já existe; não pode reforçar nem 

atuar como um “acessório” das desigualdades que prevalecem na sociedade. 

Para ser crítica, a educação deve reagir às contradições sociais. 

(SKOVSMOSE, 2001). 

 Voltando a referenciar matemática crítica, Ole Skovsmose (2001) diz que 

é necessário intensificar a interação entre a educação matemática (EM) e a 

educação crítica (EC). Essa interação é importante, nas palavras do autor, para 

que a EM não se degenere em uma das maneiras mais importantes de 

socializar os estudantes em uma sociedade tecnológica e, ao mesmo tempo, 

destruir a possibilidade de se desenvolver uma atitude crítica em direção a 

essa sociedade tecnológica. E ainda: “É importante para a EC interagir com 

assuntos das ciências tecnológicas e, entre eles, a EM, para que a EC não seja 

dominada pelo desenvolvimento tecnológico e se torne uma teoria educacional 

sem importância e sem crítica” (SKOVSMOSE, 2001). O autor divide esses 

“argumentos” em dois postulados para a pedagogia crítica. 

 Esta pedagogia crítica ou educação crítica, por sua vez, segue várias 

fontes de inspiração, e se associa fortemente com o entendimento de 

humanismo e sociedade instituída por Karl Marx, com ligações da “famosa” e 
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influente escola de Frankfurt, que desenvolveu estudos voltados à teoria crítica 

da sociedade. 

 Outro autor importante que deve ser lembrado ao falar de educação 

crítica é Paulo Freire (1972) apud Skovsmose (2001), com suas contribuições 

para a sala de aula através de sua "pedagogia emancipadora". Ao pensar a 

relação entre professor e aluno, para a EC, essa relação assume papel de 

extrema importância. Vários tipos de relação são possíveis, mas a EC enfatiza 

que um princípio fundamental é que “os parceiros sejam iguais” 

(SKOVSMOSE, 2001). 

 Voltando ao pensamento de Paulo Freire apud Skovsmose (2001): 
Através do diálogo, o professor-dos-estudantes e os estudantes-do-
professor se desfazem e um novo termo emerge; professor-estudante 
com estudantes-professores. O professor não é mais meramente o-
que-ensina, mas alguém a quem também se ensina no diálogo com 
os estudantes, os quais, por sua vez, enquanto estão ensinando, 
também aprendem. Eles se tornam conjuntamente responsáveis por 
um processo no qual todos crescem. (FREIRE, 1972, p. 53 apud 
SKOVSMOSE, 2001). 
 

 Partindo do ponto de vista geral de que a educação deve fazer parte de 

um processo de democratização, as ideias relativas ao diálogo e à relação 

estudante-professor devem ser consideradas. Pois, segundo reforça 

Skovsmose (2001): 
Se queremos desenvolver uma atitude democrática por meio da 
educação, a educação como relação social não deve conter aspectos 
fundamentalmente não democráticos. É inaceitável que o professor 
(apenas) tenha um papel decisivo e prescritivo. Em vez disso, o 
processo educacional deve ser entendido como um diálogo (p.18). 
 

 Outro ponto-chave da EC é a consideração crítica de conteúdos e outros 

aspectos. Ou seja, na EC, ambos - estudantes e professor - devem estabelecer 

uma distância crítica do conteúdo da educação.  

 Isso nos leva a pensar também na formulação do currículo. “Os 

princípios fundamentais de estruturação do currículo são derivados delas ou 

estão de acordo com as relações de poder dominantes na sociedade” 

(SKOVSMOSE, 2001, p. 31). 
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3. METODOLOGIA 

Utilizo como metodologia a investigação qualitativa, segundo Bogdan e 

Biklen (1994):  
Os dados recolhidos são designados por qualitativos, o que significa 
ricos em pormenores descritivos relativamente a pessoas, locais e 
conversas, e de complexo tratamento estatístico. As questões a 
investigar não se estabelecem mediante a operacionalização de 
variáveis, sendo, outrossim, formuladas com o objetivo de investigar 
os fenômenos em toda a sua complexidade e em contexto natural. 
Ainda que os indivíduos que fazem investigação qualitativa possam 
vir a selecionar questões específicas à medida que recolhem os 
dados, a abordagem à investigação não é feita com o objetivo de 
responder a questões prévias ou de testar hipóteses. (BOGDAN, R; 
BIKLEN, S, 1994, p.16). 

Ainda segundo esses autores a investigação qualitativa é descritiva, ou 

seja, os dados são apresentados com riqueza de detalhes, não havendo a 

redução de narrativas a símbolos numéricos. Entretanto são usados palavras, 

imagens, fotografias, vídeos e tudo aquilo que possa ilustrar e substanciar a 

apresentação. Assim, algumas vezes, utilizarei gráficos não como forma de 

justificar hipóteses, mas para trazer uma melhor visualização de situações e 

proporcionar uma rápida leitura e reflexão das mesmas. Como os próprios 

autores justificam: 
Os dados quantitativos podem ter utilizações convencionais em 
investigação qualitativa. Podem sugerir tendências num local se, por 
exemplo, o número de estudantes que é coberto tem aumentado ou 
diminuído. Podem também fornecer informação descritiva (idade, 
raça, sexo, estatuto socioeconômico) acerca da população servida 
por um programa educacional em particular. Estes tipos de dados 
podem abrir novos caminhos a explorar e questões a responder. Os 
dados quantitativos são muitas vezes incluídos na escrita qualitativa 
sob a forma de estatística descritiva. (BOGDAN, R; BIKLEN, S, 1994, 
p.194). 

Os participantes dessa pesquisa são 14 dos 64 professores de 

Matemática do estado de São Paulo que participaram da pesquisa “Boas 

Práticas Docentes no Ensino de Matemática” realizada pela Cesngrario no ano 

de 2011(FONTANIVE, N. S.; KLEIN, R.; RODRIGUES, S. S., 2011) e que se 

dispuseram a participar da atual pesquisa de mestrado voluntariamente. Este 

critério garante que tais professores tiveram aprovação em um concurso de 

promoção realizado pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 

(SEE-SP) em 2010 e, também, que seus alunos obtiveram bom desempenho 
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no Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo 

(Saresp) nos anos de 2008, 2009 e 2010. 

Essa amostra é resultante dos professores que se dispuseram a 

participar da pesquisa. Uma amostra pequena característica da investigação 

qualitativa (BOGDAN, R; BIKLEN, S, 1994, p.73). 

Para realizar tal pesquisa, foi elaborado um questionário com questões 

abertas e de múltipla escolha que fazem referências às três boas práticas 

escolhidas: contextualizar o conteúdo, utilizar bem o quadro e os recursos 

tecnológicos e promover a interação entre os alunos. 
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4. DESCRIÇÃO E ANÁLISES DOS RESULTADOS 

Os resultados obtidos para cada pergunta do questionário serão 

apresentados, a seguir, um a um, na ordem que foram propostos aos 

professores, através de gráficos ilustrativos de cada situação discussões a 

respeito das respostas dadas pelos professores. 

A análise de dados é o processo de busca e de organização 
sistemático de transcrições de entrevistas, de notas de campo e de 
outros materiais que foram sendo acumulados, com o objetivo de 
aumentar a sua própria compreensão desses mesmos materiais e de 
lhe permitir apresentar aos outros aquilo que encontrou. A análise 
envolve o trabalho com os dados, a sua organização, divisão em 
unidade manipuláveis, síntese, procura de padrões, descoberta dos 
aspectos importantes e do que deve ser aprendido e a decisão sobre 
o que vai ser transmitido aos outros. (...) A análise de dados leva-o 
das páginas de descrições vagas até estes produtos finais. 
(BOGDAN, R; BIKLEN, S, 1994, p.205). 

 Nos gráficos de setores será apresentado o valor conforme sua 

frequência absoluta (quantidade de respostas) e relativa (percentual). Nos 

gráficos de barras horizontais, apenas o percentual será apresentado.  

 

 4.1 Tópico 1 – Contextualizar o conteúdo 
 

Gráfico 5 – Pergunta 1 – Tópico 1: Contextualização  

 
Fonte: Do autor 

Sim; 10; 71% 
Não; 4; 29% 

PERGUNTA 1:  VOCÊ SEGUE O CURRÍCULO PROPOSTO 
PELO ESTADO DE SÃO PAULO NA ORDEM EM QUE ELE 

É PROPOSTO? 
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Dez dos quatorzes professores que participaram desta pesquisa, 

respondendo ao questionário (apêndice D), disseram seguir em ordem o 

currículo proposto pelo Estado. Os demais professores (4) justificaram não 

seguir em ordem o currículo fornecido pelo Estado, por discordarem da mesma. 

 No espaço aberto a justificativas, os professores que disseram não 

seguir o currículo na ordem em que ele é proposto, argumentaram que o 

currículo não apresenta uma boa ordenação de alguns de seus conteúdos, 

necessitando muitas vezes, que o professor faça abordagens anteriores, 

complementares ou até mesmo a inversão de conteúdos para a melhor 

compreensão do aluno. Essa justificativa apareceu em todos os questionários 

em que a alternativa “Não” foi assinalada. 

Por fim, ressalta-se novamente que, segundo Carrera de Souza et al 

(1991) e Baldino (1999), o profissional formado deve ter independência, isto é, 

"a liberdade de escolher conteúdos e métodos e tem como condições a 

competência científica e o compromisso político”. 

 
Gráfico 6 – Pergunta 2 – Tópico 1: Contextualização 

 
Fonte: Do autor 

Doze, dos quatorzes, professores participantes, disseram utilizar o 

material didático proposto pelo Estado de São Paulo, conhecido como Caderno 

do Professor e Caderno do Aluno. Para a negativa da pergunta era necessário 

Sim; 12; 86% Não; 2; 14% 

PERGUNTA 2: VOCÊ UTILIZA O MATERIAL DIDÁTICO 
PROPOSTO PELO ESTADO DE SÃO PAULO (CADERNO 

DO PROFESSOR E ALUNO)? 
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uma justificativa, mas alguns professores que assinalaram a alternativa “Sim” 

também justificaram. Todas as justificativas convergem para o mesmo 

argumento de que se faz necessário a complementação do material com a 

utilização de livros didáticos e listas de exercícios, como por exemplo, listas 

com exercícios de vestibulares passados.  

Ressalta-se que um professor justificou essa questão de forma inversa, 

se comparada com as demais justificativas. Este professor alega não utilizar o 

material fornecido pelo Estado como alicerce de sua aula, o complementando 

quando necessário, mas sim, utiliza outros materiais previamente selecionados 

por ele e quando necessário, complementa sua aula utilizando o material 

conhecido como Caderno do Aluno/ Caderno do Professor. 

 
Gráfico 7 – Pergunta 3 – Tópico 1: Contextualização 

 
Fonte: Do autor 

Todos os professores participantes alegam procurar formas de 

contextualizar o conteúdo. De forma unânime a questão três foi respondida, 

não sendo necessária a justificativa nesse momento, pois questões posteriores 

irão abordar esse tema. 

Assim retomam-se os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para 

destacar que apesar da contextualização ser importante, o professor deve ter o 

cuidado de não gerar a ideia de que é preciso encontrar aplicações a todas as 

Sim; 14; 100% 

Não; 0; 0% 

PERGUNTA 3: EM SUAS AULAS VOCÊ PROCURA 
CONTEXTUALIZAR O CONTEÚDO?  
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situações matemáticas. Isso poderia levar a contextualizações forçadas, 

construção de conceitos incorretos e/ ou gerar a ideia de que conceitos que 

não podem ser contextualizados, podem ser descartados do ensino. 
 

Gráfico 8 – Pergunta 4 – Tópico 1: Contextualização 

 
Fonte: Do autor 

A maioria dos professores entrevistados (11) disse acreditar que nem 

todos os conteúdos de matemática podem ser contextualizados. Apenas três 

dos 14 professores entrevistados disseram ser possível contextualizar todos os 

conteúdos de matemática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sim; 3; 21% 

Não; 11; 79% 

PERGUNTA 4: VOCÊ ACREDITA QUE TODOS OS 
CONTEÚDOS DE MATEMÁTICA PODEM SER 

CONTEXTUALIZADOS?  
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Gráfico 9 – Pergunta 5 – Tópico 1: Contextualização 

 
Fonte: Do autor 

Quase todos os professores participantes (13) concordam que o 

material didático sugerido pelo Estado de São Paulo traz situações na qual o 

conteúdo pode ser contextualizado. Destaco que um dos professores faz uma 

ressalva em seu questionário. Ele registra: “Mas é muito limitado, repetitivo e 

pouco criativo neste quesito”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sim; 13; 93% 

Não; 1; 7% 

PERGUNTA 5: O MATERIAL DIDÁTICO PROPOSTO PELO 
ESTADO DE SÃO PAULO TRAZ SITUAÇÕES NA QUAL O 

CONTEÚDO PODE SER PASSADO DE FORMA 
CONTEXTUALIZADA?  
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Gráfico 10 – Pergunta 6– Tópico 1: Contextualização 

 

Fonte: Do autor 

Antes de comentar os valores obtidos, esclareço que no questionário 

aplicado aos professores havia a seguinte observação: “Simplista: apesar de 

envolver elementos reais, não condiz com o cotidiano do aluno e não promove 

reflexão” e “Ampliada: envolve elementos do cotidiano do aluno e permite 

discussões que vise à transformação social”. 

Almeida (2007) explica que uma abordagem simplista significa uma 

abordagem superficial, na qual não estão inseridas reflexões críticas. Segundo 

essa autora: “(...) simplista, pois não discutem as questões sociais e políticas 

vinculadas a esses problemas e conteúdos (...). As atividades utilizam apenas 

o caráter prático-utilitário desse conteúdo matemático (...)” (ALMEIDA, 2007, p. 

98). 

Partindo dessa explicação, a maioria dos participantes (9) classificou 

apenas como “simplista” as contextualizações presentes no material didático do 

Estado. Um dos participantes assinalou as duas alternativas, dizendo que essa 

classificação depende do tipo do exercício, problema ou conteúdo apresentado. 

Por isso no gráfico apresentado temos um total de 10 respostas "simplistas" e 5 

respostas "ampliadas".  

Em um dos questionários analisados, um professor destaca que as 

contextualizações, na maioria das vezes, são vagas ou “forçadas”. Em seu 

Simplista; 10; 
67% 

Ampliada; 5; 
33% 

PERGUNTA 6: COMO VOCÊ CLASSIFICARIA A 
CONTEXTUALIZAÇÃO ENCONTRADA EM ALGUNS 
LIVROS DIDÁTICOS OU EM OUTROS MATERIAIS: 
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comentário, ele alega que em alguns conteúdos, exercícios ou problemas, 

parece haver certo desejo de que haja a contextualização por parte daqueles 

que elaboraram o material do Estado. Assim, são apresentadas situações que, 

muitas vezes, são distantes da realidade e/ou de difícil relação, visualização ou 

interpretação por parte dos alunos - e, segundo ele, até mesmo dos 

professores - de que o conteúdo estudado possa ser utilizado como estratégia 

de resolução. 

Este argumento concorda com a orientação do PCN (BRASIL, 1997, 

PCN+) quanto ao cuidado que o professor deve ter ao contextualizar alguns 

conteúdos, visto que pode trazer a ideia de que o que não pode ser 

contextualizado, pode ser descartado ou acabar por fazer contextualizações 

forçadas e que fogem a realidade e ao propósito da contextualização (como já 

descrito na fundamentação teórica e na pergunta 3). Assim, mesmo havendo 

essa orientação, esse professor destaca que o próprio material fornecido pelo 

Estado comete esse deslize. 
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Gráfico 11 – Pergunta 7– Tópico 1: Contextualização

 
Fonte: Do autor 

Na sétima questão, foi deixado aos participantes a opção de assinalar 

mais de uma alternativa, caso julgasse necessário e, também, sugerir outras 

opções não contempladas no questionário.  

As formas de contextualização mais assinaladas nessa questão, em 

ordem decrescente, foram: Situações-problemas (100% ou 14), todos os 

professores participantes disseram utilizar as situações-problemas como forma 

de contextualização; 10 professores assinalaram experiências em sala ou em 

campo (71%) e/ou jogos (71%) como estratégia para contextualizar um 

determinado conteúdo; 6 professores assinalaram a opção Temas Transversais 

(57%) para esse fim; e metade dos professores participantes (7) alega utilizar-

se de vídeos (50%) e/ou Modelagem (50%) como estratégia para a 

contextualização.  

100% 

36% 
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29% 
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Situações problemas

Problemas ampliados com questões
político-sociais
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Vídeos

Não contextualiza

Outros

Pergunta 7: Quando o conteúdo é contextualizado em sua aula 
você utiliza: 
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Na opção “outros” (21%) havia espaço para que os professores 

apresentassem outras estratégias/ alternativas não contempladas com os itens 

propostos nessa questão. Assim, sete professores apontaram as seguintes 

estratégias: História da Matemática, uso da sala de informática e pesquisa em 

jornais ou revistas. 

Reitera-se que, segundo o referencial teórico até então utilizado, a 

Etnomatemática e a Modelagem Matemática podem ser caminhos viáveis à 

contextualização, contribuindo com um processo mais significativo e motivador 

no ensino da matemática (MONTEIRO; POMPEU JUNIOR, 2001). 

Outro ponto destacado no referencial teórico remete-se à educação 

crítica, que aliada à contextualização deve reagir às contradições sociais. 

(SKOVSMOSE, 2001).  

 O professor intensificando a interação entre a educação matemática e a 

educação crítica, possibilita que o ensino de matemática não se torne uma 

teoria educacional sem importância e sem crítica, evitando que a atitude crítica 

em direção a essa sociedade tecnológica seja destruída (SKOVSMOSE, 2001). 

 Partindo desse pressuposto, a educação deve fazer parte de um 

processo de democratização, pois segundo Skovsmose (2001), é inaceitável 

que essa relação social contenha aspectos não democráticos, assim o 

processo educacional deve ser entendido como um diálogo. 

 Monteiro e Pompeu Junior (2001) destacam que a utilização dos Temas 

Transversais como fios condutores não desqualifica nenhum conteúdo 

tradicional, pelo contrário, possibilita que os conteúdos escolares sejam 

vinculados a realidade dos alunos dentro do seu contexto sociocultural.  

 Quanto ao uso da Etnomatemática, Monteiro e Pompeu Junior (2001), 

afirmam que a educação deveria ser assumida como um projeto social, no qual 

o ser humano seja respeitado em sua totalidade. 
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Gráfico 12 – Pergunta 8 – Tópico 1: Contextualização 

 

Fonte: Do autor 

Quando perguntado aos professores, através do questionário 

(Apêndice D), sobre os facilitadores no processo de contextualização, a 

formação apareceu como principal fator favorecedor nesse processo (93%), 

superando até mesmo a experiência em sala de aula (57%).  

A pergunta oito também admitia que mais de uma alternativa fosse 

assinalada. Assim, as assinaladas com maior frequência são: Formação e/ou 

Pós Graduação (mestrado/especialização) (93% ou 13 professores); Pesquisas 

em outras fontes, como a internet (64% ou 9 professores); Experiência em sala 

de aula (57% ou 8 professores); o próprio material fornecido pelo Estado de 

São Paulo (43% ou 6 professores) e os livros didáticos (29% ou 4 professores). 

Apenas um professor (7%) assinalou a opção “outros”, contribuindo com a 

pesquisa com as seguintes opções: “cursos de capacitação” (formação 

continuada), oficinas no IME – USP (Instituto de Matemática e Estatística da 

Universidade de São Paulo), revista Nova Escola, situações trazidas pelos 

alunos e banco de questões (com questões de vestibulares, Saresp e Enem – 

Exame Nacional do Ensino Médio).  

29% 
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Outros

PERGUNTA 8: QUANDO CONTEXTUALIZA UM DETERMINADO 
CONTEÚDO O QUE MAIS FACILITA ESSE PROCEDIMENTO: 
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Chama-se de formação os estudos durante a graduação, pós-

graduação, programas de formação continuada e outras interações vivenciadas 

como indivíduo e como professor (GAUTHIER; TARDIF; LESSARD, 1997).  

Encontramos em Schön (1988) e Pereira (2007) que a competência 

profissional, está diretamente ligada à competência técnica e depende da 

aplicação de teorias e técnicas vindas de pesquisas científicas, que são 

estudadas durante a formação do professor. 
 

Gráfico 13 – Pergunta 9 – Tópico 1: Contextualização 

 

Fonte: Do autor 

Com a questão número 13, desse primeiro tópico - sobre 

contextualização, podemos identificar algumas relações com as perguntas 

anteriores e suas respostas, permitindo que seja feito as primeiras 

considerações desta pesquisa. 

Onze dos quatorzes professores participantes (79%) assinalaram como 

maior dificultador no momento da contextualização de um determinado 

conteúdo: o tempo para cumprir o cronograma. Podemos perceber que 

79% 

14% 

0% 
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36% 
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O material fornecido pelo Estado ao
professor/ aluno

Outros

PERGUNTA 9: QUANDO CONTEXTUALIZA UM DETERMINADO 
CONTEÚDO OU TENTA CONTEXTUALIZAR O QUE MAIS 

DIFICULTA ESSE TRABALHO: 
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nenhum dos professores indicou o material fornecido pelo Estado como 

possível dificultador nesse processo. Também não foi assinalado problemas 

em sua formação. Aliás, 13 professores participantes (93%) apresentaram, na 

questão 8, que um dos facilitadores no processo de contextualização é a sua 

formação, como um todo (inicial, cursos, pós, mestrado etc.). 

Não podemos deixar de evidenciar que dois professores (14%) 

indicaram o próprio currículo como dificultador e podemos relacionar essa dado 

com resultado encontrado na questão número 1, ao observar a crítica dos 

professores quanto à ordenação e disposição de determinados conteúdos no 

currículo.  

 Portanto, cabe aos professores refletir porque o currículo que deveria ser 

um dos principais norteadores e facilitadores do ensino torna-se um entrave 

quando se pretende utilizar outras práticas de ensino.  

 Skovsmose (2001) coloca como ponto chave da educação crítica, que os 

estudantes e o professor devem estabelecer certa distância crítica do conteúdo 

da educação, para que sejam levados a pensar na formulação do currículo. 

Trazendo como questionamento se os princípios fundamentos que estruturam 

o currículo são derivados de um ensino crítico ou dos interesses dos poderes 

que dominam a sociedade. 

É objetivo da pesquisa ressaltar, também, as respostas sugeridas na 

opção “outros” (36%), na qual cinco professores trouxeram como forma de 

dificultadores, no processo de contextualização, o desinteresse dos alunos, a 

diversidade encontrada numa sala de aula e a busca, por parte dos alunos, por 

abordagens mais imediatistas e simples. 

Deste último argumento, cabe novamente a reflexão trazida pelos PCN 

(BRASIL, PCN+) sobre o ensino descontextualizado e o desinteresse e a 

apatia dos alunos.  

Tais expectativas equivocadas, somadas a um ensino 
descontextualizado, resultam em desinteresse e baixo desempenho. 
Geram ainda um ciclo de desentendimentos, em que os alunos ou 
seus pais consideram os professores fracos e desinteressados e os 
docentes pensam exatamente o mesmo de seus alunos, numa escola 
na qual o desafio do aprendizado e a alegria do convívio dão lugar a 
apatia, tensão, displicência ou violência, em proporções que variam 
com as circunstâncias. (BRASIL, PCN+) 
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Assim, seria o ensino contextualizado que causaria o desinteresse dos 

alunos ou a permanência em uma cultura de ensino descontextualizada que 

agora choca-se com uma forma diferente de ensino causando estranheza 

naqueles que estão envolvidos?  

Antes que sejam apresentadas as questões abertas desse primeiro 

bloco sobre contextualização, podemos considerar que até o momento, o 

tempo para cumprir o cronograma, a disposição dos conteúdos no currículo e o 

desinteresse dos alunos por questões contextualizadas são os dificultadores 

encontrados no processo de contextualização de um determinado conteúdo 

segundo os professores alvo. Também se evidencia que o material fornecido 

pelo Estado, apesar de ter recebido algumas críticas na questão número dois, 

não dificulta esse processo, assim como a formação dos professores 

entrevistados, também não. Aliás, a formação é considerada um facilitador 

segundo os mesmos. 

A seguir, as questões abertas/ dissertativas presentes no questionário 

(ver apêndice D). 

 

PERGUNTA 10: Em poucas palavras, com sua experiência e vivência 
como professor, o que facilita e o que dificulta em relação à 
contextualização de um conteúdo de matemática em sala de aula? 

Ao perguntar aos professores, na questão aberta 10, o que facilitaria e 

o que dificultaria a contextualização de um conteúdo de matemática em sala de 

aula, obtive respostas diversificadas, mas que convergem e completam-se da 

seguinte forma: segundo os professores, o que facilita a contextualização de 

um conteúdo é o conhecimento que o professor apresenta sobre o conteúdo 

em foco, suas experiências em sala, suas leituras sobre abordagens diferentes 

feitas por diferentes autores referente ao tema que se deseja ser tratado, sua 

formação, também a facilidade que alguns conteúdos apresentam, por estarem 

mais evidentes no cotidiano do aluno, tudo isso aliado ao apoio material, como 

acessibilidade a internet, material adequado entregue aos alunos e 

professores, materiais encontrados na internet como no site da Unicamp 

(citado pelos professores), o interesse dos alunos se o apoio da coordenação e 

direção escolar. 
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Ainda quanto aos facilitadores, elencados pelos professores, destaco: 

“Propostas de atividades ‘semiabertas’, que sejam permeáveis a informações 

trazidas pelo grupo, mas que indiquem claramente o objetivo final; turma 

entrosada, entre os alunos e entre os alunos e o professor, o que facilita a 

comunicação e a concentração dos envolvidos; apoio por parte da 

coordenação pedagógica, tanto em relação ao papel da contextualização 

quanto ao suporte operacional (formação continuada, realização de parcerias e 

disponibilização de materiais)”. 

Esta questão ainda exigia opções para os dificultadores quanto à 

contextualização de um conteúdo de matemática. Em suas respostas, os 

professores, na maioria, destacaram que alguns conteúdos não podem ser 

contextualizados, como já havíamos evidenciado na questão número quatro 

deste tópico. Também foram lembradas a questão do currículo, o tempo, a falta 

de comprometimento e interesse de alguns alunos e o número alto de alunos 

por sala. Acrescentaram também a falta de pré-requisitos de alguns alunos, a 

dificuldade em conhecer as particularidades de cada sala, para escolher os 

momentos e as situações para serem contextualizadas, assim como as formas 

de avaliação após esse processo. 

Vale destacar que apesar de todos os professores evidenciarem sua 

formação como facilitador no processo de contextualização de um determinado 

conteúdo ou exercício, um professor fez a seguinte ressalva: segundo ele, a 

contextualização é pouco vista durante a graduação e, na maioria das vezes, 

ela é vaga. 

 

PERGUNTA 11: Por fim, com suas palavras, o que você entende por 
“contextualização” e qual sua importância no ensino de matemática? 

A questão 11 fecha a primeira parte do questionário, referente à 

contextualização de conteúdos de matemática. Novamente, as respostas dos 

professores convergiam para uma resposta única; sendo que as diferenças 

entre elas, de certa forma, servem como complemento para uma resposta mais 

completa. Segundo a análise das respostas dadas pelos professores, a 

contextualização é uma aproximação dos conteúdos matemáticos com a 

realidade e cotidiano do aluno, estabelecendo assim uma conexão entre a 
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teoria e a prática. Sua importância é dar sentido e significado aos conteúdos 

estudados, podendo facilitar o entendimento, despertar o interesse, promover 

diversas formas de interação, como a interação do aluno com o próprio 

conteúdo e, assim, estruturar o processo de obtenção de conhecimento. 

Ainda destaco duas respostas específicas dadas pelos professores, 

são elas: “Contextualizar é ir além da matemática pela matemática, é ligá-la ao 

mundo real, concreto, palpável. Sem a contextualização é difícil o educando se 

apropriar da matemática, que acaba sendo considerada uma disciplina chata e 

incompreensível”; e “A contextualização ajuda a dar significado ao ensino e uso 

da matemática, e desvincula o sentido enraizado no aluno de que a matemática 

é um universo paralelo, quase intransponível onde apenas faz parte dele 

poucos privilegiados dominadores de fórmulas e expressões algébricas. A 

matemática começa a se materializar em uma ferramenta ao seu alcance que 

pode ajudá-lo a resolver situações pertinentes em seu cotidiano”. 

 

 4.2 Tópico 2 – Utilizar bem o quadro e os recursos tecnológicos 

Gráfico 14 – Pergunta 1 – Tópico 2: recursos tecnológicos 

 

Fonte: Do autor 

Dos professores participantes da pesquisa, onze (79%) assinalam que 

em suas escolas é possível encontrar projetores para serem utilizados em sala 

Sim 
11 

79% 

Não 
3 

21% 

PERGUNTA 1:  A SUA ESCOLA APRESENTA PROJETOR 
DISPONÍVEL PARA SER UTILIZADO EM SALA? 
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de aula. Vale refletir sobre os possíveis transtornos que a falta desse 

equipamento deve trazer aos três professores (21%) que alegam não ter essa 

ferramenta disponível em suas escolas. Podemos imaginar que a falta desse 

recurso pode inviabilizar a projeção de fotos, vídeos, gráficos, programas, 

resoluções de exercícios comentados, jogos etc. aos alunos. 

 

Gráfico 15 – Pergunta2 – Tópico 2: recursos tecnológicos 

 

Fonte: Do autor 

Metade dos professores participantes da pesquisa (50%) diz que em 

suas escolas é possível encontrar jogos disponíveis para serem utilizados 

como estratégias metodológicas em aulas. 

 

 

 

 

 

 

Sim; 7; 50% Não; 7; 50% 

PERGUNTA 2: A SUA ESCOLA APRESENTA JOGOS 
DISPONÍVEIS PARA SER UTILIZADOS EM SALA?  
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Gráfico 16 – Pergunta 3 – Tópico 2: recursos tecnológicos 

 

Fonte: Do autor 

Sete professores participantes (50%) afirmam que em suas escolas 

existem softwares instalados nos computadores a fim de auxiliar a aula de 

matemática. Cinco professores (36%) alegam que esse recurso não é 

encontrado nas máquinas presentes na escola e dois professores (14%) 

desconhecem essa informação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sim; 7; 50% 

Não; 5; 36% 

Não sabe; 2; 
14% 

PERGUNTA 3: A SUA ESCOLA APRESENTA SOFTWARES 
INSTALADOS NOS COMPUTADORES QUE AUXILIAM A 

AULA DE MATEMÁTICA? 
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Gráfico 17– Pergunta 4 – Tópico 2: recursos tecnológicos 

 

Fonte: Do autor 

Dez professores (71%) afirmam que em suas escolas é possível 

encontrar computadores ou notebooks para serem usados juntos à um projetor. 

 Dos professores entrevistados, quatro (29%) alegam que não é possível 

encontrar em suas escolas, computadores ou notebooks para serem usados 

junto ao projetor. Logo, cabe ao professor optar por levar seu aparelho pessoal 

(notebook) ou imaginar formas diferentes de aulas as quais a utilização desse 

artifício torne-se dispensável.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sim; 10; 71% 

Não; 4; 29% 

PERGUNTA 4: A SUA ESCOLA APRESENTA NOTEBOOKS 
OU COMPUTADORES QUE O PROFESSOR POSSA 

UTILIZAR JUNTO AO PROJETOR?  
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Gráfico 18– Pergunta 5 – Tópico 2: recursos tecnológicos 

 

Fonte: Do autor 

Nenhuma das escolas em que os professores atuam apresenta a lousa 

digital. Recurso este bem difundido na rede particular de ensino do nosso 

Estado. Da totalidade dos participantes, 71% (dez professores) afirmam que 

em suas escolas pode-se encontrar apenas o quadro negro (ou lousa verde) e 

29% (quatro professores) afirmam que se pode encontrar o quadro negro (ou 

lousa verde) e, também, o quadro branco. 
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PERGUNTA 5: QUAL O TIPO DE LOUSA SUA ESCOLA 
UTILIZA (PODE SER MAIS DE UMA OPÇÃO)?  
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Gráfico 19– Pergunta 6 – Tópico 2: recursos tecnológicos 

 

Fonte: Do autor 

Na primeira questão desse tópico - recursos tecnológicos - obtivemos 

um total de onze escolas (79%) dos participantes contendo projetor disponível 

ao professor. Na quarta questão deste tópico obtivemos dez escolas (71%) 

com disponibilidade de notebooks ou de computadores para serem usados 

juntos ao projetor. Agora na sexta questão percebemos que em nove escolas 

(64%) em que os professores atuam, podemos encontrar computadores 

disponíveis aos alunos. Assim, 64%dos professores participantes afirmam que 

em suas escolas podemos encontrar esse recurso disponível aos alunos e, 

36%, afirmam que não é possível encontrá-lo em sua unidade escolar. 

 Reafirmamos que o acesso à informática na educação deve ser visto 

como um direito, como um projeto rumo à democratização ao uso das 

tecnologias, justificado pela alfabetização tecnológica e pelo direito ao acesso 

(BORBA, M. de C.; PENTEADO M. G., 2007).   

 

 

 

Sim; 9; 64% 

Não; 5; 36% 

PERGUNTA 6: SUA ESCOLA APRESENTA 
COMPUTADORES DISPONÍVEIS AOS ALUNOS? 
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Gráfico 20– Pergunta 7 – Tópico 2: recursos tecnológicos 

 

Fonte: Do autor 

Doze professores (86%) assinalaram a alternativa "Sim" para a 

pergunta sobre a presença de espaços próprios para a utilização de 

computadores, como uma sala de informática. Dois professores (14%) 

assinalaram a opção "não", mostrando, assim, que em suas escolas não 

iremos encontrar salas de informática ou espaços próprios para a utilização 

desse recurso tecnológico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sim; 12; 86% 

Não; 2; 14% 

PERGUNTA 7: SUA ESCOLA APRESENTA UMA SALA 
PRÓPRIA PARA UTILIZAÇÃO DOS COMPUTADORES, 

COMO UMA SALA DE INFORMÁTICA? 
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Gráfico 21– Pergunta 8 – Tópico 2: recursos tecnológicos 

 

Fonte: Do autor 

Destaco o resultado apresentado nesta questão 8, pois pude evidenciar 

que em todos os questionários respondidos pelos professores e analisados, 

nota-se que em todas as escolas que apresentam local ou sala com 

computadores (salas de informática), é possível encontrar pessoal, como 

monitores, estagiários ou técnicos, para auxiliar a aula.  

Esse material humano faz parte do quesito infraestrutura. O técnico ou 

monitor deveria fazer parte do quadro de funcionários de todas as escolas, 

visto que na utilização da sala de informática ou de recursos tecnológicos 

podem surgir dúvidas ou problemas que, na falta desse profissional, acarretará 

dificuldades ao professor no processo de ensino. Sem mencionarmos que a 

utilização de maquinas exige suporte constante para a manutenção de suas 

funcionalidades de forma satisfatória. 

As escolas que não apresentam esse tipo de local ou sala, não 

apresentam pessoal para auxiliar nela.  

 

 

 

 

Sim; 12; 86% 

escola não 
possui esse 

tipo de sala; 2; 
14% 

PERGUNTA 8: EXISTEM PESSOAS (MONITORES/ 
ESTAGIÁRIOS/ TÉCNICOS) QUE AUXILIAM NESSA SALA?  
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Gráfico 22– Pergunta 9 – Tópico 2: recursos tecnológicos 

 

Fonte: Do autor 

Se excluirmos as duas respostas (14%) que indicam que as escolas 

não apresentam sala de informática, teremos que dos professores que 

lecionam em escolas que apresentam local destinado à utilização de 

computadores, como uma sala de informática, seis (43%) têm o costume de 

levar seus alunos para atividades neste local, ou seja, metade dos professores 

que dispõe deste recurso. A não utilização deste local pela outra metade dos 

professores será apresentada e discutida em outra questão. 

Assim destaca-se na fala de D'Ambrosio (1997), que não há dúvida de 

que o professor é agente importante no processo educativo e de que nada o 

substituirá e que todos os recursos tecnológicos veem a auxiliar o professor, e 

não o substituí-lo. Mas o professor que insistir em recusar esse recurso e 

manter-se desatualizado, como um transmissor de conhecimento, não 

proporcionará uma aprendizagem completa e poderá perder seu espaço na 

educação. 
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PERGUNTA 9: VOCÊ COSTUMA UTILIZAR A SALA DE 
INFORMÁTICA?  
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Gráfico 23– Pergunta 10 – Tópico 2: recursos tecnológicos 

 

 Fonte: Do autor 

Antes que façamos a análise dos dados obtidos nessa questão, deve-

se destacar que três professores (21%) assinalaram na primeira questão deste 

tópico - recursos tecnológicos- a opção que evidencia a falta de projetores em 

sua unidade escolar.  No entanto seis professores (43%) afirmaram nesta 

questão 10, que não utiliza esse recurso em suas aulas. Ou seja, dos 

professores entrevistados, três (21%) não utilizam esse recurso por falta do 

mesmo, três (21%) não utilizam esse recurso mesmo o tendo disponível em 

suas escolas e oito (58%) costumam utilizá-lo em suas aulas. Os motivos que 

favorecem ou dificultam sua utilização, serão destacados na questão 12, 13 e 

16 deste tópico.  
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PERGUNTA 10: VOCÊ COSTUMA UTILIZAR EM SUAS 
AULAS O PROJETOR PARA EXPLICAR UM 

DETERMINADO ASSUNTO?  
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Gráfico 24– Pergunta 11 – Tópico 2: recursos tecnológicos 

 

Fonte: Do autor 

Seis professores (43%) disseram utilizar a sala de informática e/ou 

jogos e/ou softwares e/ou o projetor em suas aulas pelo menos uma vez no 

bimestre. Destaca-se que nenhum dos professores assinalou a opção "todo 

dia" ou "toda semana" quanto à frequência da utilização desses recursos.  
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PERGUNTA 11: COM QUE FREQUÊNCIA VOCÊ 
UTILIZA A SALA DE INFORMÁTICA, JOGOS, 

SOFTWARES OU O PROJETOR EM SUAS AULAS?  
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Gráfico 25– Pergunta 12 – Tópico 2: recursos tecnológicos 

 

Fonte: Do autor 

Todos os quatorzes professores participantes (100%) assinalam como 

principal responsável por facilitar a utilização do quadro ou de recursos 

tecnológicos, como jogos, computadores etc., a sua a formação. 

Essa questão permitia que fosse assinalada mais de uma alternativa, 

caso fosse necessário. Assim a formação continuada, cursos e a pós-

graduação foram assinalados por 5 professores (36%), e a leitura 

complementar de livros ou busca por materiais na internet foram assinaladas 

por quatro professores (29%).  

Entendemos assim que, segundo os dados da pesquisa, uma formação 

de boa qualidade e a busca por novos conhecimentos, seja ele adquirido 

através de cursos, pós-graduação ou com leituras de livros, revistas, artigos ou 

material encontrado na internet, acaba favorecendo a atuação docente quando 

objetivasse utilizar de alguns recursos tecnológicos. 

Destaca-se que segundo as Diretrizes Curriculares para os cursos de 

Matemática, em especial para as Licenciaturas, os licenciandos devem adquirir 

familiaridade com o uso do computador assim como de outras tecnologias, 
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PERGUNTA 12: QUANDO VOCÊ UTILIZA O PROJETOR, O 
COMPUTADOR, A LOUSA DIGITAL, JOGOS OU A SALA 

DE COMPUTAÇÃO, O QUE MAIS FACILITA ESSE 
PROCESSO? 
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desde o início do curso. Mas segundo Gatti e Nunes (2009), dos cursos 

analisados, somente 29% fazem referência clara à informática para a 

educação.  

Nesta questão não foi assinalado à opção "outros" e nem feita 

sugestões de situações não contempladas pelo questionário.  
 

Gráfico 26– Pergunta 13 – Tópico 2: recursos tecnológicos 

 

Fonte: Do autor 

Novamente o tempo para cumprir o cronograma/ currículo (43%) 

apresenta-se como principal fator responsável por dificultar a utilização de uma 

das boas práticas indicadas pela pesquisa da Cesgranrio (FONTANIVE, N. S.; 

KLEIN, R.; RODRIGUES, S. S., 2011). Segundo seis professores participantes, 

a exigência para que se cumpra o cronograma curricular acarreta a disposição 

de tempo, de forma que a utilização de estratégias diferenciadas como o uso 
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PERGUNTA 13: QUANDO VOCÊ UTILIZA OU TENTA UTILIZAR 
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SALA DE COMPUTAÇÃO, O QUE MAIS DIFICULTA ESSE 
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do projetor, do computador, de jogos ou sala de informática, acaba sendo 

prejudicada. 

Outro fator destacado nesta questão é a falta de apoio técnico na 

unidade escolar (36%). Ou seja, 5 professores destacam que a falta de apoio 

técnico é um dificultador ao utilizar-se de recursos tecnológicos. Deve-se 

retomar que na questão 8, ainda desse segundo tópico, foi identificado que, 

segundo os professores, em todas as escolas que disponibilizam local para 

utilização de computadores, podemos encontrar monitores ou técnicos que 

possam auxiliar na utilização desses recursos. Assim pode-se entender que a 

quantidade ou disponibilidade desse recurso humano seja escasso ou 

comprometido em suas escolas, mas essa afirmação não foi contemplada pelo 

questionário. 

Outros fatores assinalados como dificultadores nesta questão são: 

� 4 professores assinalaram, também, que há falta de material 

(29%); 

� 3 professores, o estado de preservação dos materiais (21%); 

� 4 professores, outros fatores (29%), como a quantidade 

excessiva de alunos e a falta de envolvimento dos mesmos. 

 

PERGUNTA 14: Como a informática pode contribuir para o aprendizado 
do aluno? 

Segundo os professores, a informática teria papel fundamental para 

facilitar a abordagem de alguns conteúdos, como por exemplo, a construção de 

tabelas e gráficos e a observação e análise de figuras geométricas; conteúdos, 

estes, que os participantes julgaram de difícil ou lenta abordagem apenas com 

o quadro negro/verde (lousa comum). Aliado a esse argumento, também é 

evidenciado o dinamismo que esse recurso proporciona, tornando o desenrolar 

do conteúdo e das explicações mais ágeis.  

Ainda respondendo à questão, foram destacados pontos positivos 

desse recurso, tais como: a exploração e aprofundamento do conteúdo; 

melhoria da compreensão e visualização de figuras, problemas etc.; o fato de 

atrair os alunos; apresentar o conteúdo de uma forma diferente da tradicional; 

desenvolver o raciocínio lógico através de jogos virtuais ou softwares; simular e 



75 
 

aproximar situações matemáticas a situações da realidade do aluno e dar 

sentido ao trabalho desenvolvido nas demais aulas (anteriores, atuais ou 

posteriores). 

Destaca-se que alguns professores alertaram quanto à necessidade de 

se ensinar a fazer pesquisa na internet, para desenvolver no aluno a 

capacidade de filtrar e absorver as informações. 

 
Gráfico 27– Pergunta 15 – Tópico 2: recursos tecnológicos 

 

Fonte: Do autor 

A maioria dos professores assinala utilizar as TIC para reforçar (10 

professores ou 71%) e complementar (8 professores ou 57%) um conteúdo 

matemático estudado, sendo que na maioria dos questionários, essas duas 

opções eram assinaladas concomitantemente.  

Os dois professores que disseram não utilizar as TIC (14%) justificaram 

que o Estado não disponibilizaria recursos e condições para que os 

professores se apropriassem desse recurso. 
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Segundo Philippe Perrenoud (2000), com a revolução científico-

tecnológica e com a globalização, saber tirar proveito das tecnologias de 

informação e comunicação (TIC) tornam-se uma das competências do 

professor. Esse discurso volta-se, também, à inclusão digital, à discussão da 

inserção das TIC dentro das políticas educacionais e ao debate de como extrair 

potencialidades para a formação de uma sociedade mais justa, cidadã e 

igualitária.  

Destaca-se que nada irá adiantar para uma escola que ainda não usa 

corretamente sequer os livros, utiliza-se das TIC. Assim é preciso preocupar-se 

com uma melhor preparação docente.  

Borba e Penteado (2007) reforçam que a utilização das TIC contribui 

para a quebra da hegemonia das disciplinas e impulsiona a 

interdisciplinaridade. 

Santos (2013) ainda considera que a inserção das TIC contribui para o 

processo de contextualização no ensino de Matemática, tornando as atividades 

mais ricas.  

Por fim, são listados no referencial teórico deste trabalho, alguns pontos, 

que de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Matemática  (1998), visam às contribuições das TIC no processo de ensino 

aprendizagem de Matemática. 
 

PERGUNTA 16: Em poucas palavras, com sua experiência e vivência 
como professor, o que facilita e o que dificulta em relação ao uso do 
quadro, de jogos ou de recursos tecnológicos em sala de aula? 

Dentre as respostas apresentadas pelos professores as que 

caracterizam os facilitadores são: sua formação, conhecimento do conteúdo, 

assim como dos recursos a serem utilizados, preparação prévia e planejamento 

da aula que se deseja dar, sugestões e propostas de atividades dispostas em 

materiais didáticos, participação em cursos de especialização ou 

aprofundamento, apoio escolar e, também, o interesse dos alunos. 

Quanto aos facilitadores, alguns professores responderam do ponto de 

vista do aprendizado do aluno e não da utilização desses recursos. Ou seja, 

responderam que utilizar esses recursos facilitaria assimilar o conteúdo, 
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despertar o interesse dos alunos, levaria à compreensão e de uma forma geral, 

facilitaria a própria aprendizagem. 

Os professores apresentaram diversos fatores que dificultariam o uso 

dos recursos tecnológicos em sala. Na questão 13 percebemos o valor que se 

é dado a cumprir todo o cronograma curricular e o peso que o tempo acarreta a 

essa prática. Dentre os demais aspectos citados, o fator que mais foi 

destacado remete-se à falta e ao estado de conservação dos materiais, como 

computadores, internet e/ ou sala de informática. Por diversas vezes os 

professores destacam a falta de computador, projetor ou jogos, quantidade 

inadequada de computadores, projetores e jogos, falta de horário para 

agendamento dos computadores, projetores ou sala de informática, matérias 

muito ultrapassados, lentos e em condições inadequadas de conservação, 

internet lenta etc. 

Outro ponto muito destacado pelos professores é a falta de interesse, 

comprometimento e organização dos alunos. Alguns professores reclamam da 

indisciplina, muitas vezes gerada pelos fatores anteriormente destacados, 

assim como pelo excesso de alunos que irão ocupar os laboratórios e a falta de 

costume e respeito ao utilizar do mesmo. 

Ainda sobre os dificultadores é citada a falta de “material humano”, 

monitores, pessoal responsável pela montagem, manutenção e preparação do 

material ou sala que será utilizado, sendo o professor, muitas vezes, o único 

encarregado por essa função. Por fim, também é lembrada a falta de 

conhecimento de informática de alguns alunos e a falta de tempo para 

preparação, avaliação e aplicação da aula utilizando os recursos tecnológicos, 

por parte do professor. 
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 4.3 Tópico 3 – Promover a interação entre os alunos 

 
Gráfico 28– Pergunta 1 – Tópico 3: interação entre os alunos 

 

Fonte: Do autor 

No geral, nenhum professor participante desta pesquisa acredita ter 

uma quantidade pequena de alunos por sala. Dois professores (14%) julgam 

ideal a quantidade de alunos e obtivemos a mesma quantidade de respostas 

assinaladas no item razoável (6 repostas - 43%) e no item elevada (6 repostas 

- 43%). Assim, quase a metade dos entrevistados, 6 professores, julga que a 

quantidade de alunos por sala é excessiva. Uma consequência desse dado é 

observada na próxima questão. 
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PERGUNTA 1: NO GERAL, EM SUA OPINIÃO, SUAS SALAS 
DE AULA APRESENTAM UMA QUANTIDADE DE ALUNOS: 
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Gráfico 29 – Pergunta 2 – Tópico 3: interação entre os alunos 

 

Fonte: Do autor 

Como pudemos observar na questão anterior à maioria dos 

professores julga ter uma quantidade elevada ou razoável de alunos por sala 

(totalizando 12 respostas ou 86%). Na segunda pergunta do atual tópico, 

evidencia-se que, dos 12 professores que assinalaram as alternativas citadas 

na questão anterior, 9 deles acreditam que isso interfira de forma negativa na 

aula. Os dois professores que assinalaram a opção "ideal" na questão anterior, 

disseram que a quantidade de alunos presentes em suas salas de aula 

interfere de forma positiva. Apenas um professor que a opção "razoável" na 

questão anterior, assinalou a opção "positiva" na atual questão. 

Destaca-se que dois professores não assinalaram as alternativas 

“Negativa” ou “Positiva”. Eles criaram uma nova categoria logo abaixo: 

“Indiferente”. Para justificar essa necessidade de uma terceira opção, fica o 

trecho de um dos professores: “Tenho sala com poucos alunos e nem por isso 

eles aprendem mais, às vezes são até mais apáticos. Por outro lado tenho sala 

com 40 alunos, cujo rendimento é bom”. 

Logo a quantidade demasiada de alunos por sala, de uma forma geral, 

interfere de forma negativa na qualidade da aula, mas como podemos perceber 

na fala do professor citado, isso não é regra. 

Positiva; 3; 
25% 

Negativa; 9; 
75% 

PERGUNTA 2: A QUANTIDADE DE ALUNOS EM SALA 
INTERFERE NA QUALIDADE DA AULA DE FORMA:  
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Gráfico 30 – Pergunta 3 – Tópico 3: interação entre os alunos 

 

Fonte: Do autor 

Onze professores constituintes desta pesquisa afirmam ter costume de 

solicitar trabalhos para serem realizados em grupo (79%). 

Corrêa (2006) destaca que o professor deve enfrentar os dilemas 

presentes na prática pedagógica, romper com a lógica transmissiva e investir 

em redes colaborativas de aprendizagem. Pois segundo ela, ainda podemos 

observar ambientes de aprendizagem anacrônicos, em que o aluno é passivo e 

o professor além de deter todo o conhecimento, deve transmiti-lo aos alunos 

sem que seja promovido a interação.  

Na perspectiva vygotskiana, o conhecimento se forma no interior das 

relações sociais, através da mediação social e da possibilidade de construção 

partilhada. Segundo Vygotsky (2003) a utilização dessa prática de ensino 

permite despertar processos internos de desenvolvimento, que florescem 

mediante a interação com outros indivíduos, com o meio e com a cooperação 

de seus companheiros.  
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PERGUNTA 3: VOCÊ COSTUMA SOLICITAR TRABALHOS 
EM GRUPO EM SALA?  
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Gráfico 31– Pergunta 4 – Tópico 3: interação entre os alunos 

 

Fonte: Do autor 

Dos membros participantes da pesquisa, quarto alegaram solicitar 

trabalhos em grupos ao menos uma vez por mês (29%) e três, professores, 

todo bimestre (22%).  

Destaca-se que apenas um professor (7%) utiliza esse recurso todos 

os dias em suas aulas.  
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Gráfico 32– Pergunta 5 – Tópico 3: interação entre os alunos 

 

Fonte: Do autor 

Dos 14 professores participantes, 12 responderam a está questão, não 

havendo a necessidade de que os outros dois professores a respondessem, 

visto que afirmaram na questão anterior (número 7 deste terceiro item) que 

nunca utilizam de trabalhos em grupos em suas práticas de ensino.  

Assim, dos 12 participantes que responderam a esta questão, 10 

afirmam que seus alunos gostam dos trabalhos realizado em grupo (83%).  
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PERGUNTA 5: COMO OS ALUNOS RESPONDEM AOS 
TRABALHOS EM GRUPO?  
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Gráfico 33– Pergunta 6 – Tópico 3: interação entre os alunos 

 

Fonte: Do autor 

Dos 14 professores que compõem essa pesquisa, dois não 

responderam à questão, visto que não têm costume de solicitar esse tipo de 

estratégia; dois disseram que isso depende muito da sala, da atividade, do dia 

e de outros fatores; e um diz acreditar que a produção não é “pequena” nem 

“grande”, mas condizente com a média observada nas demais situações 

vivenciadas. 

Assim, nove professores responderam a esta pergunta assinalando a 

opção "produzem bastante" quando estão trabalhando em grupo.  Outros os 

outros três professores assinalaram a opção "produzem pouco". 
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PERGUNTA 6: QUANTO À PRODUTIVIDADE EM GRUPO, 
OS ALUNOS:  
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Gráfico 34– Pergunta 7 – Tópico 3: interação entre os alunos 

 

Fonte: Do autor 

Dos 12 professores que costumam utilizar de trabalhos em grupos 

como uma das boas práticas elencadas pela Cesgranrio (FONTANIVE, N. S.; 

KLEIN, R.; RODRIGUES, S. S., 2011), onze responderam a essa questão 

dizendo que as atividades em grupos são pontuadas (92%). Apenas um desses 

professores não mensura nota as atividades em grupo. 
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PERGUNTA 7: AS ATIVIDADES REALIZADAS EM GRUPOS 
SÃO PONTUADAS, VALEM NOTA?  
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Gráfico 35– Pergunta 8 – Tópico 3: interação entre os alunos 

 

Fonte: Do autor 

A questão 10 foi elaborada com intuito de sanar a seguinte dúvida: toda 

vez que é discutido o trabalho em grupo ou utilizado essa estratégia em sala, 

os alunos costumam trabalhar juntos na mesma tarefa, percorrendo cada um 

dos exercícios juntos, discutindo e avançando da mesma forma, exercício por 

exercício ou dividem as tarefas, ficando cada um dos elementos responsável 

por uma parte do trabalho ou um grupo de questões, havendo assim divisões 

na qual cada um avançaria conforme seu desenvolvimento individual? 

Para que a pergunta fosse o mais clara e concisa possível foi 

elaborado a seguinte legenda: 

� Grupo 1: apesar da ajuda mútua, cada indivíduo fica responsável por 

uma parte ou função do trabalho, havendo assim divisões. 

� Grupo 2: todos trabalham juntos, sem divisões, na mesma tarefa, 

havendo discussões coletivas sobre um problema comum. 

Segundo os doze professores participantes e que costumam aplicar 

trabalhos ou situações em grupo, constata-se oito (67%) deles afirmando que 

observam seus alunos agindo juntos conforme o descrito no Grupo 2. Os 

outros quatros professores assinalaram a opção "Grupo 1" (33%) dizendo 

Grupo 1; 4; 
33% 

Grupo 2; 8; 
67% 

PERGUNTA 8: QUANTO AO TRABALHO REALIZADO EM 
GRUPO, VOCÊ O CLASSIFICARIA COMO: 
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evidenciar os alunos trabalhando de forma individual apesar da ajuda mútua de 

seus integrantes, como descrito na legenda.  

Moraes (2013) alerta que no desenvolvimento das atividades em grupo, 

não basta que os alunos sejam meramente agrupados, é preciso que fique 

claro os objetivos da atividade, na qual os alunos devem trabalha em Grupos 

Cooperativos, de forma que todos os elementos do grupo trabalhem juntos em 

um mesmo item, socializando suas dúvidas.  

 

PERGUNTA 9: Em poucas palavras, com sua experiência e vivência como 
professor, o que facilita e o que dificulta a interação entre os alunos em 
sala de aula? 

Novamente é deixada uma pergunta aberta para que os professores 

coloquem com suas palavras situações que possam facilitar ou dificultar o 

trabalho em grupo, fechando assim todo o apanhado de ideias até então 

discutidas nesse tópico do questionário (Apêndice D) e, assim, preencher 

lacunas que poderiam surgir com o preenchimento do mesmo. 

Segundo os professores, nesta questão aberta, os fatores que facilitam 

a interação entre os alunos em atividades em grupo são: quando os alunos 

realmente trabalham em grupo, ou seja, havendo troca de experiências, 

interação, convívio, socialização e reflexão; e para que se atinja essa 

expectativa, o professor deve primeiramente conhecer bem o conteúdo que 

será trabalhado, pensando as formas que abordará seus alunos, mediando a 

atividade e tornando-a dinâmica; no entanto é preciso que antes haja diálogo, 

organização e clareza quanto aos objetivos da atividade, assim como 

explicações de como ela será avaliada; e deve-se acrescentar a isso uma 

“pitada” de afinidade entre os alunos. 

Já os fatores dificultadores desse processo, apresentados pelos 

professores, são: falta de comunicação entre os alunos, individualismo, falta de 

interesse e comprometimento dos alunos, excesso de brincadeiras, número 

elevado de alunos, tempo curto para atender todos os grupos e dificuldade em 

manter a disciplina sob estas condições; e, tudo isso aliado à falta de apoio da 

direção ou coordenação pedagógica, acaba tornando esse tipo de atividade 

demasiadamente cansativa e desgastante ao professor. 



87 
 

PERGUNTA 10: Por fim, qual sua opinião sobre o trabalho em grupo e 
qual sua importância no ensino de matemática? 

Esta questão complementa a anterior e nela os professores reforçaram 

algumas críticas e alguns pontos positivos do trabalho em grupo. 

Dentre os pontos positivos relatados pelos professores estão: 

favorecimento da troca de experiências, discussão, desenvolvimento crítico, 

trabalho em equipe, percepção de valores, desenvolvimento da forma como se 

compartilha ideias, preparação para o mercado de trabalho, observação de que 

juntos eles pensam melhor para atingir um objetivo ou resolver um problema, 

melhoram o convívio em comunidade, ajuda o desenvolvimento de tolerância e 

aceite do próximo, alunos com facilidade acabam estimulando os colegas que 

apresentam algum tipo de dificuldade e, como a maioria dos professores 

relatou, tudo isso colabora para um aprendizado significativo. 

Apenas um professor criticou o trabalho em grupo. Ele alega que o 

trabalho em grupo serve apenas para que alguns alunos possam copiar as 

respostas de exercícios resolvidos por alunos que apresentam maior domínio 

do conteúdo e/ou maior interesse pela matéria. E que, muitas vezes, os alunos 

que acabam por resolver os exercícios, os resolvem sozinho, não socializando 

suas ideias e as estratégias de resolução.  

Para fechar esse tópico gostaria de destacar a resposta de dois 

professores: 

a) “O trabalho em grupo permite aos alunos uma troca maior de 

experiências, onde aquele que normalmente não pergunta sobre sua 

dificuldade, dentro do grupo ele procura os companheiros de forma mais 

fácil, e muitas vezes, quando um do grupo entende a matéria de forma 

mais fácil, ele ajuda os outros utilizando um raciocínio mais claro e de 

fácil compreensão.” 

 

b) “Não sei expressar a fundo a importância do trabalho em grupo, 

assinalando suas vantagens em relação a outras modalidades de 

avaliação. Procuro realizar uma tarefa desse tipo a cada 

bimestre/trimestre por ser uma boa oportunidade para os alunos 

compartilharem conhecimentos e formalizarem ideias.” 
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 5. CONCLUSÃO 

 Segundo as observações feitas enquanto pesquisador de campo do 

estudo “Boas Práticas Docentes no Ensino de Matemática” da Cesgranrio pude 

presenciar e filmar diversas situações em sala de aula. E nelas, pude constatar 

que alguns professores - mesmo sendo os que obtiveram as melhores notas no 

processo de promoção em 2010 e que concomitantemente seus alunos 

obtiveram as melhores notas no Saresp do mesmo ano - não realizavam 

algumas das práticas que viriam a ser destacadas pela pesquisa da Cesgranrio 

como sugestões de boas práticas. Também constatei que, em alguns casos, 

quando esses professores decidiam por utilizar dessas estratégias, 

principalmente quando decidiam usar algum recurso tecnológico, como a sala 

de informática ou apenas o projetor, ou quando decidiam por aplicar trabalhos 

em grupos ou, ainda, quando se deparavam com a pergunta "onde é que eu 

utilizarei esse conteúdo na minha vida?" - feita algumas vezes pelos alunos - os 

professores encontravam-se em situações um pouco desconfortáveis. 

 Assim senti a necessidade de investigar, junto à colaboração de 14 

desses professores que se dispuseram a participar do questionário, se eles têm 

o costume de utilizar as três práticas até aqui explanadas. Também se, ao 

utilizá-las, apresentam algum tipo de facilidade que gostariam de evidenciar ou 

se apresentam algum tipo de dificuldade que buscam superar. 

 Tratando-se de contextualização, se obtém, nessas considerações 

finais, que o principal agente dificultador, quando objetiva-se contextualizar um 

determinado conteúdo, é o de cumprir todo o currículo proposto pelo Estado 

dentro do tempo/ cronograma previsto para as aulas. 

 Ainda sobre a contextualização, percebe-se que nenhum dos 

participantes indica problemas em sua formação, seja ela inicial ou continuada 

(graduação, pós-graduação etc.). Aliás, a maioria destaca sua formação como 

um agente facilitador no processo de contextualização de um determinado 

conteúdo. 

 Diversas vezes é retratado outro fator dificultador: o desinteresse de 

alguns alunos. 

 Destaca-se também, nas informações colhidas, que apesar de algumas 

críticas referentes ao material fornecido pelo Estado de São Paulo, este não é 
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considerado pelos professores participantes algo que viria a dificultar a 

contextualização. Aliás, os professores destacam que apesar de 

contextualizações simplistas o material traz situações que favorecem o ensino 

através de algum tipo de contextualização.  

 Quanto à utilização do quadro (lousa) e dos recursos tecnológicos, como 

computadores, projetores etc., foi escolhido de forma unânime pelos 

participantes desta pesquisa, como agente facilitador, a formação que os 

mesmos obtiveram.  

 Podemos considerar nessa formação a formação inicial, a pós-

graduação, cursos e até mesmos leituras e pesquisas que envolvem essa 

temática - apontados pelos docentes. 

 Novamente, o tempo para cumprir o currículo foi apresentado como 

principal fator responsável por dificultar o uso do projetor, dos computadores, 

de jogos, da sala de informática etc. 

Outro fator destacado quanto à utilização de recursos tecnológicos é a 

falta de apoio técnico nas escolas. Outros fatores, como a falta e conservação 

desses recursos, de forma a contemplar todos os alunos, é destacada pelos 

professores como dificultadores a serem superados. 

Quanto à utilização das TIC, os professores ou utilizam-nas como 

complemento ou para reforçar um determinado conteúdo.  

A maioria dos docentes concorda que o trabalho em grupo deve ser 

visto de forma positiva por proporcionar situações essenciais ao 

desenvolvimento dos alunos, como a troca de experiências, desenvolvimento 

crítico, trabalho em equipe, percepção de valores, respeito e aceitação do 

próximo, estimulo aos alunos que apresentam algum tipo de dificuldade etc. 

No entanto, nota-se que apesar da maioria dos professores utilizar 

estratégias em que os alunos são colocados em grupos, nem todos utilizam 

essa prática, argumentando a dificuldade em manter a disciplina ou por 

observarem situações nas quais alguns alunos mesmo dispostos em grupos, 

acabam resolvendo os exercícios individualmente enquanto os demais 

membros do grupo apenas copiam os resultados. 

Portanto, o evidenciado pelos professores durante esta pesquisa, 

através das respostas obtidas com o questionário (Apêndice D), respalda-se no 

aporte teórico até aqui descrito. E por se tratar a formação do professor como 
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algo contínuo e um fator de peso para a qualidade da boa prática de ensino em 

sala de aula, há de se considerar fundamental os programas voltados para 

formação continuada, que contribuem à formação do profissional em educação. 

Assim, este estudo poderá auxiliar outros pesquisadores que pretendem 

investigar e discutir as causas que dificultam e facilitam a busca por uma 

prática de ensino de qualidade. Também apresenta um questionário que 

poderá servir de modelo para pesquisas posteriores. A pesquisa ainda contribui 

para que a formação do professor seja alvo de mais pesquisas, continue a ser 

valorizada nos cursos de licenciatura, discutida com mais ênfase e de forma 

mais frequente. Também se reforça a necessidade de se discutir os conteúdos 

de matemática que formam o currículo e o tempo que o professor tem para 

desenvolver um trabalho de qualidade com seus alunos, sempre almejando o 

aprendizado e a formação dos mesmos.  

Em futuras pesquisas, gostaria de investigar as outras práticas 

apresentadas pela Cesngranrio, através de entrevistas pessoais com a 

totalidade dos 64 professores participantes, fazendo uma possível 

caracterização desse grupo.  
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APÊNDICE A – CARTA AOS COORDENADORES DO PROJETO “BOAS 
PRÁTICAS DOCENTES NO ENSINO DE MATEMÁTICA” - CESGRANRIO 

 
 
 
 
 

Bauru, 28 de junho de 2013. 
 
 
 

À  
Coordenação da Cesgranrio 
 
 
Prezado (a) Senhor (a)   
 
 
Sou aluno regularmente matriculado no Mestrado da Faculdade de Ciências da 
UNESP, em Bauru, e, como pesquisador em Educação para a Ciência, solicito 
sua colaboração para obtenção dos dados necessários à minha pesquisa 
detalhada em resumo anexo, que se intitula “Análise das Boas Práticas no 
Ensino de Matemática: apontamentos nas escolas estaduais paulista”.   
 
Para tanto, solicito autorização para que me sejam fornecidos, às minhas 
expensas, os seguintes documentos:  
 
1. Lista com os e-mails dos professores participantes da pesquisa “Boas 
práticas docentes no Ensino de Matemática” de 2011, para contato com os 
mesmos.  
 
2. Autorização para fazer referências ao projeto desenvolvido pela Cesgranrio 
em 2011, “Boas práticas docentes no Ensino de Matemática”, e citar que 
participei como pesquisador de campo do mesmo.  
 
Minha pesquisa tem por objetivo a investigação dos aspectos que dificultam a 
adoção das boas práticas de ensino sugeridas pela pesquisa “Boas práticas 
Docentes no Ensino da Matemática” - segundo os professores de Matemática 
participantes.   
 
Para atingir meu objetivo, necessito obter, com a sua autorização, a 
colaboração dos professores participantes da pesquisa realizada em 2011 no 
preenchimento de questionários.   
 
Esperando contar com a aquiescência de Vossa Senhoria, subscrevo-me. 
Atenciosamente  
 
 

Prof. Luis Fernando Affonso Fernandes da Cunha 
Orientadora: Profa. Dra. Mara Sueli Simão Moraes 
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APÊNDICE B – PRIMEIRA CARTA AOS PROFESSORES 
 
 

 

Prezado (a) Professor (a), 

 

Sou aluno de mestrado na UNESP de Bauru, participei como pesquisador de 

campo da pesquisa “Boas Práticas Docentes no Ensino de Matemática”, 

desenvolvida pela Cesgranrio em 2011 e gostaria de contar com sua ajuda 

para a minha pesquisa. Caso esteja curioso sobre a pesquisa, queira participar 

e esteja disponível para um bate-papo (mesmo via e-mail), por favor, responda 

a esse e-mail mostrando seu interesse. 

 

Agradeço sua atenção e aguardo contato. 

 

Luis Fernando Affonso Fernandes da Cunha 

Mestrando – UNESP – Bauru 

 

Contato: 

E-mail: luis_phipho@hotmail.com 

Facebook: www.facebook.com/LFAFC 

Telefone: (14) 33137477 

Celular: (14) 81679261 
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APÊNDICE C – SEGUNDA CARTA AOS PROFESSORES 
 
 

Prezado (a) Professor (a), 

 

Agradeço esse primeiro contato que tivemos e os e-mails apoiando a minha 

pesquisa. Infelizmente nem todos podem participar e contribuir, mas a vocês 

que estão lendo esse e-mail e irão contribuir com suas respostas ao 

questionário, antecipadamente agradeço. Acredite, de uma forma singela você 

está contribuindo com as pesquisas em Educação. Não há a necessidade de 

se identificar, apenas responda as perguntas com X ou escrevendo sua opinião 

(quando a pergunta for aberta) e não se sinta constrangido em nenhum 

momento, também sou professor. Caso você concorde e queira contribuir com 

a minha pesquisa, por favor, responda ao questionário abaixo (e anexo) e 

depois o envie novamente por e-mail. 

 

Agradeço sua atenção e conto com a sua colaboração. 

 

Luis Fernando Affonso Fernandes da Cunha 

Mestrando – UNESP – Bauru 

 
Contato: 
E-mail: luis_phipho@hotmail.com 
Facebook: www.facebook.com/LFAFC 
Telefone: (14) 33137477 
Celular: (14) 81679261  
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO PARA OS PROFESSORES 
 

PESQUISA EM EDUCAÇÃO PARA A CIÊNCIA 

UNESP – BAURU 

 

Análise das boas práticas docente no ensino de matemática:  

Apontamentos nas escolas estaduais paulistas 

Este questionário será utilizado como material de pesquisa científica e por isso a sua 
colaboração será muito importante. Não há necessidade de identificar-se. 

 

A presente pesquisa tem por objetivo a investigação dos aspectos que 
dificultam a adoção das boas práticas de ensino sugeridas pela pesquisa “Boas 
práticas Docentes no Ensino da Matemática” - segundo os professores de Matemática 
que participaram dela. 

Assim, pretende-se analisar as concepções dos professores acerca dos 
resultados obtidos pela Cesgranrio e, segundo eles, quais as dificuldades na 
implementação das boas práticas sugeridas pelo projeto “Boas Práticas Docentes no 
Ensino da Matemática” no âmbito escolar.  

Restam apenas dois meses até a qualificação, pretende-se investigar três das 
doze práticas indicadas pela Cesgranrio; são elas: contextualizar o conteúdo, utilizar 
bem o quadro e os recursos tecnológicos, bem como a interação entre os alunos.  

 

 Para tanto, gostaria que você respondesse as questões abaixo. Algumas 
questões admitem mais de uma alternativa, fique à vontade para respondê-las. 

 

1º Tópico: “Contextualizar o conteúdo”: 

 

1º) Você segue o currículo proposto pelo Estado de São Paulo na ordem em que ele é 

proposto? 

( ) SIM  ( ) NÃO Se não, qual o motivo? 

_____________________________________________________________________ 

2º) Você utiliza o material didático proposto pelo Estado de São Paulo (caderno do 

professor e aluno)? (  ) SIM  (  ) NÃO Se não, qual o motivo? E qual material utiliza? 

_____________________________________________________________________ 

3º) Em suas aulas você procura contextualizar o conteúdo? (  ) SIM  (  ) NÃO 

4º) Você acredita que todos os conteúdos de Matemática podem ser 

contextualizados? (  ) SIM  (  ) NÃO 

5º) O material didático proposto pelo Estado de São Paulo traz situações na qual o 

conteúdo pode ser passado de forma contextualizada? (  ) SIM  (  ) NÃO 



99 
 

6º) Como você classificaria a contextualização encontrada em alguns livros didáticos 

ou em outros materiais: 

(  ) Simplista: apesar de envolver elementos reais, não condiz com o cotidiano do 

aluno e não promove reflexão.  

( ) Ampliada: envolve elementos do cotidiano do aluno e permite discussões que vise à 

transformação social  

7º) Quando o conteúdo é contextualizado em sua aula você utiliza: 

(  ) Situações problemas (  ) Problemas ampliados com questões político-sociais (  ) 

Temas Transversais (  ) Etnomatemática (  ) Modelagem (  ) jogos (  ) experiências em 

sala ou em campo (  ) vídeos (  ) Não contextualiza (  ) Outros: 

_____________________________________________________________________ 

8º) Quando contextualiza um determinado conteúdo o que mais facilita esse 

procedimento: 

(  ) sua formação (  ) contato com livros didáticos (  ) o material proposto pelo Estado (  

) experiência em sala (  ) pesquisa em outras fontes, como a internet (  ) Pós: 

Mestrado/ Especialização ( ) Outras: 

_____________________________________________________________________ 

9º) Quando contextualiza um determinado conteúdo ou tenta contextualizar o que mais 

dificulta esse trabalho: 

(  ) tempo para cumprir o cronograma (  ) o próprio currículo (  ) sua formação (  ) o 

material fornecido pelo Estado ao professor/ aluno (  ) outros: 

_____________________________________________________________________ 

10º) Em poucas palavras, com sua experiência e vivência como professor, o que 

facilita e o que dificulta em relação à contextualização de um conteúdo de Matemática 

em sala de aula? 

Facilita:_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Dificulta:______________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

11º) Por fim, com suas palavras, o que você entende por “contextualização” e qual sua 

importância no ensino de Matemática? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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2º Tópico: “Utilizar bem o quadro e os recursos tecnológicos”:  

 

1º) A sua escola apresenta projetor disponível para ser utilizado em sala? (  ) SIM  (  ) 

NÃO 

2º) A sua escola apresenta jogos disponíveis para ser utilizados em sala?  

(  ) SIM  (  ) NÃO (  ) NÃO SEI 

3º) A sua escola apresenta softwares instalados nos computadores que auxiliam a 

aula de matemática? (  ) SIM  (  ) NÃO  (  ) NÃO SEI 

4º) A sua escola apresenta notebooks ou computadores que o professor possa utilizar 

junto ao projetor? (  ) SIM  (  ) NÃO 

5º) Qual o tipo de lousa sua escola utiliza (pode ser mais de uma opção)?  

(  ) quadro negro (  ) quadro branco (  ) lousa digital (  ) Outras: 

_____________________________________________________________________ 

6º) Sua escola apresenta computadores disponíveis aos alunos? (  ) SIM  (  ) NÃO 

7º) Sua escola apresenta uma sala própria para utilização dos computadores, como 

uma sala de informática? (  ) SIM  (  ) NÃO 

8º) Existem pessoas (monitores/ estagiários/ técnicos) que auxiliam nessa sala?  

(  ) SIM  (  ) NÃO  (  ) minha escola não possui esse tipo de sala 

9º) Você costuma utilizar a sala de informática?  

(  ) SIM  (  ) NÃO  (  ) minha escola não possui esse tipo de sala 

10º) Você costuma utilizar em suas aulas o projetor para explicar um determinado 

assunto? (  ) SIM  (  ) NÃO 

11º) Com que frequência você utiliza a sala de informática, jogos, softwares ou o 

projetor em suas aulas? 

(  ) todo dia (  ) toda semana (  ) todo mês (  ) todo bimestre (  ) todo semestre (  ) 

nunca (  ) minha escola não apresenta esse recurso 

12º) Quando você utiliza o projetor, o computador, a lousa digital, jogos ou a sala de 

computação, o que mais facilita esse processo? 

(  ) quantidade de material disponível na escola (  ) formação (  ) leitura complementar 

em livros ou internet (  ) formação continuada ou outros cursos/ pós (  ) Outros: 

_____________________________________ (  ) Não utiliza (  ) Não é possível utilizar 

13º) Quando você utiliza ou tenta utilizar o projetor, computador, lousa digital, jogos ou 

sala de computação, o que mais dificulta esse processo? 

(  ) falta de material (  ) falta de apoio técnico (  ) falta de apoio da coordenação/ 

direção (  ) estado de preservação dos materiais (  ) formação (  ) cronograma/ tempo (  

) auxilio ou sugestão no material do professor/ aluno (  ) Outros: 

_____________________________________________________________________ 
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14º) Como a informática pode contribuir para o aprendizado do aluno? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

15º) Você utiliza as TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação) para: 

(  ) Introduzir um assunto da Matemática (  ) Reforçar um assunto da Matemática (  ) 

Complementar um assunto da Matemática (  ) Não utiliza 

Explique:______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

16º) Em poucas palavras, com sua experiência e vivência como professor, o que 

facilita e o que dificulta em relação ao uso do quadro, de jogos ou de recursos 

tecnológicos em sala de aula? 

Facilita:_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Dificulta:______________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3º Tópico: “Promover a interação entre os alunos”:  

 

1º) No geral, em sua opinião, suas salas de aula apresentam uma quantidade de 

alunos: (  ) pequena (  ) ideal (  ) razoável (  ) elevada. 

2º) A quantidade de alunos em sala interfere na qualidade da aula de forma:  

(  ) Positiva (  ) Negativa 

3º) Você costuma solicitar trabalhos em grupo em sala? (  ) SIM (  ) NÃO 

4º) Com que frequência costuma solicitar os trabalhos em grupo?  

(  ) todo dia (  ) toda semana (  ) todo mês (  ) todo bimestre (  ) todo semestre  

(  ) nunca 

5º) Como os alunos respondem aos trabalhos em grupo?  

(  ) Gostam (  ) Não gostam (  ) São indiferentes 

6º) Quanto a produtividade em grupo, os alunos:  

(  ) Produzem bastante (  ) produzem pouco 

7º) As atividades realizadas em grupos são pontuadas, valem nota? (  ) Sim (  ) Não 

8º) Quanto ao trabalho realizado em grupo, você o classificaria como: 

(  ) Grupo 1: apesar da ajuda mútua, cada individual fica responsável por uma parte ou 

função do trabalho, havendo assim divisões. 
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(  ) Grupo 2: todos trabalham juntos, sem divisões, na mesma tarefa, havendo 

discussões coletivas sobre um problema comum. 

9º) Em poucas palavras, com sua experiência e vivência como professor, o que facilita 

e o que dificulta a interação entre os alunos em sala de aula? 

Facilita:_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Dificulta:______________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

10º) Por fim, qual sua opinião sobre o trabalho em grupo e qual sua importância no 

ensino de Matemática? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Agradeço muito a sua atenção, participação e colaboração. 

Muito Obrigado! 

Luis Fernando Affonso Fernandes da Cunha – Mestrando – Unesp Bauru 
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ANEXO A – DECLARAÇÃO DE PESQUISADOR DE CAMPO: “BOAS 
PRÁTICAS DOCENTES NO ENSINO DE MATEMÁTICA” - CESGRANRIO 

 
 

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2011. 
 
 
 
 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
 
 
 
 

Declaro, para os devidos fins, que LUIS FERNANDO AFFONSO FERNANDES 
DA CUNHA integrou a equipe de Pesquisadores de Campo do Projeto Boas Práticas 
no Ensino da Matemática, promovido pela Fundação Cesgranrio com o apoio da 
Fundação Victor Civita, como responsável pelo acompanhamento e observação das 
aulas de professores de Matemática em escolas da Rede Estadual de São Paulo, no 
período de maio a outubro de 2011. 

 

 

 

 
Atenciosamente, 

 
 

 

Nilma Santos Fontanive 
COORDENADORA DO PROJETO BOAS PRÁTICAS NO ENSINO DA MATEMÁTICA 

 
 

 

Ruben Klein 

COORDENADOR DO PROJETO BOAS PRÁTICAS NO ENSINO DA MATEMÁTICA 
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ANEXO B – AUTORIZAÇÃO CESGRANRIO 
 

Prezado Luis Fernando, 

  

Por meio desta autorizo a utilização dos resultados da pesquisa Boas Práticas 
Docentes no Ensino da Matemática no seu trabalho de mestrado publicados pela 
Fundação Victor Civita em Estudos & Pesquisas Educacionais, nº 3, 2012, pág. 195 a 
277. 

Segue em anexo a declaração anteriormente fornecida aos pesquisadores de campo. 

Quanto à lista de e-mails, estamos entrando em contato com sua orientadora de 
mestrado. Por favor, aguarde. 

  

Atenciosamente, 

  

Nilma Fontanive 

COORDENADORA DO CENTRO DE AVALIAÇÃO 

FUNDAÇÃO CESGRANRIO 
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ANEXO C – PARECER COMITÊ DE ÉTICA 
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