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I lhas isoladas de mudança que refletem 

comportamentos novos levam a um 

pensamento novo que, às vezes, levou 

estruturas e procedimentos para a 

mudança. As pessoas aprendem novos 

comportamentos primeiramente através de 

suas interações com outras, não através 

de planejamentos de treinamento para o 

front. O treinamento constrói e amplia um 

novo momento... A reforma é muito mais 

poderosa quando os professores e os 

administradores começam a trabalhar de 

modos diferentes e acabam descobrindo 

que as estruturas da escola têm que ser 

alteradas, do que quando ocorre o 

contrário. (FULLAN, 1994 apud HARGREAVES, 

EARL&RYAN, 2001, p.222).  

 



 

RESUMO 

Este estudo discute a possibilidade de qualificação profissional do professor 

de matemática por meio da análise de sua ação docente. São também analisadas as 

relações entre as ações do professor de matemática no exercício da prática 

pedagógica por projetos no sistema educacional e como tais ações contribuem para 

a (re)significação da prática docente, possibilitando a qualificação profissional. Tem-

se, ainda, como perspectiva na análise dos dados, a importância da formação 

docente do licenciado em sua constituição como educador matemático, as possíveis 

implicações dessa formação na sua prática pedagógica e a integração entre os 

saberes didático-pedagógicos na ação docente como fator para qualificação 

profissional do professor de matemática. 

Palavras-chave: Prática pedagógica; ação docente; reflexão sobre a ação; 

formação e qualificação profissional. 



 

ABSTRACT 

This study discusses the possibility of professional qualification of 

Mathematics teachers through the analysis of their teaching action. The study also 

analyzes the relationships between the actions of Mathematics teachers when 

exercising the pedagogical practice of projects in the educational system and how 

those actions contribute towards the (re)signification of the teaching practice, thus 

enabling the professional qualification. As a perspective in data analysis, the 

importance of the teachers education for the constitution of Mathematics educators 

has also been considered, as well as possible implications of this education in the 

pedagogical practice, and the integration of didactical, pedagogical knowledge in the 

teaching action as a factor for the qualification of Mathematics teachers. 

Key Words: Pedagogical practice, teaching action, reflection on action, 

professional education and qualification. 
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INTRODUÇÃO 

Venho sendo constantemente desafiada a buscar compreender o porquê das 

dificuldades apresentadas por alunos e professores ao lidar com a matemática. O 

que a faz parecer tão complexa se, à medida que nos deixamos envolver por ela, 

nos fascinamos pelo poder que seu conhecimento nos concede? Poder esse de 

utilizá-la em todos os campos do conhecimento sejam eles considerados científicos 

ou considerados do senso comum. 

No contexto escolar, esse envolvimento se dá nas relações estabelecidas em 

sala de aula, a princípio, entre aluno, professor e conhecimento matemático de 

ambos; posteriormente, em toda a sociedade. Nessas relações, há uma 

intencionalidade docente para que o ambiente seja propício a um aprofundamento 

teórico e prático do conhecimento matemático, oportunizando aos alunos o uso da 

matemática como instrumento ao seu desenvolvimento pessoal e social. Há, então, 

uma responsabilidade profissional: qual a participação do professor, melhor dizendo, 

da sua abordagem e/ou metodologia no ensino-aprendizagem qualitativo de 

matemática? 

Pela relevância do papel do professor na formação de todo e qualquer 

cidadão e tendo escolhido como profissão ser professora de matemática, resolvi 

assumir o enfrentamento a esse desafio. Tendo como princípios o querer bem aos 

meus alunos e aos meus colegas de profissão, o respeito, a ética, a esperança, a 

reflexão crítica e a aceitação do novo, enfrentarei esse desafio por meio da 

investigação de minha própria prática pedagógica. 
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Minha ação docente tem sido pautada por uma metodologia mais conteudista 

do conhecimento matemático, primando pelo rigor científico. No entanto, essa 

abordagem parte da resolução de problemas, para que, a meu ver, a 

problematização instigue o aluno a pensar. Essa prática tem atingido um grande 

número de alunos, mas percebo que muitos deles continuam perdidos nessa 

abordagem. Buscando desenvolver outra prática que qualifique a minha ação 

docente, investigarei as relações entre as ações docentes, no exercício da educação 

matemática por projetos1, e a possibilidade de qualificação profissional do professor 

de matemática nessa prática. 

Primeiramente, busco situar-me historicamente em relação à educação (e) 

matemática, buscando estabelecer relações entre a prática que desenvolvo nesta 

investigação e a prática que tinha desenvolvido até então. Essa análise histórica 

permite-me compreender minha formação como docente e, a partir daí, desenvolver 

uma reflexão crítica sobre minha ação docente como professora de matemática e o 

sistema educacional em que fui constituída como profissional. 

Tenho como objetivos, nesta pesquisa, identificar as possíveis aproximações 

à (re)significações da minha ação docente e à qualificação profissional no exercício 

da prática em educação matemática por projetos. Ainda, como conseqüência da 

investigação, a ponto a relevância da formação do licenciado em matemática e da 

formação continuada para a formação do educador matemático. 

A finalidade desses objetivos está em discutir, problematizar os nossos 

saberes, buscar compreender o processo didático-pedagógico na subjetividade, 

como educadora matemática, bem como em provocar outras discussões que nos 

instiguem a estar constantemente refletindo sobre a nossa própria ação docente. 

Acredito que essas reflexões nos possibilitam qualificar o ensino-aprendizagem de 

                                                           
1 Justifico a escolha dessa metodologia, dentre outras, no capítulo 5 desta dissertação. 
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matemática, englobando a nossa responsabilidade docente na própria qualificação 

da prática pedagógica. Ao mesmo tempo, nos permitem, pela autonomia intelectual, 

procurar outros aprofundamentos teóricos que sejam relevantes às relações 

estabelecidas em sala de aula, numa sensibilização à necessidade de sermos 

professores críticos da própria prática. 

A experiência empírica que serviu de base à coleta de dados foi desenvolvida 

em uma escola particular de Porto Alegre, numa turma de 8ª série do ensino 

fundamental. Nessa experiência, a educação matemática por projetos foi abordada a 

partir de um eixo temático que tinha como intencionalidade docente inicial o trabalho 

com matemática financeira. A experiência partiu de um planejamento interdisciplinar 

entre a área das ciências humanas e a professora de matemática. 

O corpo do trabalho 

Esta dissertação insere-se na área de Educação Matemática, Cultura e 

Prática Pedagógica, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação 

(PPGEDU), cursado na Faculdade de Educação / Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul - UFRGS, e está organizada em cinco capítulos, nos quais são 

contempladas algumas considerações teóricas-práticas, discursos, falas, reflexões e 

a bibliografia. 

Capítulo 1 - Considerações iniciais 
Minha constituição como docente. Apresenta a história de formação da 

professora de matemática, suas inquietações quanto ao ensino-aprendizagem de 

matemática e o seu processo de reflexão didático-pedagógico. Este capítulo refere-

se também ao problema de pesquisa, às orientações metodológicas assumidas e 

aos envolvidos no seu desenvolvimento. 
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Capítulo 2 - Sobre educação (e) matemática 
Descreve a história da educação (e) matemática, apresentando a educação 

por projetos; discute teoricamente os fatores históricos e os de formação 

relacionados à prática pedagógica. 

Capítulo 3 - Apresentação dos dados e das inquietações 
Apresenta, em forma de narrativa, a experiência empírica em si, desde o seu 

planejamento pelas professoras até o fechamento, por parte dos alunos, dos 

projetos que realizaram. O objetivo deste capítulo é permitir ao leitor interpretar, sob 

a sua própria ótica, os dados que foram coletados. 

Capítulo 4 - Análise da prática através do espelho 
Apresenta idéias inspiradas no capítulo anterior sobre a prática pedagógica 

analisada, a partir da reflexão sobre a própria ação docente, discutindo os aspectos 

de formação na construção de saberes. São concebidas as aproximações às 

(re)significações de minha ação docente e da qualificação profissional no exercício 

da prática em educação matemática por projetos. 

Capítulo 5 - Reflexões e outros questionamentos a considerar 
Estabelece reflexões e relações entre as diferentes partes da obra, ao mesmo 

tempo em que aponta para outras perspectivas de aprofundamento e procura 

instigar a pesquisa de temas expostos neste trabalho. 

Na Bibliografia, estão os textos de referência e consulta que contribuíram de 

alguma forma na elaboração desta dissertação. 

Na seção de Apêndices, estão todos os materiais que contribuíram para a 

elaboração das idéias contidas neste trabalho e auxílios para sua compreensão. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

As mudanças profundas somente ocorrem se o sujeito assume como 
próprios os objetivos a serem vencidos, aqueles que o fazem sentir-se 
autônomo, não assumindo as metas obrigatoriamente, as quais o fazem 
sentir-se como um fantoche (ZABALA, 2002, pág. 122). 

1.1 MINHA CONSTITUIÇÃO COMO DOCENTE 

Para compreender as relações que estabelecerei nesta dissertação, faz-se 

necessário conhecer a história de formação desta educadora matemática, pois a 

procura pela realização de uma prática pedagógica efetiva está intrinsecamente 

ligada à qualificação profissional e à ação como docente. Minha relação com a 

educação tem a ver com uma paixão, um ideal de vida, a crença em que a 

contribuição que cada um de nós pode dar à sociedade está relacionada à 

compreensão do ser humano, de sua experiência e de sua identidade.  

Quando recordo a infância, lembro-me, como aluna do Colégio Municipal 

Pelotense2, da forma como aprendi e de como relacionava a aprendizagem ao meu 

desenvolvimento pessoal e via sua influência no meu cotidiano. Confesso que era 

perceptível que a escola não preparava para a vida, mas sim as interações com 

colegas e professores, que serviam como “modelos” do que eu acreditava ser bom 

para mim. Os parâmetros não eram os conteúdos3, ou seja, informações que eu 

dominava mais ou menos, mas as maneiras como as pessoas se relacionavam em 

cada contexto. Os conteúdos abordados, na maioria das vezes, pareciam-me 

estanques e sem vínculos com a realidade que vivenciava. 

                                                           
2 Colégio Municipal Pelotense – Escola Municipal de 1° e 2° graus localizada na cidade de Pelotas (RS), onde estudei desde a 6° série do 1° grau (ensino 

fundamental) até o último ano do 2° grau (ensino médio). 

3 Entenda-se que, naquela época, minha visão de conteúdo estava relacionada às informações. 
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Lembro-me claramente de que a minha primeira definição profissional ocorreu 

quando, em uma aula de história, minha professora de 7ª série, a Neuza4, mostrou, 

através de slides, os efeitos da bomba atômica lançada sobre os japoneses em 

Hiroshima e Nagasaki. Isso me deixou completamente sensibilizada, e pensei como 

poderia intervir caso acontecesse uma guerra com o meu país. Comecei a 

questionar sobre o material de que a bomba era formada, quem a tinha produzido, 

por que existiam guerras. Resumindo, identifiquei a necessidade de aprofundar 

aquela temática para possibilitar uma mudança na realidade. Logo decidi ser 

engenheira nuclear para fazer uma bomba anti-H (bomba anti-Hidrogênio) e, assim, 

acreditava eu, poderia evitar outra catástrofe. 

Como ficou interessante aprender, sentia necessidade de agir, pois queria 

conhecer química, física, matemática, isto é, todas as ciências. O papel da minha 

professora foi fundamental para a minha profissão. Ela incentivou-me a pesquisar 

sobre o urânio e disse-me que precisaria de muita matemática. Como eu tinha 

facilidade em lidar com as ciências exatas, comecei o que considero meu primeiro 

projeto de vida. 

Cursei o 2° grau5 como técnica em laboratório, curso que, na época, 

funcionava como profissionalizante. Concluí o ensino médio já trabalhando no 

comércio. Em seguida, prestando vestibular na Fundação Universitária de Rio 

Grande (FURG), fui aprovada em engenharia química. Como não possuía condições 

financeiras para ir ao Rio de Janeiro cursar engenharia nuclear6, achei que, após 

cursar a FURG, ingressaria como portadora de título no Rio e atingiria meus 

objetivos. 

                                                           
4 Professora de história (ciências humanas) do Colégio Municipal Pelotense,  em 1977. 

5 Equivale, atualmente, ao ensino médio. 

6 Na época, o curso só existia no Rio de Janeiro (RJ). 
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Minha vida começou com essas perspectivas. No decorrer do curso, comecei 

a estudar com alguns colegas e, como continuava com facilidade nas exatas, 

ensinava-lhes como se fosse professora. Apaixonei-me pela relação “aluno-

professor”. No 3° semestre, um professor de álgebra linear7 perguntou-me se eu não 

tinha interesse em lecionar profissionalmente e convidou-me para ajudá-lo com uma 

turma do ensino fundamental que ele tinha numa escola particular. Adorei a 

experiência e, como fruto das interações desenvolvidas, resolvi cursar licenciatura 

em matemática junto com a engenharia, pois a maioria das disciplinas era comum. É 

necessário enfatizar que essas primeiras experiências começaram a se articular na 

construção de habilidades anteriormente identificadas, em saberes8. 

A cada dia, fui distanciando-me mais do laboratório e aproximando-me da 

sala de aula. Depois de três anos cursando matemática e engenharia, decidi-me 

pela licenciatura. Por razões pessoais, tranquei a faculdade (os dois cursos) e 

retornei ao trabalho na indústria, realizando atividades na área de estatística e 

controle de produção. Paralelamente, continuava a ministrar aulas particulares para 

o ensino médio e fundamental. Cada vez me envolvia mais com a matemática, 

dentro e fora do âmbito profissional, acreditando ser ela uma ferramenta 

importantíssima à compreensão de qualquer ciência. Tinha muito prazer em saber 

que um aluno meu tinha “assimilado” um novo conteúdo. Retornei à licenciatura, 

agora na Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), com a intenção de qualificar 

minha ação docente, pois pretendia tornar-me profissional de educação matemática. 

Quando realizei o estágio, quis aplicar alguns conhecimentos práticos em sala 

de aula, mostrando como era fascinante a matemática. Muito mais fascinante era, 

                                                           
7 Disciplina do curso de Engenharia Química. 
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realmente, a interação com o ser humano, o modo como cada aluno construía seu 

conhecimento e sua formação como ser. Terminei o meu curso de licenciatura em 

matemática cheia de didáticas, psicologias e muita técnica matemática – achava-me 

o máximo. Dominava os conceitos, logo, tinha o “poder” de formar meus alunos. 

Quanta pretensão! 

Quando comecei a lecionar profissionalmente e constatei que o processo de 

educar matematicamente era tão importante quanto o conhecimento que dominava, 

passei a questionar-me: como ser um professor competente de matemática? Tinha 

pouco conhecimento sobre o processo de aprendizagem, e os meus “saberes9” 

entraram em conflito com a realidade da sala de aula. Com isso, começou o caos 

interno: por que não conseguia aplicar a teoria à prática do cotidiano? Quem eu 

queria realmente formar, matemáticos ou indivíduos questionadores e reflexivos? 

Estava preparada para esse papel? 

Mudei-me para Porto Alegre, comecei a lecionar no Unificado10, passei no 

mestrado em matemática pura na UFRGS e também comecei a lecionar no colégio 

Pastor Dohms11. Foi mais uma época de indecisões, frustrações e descobertas. A 

experiência com adolescentes e adultos no Unificado foi gratificante, mas a proposta 

pedagógica não, pois caracterizava-se somente pela transmissão de conteúdos. O 

mestrado não satisfez as minhas expectativas quanto ao que procurava, pois era 

essencialmente teoria matemática, sem contextualização e sem discussão da 

educação matemática veiculada ao contexto escolar. Na escola Pastor Dohms, tive a 

                                                                                                                                                                                     
8 “Os professores, na realização de seu trabalho docente, mobilizam, produzem e ampliam seus conhecimentos, competências, habilidades e atitudes etc., 

constituindo, assim, seus saberes docentes. Segundo Charlot (2000), é a prática que mobiliza os saberes, isto é, que os coloca em processo de 

movimentação em relação a si mesmos e aos outros que dela participam” (MELO, 2005, p. 33).  

9 “Muitas vezes, professores se vêem frente a uma grande tensão ao negociar sua construção matemática com a de seus alunos. Ball e Bass (2000) nos 

oferecem uma metáfora, descrevendo a ação do professor como o ato de desempacotar seu próprio conhecimento formal da matemática para entender as 

construções dos alunos e, ao mesmo tempo, desempacotar o conhecimento destes para analisá-lo a fundo” (D’AMBRÓSIO, 2005, p. 21). 

10 Unificado – Curso Pré-Universitário e Supletivo de 1° e 2° graus. 

11 Centro de Ensino Médio Pastor Dohms – Unidade Higienópolis (Porto Alegre – RS). 
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perspectiva de realização profissional. Tenho que creditar esse mérito à proposta 

pedagógica da escola12, pois foi a primeira em que a vinculação da teoria à prática 

se tornou possível. Tive liberdade de criar, mas com muita exigência, pois alunos e 

professor eram cúmplices de formação e busca contínua.  

Nesse percurso, procurei uma especialização13 na Universidade do Vale do 

Rio dos Sinos (Unisinos) e consegui, através da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES), uma bolsa que me permitia aprofundar 

conteúdos do ensino médio de matemática, interagindo com outros profissionais da 

área, trocando experiências, revendo metodologias e refletindo sobre cada prática 

pedagógica. Quanto mais estudava, mais sentia necessidade da busca constante.  

Ainda na escola Pastor Dohms, sentia-me, muitas vezes, desconcertada com 

Raths14 em estudos exaustivos e avaliações contínuas da relação educacional. Cada 

vez mais, percebia a necessidade do aperfeiçoamento teórico para buscar respostas 

às dúvidas na minha prática profissional. Meu objetivo intensificava-se em direção à 

formação do saber, saber fazer e ser. Estava sempre refletindo sobre a minha ação: 

tenho todas as características necessárias para fazer parte da formação do cidadão 

na sociedade à que pertenço? O que pretendo como educadora matemática? O que 

me falta? Qual a minha intenção quando preparo uma aula? 

Em turmas de 7ª série, quando comecei a trabalhar produtos notáveis, montei 

um material com o qual explorei toda a construção geométrica. A partir da 

necessidade da área da figura, meus alunos e eu utilizamos e deduzimos o produto 

notável. Quando houve a reflexão, estabelecemos a relação. Os alunos trabalharam 

                                                           
12 ANEXO 1: Proposta pedagógica da escola. 

13 Especialização de 223 horas (UNISINOS  / São Leopoldo – RS): De 11/06 a 10/12/99 – Curso de Aperfeiçoamento e Atualização de Professores de 

Matemática do Ensino Médio. De 10/03 a 01/12/00 – Núcleo de Estudos de Professores de Matemática do Ensino Fundamental e Ensino Médio. 
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com facilidade. O mesmo ocorreu em uma turma do 2° ano do ensino médio, em que 

elaboramos o ciclo trigonométrico; todas as relações trigonométricas foram sendo 

construídas e, conseqüentemente, deduzidas. Noto que, quando oferecemos ao 

aluno a oportunidade de pensar e refletir sobre qualquer conceito, há qualificação no 

seu aprendizado, atingindo-se os objetivos propostos. 

Mas perguntava-me o que teria propiciado que os alunos trabalhassem com 

facilidade. Teria sido a experiência empírica, o diálogo matemático ou as condições 

sociais? Não consigo separá-las, acredito que são sistêmicas. Minha reflexão remete 

à problematização que desencadeava cada conteúdo a ser construído, a ação do 

aluno, a ação do professor, ou seja, a possibilidade de desenvolvimento dos 

conceitos matemáticos na interação entre aluno-professor-conhecimento-sociedade. 

Buscava compreender como se desenvolvia uma prática que considerasse todos 

esses aspectos simultaneamente. 

Continuei estudando e ingressei no mestrado em educação na Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em 2004, com o objetivo de buscar novos 

horizontes de ação que possibilitassem ao mesmo tempo o desenvolvimento 

cognitivo do aluno e do professor. Essa intencionalidade inicial foi sendo modificada 

à medida que eu procurava relacionar minha subjetividade15 como docente com a 

ação pedagógica que exercia. Esse desenvolvimento constituiu-se na pesquisa que 

será abordada a seguir e que servirá de parâmetro à análise das perspectivas e da 

prática pedagógica no contexto escolar na educação matemática por projetos. 

                                                                                                                                                                                     
14 Raths, Louis Edward, estudioso que enfatiza as operações de pensamento, é um dos teóricos que embasam a proposta pedagógica do Centro de Ensino 

Médio Pastor Dohms. 

15 “Em termos gerais, refere-se às propriedades e aos elementos que caracterizariam o ser humano como sujeito. Num certo registro, subjetividade opõe-se 

àqueles elementos que, no ser humano, se distinguem do que é caracteristicamente social, carregando as conotações de interioridade e essencialmente 

associadas à etimologia da palavra sujeito – sub-jectum, substância que está sob, subjacente” (SILVA, T. T.; 2000, p. 101/102). 
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1.2 REFLEXÃO SOBRE MINHA PRÁTICA EM DIREÇÃO AO 
PROBLEMA DE PESQUISA  

O trabalho que desenvolvia em sala de aula era desencadeado a partir de 

situações-problema envolvendo conceitos matemáticos nas quais eu podia explorar 

as dúvidas e, através do diálogo, discutir propostas possíveis para a solução. Tinha 

como princípio teórico que “o desenvolvimento de processos de pensamento de alto 

nível deve ser promovido através de experiências em resolução de problemas, e o 

trabalho de ensino de matemática deve acontecer numa atmosfera de investigação 

orientada em resolução de problemas” (BICUDO, 1999, p. 208). 

No entanto, a problematização propiciada não era suficiente para possibilitar o 

diálogo matemático com aquele aluno sem interesse em aprender. A maioria dos 

alunos aplicava-se na aprendizagem quando os conteúdos eram vinculados ao seu 

foco de interesse, ou seja, quando havia necessidade de apreender determinados 

conceitos matemáticos para utilizá-los na sua vida, com a perspectiva de qualificá-la. 

Os alunos sentiam necessidade de saber para que servia a matemática. Segundo 

D’Ambrosio: 

No que se refere à matemática, o problema poderia ser outro, isto é, 
perguntando-se como a matemática se transforma em algo que possa ser 
mais imediatamente utilizável. Esse processo de transformação é 
aparentemente misterioso e dentro dos esquemas tradicionais, de 
rendimento muito baixo. Muito pouco do que se faz em matemática é 
transformado em algo que possa representar um verdadeiro progresso no 
sentido de melhorar a qualidade de vida. É inadmissível que aceitemos esse 
fato sem contestação, como um fato consumado, e não façamos esforços 
para mudá-lo. Poderíamos ir mais longe, dizendo mesmo que muito da 
matemática que se faz, é insuficiente para atacar alguns dos problemas 
básicos que afetam a humanidade (D’AMBROSIO, 1986, p. 21 e 22). 

Tendo como intencionalidade docente propiciar o desenvolvimento cognitivo 

do aluno e do professor, senti necessidade de contextualizar os conceitos 

matemáticos que seriam abordados em sala de aula com mais ênfase. A matemática 

seria mais significativa se pudesse ser utilizável na perspectiva de qualidade de vida, 



24 

no contexto social. Portanto, precisava pesquisar uma metodologia que pudesse 

motivar a maioria dos alunos e, a partir daí, desenvolver estratégias para atingir 

meus objetivos. Em todo esse processo de intencionalidade de execução de outra 

prática pedagógica, sentia-me constantemente agindo sobre a minha ação. Embora 

insegura muitas vezes, estava bastante motivada. 

Preciso referenciar que a situação que possibilitou a contextualização mais 

ampla de um conceito matemático e me levou a optar pela aplicação de outra 

possível alternativa metodológica surgiu de uma problematização em uma aula de 

trigonometria do 2° ano do ensino médio, em que um problema de astronomia16 foi 

amplamente discutido. Os alunos ficaram empolgados e questionaram-me sobre a 

possibilidade de desenvolver um projeto, já que eu demonstrava muito interesse 

pela astronomia e a escola tinha uma proposta pedagógica em que eram 

disponibilizadas aos alunos do ensino médio 240 horas de projetos17. 

Acredito que seja importante salientar as minhas inquietações nesse 

percurso. Inquietações quanto às condições necessárias ao desenvolvimento de um 

projeto no contexto escolar; quanto à insegurança gerada a partir de um tempo 

preestabelecido de, no máximo, 30 horas-aula para a realização desse projeto; 

quanto ao meu domínio de astronomia para poder relacioná-la a conceitos 

matemáticos; e quanto aos conceitos que iria explorar. Questionava-me se a 

metodologia de projetos satisfaria a abordagem da matemática que eu pretendia, ou 

seja, contextualizada e com aprofundamento teórico. Enfim, questionava-me como 

                                                           
16 ANEXO 2: O ELO Matemática – Astronomia. 

17 O aluno do ensino médio deve cursar um mínimo de 240 horas de atividades optativas (incluídos nos encargos educacionais regulares), em que 210 

horas de projetos são de livre escolha (línguas estrangeiras, treinamentos de basquetebol e voleibol, treinamento vocal, teatro, etc.) e 30 horas devem ser 

de projetos de Ação Comunitária. Além das línguas estrangeiras e do projeto de ação comunitária, o aluno poderá cursar outras atividades optativas, 

chamadas de projetos temporários. Essas atividades variam conforme o interesse e disponibilidade dos alunos e professores, sendo oferecidas em blocos 

de 8, 10, 15, 20 ou 30 horas. 
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dar conta de tantas coisas diferentes e se minha formação até aquele momento seria 

satisfatória para resolver todas essas questões. 

Essas inquietações, aliadas à minha intencionalidade inicial, fizeram-me 

refletir sobre a transformação no fazer pedagógico, levando-me a pensar se essa 

metodologia, nova para mim, iria proporcionar transformação na qualidade da minha 

ação docente. Embora ciente de que essa transformação só seria ratificada se 

houvesse condições favoráveis no contexto escolar para mudanças18, intensifiquei 

estudos à procura de experiências inovadoras com focos na interação e na 

qualificação profissional, envolvendo a metodologia de projetos com resultados 

satisfatórios. 

Esse aprofundamento teórico, anterior ao projeto, deu-se através de pesquisa 

sobre o desenvolvimento da metodologia de projetos, da busca de outros 

profissionais que pudessem me ajudar na compreensão da teoria da astronomia e 

das várias relações estabelecidas entre pesquisa, conhecimento e profissionais de 

outras áreas. Tal aprofundamento possibilitou-me criar um protótipo do projeto e 

apresentá-lo primeiro à instituição, fundamentando o desenvolvimento de uma 

possível experiência empírica passível de aprovação, e posteriormente aos alunos, 

para que fosse discutido. 

O projeto foi aprovado pela instituição e apresentado aos alunos. Comecei, 

então, a trabalhar a educação matemática por meio do desenvolvimento de projetos. 

Buscava qualificar e desenvolver uma prática em que o aluno sentisse necessidade 

de aprofundamento teórico, de interação entre ele, o professor e o conhecimento. 

Simultaneamente, tal prática deveria desafiar o professor a compreender a lógica do 

                                                           
18  No sentido abordado por Hargreaves (2001), as condições favoráveis se constituem a partir de um sistema dinâmico e relacional entre vários aspectos – 

social, político, cultural e pedagógico (presentes no sistema educacional). 
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aluno, propiciando, nessa interação, o desenvolvimento do processo cognitivo de 

ambos. O primeiro projeto desenvolvido foi o de astronomia19. 

Esse projeto apresentou resultados muito significativos sob vários aspectos. 

O que mais me impressionou foi a motivação dos alunos, o seu interesse em buscar 

informações e aprender diferentes conteúdos para atingir os objetivos negociados 

por nós. Outro aspecto relevante a ser mencionado foi a necessidade que senti, 

como professora, de aprofundar conceitos matemáticos que não tinham sido 

previamente selecionados por mim. 

No decorrer do projeto, necessitei da ajuda de vários professores de outras 

áreas (física, química, biologia, língua inglesa e língua portuguesa), pois, à medida 

que desenvolvíamos a pesquisa, surgiam desafios conceituais que não eram 

somente de matemática e estavam completamente interligados. Também necessitei 

de toda uma estrutura institucional que me permitisse utilizar alternadamente a 

biblioteca (pesquisa inicial), a sala de informática (sites internacionais), o anfiteatro 

(seminários com uso de data-show), a sala de artes (confecção da roupa) e a sala 

de aula (uso do quadro e giz na discussão de conceitos interligados). 

As reflexões impulsionaram-me a desenvolver uma outra prática que não 

fosse somente baseada na transmissão de conteúdos organizados linearmente. Por 

meio do estudo e de um experimento, tencionava chegar a uma prática 

                                                           
19 O Projeto Astronomia foi desenvolvido no período de maio a agosto de 2004, no Centro de Ensino Médio Pastor Dohms, com um grupo de 20 alunos, 

com idades entre 15 e 18 anos, pertencentes a diferentes séries do ensino médio. Para o desenvolvimento inicial desse projeto, houve necessidade de um 

aprofundamento, pela professora, dos conceitos a serem trabalhados. Desenvolveu-se também uma parceria de trabalho com o Instituto de Pesquisas 

Científicas e Tecnológicas (IPCT-PUCRS), coordenado pela cientista Thais Russomano. Nessa parceria, foi desenvolvido um planejamento em que o projeto 

começaria a partir de uma problematização (vários tópicos sobre astronomia) e uma experiência prática sobre micro gravidade (a ser realizada no IPCT com 

a condição de que todos os alunos participassem). Partimos para a experimentação, e todos os alunos participaram de diferentes experiências físicas, 

acompanhadas do esclarecimento, por parte do grupo de pesquisadores do IPCT, tanto do processo desenvolvido quanto das dúvidas suscitadas nos 

alunos. A partir da experiência no IPTC, passamos a definir em sala de aula qual seria o nosso objeto de estudo. O grupo optou pela construção de uma 

roupa de astronauta. 
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metodológica que possibilitasse atingir uma aprendizagem matemática mais 

significativa. 

Na busca pela interação entre a teoria e a prática, entre a proposta 

pedagógica da escola e a minha subjetividade como educadora, desenvolvi o projeto 

como experimento da educação matemática por projetos. Buscava um 

aprofundamento teórico que pudesse qualificar a proposta para então possibilitar 

seu exercício em outro contexto. 

O projeto desenvolvido contribuiu para se pensar sobre as implicações dessa 

experiência na minha formação como professora de matemática. As ações 

decorrentes da minha prática seriam suficientes para propiciar outras perspectivas 

metodológicas em sala de aula? Qual o papel da instituição à que pertenço na 

possibilidade de mudança no fazer pedagógico? Os projetos poderiam ser 

desenvolvidos em qualquer contexto escolar?  

Essa busca de compreensão remeteu-me à sala de aula onde não estou 

desenvolvendo projetos, onde tenho um conteúdo programático a ser cumprido, ou 

seja, um currículo a ser desenvolvido. Há várias concepções de currículo mais 

abrangentes do que a que vou referenciar, mas há necessidade de se salientar a 

concepção que está presente no professor – “a conceituação de currículo é 

relativamente recente e um dos modelos correntes apresenta o currículo com quatro 

componentes: objetivo, conteúdo, métodos e avaliação” (D’AMBROSIO, 1986, p. 

44). 

A forma como o currículo é estruturado e desenvolvido pelo professor produz, 

muitas vezes, compreensões e abordagens lineares e fragmentadas da matemática, 

sem conexões com outras áreas. A maneira como se compõe o currículo de 
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matemática ao longo da vida escolar de um sujeito, isto é, nas diversas séries do 

ensino fundamental, médio e superior, privilegia uma ordem teórica distante de 

situações-problema na educação matemática. No decorrer dessa educação, alguns 

alunos não se interessam em aprender e/ou a matemática passa a ser uma 

disciplina de difícil compreensão.    

A dificuldade de compreensão e a falta de interesse pelo aprendizado de 

matemática que tenho observado em alguns alunos levam-me a uma reflexão 

pessoal e profissional. Sinto necessidade de transformar o que me inquieta como 

educadora. Procuro compreender de que maneira, por meio da educação 

matemática, posso propiciar aos alunos condições para uma aprendizagem 

qualitativa em que seja priorizada a imaginação criativa, favorecida a iniciativa, 

possibilitados o questionamento e a inventividade e promovida e vivenciada a 

cooperação para, a partir daí, (re)significar a matemática. 

Embora o primeiro projeto desenvolvido como experimento (Projeto 

Astronomia) tenha sido instigador pelos resultados obtidos20, não foi suficiente para 

esclarecer as dúvidas recorrentes no exercício da prática em educação matemática 

por projetos. Há aspectos que necessitam ser investigados no desenvolvimento 

dessa prática para que se possam, ainda, analisar as possíveis relações com a 

qualificação profissional do professor de matemática. 

A educação matemática por projetos não é uma prática tida como corriqueira. 

Há o desenvolvimento de projetos isoladamente com temáticas específicas, como foi 

visto no experimento citado anteriormente, em que foi trabalhada a “matemática do 

projeto” paralelamente à matemática de sala de aula.  

                                                           
20 Vide reportagem (pág.222): Aula espacial. ZERO HORA, Caderno “Eureka!”, 24 maio de 2004 – n° 126. 
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Nesse sentido, questiono-me: como outra prática aplicada à matemática de 

sala de aula, caracterizada como educação por projetos, poderá promover a 

interação entre aluno-professor-conhecimento-proposta pedagógica da escola e 

propiciar o desenvolvimento da construção de conhecimentos de distintas áreas do 

saber? Como validar os significados21 que possam ser construídos a partir de uma 

situação-problema? Quais os saberes e competências necessários à formação de 

um profissional que trabalha com aprendizagem por projetos? As implicações dessa 

metodologia na qualificação profissional estarão relacionadas com um professor 

reflexivo-investigativo22?  

Com base nesses questionamentos e na experiência paralela com a 

metodologia de projetos, consultei a coordenação pedagógica da escola em que 

estava trabalhando (Pastor Dohms) sobre a possibilidade de desenvolver um projeto, 

em sala de aula, junto com outros professores (ciências humanas), relacionando a 

contextualização da matemática23 com matemática financeira. O projeto foi aprovado 

e, em seu planejamento, sua construção e seu desenvolvimento, serviu de 

parâmetro ao trabalho de pesquisa desta dissertação de mestrado. Aqui, a 

investigação da educação matemática por projetos na sala de aula permitirá, na 

análise posterior dos dados coletados, o estabelecimento de relações com a 

qualificação profissional do professor de matemática. 

                                                           
21 “O conceito significado é o conjunto de coisas que se diz a respeito de um objeto. Não o conjunto do que se poderia dizer e, sim, o que efetivamente se 

diz no interior de uma atividade. Produzir significado é, então, falar a respeito de um objeto. Por outro lado, a negociação de significados, numa aula de 

matemática, parte da exploração das tensões entre (...) os formalismos e convenções matemáticas e o processo dinâmico de produção de significados 

durante a atividade matemática na escola para, então, a classe chegar a um acordo sobre que significados ou representações podem ser aceitos como 

válidos ou não” (FIORENTINI, 2001, p.32). 

22 “O enfoque reflexivo-investigativo de formação de professores, como preferimos denominar, aproxima-se do enfoque denominado por Pérez Gomes de 

reflexivo: investigação-ação. Esse enfoque também defende que o professor tenha uma formação teórica tanto em relação à matéria de ensino quanto em 

relação aos processos de ensino e aprendizagem e de gestão da prática pedagógica” (FIORENTINI, 2002, p.314). 

23  Não se deve entender aqui que contextualizar o conteúdo signifique procurar situações ou “problemas para a aplicação de fórmulas ou algoritmos pré-

estabelecidos, e que sirvam como justificativa da presença no currículo de determinado conteúdo ou do porquê que ele é ensinado. Por contextualização 

entendemos a enunciação de situações problematizadoras que orientem um conjunto de atividades em direção à construção/sistematização de conceitos e 

representações matemáticas e que se encontram em relação ao espaço-tempo vivido pelos alunos” (BELLO, 2006, p. 5). 
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A prática pedagógica do professor é constituída por concepções pedagógicas 

e epistemológicas que, confrontadas com influências sociais, culturais e políticas, 

são plausíveis de modificações. Para compreender essa prática, é necessário estar 

inserido no contexto escolar ou, ainda, investigar o processo dessa prática no 

contexto escolar e, a partir de então, analisar os fatores que possibilitam o 

aperfeiçoamento desse profissional, tendo como constatação maior a aprendizagem 

qualitativa na relação aluno-professor. 

Assim, constitui-se em questão central desta investigação a seguinte 

pergunta: como a prática em educação matemática por projetos possibilita a 

qualificação profissional do professor de matemática? 

1.3 DELINEAMENTO DE UMA METODOLOGIA 

Para realizar uma pesquisa de cunho qualitativo, entendo que haja 

necessidade de relacionar todos os elementos que compõem a questão norteadora 

da investigação. Neste caso, é preciso investigar o desenvolvimento da prática em 

educação matemática por projetos, as implicações necessárias à sua realização, a 

ação do professor, a ação do aluno e se a intencionalidade docente (qualificação do 

ensino – aprendizagem de matemática) é caracterizada nesse processo. Tal 

investigação exige um acompanhamento contínuo do pesquisador no decorrer da 

prática dos pesquisados; para contemplar essa exigência, o pesquisador tem que 

estar inserido, durante a pesquisa, no contexto escolar a ser estudado. 

Como pesquisadora, intriga-me o modo como uma determinada prática 

pedagógica possibilitará a qualificação profissional de um professor. Como 

educadora matemática, anseio por compreender como se dá a construção da 
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subjetividade do professor em relação à aplicação do ensino-aprendizagem de 

matemática por projetos. 

Faz-se necessário esclarecer que a subjetividade referenciada anteriormente, 

definida por Silva como propriedades e elementos (carregando as conotações de 

interioridade) que caracterizam o ser humano como sujeito24, é um termo utilizado na 

teorização social, relacionado diretamente ao conceito de posição do sujeito.  

Na crítica pós-estruturalista do “sujeito”, notadamente a partir da análise de Foucault 
(1986, p. 59) em A arqueologia do saber, o termo expressa o argumento de que não 
existe um “sujeito” originário, transcendental, pré-social e pré-discursivo: cada 
discurso põe o “sujeito” numa determinada posição. Na medida em que o “sujeito” é 
pensado como correspondendo a discursos que podem ser diversos e contraditórios, 
o conceito de “posição-de-sujeito” permite conceber a subjetividade como 
construída, contraditória e fragmentada. “A subjetividade – tal como a identidade – 
é, assim, uma matriz de posições-de-sujeito, que podem ser inconsistentes ou até 
mesmo contraditórias entre si. A subjetividade é, pois, lingüística e discursivamente 
construída e deslocada ao longo da gama de discursos nos quais os indivíduos 
concretos participam” (BELSEY, 1991, apud SILVA, 2000, p.93). 

O meu objetivo principal não se limita a uma investigação de cunho pessoal. 

Busco, isso sim, explicações sobre a subjetividade de um professor na aplicação de 

uma prática pedagógica diferente da que ele está acostumado a usar e as 

implicações em sua qualificação profissional no contexto escolar em que está 

inserido. Pretendo investigar, como pesquisadora, como o desenvolvimento da 

educação matemática por projetos em sala de aula exigiria qualificação do professor 

de matemática e, como professora de matemática, compreender que outras 

necessidades pedagógicas possibilitariam a construção da subjetividade do 

professor em relação à aplicação do ensino-aprendizagem de matemática por 

projetos. 

Com essa perspectiva, esta investigação tornou-se viável a partir da escolha 

de uma metodologia em que a pesquisadora pudesse atuar também como 

                                                           
24 “Na crítica educacional, o questionamento pós-estruturalista do ‘sujeito’ é utilizado para problematizar o ‘sujeito’ centrado, racional e autônomo que está 

no núcleo tanto das pedagogias tradicionais - como a educação humanista, por exemplo - quanto das pedagogias críticas - como a educação libertadora, por 

exemplo” (SILVA, 2000, p.103). 
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pesquisada. Isso porque o desenvolvimento da educação matemática por projetos é 

realizado como metodologia “alternativa” no contexto escolar, o que dificulta a 

escolha de um profissional que exerça essa prática em sala de aula. 

Tenho consciência de que a amostragem quantitativa na investigação 

realizada é insuficiente para estabelecer as relações e, conseqüentemente, as 

generalizações que serão feitas. Conforme Laville & Dione (1999, p.43), “um saber 

que repousa sobre a interpretação não possibilita necessariamente um 

procedimento experimental e quantificador”. Ratificando tal afirmação, “poder-se-ia 

dizer que a objetividade repousa sobre a objetivação da subjetividade”. Como 

proposta metodológica, enfatiza-se que: 

A preocupação em evitar as compartimentações leva alguns pesquisadores 
a desconfiar das numerosas categorizações das pesquisas que foram 
desenvolvidas: experimental, teórica, fenomenológica, hermenêutica, 
avaliativa, descritiva, pesquisa-ação, etc. Jargão, dizem alguns! Se a 
pesquisa define-se por um problema a ser resolvido, duas categorias lhe 
parecem suficientes: pesquisa fundamental, se trata de preencher vazios no 
próprio saber; pesquisa aplicada, se se trata de resolver um problema 
prático (LAVILLE & DIONE, 1999, p. 44). 

Buscando simultaneamente preencher vazios no meu próprio saber e 

compreender como a subjetividade de um professor pode transformar o seu fazer 

pedagógico, optei por investigar a educação matemática por projetos a partir de uma 

experiência empírica em que um projeto interdisciplinar envolvendo matemática 

financeira é desenvolvido.   

1.4 CONTEXTOS, SUJEITOS E LUGARES 

O contexto escolhido foi o contexto escolar, por entender que nesse espaço 

seria possível realizar uma experiência empírica com educação matemática por 

projetos, bem como registrar as perspectivas e a prática pedagógica decorrentes 

dessa educação. Também acredito que o desenvolvimento dessa prática 
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pedagógica exige muito mais interação entre os componentes do sistema 

educacional e, a partir daí, uma qualificação profissional do professor envolvido na 

prática. Senti necessidade de investigar as relações entre alunos-professor-

conhecimento-instituição-comunidade que permeiam tal prática e me levam a crer na 

importância da qualificação do professor de matemática. 

A experiência empírica foi realizada em uma escola particular de Porto Alegre, 

com alunos da 8ª série do ensino fundamental, nas aulas de história e matemática25, 

durante o último trimestre de 2005. A turma referida era composta por um grupo de 

40 alunos. O projeto foi desenvolvido no decorrer de três meses, realizando-se tanto 

na sala de aula quanto fora dela. 

No que se refere ao foco deste trabalho, o grupo de alunos que participaram 

do que foi a parte empírica da pesquisa encontrava-se num contexto escolar com 

algumas características particulares. Eram alunos com uma realidade 

socioeconômica alta, a quem foi oportunizado, desde o ingresso na escola, o 

desenvolvimento de um currículo bilíngüe. Esses alunos tinham, ainda, a opção de 

realizar o intercâmbio entre a Alemanha e o Brasil nas férias de julho; a partir daí, 

teoricamente, esses alunos poderiam dar outras contribuições ao grupo com as 

vivências noutra cultura, bem como necessitar do seu professor de matemática com 

outras exigências em relação às demais turmas da mesma série. Por esse motivo, 

optei pela aplicação do projeto de matemática financeira no decorrer do último 

trimestre de 2005 e, especificamente, com esse grupo. 

A experiência realizou-se em três etapas. A primeira etapa constituiu-se a 

partir de uma problematização26. O material de investigação dessa etapa reuniu 

                                                           
25 Aulas ministradas pela autora da pesquisa e realizadas no Centro de Ensino Médio Pastor Dohms. 

26 Vide anexo 3.  
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observações, anotações e gravações feitas a partir da interação entre aluno-aluno e 

entre aluno-professor, procurando registrar como o aluno e como o professor se 

comportavam diante do problema. A segunda etapa consistiu no desenvolvimento do 

projeto. Nessa etapa, houve o registro das oportunidades de organização e 

reorganização das ações dos participantes do projeto, bem como a coleta de dados 

em função das possíveis relações estabelecidas entre a teoria e a prática propostas. 

A terceira etapa desse projeto foi a síntese, ou seja, a conclusão do trabalho 

proposto, em que foram investigados, através da fala, da escrita e da apresentação 

dos trabalhos, os objetivos contemplados. 

Esses dados foram coletados a partir do registro das ações e 

comportamentos27 que pudessem mostrar as relações entre a prática em educação 

matemática e a qualificação profissional do professor de matemática. Cabe também 

salientar que o projeto envolvendo matemática financeira apresentado nesta 

pesquisa possibilitou uma estratégia de observação e participação simultâneas. 

Como autora, senti necessidade de descentrar-me em alguns momentos, podendo 

observar a trajetória e o comportamento no desenvolvimento do projeto, juntamente 

com um embasamento teórico que pudesse contemplar o confronto entre a 

experiência realizada e o problema investigado. 

É necessário esclarecer que a instituição escolar que consentiu a realização 

da pesquisa e possibilitou a experiência empírica28 possui uma estrutura pedagógica 

e tecnológica que disponibilizou aos integrantes da pesquisa o uso de 

computadores, biblioteca, material didático e apoio pedagógico. Isso tudo se 

constituiu como um facilitador para o desenvolvimento do trabalho.  

                                                           
27 As ações e comportamentos citados referem-se aos sujeitos participantes da experiência empírica. 

28 Autorização da escola para a realização da pesquisa – Vide anexo 4. 
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Os dados foram coletados a partir das falas, conversas, diálogos, discursos e 

opiniões dos elementos da pesquisa. Os registros foram feitos por meio de 

gravações em fita cassete, anotações (caderno de campo) durante as interações 

entre os elementos da pesquisa e produção escrita no processo de desenvolvimento 

do projeto (Empresa Ideal29) em sala de aula, simultaneamente a outro contexto 

informal de interação (reunião de professores para planejamento, pátio da escola, 

troca de e-mails entre professora e alunos). 

Foram utilizados, também, documentos elaborados pelos alunos na 

construção dos seus projetos, no ensino da matemática, permitindo, na releitura dos 

dados e no aprofundamento teórico, o cruzamento das diferentes fontes de 

informação. As características que foram mais recorrentes nessa análise serviram de 

base para a construção das categorias sobre o desenvolvimento profissional na 

prática em educação matemática por projetos. 

Segundo Dewey (1978), o interesse de descobrir ou de ver o que acontece 

em certas circunstâncias vai-se desenvolvendo em interesse intelectual; a princípio, 

o interesse na solução de um problema predomina, mas, sendo alimentado pela 

reflexão, o interesse transfere-se imediatamente para os meios, as causas que o 

produzem. “Aprender a pensar criticamente requer dar significado à informação, 

analisá-la, sintetizá-la, planejar ações, resolver problemas, criar novas idéias (...). 

Essa visão contempla os projetos como uma peça central do que constituiria a 

filosofia construtivista na sala de aula” (BRUNER, 2001, p.10). 

                                                           
29 Vide anexo 3. 
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1.5 PARTICIPAR PESQUISANDO 

Após ter definido o problema e delineado uma metodologia, tendo como 

pressuposto “a noção de que o ponto de vista do sujeito não é soberano; o sujeito 

também se constrói no e como objeto de pesquisa” (COSTA, 2002, p. 101), 

necessito explicitar que outros pressupostos metodológicos serviram de orientação à 

busca de possíveis respostas ao problema da pesquisa. 

Tendo como perspectiva o desenvolvimento de pesquisa de cunho qualitativo, 

a metodologia empregada, sem a pretensão de utilizá-la na sua totalidade, foi 

inspirada na pesquisa-ação30. Esta corresponde a uma vontade de saber, de 

produzir saberes, discursos que instituem identidades através da convivência e da 

participação (elementos importantes nos processos de investigação). Essa 

perspectiva possibilitou-me reconhecer quais os elementos que seriam significativos 

na procura de possíveis respostas ao problema, bem como na organização e 

sistematização dos dados. 

Conforme Costa (2002), o movimento denominado “teacher as researcher” 

marca a emergência da pesquisa-ação no campo da formação continuada de 

docentes. “A proposta desse projeto era que professores e professoras poderiam 

aperfeiçoar suas práticas tornando-se pesquisadores/as em sua própria sala de 

aula”. Referenciando, ainda como parâmetro ao desenvolvimento desta pesquisa, a 

concepção de pesquisa-ação, “o objetivo parece ser o de uma ação coletiva e 

colaborativa que estimule estudantes e/ou profissionais a se aprofundarem na 

compreensão e interpretação de sua própria prática com vistas ao seu fortalecimento 

(empowerment) e emancipação” (COSTA, 2002, p. 98/99). Tal objetivo tenciona 

justificar a investigação da minha própria prática e as implicações do 
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desenvolvimento dessa prática na qualificação profissional como professora de 

matemática. 

Tenho consciência de que a fala e/ou a escrita nem sempre é resultado de 

uma conscientização por parte de alunos e de docentes e de que essa pseudo-

conscientização, muito menos, leva a uma emancipação. Tampouco posso 

considerar que o sujeito tem poder para tornar-se autônomo em relação à sua 

prática ou em relação à sua subjetividade. No sentido dado por Costa (2002, p. 99), 

“os discursos, as representações sobre docentes e docência são produzidos numa 

rede de interesses e de forças em que professoras e professores são um dos 

elementos da trama que produz sua identidade”. 

Assim, utilizei como instrumento de investigação a interação entre os 

participantes da pesquisa, considerando os discursos que permeiam suas falas 

como parâmetros para a construção de significados como pesquisadora. 

Todas e todos nós estamos envolvidos e implicados em uma grande batalha 
cultural pela significação, pela identidade. Estou convencida de que da 
efetividade de nossa participação dependerá, em alguma proporção, quem 
terá o direito de falar, onde e como, no próximo milênio. Se não contarmos 
nossas histórias a partir do lugar em que nos encontramos, elas serão 
narradas desde outros lugares, aprisionando-nos em posições, territórios e 
significados que poderão comprometer amplamente nossas possibilidades 
de desconstruir os saberes que justificam o controle, a regulação e o 
governo das pessoas que não habitam espaços hegemônicos. (COSTA, 
2002, p. 94). 

Há o desejo de saber, que não está desvinculado do poder, mas que autoriza 

ao descrever os discursos que permeiam as falas, mostrar uma realidade escondida 

atrás do controle, da regulação. 

                                                                                                                                                                                     
30 A pesquisa-ação, no sentido dado por Collier e Kurt Lewin, corresponde a processos investigativos que se movimentam numa permanente espiral de 

ação-reflexão em projetos de mudança social comunitária. 
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2 SOBRE EDUCAÇÃO (E) MATEMÁTICA 

A forma de agir e de estar no mundo de uma pessoa não pode mudar sem 
transformações advindas de suas atitudes, de suas representações, de seus 
saberes, de suas competências e de seus esquemas de pensamento e de 
ação. Essas são as condições necessárias para uma transformação 
duradoura das práticas (PERRENOUD, 2002, p.124). 

Antes de apresentar os dados coletados, é necessário relacionar, neste 

capítulo, as representações que esta professora de matemática tem sobre educação 

(e) matemática, de modo a favorecer a compreensão da possível construção de 

significados que farei na análise dos discursos que permeiam as falas dos 

integrantes da pesquisa. 

2.1 EDUCAÇÃO MATEMÁTICA POR PROJETOS 

A matemática é uma ciência que nos possibilita refletir sobre várias relações 

entre os fenômenos físicos, químicos, sociais, políticos. “Ao longo da história, a 

matemática desenvolveu sistemas de representação e modelos de análise que nos 

permitem pensar sobre eventos e fenômenos, fazendo análises que não seriam 

possíveis sem esses sistemas de representação” (CAMPOS, Tânia e NUNES, 

Terezinha, 1994, p. 331). 

Esses sistemas de representação e modelos de análise foram constituídos 

com uma linguagem formal (símbolos e operações) que pudesse ser generalizável 

em diferentes situações; às vezes, situações cotidianas, como o cálculo de uma área 

de terra a ser dividida; outras vezes, situações abstratas, como o cálculo da 

probabilidade de um fenômeno ocorrer. A matemática nos dá a possibilidade de 

formalizar um raciocínio hipotético, tornando-se um importante instrumento para o 

                                                           
31 CAMPOS, Tânia M. e NUNES, Terezinha. Em aberto. Brasília, ano 14, n. 62, abr/jun. 1994 (artigo). 
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desenvolvimento das ciências, da tecnologia e, conseqüentemente, de qualquer 

sociedade32. 

A compreensão dessa ciência é tão necessária quanto a compreensão da 

linguagem oral e escrita. A matemática é relevante a qualquer tipo de sociedade. 

“Nesse momento é importante esclarecer que entendo a matemática como uma 

estratégia desenvolvida pela espécie humana ao longo da sua história para explicar, 

para entender, para manejar e conviver com a realidade sensível, perceptível, e com 

o seu imaginário, naturalmente dentro de um contexto natural e cultural” 

(D’AMBRÓSIO, 2005, p. 433). Entendo que o ensino dessa ciência interessa a todo e 

qualquer grupo social. 

Segundo Hernández (1998), em qualquer campo de conhecimento, não se 

parte do zero; é necessário considerar as idéias e as experiências que 

reconhecemos que nos influenciam, mas não com a intenção de copiá-las, e sim de 

reinterpretá-las. E por que não vincular a relação com o mundo e o ensino da 

matemática à escola, por meio do processo educativo? 

O processo educativo, para Dewey (1978), é contínua reorganização, 

reconstrução e transformação da vida, é aprendizagem, podendo ser desenvolvido 

na escola. Aprender diretamente da própria vida e fazer com que todos aprendam no 

processo de viver é o produto mais rico que a escola pode alcançar.   

A aprendizagem escolar deve propiciar condições para que o aluno possa 

desenvolver seu conhecimento, interagindo com o seu objeto de estudo. Nesse 

sentido, Dewey opõe-se à escola compartimentada por acreditar que ela se encontra 

                                                           
32 “Sociedade pressupõe uma consciência comum, uma participação inteligente na atividade coletiva, uma compreensão comum. E isso não se efetua sem 

comunicação, sem mútua e permanente informação. Em seu sentido genuíno, sociedade é, pois comunicação ou mútua participação” (DEWEY, Vida e 

Educação. p. 19). 
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oprimida “pela multiplicação de matérias, cada uma das quais se apresenta por sua 

vez sobrecarregada de fragmentos desconexos, só aceitos baseando-se na 

repetição ou na autoridade”. 

Educar é propiciar condições ao aprimoramento do indivíduo para que este 

possa participar na sociedade em que está inserido, transformando-a na medida em 

que pretenda qualificá-la. Saliento que “o ensino da matemática ou de qualquer 

outra disciplina de nossos currículos escolares, só se justifica dentro de um contexto 

próprio, de objetivos bem delineados dentro do quadro das prioridades nacionais. É 

unanimidade em todos os nossos países que a prioridade nacional absoluta é a 

melhoria da qualidade de vida de nossos povos” (D’AMBRÓSIO, 1986, p. 14). 

A fragmentação das matérias, desvinculadas da necessidade social e 

educativa à que estão relacionadas, propicia um ensino com a idéia de recepção 

passiva. “A divisão entre o fim e o processo autoriza a dissociação entre a educação 

e a vida, ou, pior ainda, autoriza a suposição de que se ministra educação ou 

instrução por processos puramente passivos de ensino” (DEWEY, 1978, p.18). 

Opondo-se a essa dissociação, Dewey (1989, p. 184-185) propõe uma 

alternativa à fragmentação das matérias: as ocupações construtivas, também 

chamadas de projetos. A essa proposta, devem-se unir quatro condições: “a) o 

interesse do aluno; b) atividade que deve ter algum valor intrínseco; c) no curso de 

seu desenvolvimento, o projeto apresente problemas que despertem nova 

curiosidade; d) para a realização de um projeto, deve-se contar com uma margem de 

tempo”. 

                                                                                                                                                                                     
33 D’AMBRÓSIO, Ubiratan. Educação e pesquisa – Sociedade, cultura, matemática e seu ensino. Vol. 31, n°1. São Paulo jan/mar 2005. (artigo-Internet). 
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Métodos de projetos, centros de interesse, trabalho por temas, pesquisa do 

meio e projetos de trabalho são denominações que se utilizam de maneira indistinta, 

mas que respondem a visões com importantes  variações de contexto e  de 

conteúdo. Conforme Hernández (1998), essa prática educativa teve reconhecimento 

no início do século XX, quando Kilpatrick começou, em sala de aula, a praticar as 

ocupações construtivas de Dewey, que correspondiam aos projetos. 

O método de projetos de Kilpatrick partia de problemas cotidianos, e todas as 

atividades escolares eram realizadas como atividades intencionadas através de 

projetos. Ele classificou os projetos em quatro grupos: a) projeto de produção – no 

qual se produzia algo; b) projeto de consumo – no qual se aprendia a utilizar algo já 

produzido; c) projeto para solucionar um problema; d) projeto para aperfeiçoar uma 

técnica. 

Com Dewey e Kilpatrick, constata-se que, desde o início, não houve uma 

única maneira de aplicar essa metodologia. Em 1931, Sáinz34 distingue quatro 

possibilidades: métodos de projetos globais, por atividades, por matérias vinculadas 

às disciplinas escolares e projetos de caráter sintético. Nessa época, as críticas 

eram relevantes, embora sustentadas pela falta de rigor lógico das matérias 

disciplinares, deixando de existir, por isso, uma ordenação geral que presidia toda a 

vida na escola, levando, segundo os críticos, a uma mistura caótica. 

Para relacionar o ensino da matemática a um tipo de produção cultural a ser 

apropriada em diferentes contextos, visando a constituir perspectivas como elemento 

de formação, necessito fazer uma breve investigação, sem a pretensão de 

aprofundar o estudo histórico, sobre a trajetória de reformas ocorridas, sobre o 

quadro atual do ensino de matemática no Brasil e sobre a educação por projetos. 
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Conforme Valente (2002), os anos 20 marcam o início da reorganização do 

saber escolar matemático brasileiro, em que se situa historicamente a afirmação do 

currículo científico face à decadência do ensino clássico. Entenda-se como 

matemática escolar clássica a separação e constituição dos seus ramos em 

aritmética, álgebra, geometria e trigonometria. 

O currículo científico priorizava uma estrutura lógica da matemática em que 

houvesse uma organização dos conteúdos linearmente. Não eram consideradas as 

possibilidades de aprendizagem dos alunos, ou seja, partia-se do princípio de que se 

o aluno tivesse acesso a uma seqüência de conteúdos estruturados 

seqüencialmente, teria condições de aprender matemática. Cada conceito seria 

utilizado como pré-requisito à formação do conceito posterior, formando 

hierarquicamente um suposto conhecimento matemático.  

Sentindo necessidade de ampliação desse conceito e discordando da 

maneira como se ensinava e aprendia matemática, Euclides Roxo foi o porta-voz 

dos movimentos de reforma preconizados por Felix Klein35. Este autor, no seu livro O 

ensino da matemática no ensino secundário, juntamente com a longa polêmica que 

sustentou com Joaquim Inácio de Almeida Lisboa, marcou um aspecto renovador, 

permitindo credenciá-lo como o precursor da educação matemática no Brasil. 

Essa situação é referida pelos Parâmetros Curriculares Nacionais quando 

apontam que “os movimentos de orientação curricular ocorridos no Brasil, a partir 

dos anos 20, não tiveram força suficiente para mudar a prática docente dos 

professores. (...) o ensino de matemática ainda é marcado pela excessiva 

                                                                                                                                                                                     
34 Sáinz era um professor dos movimentos renovadores espanhóis. SÁINZ, Fernando. El método de proyectos. Madri: Revista de pedagogia, 1931. 

35 Felix Klein, em 1892, já trabalhava com um ensino de matemática envolvendo a necessidade de professores mais bem preparados. 
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preocupação com o treinamento de habilidades e mecanização de processos sem 

compreensão” (PCN – Matemática 1998, p.19). 

Os movimentos de reforma do ensino de matemática, no século XX, segundo 

Onuchic (1999), podem ser identificados como: o ensino de matemática por 

repetição e o ensino de matemática com compreensão. O primeiro ensino, no início 

do século, caracteriza um trabalho que prioriza a transmissão de conhecimento do 

professor ao aluno, sendo que o professor aborda aritmética, álgebra e geometria 

como conhecimento já adquirido, descrevendo procedimentos para chegar a um 

conceito já definido. Há ênfase na memorização e nos conteúdos. 

O segundo ensino, baseado no trabalho desenvolvido por Herbert F. Spitzer, 

em aritmética básica (1948, nos EUA), apoiava-se numa aprendizagem por 

compreensão a partir de situações-problema. Com essa reforma, anulava-se a 

anterior, pois o aluno deveria compreender o que fazia. O professor treinava técnicas 

operatórias que seriam utilizadas na resolução de problemas; continuava utilizando 

sua fala e escrita, sem a participação do aluno, como únicos instrumentos de 

aprendizagem. Resumidamente, o professor não havia sido preparado para 

trabalhar as idéias novas que queriam implementar. 

A partir da Segunda Guerra Mundial, a racionalidade tecnológica configurou-

se como ideologia dominante no Ocidente, favorecendo o êxito do condutismo e da 

psicometria como práticas científicas. Ambas as práticas e a nova situação 

socioeconômica influíram poderosamente na educação durante mais de 30 anos, 

fazendo com que muitas idéias e iniciativas ficassem congeladas. No entanto, 

quando as promessas oferecidas por essa visão tecnológica não se cumpriram e as 
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mudanças dos anos 60 exigiram novas alternativas sociais e educativas, aquelas 

idéias e iniciativas, antes congeladas, emergiram (HERNÁNDEZ, 1998). 

É importante salientar, conforme Carvalho (1994), como fato importante na 

renovação do ensino de ciências e matemática no Brasil, a criação, em 1946, do 

IBECC36. A partir de 1950, o IBECC desenvolveu muitas atividades para a renovação 

do ensino de matemática, promovendo atividades extra-classe com os alunos e 

cursos de treinamento em serviço aos professores. Nas décadas de 50 e 60, as 

nações industrializadas priorizavam a ciência como instrumento de sobrevivência e 

supremacia. Conforme Fiorentini (1993, p. 183): 

Até o início da década de 70, as experiências e estudos relativos ao ensino 
de matemática foram marcados pela preocupação dominante com “o que 
ensinar”. As questões de ordem metodológica ou pedagógica – do “como 
ensinar”, e “para que ensinar” – ficariam ignoradas ou relegadas a segundo 
plano, subjugadas à “natureza” do conteúdo enquanto conhecimento 
logicamente estruturado. Este caráter conteudístico se exacerbaria no 
período de implementação da Matemática Moderna no Brasil. 

O movimento de renovação conhecido como Matemática Moderna 

apresentava uma matemática estruturada, uma linguagem matemática universal em 

que a matemática a ser ensinada era concebida como lógica. Entretanto, acentuava 

o ensino de uma linguagem mais formal e complexa, de difícil compreensão aos 

alunos, tornando essa abordagem pouco significativa ao ensino-aprendizagem de 

matemática. Ao mesmo tempo, os progressos na psicologia cognitiva, com os 

trabalhos de Piaget, e sociointeracionista, com os de Vigotsky e outros, contribuíram 

para a compreensão do processo de ensino-aprendizagem de crianças e 

adolescentes. 

No decorrer dos anos 60, recomeça o interesse pelos projetos, tidos como 

trabalhos por temas. Foi nesse período que Piaget começou a ser ouvido nos 

Estados Unidos, sendo reconhecida a importância de suas pesquisas sobre o 
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desenvolvimento da inteligência e o processo de aprendizagem. Nesse contexto, 

Bruner estabeleceu a noção de conceitos-chave37, que permitiam organizar os 

conteúdos do ensino, explicitando os procedimentos de pesquisa para que o aluno, 

depois de conhecê-los, pudesse aplicá-los a outras situações, dando continuidade 

ao processo. Essa visão de projeto é caracterizada pela interdisciplinaridade, visto 

que várias disciplinas possuem conceitos-chave comuns. Esses conceitos, 

vinculados a um tema, configuraram uma forma de levar à classe o planejamento de 

Bruner. Resumindo, o ensino por meio de temas serviria como mediador para ir além 

das disciplinas, facilitando aos alunos a aprendizagem de conceitos e a aquisição 

das estratégias resultantes das experiências interessantes a eles, culminando com a 

idéia do currículo em espiral. 

Quando essas idéias e projetos foram levados à prática, muitos países 

criticaram-nos por não darem conta de alguns aspectos da não-aprendizagem, da 

razão por que não se aprende, por que se produzem interpretações inadequadas ou, 

ainda, por que não conseguimos aplicar um conhecimento, tido como aprendido, a 

situações diferentes. Talvez, na época, não tenha sido compreendido 

adequadamente que o ensino por Centros de Interesse38, as pesquisas do meio, as 

idéias de Freinet39 e Piaget marcavam a proximidade de algumas práticas educativas 

com os movimentos de renovação pedagógica. 

No decorrer das décadas de 70 e 80, intensificaram-se as interações entre os 

educadores e os psicólogos, dando ênfase às relações entre o ensino da 

matemática e a psicologia cognitiva; resultado disso atualmente, segundo Fávero 

                                                                                                                                                                                     
36 Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura. 

37 Conceitos-chave – eixos conceituais a partir dos quais se poderia facilitar a compreensão e a aprendizagem das disciplinas. 

38 Centros de interesse são idéias-força em torno das quais convergem as necessidades fisiológicas, psicológicas e sociais do aluno, buscando desenvolver 

a aprendizagem através da livre discussão dos temas do seu universo.  

39  Celestin Freinet (1896-1966) – educador francês que buscava desenvolver o aprendizado através dos centros de interesse, ou seja, a globalização do 

ensino. 
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(1993), é uma Psicologia do desenvolvimento do pensamento matemático. Desse 

modo, a investigação de como o ser humano elabora certos conceitos ou operações 

matemáticas, em referência a estruturas e estratégias humanas, possibilitaria 

perspectivas metodológicas implicando uma matemática ativa, como, por exemplo, a 

resolução de problemas. 

O ensino de resolução de problemas começou a ser investigado de forma 

sistemática sob a influência de Georg Polya40, nos anos 60, nos EUA. Conforme 

Andrade (1998), a partir do final da década de 60, a metodologia de investigação 

utilizando sessões de resolução de problemas tornou-se prática comum, marcando a 

transição de uma metodologia de investigação de natureza quantitativa para uma 

outra, de natureza qualitativa (período de 1962 a 1972). Conforme Carvalho (1994, 

p. 78), “pode-se dizer que a modelagem é descendente da resolução de problemas. 

Em modelagem tenta-se descrever, em termos matemáticos, uma situação mais ou 

menos complexa, sendo interpretada como a matematização de uma situação-

problema”. 

A revolução cognitiva na forma de entender o ensino e a aprendizagem e as 

mudanças nas concepções sobre o conhecimento derivadas das novas tecnologias 

de armazenamento e distribuição da informação acarretaram uma série de 

mudanças na educação escolar, sendo os anos 80 o auge do construtivismo e dos 

projetos de trabalho. Tudo isso faz com que a aprendizagem seja reavaliada, pois 

ela não poderá dar conta de um contexto tão complexo se continuar a representar 

metodologias que priorizem o acúmulo de informações. 

                                                           
40 Criador da heurística de Polya, que desenvolvia trabalhos norteados na atividade de resolver problemas nos vários níveis de aprendizagem matemática 

desde 1944. 
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Como citado anteriormente, há várias diferenciações que abrangem a 

concepção de aprendizagem por projetos, desde ser considerada como metodologia 

até a não ser considerada como método, ampliando o seu significado a uma prática 

de projeto de trabalho. Segundo Hernández (1998, p. 80), “[...] para chegar a essa 

tomada de consciência individual, são de importância capital o processo interativo 

que tem lugar no grupo-classe e o papel mediador e facilitador do docente. Dado 

que esse processo baseado no intercâmbio e na interpretação da atitude de cada 

aluno seja singular, não pode ser reduzido a uma fórmula, a um método ou a uma 

didática específica”. 

Em 1980, o National Council of Teachers of Mathematics – NCTM (EUA) 

apresentou no documento “Agenda para Ação”, destaque à resolução de problemas 

como foco do ensino da matemática dos anos 80. É nessa década que o Brasil 

começa a trabalhar com resolução de problemas (situação referida pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais – 1998). 

No término da década de 1980, o foco passa a ser a ação por parte do aluno, 

ou seja, o problema é percebido como um elemento condutor a um processo de 

construção do conhecimento. “O desenvolvimento de processos de pensamento de 

alto nível deve ser promovido através de experiências em resolução de problemas, e 

o trabalho do ensino de matemática deve acontecer numa atmosfera de investigação 

orientada em resolução de problemas” (ONUCHIC, 1999, p.208). 

A compreensão da ação por parte do aluno na construção do conhecimento 

por meio de um processo sistêmico em que os aspectos sociais, antropológicos e 

lingüísticos eram relevantes na aprendizagem da matemática influenciou as 
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reformas que ocorreram mundialmente, reforçando a importância da formação 

docente. 

No Brasil, nota-se a preocupação de contextualizar a matemática e de 

mostrar que ela é uma criação cultural do ser humano, em que cada grupo social a 

traduz e utiliza de maneira bem específica. O estudo da matemática usada e criada 

por cada grupo social é a etnomatemática41. Entre seus estudiosos, está um 

pesquisador brasileiro, Ubiratan D’Ambrósio. O programa etnomatemática tem se 

destacado como um trabalho de expressão com propostas alternativas para a ação 

pedagógica, diferente da matemática estruturada como uma disciplina, mas sim 

como uma proposta de teoria do conhecimento. Segundo D’Ambrósio, a 

etnomatemática procura partir da realidade e chegar à ação pedagógica mediante 

um enfoque cognitivo com forte fundamentação cultural. 

Como sair do dilema posto pela proposta multicultural e a etnocêntrica para 
a sala de aula? Uma saída para esse dilema poderia ser o estabelecimento 
de uma relação entre cultura e aprendizagem que levasse em consideração, 
não só as condicionantes eco-culturais do meio, mas também como esse 
indivíduo se relaciona com esse meio, organizando e sendo organizado por 
ele (BORBA, 1993, p. 45). 

A discussão de todas as idéias e propostas em busca de contextualização e 

inserção da matemática em um meio social é desconhecida de grande parte dos 

professores brasileiros, não lhes sendo disponibilizado um aprofundamento teórico 

que possa provocar mudanças no fazer pedagógico e, conseqüentemente, na 

qualificação do ensino-aprendizagem de matemática. É necessário salientar a 

importância do educador matemático com consciência da sua responsabilidade 

social na aplicabilidade da matemática como construção social, com implicações 

diretas na formação profissional. Relevante, ainda, é que esse educador possa levar 

os alunos a ter contato com procedimentos científicos, vinculando, além do interesse 
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em resolver um problema específico de determinada cultura, a apropriação de uma 

postura científica, ou seja, possibilitando aos alunos uma maior sistematização entre 

o interesse pelo problema e a aprendizagem matemática. 

As pesquisas realizadas pelo SAEB (Sistema Nacional de Avaliação Escolar 

da Educação Básica) nos últimos anos, em que são aplicados testes de rendimento 

em matemática, têm permitido analisar, a partir dos resultados obtidos, o baixo 

desempenho na área de matemática, principalmente na resolução de problemas e 

na aplicação de conceitos. Essa análise permite relacionar o baixo rendimento em 

matemática com a contribuição dessa disciplina na não-aprovação de uma grande 

parte dos alunos, relacionando-se com o tipo de ensino a que eles têm acesso, 

enfatizando mais ainda a importância da formação dos profissionais dessa área na 

qualificação do ensino-aprendizagem. 

Parte dos problemas apresentados que se referem ao ensino de matemática 

está relacionada à formação do professor. O desenvolvimento de uma prática de 

ensino da matemática depende de uma ação pedagógica que vise ao 

aprimoramento da ação educativa exercida no sistema educacional, no trabalho em 

sala de aula. Essa ação é caracterizada como a relação entre teoria e prática em 

que a formação profissional qualificada oportunizará que o professor desenvolva 

estratégias para atingir um determinado fim – ser um educador matemático. 

Conforme D’Ambrósio (1986), a matemática e a educação matemática são 

caracterizadas como uma ação em que a matemática é inerente ao ser humano, 

resultado de seu ambiente sociocultural. Conseqüentemente, a educação 

                                                                                                                                                                                     
41 Segundo D’Ambrósio, “a idéia do programa Etnomatemática surgiu da análise de práticas matemáticas em diversos ambientes culturais e foi ampliada 

para analisar diversas formas de conhecimento, não apenas as teorias e práticas matemáticas. E é um estudo da evolução cultural da humanidade no seu 

sentido amplo, a partir da dinâmica cultural que se nota nas manifestações matemáticas” (1999, p. 99) 



50 

matemática é uma atividade social que visa a aprimorar essa atividade. Essa ação é 

o fio condutor para a qualificação do ensino-aprendizagem. 

E como agir como professor de matemática, já que muitas vezes a formação 

profissional acadêmica não prepara um professor para dar elementos para o aluno 

ser atuante? “Infelizmente, formado apenas em suas especialidades, o professor se 

refugia nelas, através da programação curricular das suas disciplinas, evitando 

qualquer divagação e análise vaga e imprecisa da realidade” (D’AMBRÓSIO, 1986, 

p. 63). 

A capacidade de analisar uma situação global, compreender a sua 

historicidade e dela retirar instrumentos que possibilitem a sua ação permitirá ao 

professor propiciar aos seus alunos, auxiliado pelo processo educacional, o 

desenvolvimento de uma postura crítica em relação ao aprimoramento individual e 

social. Para tanto, o professor precisará definir as suas estratégias de ação, que, 

segundo D’Ambrósio, são baseadas essencialmente no processo de modelagem. 

Na literatura referente à modelagem matemática, Caldeira (2003, p. 3) 

apresenta diferentes concepções de alguns autores que a abordam e um consenso 

entre as concepções pesquisadas: “para se fazer Modelagem Matemática, 

necessariamente, devemos ter em mente que a matemática usada para construir os 

modelos deve ser no sentido de entender e compreender uma determinada 

realidade”.  Caldeira cita a concepção de D’Ambrósio, em que referencia, a partir do 

trabalho apresentado por Bassanezi, a origem das idéias centrais da matemática 

como resultado de um processo de modelagem matemática42. Tal concepção parte 

                                                           
42 Na visão de Bassanezi (2002), “Modelo Matemático é um conjunto de símbolos e relações matemáticas que representam de alguma forma o objeto 

estudado e sua importância consiste em ser uma linguagem concisa que expressa nossas idéias de maneira clara e sem ambigüidades” (p. 20). 
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da procura pela compreensão e explicação dos fatos observados na realidade, 

caracterizando a modelagem matemática como matemática por excelência. 

Distinguindo a modelagem matemática na educação básica, Caldeira (idem) 

cita Biembengut (2000), apontando para a necessidade de o ensino de matemática 

estar voltado para a promoção do conhecimento matemático e da habilidade em 

utilizá-lo. Ou seja, a modelagem matemática surge como possível caminho para 

despertar o interesse do aluno pela matemática, simultaneamente ao aprendizado 

que ele desenvolverá modelando matematicamente. 

Outra concepção sobre modelagem matemática enfatizada por Caldeira 

(idem) é a de Barbosa (2001), em que este afirma que as experiências brasileiras 

com modelagem matemática estão ligadas à noção de trabalho de projeto e que 

essa temática possui um forte viés antropológico, político e social, pois está ligada 

ao contexto social dos alunos e de seus interesses. Caldeira salienta, ainda, que 

Barbosa “assume modelagem matemática como ambiente de aprendizagem no qual 

os alunos são convidados a indagar e/ou investigar, por meio da matemática, 

situações oriundas de outras áreas da realidade”. 

No entanto, Caldeira encontra no artigo de Dale Bean (2000) os maiores 

questionamentos quanto à distinção da modelagem matemática em relação a outras 

aplicações no ambiente do ensino de matemática. Dale Bean (p.52-53) entra em 

conflito quando conclui que “a modelagem utilizada nos ensinos fundamental e 

médio equivale à metodologia de problematização, enquanto que a usada no ensino 

superior equivale à aprendizagem baseada em problemas”. 

Dentre as diferentes concepções apresentadas por Caldeira vigentes como 

tendências temáticas e metodológicas da pesquisa em educação matemática, 
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interesso-me pelo estudo dos efeitos do uso da modelagem matemática por meio de 

projetos, em que problemas da vida real são inseridos como temáticas43 para 

problematização44 e como possibilidades de desenvolvimento do ensino-

aprendizagem da matemática na escola. Por essa razão, concebo modelagem 

matemática no sentido dado por Anastácio. 

De acordo com Anastácio45, a modelagem matemática apresenta duas 

dimensões: a técnica da modelagem que se caracteriza por um processo de 

abstração em que, a partir de um problema, chegamos à construção de um modelo 

matemático e a dimensão em que a inserção da técnica é associada a uma análise 

aprofundada das implicações educacionais presentes em um trabalho com 

modelagem. Anastácio relaciona, ainda, a concepção de matemática com 

modelagem como sendo uma “estratégia de ação e instrumento que o homem 

possui para lidar com o mundo”. Conclui que o professor que se propõe a trabalhar 

com a realidade do aluno deve “analisar os diferentes campos de relações e a partir 

daí desenvolver projetos” (1999, p.47). 

O trabalho com projetos tem sido desenvolvido em algumas escolas no Brasil 

como um projeto interdisciplinar realizado paralelamente aos conteúdos que 

constituem o componente curricular matemática. Mais precisamente, como projetos 

temáticos: “na sua grande maioria, esses projetos são desenhados46 e planejados 

pela coordenação pedagógica em um trabalho solitário, ou seja, a coordenação 

decide qual será o tema e/ou objeto de investigação, traça posteriormente os 

                                                           
43 “Os estudantes são instigados a examinar a situação, como é próprio da mente humana, que, ao defrontar-se com um problema, analisa seus vários 

elementos, e localiza o cerne das dificuldades e o fator de importância mais decisiva” (GHIRALDELLI JR., 2002, p.45). 

44 Problematização. Neste momento inicial, os alunos irão expressar suas idéias, crenças e conhecimentos sobre o problema em questão. Desta etapa 

depende todo o desenvolvimento do projeto. É das hipóteses que os alunos possuem e trazem para escola a respeito de um determinado assunto que 

precisa partir a intervenção pedagógica. O desenvolvimento do trabalho dependerá do nível de compreensão inicial dos alunos. A partir da problematização, 

o projeto é organizado pelo grupo (LEITE,1996, apud BELLO, 2005). 

45 Maria Queiroga A. Anastácio. Considerações sobre a modelagem matemática e a educação matemática.  

46 Grifo do autor.  
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objetivos gerais, os específicos, as estratégias e as ações que deverão ser 

desenvolvidas pelos alunos” (NOGUEIRA, 2004, p.78). Essa prática é exercida a 

partir de um planejamento da coordenação pedagógica em que se distribuem tarefas 

aos professores de cada área e estes, por sua vez, redistribuem-nas aos alunos com 

ênfase no seu componente curricular. Exemplos de projetos desenvolvidos: “Brasil 

500 anos”, “Olimpíadas”, “Copa do mundo 2006”, “Dia do índio”, etc. 

Embora entendida como contribuição importante a outras formas de aprender 

e de integrar várias possibilidades de investigação, é notório o despreparo de muitos 

profissionais da educação no exercício dessa prática. Muitas vezes, os professores 

de matemática sentem-se coagidos a trabalhar com uma temática e com uma 

metodologia que desconhecem, sem nenhuma perspectiva pedagógica. O resultado 

de muitos desses projetos vemos nas paredes das escolas, com cartazes 

pendurados sobre o tema, bem como vários relatórios em que é priorizada a cópia 

e/ou a colagem. Essa prática muitas vezes é considerada pela escola como 

aplicação de um projeto e integração da matemática às demais áreas. 

Há outra abordagem, que é a dos projetos desenvolvidos a partir da 

necessidade de uma comunidade específica, exigindo no planejamento a integração 

de diferentes áreas, descaracterizando a fragmentação dos componentes 

curriculares. Essa abordagem referencia as ocupações construtivas de Dewey, 

aplicadas como projetos em sala de aula por Kilpatrick no início do século XX. Há 

vários projetos realizados no Brasil, principalmente em educação ambiental. 

Exemplo dessa abordagem foi o projeto que ganhou a medalha de ouro na V Mostra 

Nacional da Ciranda da Ciência (São Paulo -17 a 21 de outubro de 1992): projeto 

Manguezais - Importância de sua preservação. 
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Durante o ano letivo de 1991, a escola Recanto desenvolveu um projeto de 
educação ambiental com enfoque para a degradação de um dos rios mais 
característicos e importantes do recife, o rio Capibaribe. Às margens deste 
rio está localizada a escola Recanto, da qual observa-se na margem oposta 
uma pequena faixa de vegetação de mangue, que ainda sobrevive ao efeito 
da poluição. A partir das pesquisas realizadas durante este projeto, 
descobriu-se que grande parte das cargas poluentes que são lançadas no 
rio, têm como destino os manguezais. Este fato despertou uma enorme 
curiosidade sobre este misterioso e desconhecido ecossistema. Porém a 
inexistência de uma bibliografia que abordasse todos os aspectos 
necessários para uma boa compreensão deste ambiente, nos levou a 
enfrentar o desafio de desenvolver uma pesquisa desta natureza 
(Publicação do projeto apud NOGUEIRA, 2004, p.93). 

Para Nogueira (idem), esse projeto demonstrou o aprofundamento de 

pesquisa e construção do conhecimento em vários contextos, tanto conceitual 

(conteúdos das ciências) quanto na análise e desenvolvimento do senso crítico. 

Relaciono essa abordagem com a idéia desenvolvida por D’Ambrósio, em que só há 

justificativa para o ensino de qualquer componente curricular quando o objetivo do 

estudo é a busca da qualidade de vida no contexto em que se está inserido. 

Há também a prática em educação matemática por projetos com o 

desenvolvimento de uma temática que necessite da construção de um modelo 

matemático a ser trabalhado em sala de aula. Essa prática possibilita a troca de 

idéias e propostas de desenvolvimento durante o planejamento entre diversos 

componentes curriculares. Exemplo dessa prática foi o projeto proposto pela 

professora Maria Antonieta Pirrone47 e descrito por Nogueira (idem, p. 98), em que 

ela tinha como objetivo desenvolver alguns conceitos matemáticos, como retas 

paralelas, ângulos, perímetros, vértices, simetria, polígono, etc. A proposta era um 

campeonato de pipas em que se estendeu aos demais componentes curriculares a 

possibilidade de integração, pois se poderia trabalhar com o regionalismo das pipas 

no Brasil, a descoberta da eletricidade, a correlação com o 14-Bis, o uso das pipas 

pelos negros do Quilombo dos Palmares, etc. 

                                                           
47 Matéria apresentada pela revista Nova Escola n° 102, de maio de 1977. 
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Segundo Nogueira (idem), houve, no decorrer desse projeto, o 

desenvolvimento de cadeias lógicas de raciocínio em que os alunos tiveram como 

relacionar os conceitos teóricos com a construção das pipas, oportunizando a 

elaboração e seqüenciamento das etapas do planejamento do Projeto. “A grande 

preocupação dos professores em manterem-se fiéis aos seus conteúdos 

programáticos acaba sendo sempre o grande freio da criatividade. O Projeto Pipas é 

um exemplo claro que a criatividade pode transformar qualquer tema em trabalho de 

extremo valor na aquisição conceitual” (idem, p. 105). 

Volto ao início deste capítulo, quando tenciono relacionar o ensino da 

matemática a um tipo de produção cultural a ser apropriada em contextos diferentes. 

Busco, através da história, compreender a trajetória desse ensino em relação à 

perspectiva do desenvolvimento de outra prática qualitativa no ensino-aprendizagem 

de matemática, tendo como pressuposto que a educação matemática por projetos é 

uma alternativa metodológica que permite ao professor qualificar sua ação 

pedagógica, aprimorando o ensino-aprendizagem de matemática. 

Tendo a referência histórica como parâmetro, faz-se necessário esclarecer 

qual concepção de educação por projetos será considerada como alternativa 

metodológica à educação matemática, já que historicamente foram apresentadas 

diferentes concepções. A concepção de projeto que entendo como possibilidade 

para a construção de significados matemáticos em sala de aula pelos alunos e pelo 

professor parte de uma visão em que: 

Existe diferença entre um projeto escolar e um projeto científico ou de 
pesquisa, a princípio porque os alunos envolvidos são aprendizes 
despreparados quanto a esta forma de trabalhar e agir em equipe. No que 
tange aos projetos escolares é desejável, ao nosso ver, que eles 
correspondam a um interesse manifesto ou potencial por parte dos alunos; 
surjam aos olhos dos alunos como relevantes e não como exercícios mais 
ou menos rotineiros e, do ponto de vista do professor, servir a objetivos 
educativos identificáveis e significativos, sua realização deve estar ao 
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alcance dos alunos, com recursos disponíveis e no tempo escolar adequado 
(BELLO, 2003, p. 31). 

O desenvolvimento de um projeto exige do professor discernimento entre o 

planejamento do projeto (desde a formulação da questão à avaliação crítica da 

possível solução como resposta ao problema formulado) e sua execução em sala de 

aula (o uso da modelagem matemática como instrumento para compreensão das 

diferentes formas de organização cognitiva e de reinterpretação de situações reais).  

Analisando as relações entre a pedagogia de projetos e a modelagem 

matemática, verifica-se que ambas conduzem para uma proposta de ensino 

interdisciplinar e contextualizado. Segundo Bello (2003), os procedimentos de 

organização e condução em sala de aula, em relação à abordagem interdisciplinar 

do ensino de matemática, são encontrados através da modelagem matemática.  

Há de se salientar que essa proposta de ensino teve início com o pensamento 

de escola ativa de Dewey, tendo continuidade, conforme visto anteriormente, com o 

método de projetos trabalhado em sala de aula por Kilpatrick, a pedagogia de 

projetos. No entanto, essa pedagogia, na época, caracterizava-se pela falta de 

planejamento prévio do professor em relação ao que seria tematizado, ou seja, o 

professor partia exclusivamente do interesse dos alunos. Com o avanço tecnológico 

e científico transcorridos, ampliaram-se as exigências do trabalho pedagógico em 

sala de aula, pois os alunos passaram a ter acesso a uma realidade tecnológica e 

científica diferente daquele contexto do início do século XX, acrescendo-se um 

planejamento intencional por parte do professor que possibilitasse aos alunos gerar 

novos interesses. 

A realidade educacional escolar atual torna necessária “uma sistematização e 

um planejamento contínuo das diferentes atividades a serem desenvolvidas por 
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crianças, adolescentes e jovens, ao considerar diversos contextos sócio-culturais, 

que se compreenda e se dê espaço para os modos diferenciados de 

construção/apropriação de conhecimentos por parte daqueles que freqüentam a 

escola” (BELLO, idem, p. 30). Para Bello (idem), em referência à educação 

matemática, podem-se encontrar, na ampliação das idéias e dos esquemas da 

modelagem matemática, muitos princípios para a organização e prática do que hoje 

é entendido como uma pedagogia de projetos interdisciplinar. Para este autor (idem, 

p. 33), o desenvolvimento de um trabalho de ensino de matemática fazendo uso da 

modelagem implica ver a matemática como uma estratégia de ação, em que as 

estruturas matemáticas são um recurso a mais para a organização de idéias e 

conceitos a serem explorados e investigados. Essa organização pode ser 

formalizada através de um processo de modelagem; este pode ser visualizado, de 

modo simplificado, no seguinte esquema: 

Escolha do tema 

⇓  

Formulação de problemas, hipóteses, pressupostos 

⇓  

Coleta de dados (pesquisa de laboratório, métodos, bibliografia) 

⇓  

Elaboração de modelos matemáticos 

⇓  

Resolução dos modelos (teoria matemática, processos numéricos, deduções lógicas) 

⇓  

Alternativas de solução (interpretação, validade do modelo frente aos dados reais) 

⇓  

Compreensão, explicação, análise, previsão, decisão da situação real. 
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Nessa perspectiva, há um envolvimento do aluno com a temática, 
desenvolve-se sua atitude crítica e flexível perante a realidade, incentiva-se 
o interesse pela ciência e tecnologia, incentiva-se a criatividade e 
impulsiona-se os alunos para a elaboração e manifestação de formas 
próprias de explicar e conhecer. Certamente, o ensino da matemática no 
pano de fundo das relações e das problemáticas sociais mais amplas, deve 
contribuir para uma melhor compreensão do conhecimento matemático e 
para a formação crítica do cidadão (BELLO, 2003, p. 33). 

A realização de projetos na escola envolve uma proposta interdisciplinar e de 

aprendizagem dificilmente compreendida pelos docentes. De acordo com Bello 

(idem), essa perspectiva metodológica traz sérias dificuldades, que passam pela 

escolha dos temas, pela problematização e, principalmente, no caso da matemática, 

pela “limitação em torno do conteúdo específico restrito muitas vezes a questões 

elementares”. 

Bello (idem) referencia que o trabalho com projetos deve favorecer ao 

professor o uso de estratégias de ensino diversificadas para uma organização dos 

conteúdos em associação direta a uma realidade sociocultural, bem como uma 

planificação por parte do docente que seja intencional, pois as atividades deverão 

estar dotadas de unidade e sentido. Essas estratégias podem ser organizadas 

dentro de um PPE48, em que o professor justifique a escolha do tema selecionado 

por ele, enfatizando a ação problematizadora, pois “a problematização deve, 

portanto, exigir respostas, sustentar interações, objetivar o tratamento do assunto”. 

Da mesma forma, o professor “deverá prever a possibilidade da realização de 

estratégias pedagógicas de ensino específicas a serem utilizadas para a 

construção/apropriação dos diferentes conhecimentos e o tempo necessário a esta 

construção” (idem, p.36). Recomenda-se, ainda, que o professor estabeleça a 

relação que estas guardam com as competências e habilidades definidas pelos 

PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) para o ciclo ou ano de estudos 



59 

respectivos. Assim mesmo, é importante que se estabeleçam critérios e 

instrumentos de avaliação de acordo com os objetivos, com o conteúdo estudado e, 

principalmente, com a natureza da atividade que foi desenvolvida. 

Igualmente, exigem-se, dos professores envolvidos, conhecimentos sólidos 

sobre sua disciplina e inter-relações possíveis com outras. Para finalizar, Bello 

(2005, p.52) ressalta “que o trabalho com projetos requer um comprometimento e um 

envolvimento do docente com a possibilidade de criar ambiente e/ou espaços 

escolares nos quais, além de se buscarem dados e informações, exista a 

oportunidade de se construir conhecimentos, desenvolverem habilidades e, 

principalmente, formar cidadãos críticos com potencial de análise da sua realidade 

social e cultural”. 

A partir das considerações historicamente citadas e buscando desenvolver o 

pensamento crítico49 sobre a prática em educação matemática por projetos (contexto 

de atuação do professor e as implicações da dinâmica social sobre ele), relacionarei 

a ação docente crítica à qualificação profissional do professor de matemática. 

Entendo que o trabalho com projetos requer um enfrentamento a desafios não 

abordados no decorrer da formação profissional, mesmo entre aqueles com 

formação aprofundada e consistente. Esse enfrentamento pode ser qualificado na 

medida em que, no processo de formação docente, seja oportunizado ao futuro 

educador o desenvolvimento do pensamento crítico. 

                                                                                                                                                                                     
48 Projeto Pedagógico de Ensino – Projeto para o desenvolvimento de temáticas, ações, atividades, estratégias dentro da sala de aula direcionadas ao 

tratamento dos conteúdos escolares. 

49 Conforme Kuhn (1999), o pensamento crítico é um processo pessoal construído em longo prazo e possui aspectos de caráter declarativo (âmbito 

metacognitivo, o sujeito raciocina sobre os conceitos, fatos e informações), procedimental (raciocínio estratégico, caracteriza-se por evidências e 

interpretações que contemplam e explicitam elementos teóricos) e de princípios (epistemológico, de característica mais complexa, o indivíduo analisa e 

promove afirmações completas e amplia sua interpretação a partir de evidências teórico-filosóficas). 
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Admitindo que o conhecimento não se constrói com plena independência de 
interesses, normas e valores humanos, Kuhn enfatiza que, no 
desenvolvimento do pensamento crítico, existe estreita relação entre teoria 
e fatos. Isso significa que os fatos, os temas, os acontecimentos deveriam 
apresentar-se de maneira problemática aos alunos e que grande parte do 
tempo escolar deveria estar centrada em potencializar, neles, a atenção 
para os elementos de referência e sua utilidade como ferramenta 
interpretativa teórico-conceitual (BAIRRAL, apud FIORENTINI e 
NACARATO, 2005, p. 51). 

Analisando as condições necessárias ao professor para que desenvolva uma 

pedagogia conectada à realidade e, além disso, prime por uma pedagogia em que a 

matemática esteja integrada às diferentes disciplinas no currículo escolar, há 

necessidade de repensar o que se entende por um educador matemático segundo 

essas perspectivas. Também é preciso verificar o que se tem produzido em termos 

de educação matemática por projetos nos últimos anos no Brasil, em relação à 

qualificação profissional do professor de matemática. 

Antes de aprofundar o estudo na formação de um educador matemático, 

convém salientar o que foi verificado quanto à qualificação profissional do professor 

de matemática envolvendo educação por projetos. Essa qualificação tem sido 

oportunizada a partir de propostas de formação continuada aos professores de 

matemática e de áreas afins. Exemplificarei essa proposta com o trabalho realizado 

por Caldeira e Meyer: “Educação Matemática e Ambiental: uma proposta de 

formação continuada – e de mudanças50” (ZETETIKÉ, 2001, p.155). 

Os cursos oferecidos, segundo Caldeira e Meyer (2001), têm como 

perspectiva a motivação dos professores e a modelagem de fenômenos, 

problematizando-se, a partir daí, o “estudo de situações da qualidade de vida 

próximas aos ambientes vital e profissional dos professores participantes”. O objetivo 

                                                           
50 RESUMO: Neste trabalho, descrevemos um curso dado a professores de escolas municipais de Campinas, SP. Este curso de Educação Matemática e 

Ambiental teve como objetivo dar aos professores a oportunidade de fazer uso do instrumental matemático na quantificação e entendimento de problemas 

de qualidade de vida da comunidade. Além de experiências em modelagem, trabalho de campo, etnomatemática e registro de dados, o curso provocou 

mudanças em algumas concepções importantes. Isto é discutido e ilustrado no texto. 
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é relacionar os temas a serem abordados com o conteúdo crítico, a distância crítica 

e o engajamento crítico, ou compromisso crítico (tríade de críticas de Skovsmose51). 

O trabalho inicia com vídeos motivacionais com temáticas sociais em que o 

professor tem oportunidade de discutir e relacionar as temáticas com as 

comunidades. Tem continuidade com aulas de modelagem matemática, enfatizadas 

pela contextualização histórica e relatos de experiências empíricas com modelagem. 

Nesse percurso, as professoras já conseguem constatar a necessidade de levar à 

sala de aula, por meio de atividades objetivamente quantitativas, preocupações com 

a qualidade de vida das suas comunidades.  

A partir da abordagem pelos ministrantes de como se faz uma pesquisa de 

campo, as professoras utilizaram diversas técnicas de registro “como ponto de 

partida para a elaboração de projetos que levasse em conta a quantificação de 

fenômenos ambientais em que estivessem presentes a vida da comunidade e as 

atividades da escola aí inserida” (idem, p.158). A elaboração desses projetos parte 

de uma concepção da matemática como ferramenta, em que a modelagem dos 

fenômenos a serem analisados possibilitará a compreensão das situações-problema 

relativas à qualidade de vida da comunidade. Com essa concepção, as professoras 

propunham aos alunos a discussão de situações-problema que deveriam partir 

deles, ficando a elas a responsabilidade da sua categorização. Tanto as professoras 

quanto os alunos assumiram uma postura crítica, exercendo sua cidadania. 

Essa postura crítica levou as professoras a formularem um problema que 

refletia a preocupação da comunidade e dos alunos. As hipóteses cogitadas 

                                                           
51Na década de 1980, surge o movimento da educação matemática crítica, que se preocupa com os aspectos políticos da educação matemática. Esse 

movimento tem como representante Ole Skovsmose (Department of Education and Learning, Aalborg University), que traz desafios à teorização social, à 

filosofia e à educação matemática. Conforme sua fala: “(...) eu tento observar a Matemática na sociedade. Em outros contextos, tenho desenvolvido essa 
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serviriam de motivação para introdução da modelagem matemática, ou seja, 

“resultados vindos das operações de medidas, de cálculos de área, de indivíduos 

por sanitário - entre tantos outros - deixavam de ser apenas respostas certas52 para 

se tornarem resultados com significados ambientais, descritivos da qualidade de 

vida” (idem, p.160). 

Na resolução do problema, a matemática foi utilizada como um meio de 

trabalho para posterior análise, isto é, a avaliação do resultado matemático foi 

concomitante à avaliação crítica da solução como possibilidade de resposta aos 

anseios da comunidade. Resumidamente, 

Parte-se de uma situação da realidade dos alunos e determina-se um 
problema ambiental (no sentido da qualidade de vida) que deverá ser 
modelado matematicamente e, como tal, compreendido de um novo modo. 
Nas tentativas de resolver os problemas que o modelo propõe, surgem os 
conteúdos matemáticos, as assim chamadas ferramentas matemáticas, 
meios para um fim maior – vida com qualidade (idem, p. 163). 

Ao final do curso, Caldeira e Meyer compararam as respostas das 

professoras com um mesmo questionário fechado realizado antes e depois do curso, 

constatando que ocorreram mudanças de postura e mudanças de concepção 

pedagógica, “passando de uma compreensão do professor como motivador-

transmissor53 a sua compreensão como orientador-motivador54”. 

Essa experiência nos permite ver a importância da qualificação profissional do 

professor no ensino-aprendizagem da matemática, pois o aluno passa a atuar como 

sujeito que constrói conhecimento matemático, e não como mero receptor de 

saberes transmitidos por outrem, enquanto o professor se vê como orientador-

                                                                                                                                                                                     
idéia em termos de poder formatador (formatting power) da Matemática. Veja, por exemplo, Skovsmose (1994). Embora a Matemática que estou 

considerando não seja pura no sentido de Hardy, certamente ela também não é trivial” (Skovsmose, 2005, p. 33). 

52 Grifo do autor. 

53 Grifo do autor. 

54 Grifo do autor. 
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motivador. Ambos reconstroem conceitos matemáticos e são parceiros de trabalho 

no processo de ensino-aprendizagem da matemática.  

2.2 INTERAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO ACADÊMICA E A 
PRÁTICA PEDAGÓGICA: ASPECTOS RELEVANTES À 
FORMAÇÃO DO EDUCADOR MATEMÁTICO 

A vida que vira existência se matematiza. Para mim, e eu volto agora a esse 
ponto, eu acho que uma preocupação fundamental, não apenas dos 
matemáticos, mas de todos nós, sobretudo dos educadores, a quem cabe 
certas decifrações do mundo, eu acho que uma das grandes preocupações 
deveria ser essa: a de propor aos jovens, estudantes, alunos homens do 
campo, que antes e ao mesmo tempo em que descobrem que 4 por 4 são 
16, descobrem também que há uma forma de matemática de estar no 
mundo (FREIRE, Paulo. Congresso Internacional de Educação Matemática. 
Sevilha, 1996)55. 

A proposta de Paulo Freire requer uma análise teórica e histórica, portanto, 

mais aprofundada, sobre alguns aspectos relevantes à formação do profissional da 

educação, sobretudo da educação matemática, dentro do sistema educacional 

vigente. Também requer que se veja como esses aspectos podem contribuir para a 

qualificação desse profissional, objetivando maior interação entre a formação 

acadêmica e a prática pedagógica, em que o professor possa oportunizar aos alunos 

condições de desenvolver processos em que matematizem o mundo. 

Antes da década de 70, as licenciaturas no Brasil eram constituídas de quatro 

anos de formação. Três deles eram dedicados à formação do conhecimento 

disciplinar específico, e o último ano tratava da transmissão de um conjunto de 

técnicas para abordagem dos conteúdos, ou seja, a didática (Modelo 3+1). 

A partir das reformas ocorridas desde então, a perspectiva de formar um 

educador, além de um professor com conhecimento específico e domínio de 

técnicas, implicaria algumas mudanças estruturais nas licenciaturas. Foram incluídas 

                                                           
55 Vídeo transcrito pela revista For the learning of Mathematics, v.17, n°3, p.7. November,1997. 
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disciplinas de sociologia e política educacional, mas ainda com ênfase na formação 

de conteúdo. 

Embora tenham provocado mudanças, ainda essas medidas não foram 

suficientes para integrar a teoria à prática pedagógica. Para isso, criam-se, na 

década de 80, as disciplinas integradoras, que se mantêm até hoje e têm como 

objetivo maior vincular as disciplinas de conteúdo e as disciplinas pedagógicas. 

Segundo Moreira e David (2005), a licenciatura em matemática, desde os 

anos 90, tem desenvolvido vários cursos com a intenção de qualificar a formação 

profissional e com a perspectiva de matemática escolar integradora. No entanto, 

raramente tem como foco as relações entre os conhecimentos matemáticos 

veiculados no processo de formação e os conhecimentos matemáticos associados à 

prática docente escolar. 

Todos os objetivos que o professor tem que atingir são fundamentados, em 

princípio, na sua formação como licenciado em matemática. Conforme as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o curso de Matemática (2001), “as habilidades e 

competências adquiridas ao longo da formação do licenciado em matemática, tais 

como o raciocínio lógico, a postura crítica e a capacidade de resolver problemas, 

fazem do mesmo um profissional capaz de ocupar posições no mercado de 

trabalho”. 

Seguindo ainda as Diretrizes, deseja-se que o licenciado em matemática 

possua, ao final da sua formação, visão de seu papel como educador e capacidade 

de inserir-se em diversas realidades, com sensibilidade para interpretar as ações 

dos educandos; visão da contribuição da aprendizagem da matemática à formação 

dos indivíduos para o exercício de sua cidadania; visão de que o conhecimento 
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matemático pode e deve ser acessível a todos; e consciência de seu papel na 

superação dos preconceitos, traduzidos pela angústia, inércia ou rejeição, que 

muitas vezes ainda estão presentes no ensino-aprendizagem da disciplina. 

Assim, sugere-se que o licenciado em matemática possa adquirir essas 

visões. Os cursos de licenciatura deverão ter em comum alguns conteúdos que 

compõem o currículo (proposto pelas IES56), tais como conteúdos matemáticos 

presentes na educação básica nas áreas de álgebra, geometria e análise; conteúdos 

de áreas afins à matemática, que são fontes de problemas e campos de aplicação 

de suas teorias; e conteúdos da ciência da educação, da história e filosofia das 

ciências e matemática.  

Há, ainda, como componente de formação, o estágio, guiado por profissionais 

de competências reconhecidas. Teoricamente, o estágio possibilitaria ao aprendiz 

desenvolver uma seqüência de ações em que se torna responsável por tarefas com 

graus de complexidade gradativos, tomando consciência dos processos formadores. 

Toda a estrutura dos cursos de licenciatura visa a desenvolver as 

competências e habilidades segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

cursos de matemática, Bacharelado e Licenciatura (2001): 

No que se refere às competências e habilidades próprias do educador 

matemático, o licenciado em Matemática deverá ter as capacidades de: 

a) elaborar propostas de ensino-aprendizagem de Matemática para a 

educação básica; 

b) analisar, selecionar e produzir materiais didáticos; 

                                                           
56 Instituições de Ensino Superior. 



66 

c) analisar criticamente propostas curriculares de Matemática para a educação 

básica; 

d) desenvolver estratégias de ensino que favoreçam a criatividade, a 

autonomia e a flexibilidade do pensamento matemático dos educandos, 

buscando trabalhar com mais ênfase nos conceitos do que nas técnicas, 

fórmulas e algoritmos; 

e) perceber a prática docente de Matemática como um processo dinâmico, 

carregado de incertezas e conflitos, um espaço de criação e reflexão, onde 

novos conhecimentos são gerados e modificados continuamente; 

f) contribuir para a realização de projetos coletivos dentro da escola básica. 

Na formação do licenciado em matemática, há a intencionalidade de formar 

profissionais capazes de organizar situações de aprendizagem em que o futuro 

professor seja capaz de tornar-se um profissional. Segundo Perrenoud (2002), só 

será possível formar profissionais considerando-se o caráter sistêmico de sua tarefa 

e de seu ambiente. Isso leva a crer que é necessário que ao licenciado seja 

oportunizada, pelos seus formadores, a interação entre ele e a matemática escolar e 

entre ele e a matemática científica – uma maior interação entre a formação 

acadêmica e a prática pedagógica. 

Temos como noção de matemática escolar a concepção de dois autores: a) 

Chevallard (1991, apud MOREIRA e DAVID, 2005, p. 18), para quem o saber 

ensinado se dá através da transposição didática: “o trabalho que transforma um 

saber a ensinar em um objeto de ensino”, sugerindo uma concepção de matemática 

escolar dominada pela matemática científica, diminuindo sensivelmente a ação da 

prática docente e da própria cultura escolar; b) Chervel (1990, apud MOREIRA e 
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DAVID, 2005, p. 19), que enfatiza a importância da pedagogia constituinte das 

disciplinas como “elemento que transforma os ensinos em aprendizagens”, 

concebendo a matemática escolar a partir da instituição escolar, desconsiderando as 

inferências externas que possibilitam essa construção. 

No sentido dado por Moreira e David (2005) a matemática escolar é um 

conjunto de saberes veiculado à ação pedagógica, concepção essa que diverge das 

concepções de Chevallard e Chervel. Aqui, faz-se necessário um breve comparativo 

entre a matemática escolar e a matemática científica em termos de processo de 

formação profissional na licenciatura e dos aspectos que as diferenciam. 

Para Moreira e David (2005), a matemática científica (matemática acadêmica) 

refere-se a “um corpo científico de conhecimentos”, e a matemática escolar refere-se 

“ao conjunto dos saberes validado, associados especificamente ao processo de 

educação escolar básica em matemática”. O desenvolvimento dessas concepções 

se dá no decorrer das práticas do matemático e do professor de matemática. 

A prática do matemático necessita de uma linguagem formal, lógica, dedutiva, 

que possibilite a generalização de conceitos a um grupo cada vez mais amplo de 

objetos e de estruturação axiomática, ampliando a necessidade de uma forma 

gradativa de abstração, constituindo-se como valores imprescindíveis à construção 

do conhecimento matemático. Este é visto como um sistema formal-dedutivo, pois “o 

fazer matemática dos matemáticos é então visto como o modelo normativo, que 

deve ser seguido em sala de aula pelos professores para que os alunos possam ir 

vivenciando aos poucos a experiência desse matemático/professor” (BORBA, 1993, 

p. 44). Transpor essa prática ao contexto escolar mostra-se insuficiente, já que, de 
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certa forma, desconsidera o processo educativo e o processo cognitivo de 

interiorização dos conceitos. 

Já a prática do professor de matemática envolve, além dos aspectos formais, 

a aprendizagem, mais especificamente, o desenvolvimento de uma prática em que 

seja oportunizada ao aluno a construção do conhecimento matemático, com 

aplicabilidade dentro e fora do contexto escolar. Os valores imprescindíveis ao 

desenvolvimento dessa prática envolvem estratégias didáticas e conceituais que 

busquem a reestruturação dos conceitos, que considerem o conhecimento prévio do 

aluno, que oportunizem a interação com o conhecimento por meio da abstração e 

generalização construídas no processo ensino-aprendizagem. 

Historicamente, percebo que o desenvolvimento da ação pedagógica do 

professor de matemática tem sido orientado para a execução de processos de 

aprendizagem sustentados na reprodução. Mais especificamente, o professor tem 

como estratégia de ensino o aumento quantitativo de conteúdos, uma concepção de 

ensino em que o professor fornece os dados e o aluno os acumula, caracterizando, 

segundo Freire (1987), uma “educação bancária”. 

Essa concepção tem contribuído para referenciar a matemática científica na 

formação do professor, em que o ensino é reduzido à dimensão das fórmulas, dos 

algoritmos e da narrativa do professor ao aluno. “Quanto mais vai enchendo os 

recipientes com seus depósitos, tanto melhor educador será. Quanto mais 

docilmente se deixem encher, tanto melhores educandos serão” (FREIRE, 1987, p. 

58). Há um reducionismo do ensino da matemática científica, adaptada ao contexto 

escolar, reforçando a dicotomia entre formação e prática do professor. 
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Embora, no decorrer da história, a educação escolar tenha sido considerada 

um subconjunto da matemática acadêmica, percebe-se a necessidade de relacionar 

o conhecimento específico aos demais saberes profissionais docentes. Amplia-se, 

assim, a possibilidade de qualificação profissional, pois muitas vezes o licenciado se 

depara com problemas que não teve oportunidade de discutir na sua formação. 

Pode-se relacionar a importância da concepção pedagógica do professor com 

a sua prática, relação exemplificada pela pesquisa desenvolvida por Silva, em que o 

autor entrevista alguns professores, intencionalmente escolhidos, para descobrir 

como dizem organizar o conhecimento e qual o paradigma que seguem durante seu 

processo de ensino: 

Entrevista 10 (Professor de matemática I): Tu achas que os alunos 
aprendem quando aplicam a fórmula? Podem criticar o que eu faço, mas 
quando os alunos aprendem a fazer um exercício bem feito, vejo que fazem 
facilmente os demais em que eu troco elementos e mudo as variáveis 
porque aprenderam bem a aplicação da fórmula e estão atentos ao modo 
de como fazer (SILVA, 2005, p.88). 

Segundo Silva, o que se vislumbra na fala do professor é a reprodução de um 

procedimento estanque. No decorrer da pesquisa, cita-se a correlação entre a ação 

e a prática: “(...) vê-se que a preocupação é a de cumprir exigências do sistema 

escolar. O objetivo implícito em praticamente todos os instrumentos de avaliação 

coletados por esta pesquisa é o de verificar a memorização dos conteúdos 

programáticos aplicados” (SILVA, 2005, p. 90). 

De acordo com Moreira e David (2005), a formação matemática na 

licenciatura57, sob a perspectiva da matemática acadêmica, não considera questões 

da prática escolar que não se identifiquem com essa perspectiva, deixando de 

relacionar o conhecimento matemático desenvolvido no contexto escolar com o 

                                                           
57 Faço questão de salientar a formação matemática na licenciatura por haver outras formas de formação de professores de matemática, tais como a de 

engenheiros (de todas as áreas), economistas, administradores, pedagogos, enfim, profissionais de outras áreas que possuem a sua formação matemática 

desenvolvida no exercício de outras profissões. 
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conhecimento matemático que se estrutura no processo de formação. A partir daí, 

há necessidade de um redimensionamento da formação matemática na licenciatura; 

conseqüentemente, surge o questionamento sobre os papéis da matemática 

científica e da matemática escolar no processo de formação do educador 

matemático. 

Segundo Schulman (1986), para se ensinar Matemática, requer-se de quem 
exerce essa função, um domínio de conhecimento diferente do exigido para 
ser matemático. Ele distingue três categorias de saber, o da disciplina, o 
pedagógico-disciplinar e o curricular, e ele dá uma importância especial ao 
saber pedagógico disciplinar por considerar que esse saber trata das 
questões de ensino-aprendizagem, isto é, da forma como o professor 
aborda os conteúdos matemáticos em sala de aula, sobre diversos 
contextos e de que maneira os alunos os apreendem. (...) No entanto se faz 
necessário, sobretudo, um conhecimento epistemológico do assunto a ser 
estudado, que garanta ao professor uma autonomia intelectual que o torne 
capaz de construir seu próprio currículo, e de fazer a mediação entre o 
conhecimento historicamente construído e o que realmente fará parte da 
construção escolar pelos alunos dentro de uma perspectiva social e cultural 
(PAIVA, 2002 p. 97). 

2.3 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PROFESSOR DE 
MATEMÁTICA: CONSTRUÇÃO DE UM EDUCADOR 
MATEMÁTICO 

Para que o professor exerça um papel ativo como educador, considero que 

ele produz e utiliza saberes específicos à sua profissão – parto do princípio de que o 

professor é um mediador da cultura e do saber escolar. Considero, ainda, 

fundamental a subjetividade do professor no exercício desses saberes, na 

qualificação do ensino e na organização do trabalho docente da escola. 

“Damos aqui à noção de saber um sentido amplo, que engloba os 

conhecimentos, as competências, as habilidades (ou aptidões) e as atitudes, isto é, 

aquilo que muitas vezes foi chamado de saber, saber-fazer e saber-ser” (TARDIF, 

2002, p. 255). O professor tem sua ação mobilizada em função de objetivos 

diferentes: motivar os alunos; disciplinar e gerir a turma; promover a aprendizagem 

da matemática; ter uma metodologia coerente com a proposta pedagógica da 
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escola; proporcionar um ambiente adequado, etc. No entanto, vemos que muitos 

professores, mesmo tendo uma formação acadêmica expressiva, não conseguem, 

com suas competências e conhecimentos, atingir os objetivos a que se propõem no 

exercício da sua prática. 

O professor é um tipo de profissional que necessita ser autônomo no seu 

aperfeiçoamento, pois está em constante contato com diferentes exigências 

advindas do contexto social, político, acadêmico, escolar. Enfim, é um profissional 

que deve estar preparado para a qualificação contínua e progressiva, pois tem que 

ser, na complexidade do sistema educacional em que está inserido, responsável 

pela identificação dos saberes a serem construídos. Assim, esse professor buscará, 

por meio do desenvolvimento profissional, qualificar-se na sua ação docente. 

A noção de desenvolvimento profissional é uma noção próxima de 
formação, não sendo equivalente. Para João Ponte, na formação o 
movimento é de fora para dentro, cabendo ao professor absorver os 
conhecimentos que lhe são transmitidos, enquanto que no desenvolvimento 
profissional o movimento é de dentro para fora, na medida em que os 
professores tomam as decisões em relação às questões que querem 
considerar e aos projetos que querem desenvolver. Dessa forma, o 
professor, segundo Ponte (1994), é objeto na formação mas é sujeito no 
desenvolvimento profissional (PAIVA, 2002., p.98). 

Entendo como responsabilidade do professor o seu desenvolvimento 

profissional em relação à sua prática; no entanto, compreendo, como professora de 

matemática, que há uma responsabilidade das licenciaturas e da formação 

continuada em possibilitar aos (futuros) professores que se constituam em 

profissionais reflexivos. Essa construção é um processo e como tal requer 

desenvolvimento, ou seja, desde o início do curso de licenciatura, os futuros 

professores deveriam ter acesso à prática discente. No sentido dado por Tardif 

(1997), um professor é considerado um profissional que constrói dialeticamente seu 

conhecimento, vinculado à teoria que o embasa, pois ele “reflete ao planejar a ação, 

durante essa ação e após essa ação”. 
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É necessário que o estudante passe a vivenciar experiências de aula, em 
parceria com colegas e/ou professores, o mais cedo possível, em seu curso 
de formação, tendo oportunidades para discutir, avaliar e redimensionar as 
experiências vividas por si e pelos colegas, desenvolvendo-se como 
profissionais reflexivos (SCHÖN, 1987; ZEICHNEIR, 1993; apud 
GONÇALVES e GONÇALVES, 1998, p.79). 

O professor de matemática comprometido com o seu aperfeiçoamento e 

considerado apto a uma qualificação profissional contínua e progressiva deverá ter 

uma visão abrangente. Para tanto, a proposta de Beatriz D’Ambrósio (1994) indica 

quais as visões que esse profissional do século XXI deverá possuir para atingir a 

qualificação; ei-las: a) visão do que vem a ser a matemática; b) visão do que 

constitui a atividade matemática; c) visão do que constitui a aprendizagem 

matemática; d) visão do que constitui um ambiente propício à aprendizagem da 

matemática. Tais visões permitem relacionar a prática desses profissionais aos 

saberes constituídos por eles durante a sua formação e no exercício da sua ação 

docente. 

No exercício da ação docente, o profissionalismo de um professor é 

caracterizado por um conjunto de competências que lhe permitem mobilizar seus 

conhecimentos em uma determinada situação, ou seja, “as competências são ao 

mesmo tempo, de ordem cognitiva, afetiva, conativa e prática” (PERRENOUD, 1998, 

p.12). Isso possibilita a qualificação desse profissional de acordo com as visões que 

ele vai construindo, pois estas embasam a sua constituição como docente. 

Alguns autores têm estabelecido relações entre a visão filosófica da 

matemática e a prática pedagógica na análise da sua qualificação. Relacionam a 

prática do professor com a visão filosófica que ele tem da matemática. Essa visão do 

que vem a ser a matemática parte de uma concepção que, segundo Ernest (1985, 

apud CURY, 1994, p. 63), se divide em duas correntes opostas: a concepção 

absolutista, que vê a matemática como domínio do conhecimento incontestável, e a 
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concepção falibilista, que vê a matemática como uma atividade humana que cresce 

através das críticas e correções feitas pela comunidade matemática. 

Essas concepções propostas por Ernest são apresentadas como a 

contraposição respectiva entre o ensino de matemática como produto e como 

processo. A matemática vista como produto enfatiza as demonstrações de teoremas, 

práticas de exercícios rotineiros e a busca da verdade absoluta, relacionando essa 

visão com a prática da execução de processos de aprendizagem sustentados na 

reprodução. Podemos ter como parâmetro a pesquisa realizada por Silva (2005), em 

que há uma formalização do pensamento em função de um ideal científico que 

proíbe qualquer possibilidade de invenção pelo aluno: 

Entrevista 01 (professor de Matemática II): Como tu inicias a introdução 
de um conteúdo? Bom, eu faço sempre uma explicação e dou o exemplo. 
Acho fundamental porque ali tu direcionas o pensamento do aluno e vai 
mostrando passo-a-passo como ele resolve as coisas. Depois dou exercício, 
aí este é o momento deles usarem a criatividade e desenvolverem-se para 
resolver os problemas. Depois faço uma correção bem feita, porque muitos 
professores dão só as respostas, mas eu acho importante corrigir em 
detalhes porque aí tu tiras as dúvidas e pode explicar onde foi que o aluno 
errou (SILVA, 2005, p. 58). 

Há, ainda, uma análise realizada por Silva (2005, p. 59) em que “(...) tal 

abordagem retira qualquer possibilidade sistêmica para o conhecimento, pois a 

reprodução elimina o erro construtivo (...). Impor um modelo é impedir o caráter 

construtivo do conhecimento enquanto totalidade”. 

Sem a intenção de fazer uma análise estreita, estabeleço a relação entre a 

visão absolutista do professor e a sua prática a partir da ênfase dada ao treinamento 

técnico, transmitindo um conhecimento estável, hierarquicamente estruturado, em 

que cada conteúdo depende dos anteriores, não atingindo, assim, a qualificação do 

ensino-aprendizagem de matemática. Segundo Caldeira e Meyer (2001), a aula de 

matemática na qual o professor transmite conteúdos, em que ele exerce uma 

pedagogia em que o professor é sujeito-transmissor e o aluno é assistente-objeto, só 
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resta ao aluno ouvir, escrever e repetir até reproduzir conceitos, caracterizando o 

professor como motivador-transmissor58. Conforme Freire (1996, p. 37), “transformar 

a experiência educativa em puro treinamento técnico é amesquinhar o que há de 

fundamentalmente humano no exercício educativo: o seu caráter formador”. 

Buscando-se relacionar, sem fragmentar, essa concepção do professor de 

matemática aos saberes constituídos por ele, neste caso, na sua ação docente, 

pode-se verificar que não há uma inovação curricular, ou seja, o professor tem um 

conhecimento sobre a matemática que não lhe permite criar novas estratégias de 

ensino. Para Melo, esse saber refere-se à categoria de conhecimento referenciado 

por Shulman (1996) como o saber do professor da matéria que ensina. Esse 

conceito é ampliado por Fiorentini, Souza Jr. e Melo (1998, apud MELO, 2005, p. 

38), destacando que o domínio desse tipo de conhecimento pelo professor não deve 

ser: 

(...) apenas sintático (regras e processos relativos) do conteúdo, mas 
sobretudo substantivo e epistemológico (relativo à natureza e aos 
significados dos conhecimentos, ao desenvolvimento histórico das idéias, ao 
que é fundamental e ao que é secundário, aos diferentes modos de 
organizar os conceitos e princípios básicos da disciplina, e às concepções e 
crenças que os sustentam e legitimam). 

Em contrapartida, Ernest aponta a matemática vista como processo 

(concepção falibilista) como uma perspectiva de ensino em que há a possibilidade 

de refutar e corrigir os conceitos matemáticos e, simultaneamente, desenvolver a 

capacidade crítica dos alunos. 

Embora o foco desta dissertação não esteja no processo de aprendizagem do 

aluno, é fundamental que se possa relacionar a prática pedagógica do professor a 

esse aluno, por entender-se que a interação entre eles servirá de diagnóstico para 

posterior análise. 

                                                           
58 Grifo dos autores. 
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Pode-se ter como parâmetro a pesquisa realizada por Grando, Marasini e 

Muhl (2002), que definiram e testaram princípios para a geometria de 5ª a 8ª séries 

em duas escolas do município de Passo Fundo, no projeto denominado Processo de 

validação de princípios pedagógicos para o ensino de medidas espaciais no nível 

fundamental. Citarei uma das atividades realizadas pelas pesquisadoras em que 

estas oportunizaram aos alunos a formação do conceito de metro e de seus 

submúltiplos, propondo a construção de um metro com barbante e canudinhos: 

No barbante, representando o comprimento de um metro, foram sendo 
colocados canudinhos representando os decímetros; substituindo um 
decímetro, foram colocados canudinhos menores, representando os 
centímetros; dos centímetros chegou-se ao conceito de milímetro. Por 
extensão desses conhecimentos e, sobretudo, da relação matemática 
identificada entre as diferentes unidades já estudadas, os conceitos de 
hectômetro e de quilômetro foram abordados. Dessa forma, foram sendo 
discutidas as idéias subjacentes à relação matemática que existe entre as 
unidades de comprimento, o que faz parte do processo de formação de 
conceitos como um sistema de conhecimentos (GRANDO, 2002, p. 108). 

Analisando a experiência empírica realizada, relaciono a visão da matemática 

como processo à ação pedagógica desenvolvida pelas professoras. Elas tinham 

como objetivo investigar quais os princípios pedagógicos mais significativos para o 

ensino de geometria. Constataram que, “através dos processos de análise e de 

síntese, os estudantes foram fazendo abstrações e generalizações particulares 

quanto à relação existente entre as unidades de comprimento, tendo como 

referência o metro”. Tal ação pedagógica concebe o professor como orientador-

motivador, concepção descrita por Caldeira e Meyer (2001) como a do professor que 

motiva o aluno, atingindo uma situação em que este quer aprender e tem 

consciência de que precisa aprender. 

Todo o processo investigatório, aplicado por meio de testagem e avaliação, 

apontou a validade dos princípios identificados como os mais significativos. São 

eles: 
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1) necessidade de contextualizar o conhecimento matemático; 

2) a interação social contribui para a mediação do conhecimento; 

3) a aprendizagem leva ao desenvolvimento mental; 

4) necessidade de dominar as idéias essenciais da matemática e  

5) formação de conceitos como um sistema de conhecimentos.  

Trago aqui novamente o saber do professor sobre a matemática em relação à 

sua prática. A análise da investigação realizada pelas professoras Grando, Marasini 

e Muhl permite verificar que elas têm um saber sobre a matemática que possibilita 

evoluir, não é estático, havendo uma reflexão epistemológica sobre o conteúdo de 

ensino. 

Embora deva considerar as relações estabelecidas, acredito que não 

podemos associar, de maneira restrita, a ação pedagógica do professor de 

matemática como mais qualificada somente a uma determinada concepção que este 

tenha sobre a matemática, e sim a um movimento sistêmico constituído por vários 

saberes. Há de se considerar que “(...) um determinado professor, com uma 

determinada concepção de matemática, pode agir de maneira diferente em relação a 

turmas diversas, devido às influências dos alunos, da Instituição, dos colegas ou da 

realidade sócio-econômica de cada escola” (CURY, 1994, p.67). 

Ainda, professores com concepções filosóficas diferentes podem agir de 

maneira semelhante se submetidos ao mesmo tipo de influência, gerada por fatores 

citados anteriormente. Também a qualificação na sua formação possibilitará uma 

tomada de decisão. Para D’Ambrósio (2005), é importante que o professor tenha um 

conhecimento profundo de matemática para que possa tomar decisões em relação à 
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sua prática de ensino, ou seja, esse conhecimento na ação pedagógica é 

caracterizado “pela habilidade do professor em descrever a compreensão do aluno, 

baseando-se numa renegociação de seu próprio conhecimento matemático”. A essa 

habilidade, relaciono o saber didático-pedagógico da matemática. A esse saber, 

juntamente com o conhecimento da matéria, Shulman (1986; FIORENTINI, SOUZA 

e MELO, 1998; apud MELO, 2005, p. 40) dedica atenção especial: 

Embora reconheça a existência de um conhecimento pedagógico de ensino 
não atrelado à matéria propriamente dita, Shulman chama atenção para o 
conhecimento pedagógico da matéria, o qual explora articuladamente, sem 
dicotomizar, o conhecimento que é objeto de ensino/aprendizagem e os 
procedimentos didáticos (atividades, exemplos, contra-exemplos, analogias, 
explicações, ilustrações, situações-problema, formas de representação...). 

Essa ação docente exige que o professor tenha um conhecimento mais 

complexo do que simplesmente o conhecimento operacional. Segundo Le Boterf 

(1997), possuir conhecimento ou capacidades não significa ser competente; é 

necessário estar flexível à realização de uma atividade matemática que promova a 

compreensão e a construção do conhecimento dos alunos. Essa visão de atividade 

matemática transcende aquela que se aprende num curso tradicional de conteúdo. 

É a partir do conhecimento das teorias da Matemática e da Educação que 
os alunos refletem sobre a prática pedagógica de forma a adquirir 
competências essenciais para o desenvolvimento de uma prática reflexiva e 
comprometida com as questões políticas, sociais e culturais da sociedade. 
Busca-se, portanto, a construção dos conhecimentos das disciplinas que 
compõem o currículo, das direções curriculares da educação brasileira, ao 
mesmo tempo que se procura construir os conhecimentos pedagógico-
disciplinares, levando-se em conta as experiências vivenciadas pelos alunos 
ao longo de sua formação (PAIVA, 2002., p. 99). 

A visão de atividade matemática como construção pode ser desenvolvida 

durante a formação dos professores, pois, como alunos, poucos tiveram professores 

que renegociavam o conhecimento matemático. Isso nos remete à dificuldade de 

transpor a teoria à prática – ou seja, o futuro professor que, como aluno, aprendeu a 

matemática científica, estará disposto a desenvolver uma habilidade que o prepare a 
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exercer a matemática escolar desejada? Em que momento esse futuro professor 

constrói saberes didático-pedagógicos da matemática? 

O convívio com esses profissionais59 nos levou a fazer um diagnóstico dos 
problemas relativos à formação inicial dos professores que ensinam 
matemática: i) os cursos de uma forma geral privilegiam somente as 
disciplinas específicas (durante 3 anos); ii) as disciplinas pedagógicas são 
dadas ao final do curso, em um ano, sem qualquer ligação com o ensino da 
Matemática, sendo separadas das demais disciplinas até fisicamente; iii) a 
realidade escolar não é observada pelos futuros professores e muito menos 
analisada e discutida, não havendo espaço para reflexão sobre os 
problemas educacionais brasileiros; iv) o estágio é desvinculado de uma 
reflexão sobre as questões educacionais e sobre a problemática de sala de 
aula; iv) as crenças e concepções desses alunos, futuros professores, não 
são consideradas nem discutidas, não propiciando uma formação reflexiva; 
iv) o ensino não parte do conhecimento prévio desses alunos, que já 
cursaram todo o ensino fundamental e médio e, além disso, não leva em 
consideração que a maioria deles já possui experiências profissionais como 
professores (PAIVA, 2002., p. 95). 

Descrevo a seguir a aplicação de um Curso de conteúdo matemático para 

futuros professores60, desenvolvido a partir de um projeto que utiliza a “análise do 

trabalho de classe como um mecanismo para incentivar o futuro professor a buscar 

novas dimensões para seu conhecimento de matemática” (D’AMBRÓSIO, 2005, 

p.23), com a intenção de relacionar a construção de alguns saberes durante o 

processo de formação na licenciatura. 

O referido curso parte de três estratégias pedagógicas: 1) a resolução de 

problemas em pequenos grupos (formados por futuros professores); 2) análise do 

trabalho das crianças; 3) análise do trabalho de alunos (futuros professores) via e-

mail. A primeira estratégia parte de um problema61 que desafia matematicamente; 

resolve-se o problema em pequenos grupos e apresentam-se as diferentes soluções 

encontradas. Conforme D’Ambrósio, durante o trabalho, surgem questões de 

natureza pedagógica que “desequilibram o futuro professor e seu conjunto de 

crenças e valores quanto à natureza da atividade matemática”, da mesma maneira 

                                                           
59 Professores da rede pública e alunos da licenciatura em matemática estudavam e produziam materiais didáticos orientados pelos professores do 

Laboratório de Ensino e Aprendizagem de Ciências e Matemática (Leacim). 
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que surgem questões relacionadas à insegurança de expor os diferentes 

conhecimentos matemáticos e à disponibilidade de tempo relacionado ao currículo. 

A segunda estratégia parte da utilização de um vídeo de crianças62 resolvendo 

problemas de divisão, em que o futuro professor é desafiado a utilizar a matemática 

formal para compreender a matemática de seus alunos. Conforme D’Ambrósio, os 

futuros professores apresentam dificuldades em descrever a compreensão das 

crianças, pois eles mesmos têm apenas a compreensão de regras e procedimentos. 

A análise do trabalho das crianças serve como “catalisador para o desenvolvimento 

de conceitos e idéias matemáticas, oferecendo, ainda, a oportunidade de questionar 

as limitações de uma compreensão voltada aos procedimentos do conteúdo 

matemático” (2005, p.27). 

A terceira estratégia é utilizar um componente eletrônico pelo qual os futuros 

professores se comunicarão com alunos de 6ª série do ensino fundamental. A 

proposta parte da solução de alguns problemas resolvidos simultaneamente pelo 

futuro professor e seu aluno virtual, sendo que este envia ao seu “professor” a 

explicação e a justificativa de sua solução ao problema proposto. O futuro professor 

deve analisá-la e tentar compreendê-la. Conforme D´Ambrósio, “este é o primeiro 

passo para construir um modelo refletindo a compreensão da matemática dos alunos 

e para, em seguida, planejar um episódio de ensino tomando esse modelo como 

ponto de partida”. 

Toda a experiência sintetizada acima permite questionar se, no decorrer da 

formação do professor, as experiências interativas entre professor, aluno, 

                                                                                                                                                                                     
60 O curso descrito prepara professores para ensinarem matemática para crianças durante os seis primeiros anos do ensino formal. Os alunos serão 

licenciados para lecionar da 1ª à 6ª série do sistema escolar. 

61 Torre de Hanói - Fonte: PIAGET, Jean. A tomada de consciência. São Paulo: Melhoramentos e EDUSP, 1977. p. 172-178. 
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conhecimento e apoio pedagógico-teórico possibilitarão a qualificação profissional 

desse futuro professor. “A partir da análise do conhecimento do futuro professor, o 

formador cria um modelo de seu conhecimento e parte, então, para a criação de 

uma hipótese sobre a trajetória pedagógica a seguir” (SIMON, 1995; apud 

D’AMBRÓSIO, 2005, p. 31). 

Parece-nos que uma boa medida seria criarmos condições para que a 
experiência pedagógica do estudante começasse o mais cedo possível, em 
seu curso de licenciatura, pois aí teria um conteúdo prático para a sua 
reflexão sobre a prática, associada à teoria em estudo no âmbito 
universitário, tendo condições de discutir e questionar, auxiliado por seus 
professores e colegas. Isto, provavelmente, concorreria para que o 
estudante pudesse se tornar um profissional crítico, conhecendo a realidade 
e buscando compreender as suas causas. Esta prática ao longo do curso 
contribuiria, provavelmente, para a construção do conhecimento pedagógico 
do conteúdo, pois ocorreria constante avaliação e discussão dos conteúdos 
que estivessem sendo trabalhados, discutindo também, facilidades e 
dificuldades de ensino e aprendizagens encontradas, além de facilitar a 
formação de conhecimentos estratégicos, que são baseados na experiência 
(GONÇALVES e GONÇALVES, 1998). 

Verifica-se que há uma integração no processo de formação com a 

construção dos saberes docentes, não mais fragmentados neste ou naquele 

procedimento e/ou conhecimento, mas como unidade de ação para qualificação 

profissional do professor de matemática. Conforme Melo (2005), há quatro tipos de 

saberes fundamentais num processo de mudança curricular: saber do conteúdo de 

ensino; saber didático-pedagógico da matéria; saberes da experiência; saber 

curricular. 

Conforme visto anteriormente (MELO, 2005), a tarefa profissional do 

professor em sala de aula favorece a articulação entre o saber pedagógico e o 

conhecimento do conteúdo, propiciando a construção de outro saber, o saber 

curricular do professor. 

                                                                                                                                                                                     
62 SHIFTER, D., BASTABLE, V. & RUSSEL, S. J. Developing mathematical ideas: building a system of tens. (Video and casebook). Parcipanny, New Jersey 

: Dale Seymour Publications, 1999. 
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Os saberes curriculares, segundo Schulmann (1986) e Tardif, Lessard e 
Lahaye (1991), dizem respeito aos saberes dos professores acerca dos 
programas escolares e seus respectivos materiais (livros didáticos, 
propostas curriculares, jogos e materiais manipulativos, vídeos, softwares 
etc.), os quais são expressos na forma de discursos, objetivos, conteúdos e 
métodos, devendo ser aprendidos e aplicados pelos professores. 

Todos esses saberes podem ser construídos durante o processo de 

formação, preparando o futuro profissional para ter um posicionamento crítico em 

relação à sua ação docente, pois esses saberes não são estanques, eles se 

constituem constante e gradativamente de um patamar a outro de maior abrangência 

que o anterior. Para tal, o professor necessita ser reflexivo. Como profissional, os 

saberes constituídos durante sua formação servirão de base à reflexão do professor 

sobre sua prática cotidiana, ajudando-o a construir um saber complexo, que não se 

aprende na academia, e sim por cada um ao longo de anos de trabalho docente – o 

saber da experiência. Para Tardif, Lessard e Lahaye (1991, apud MELO, 2005, p. 

44), os saberes da experiência representam: 

(...) o conjunto dos saberes atualizados, adquiridos e requeridos no quadro 
da prática da profissão docente, e que não provêm das instituições de 
formação ou dos currículos. Esses saberes não se encontram 
sistematizados no quadro de doutrinas ou de teorias. Eles são saberes 
práticos (e não da prática: eles não se aplicam à prática para melhor 
conhecê-la, eles se integram a ela e são constituintes dela enquanto prática 
docente). Eles formam um conjunto de representações a partir das quais os 
(as) professores (a)s interpretam, compreendem e orientam sua profissão e 
sua prática cotidiana em todas as suas dimensões. Eles constituem, poder-
se-ia dizer, a cultura docente em ação.  

Segundo Melo (idem), muitas vezes os professores de matemática vivem uma 

tensão entre os saberes sobre os quais não têm domínio elaborado por especialistas 

e aqueles que eles tentam elaborar e mobilizar no exercício de suas práticas. “Nessa 

tensão, os professores tendem a valorizar e validar os saberes produzidos ao longo 

de sua prática educativa e os tomam como referencial tanto para avaliar sua 

competência ou desenvolvimento profissional ou produzir inovações curriculares em 

suas classes” (MELO, 2005, p.46), construindo-se, assim, como educadores – 

educadores matemáticos. 
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3 APRESENTAÇÃO DOS DADOS E DAS INQUIETAÇÕES  

Não é possível separar o eu pessoal do eu profissional, sobretudo numa 
profissão impregnada de valores, ideais e muito exigente do ponto de vista 
do empenho e da relação humana. Ser professor obriga a opções 
constantes, que cruzam a nossa maneira de ser com a nossa maneira de 
ensinar, e que desvendam na nossa maneira de ensinar a nossa maneira 
de ser (NÓVOA, António, 1992). 

Como foi referido na seção 1.5, “Participar pesquisando”, este capítulo 

apresenta as idéias, as trocas, os conhecimentos, enfim, aquilo que fez parte das 

interações entre as professoras de história e eu na prática pedagógica por projetos; 

as interações entre os alunos e eu; a interação entre alunos e algumas reflexões 

minhas como professora de matemática durante o desenvolvimento da educação 

matemática por projetos. A ordem dos temas discutidos, assim como a da 

apresentação das falas, corresponde, de alguma forma, à seqüência e às situações 

em que se desenvolveram. 

Assumindo a perspectiva de produção coletiva do conhecimento, as falas dos 

professores e dos alunos não serão objeto de interpretação e de justificativa neste 

capítulo. Neste momento, pretendo apenas apresentar as falas e os temas de 

discussão, que serão retomados e analisados no capítulo seguinte. 

A princípio, a apresentação das falas e os temas discutidos serão 

organizados na forma de narrativa, que corresponde a uma seqüência de situações 

que constituíram o projeto de matemática financeira, simultaneamente ao 

desenvolvimento da pesquisa. Convém salientar que os alunos serão identificados 

pela inicial do seu nome, conforme a sua fala no momento de interação; os grupos 

serão diferenciados por uma ordem numérica e crescente (G1, G2,..., G10), tendo 

ainda como forma de identificação a inicial do nome dos professores que 
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participaram da pesquisa. Portanto, no meio de diferentes falas63, serão percebidas 

três distinções: a fala do narrador, a fala dos alunos e a fala dos professores. 

Houve, ainda, na construção da narrativa, a inserção de trechos64 dos projetos 

realizados por alguns grupos com o objetivo de elucidar a matemática presente no 

desenvolvimento desses projetos, bem como a inserção das reflexões da professora 

sobre as suas ações, decorrentes do processo de aplicação da educação 

matemática por projetos, concluindo este capítulo com a apresentação das auto-

avaliações dos alunos em relação ao trabalho que desenvolveram. Distingue-se a 

fala da professora como participante no registro de interação entre ela e os demais 

integrantes da pesquisa (Professora Matemática - PM) do relato da ação docente da 

professora (Professora Karliúza - PK). O relato dessa ação se deu a partir da minha 

interpretação dos saberes para lidar com os imprevistos que surgiram no decorrer do 

projeto. Isso por que: 

Essas distinções são explicitadas, pois embora exista uma totalidade, uma 
unidade, uma inter-relação entre as mesmas, num contexto escrito como é 
uma dissertação ou tese, cria-se uma ambigüidade na interlocução 
(SOARES et al, 1992) e porque existem relações de poder e subordinação – 
conflito e tensão - em termos de reconhecimento e aceitação de diferentes 
vozes; que uma tese65, acredito, não tem o poder de reverter, mas a 
possibilidade de pôr em evidência (BELLO, 2000, p.93). 

Finalizando a apresentação dos dados, na forma de CD66, serão apresentados 

os projetos realizados pelos alunos em sua íntegra (sem correções), possibilitando 

ao leitor e a mim, como professora e pesquisadora, outras análises que inicialmente 

não foram cogitadas. 

A intencionalidade de usar a metodologia de projetos em matemática na sala 

de aula foi concretizada a partir de todo um planejamento conjunto, inicialmente 

                                                           
63 As falas serão apresentadas entre aspas. 

64 Os trechos foram selecionados na sua íntegra, sem correções de matemática e de português. 

65 Considero a dissertação em relação à pesquisa em questão. 

66CD é a abreviação de compact disc (disco compacto). É atualmente o mais popular meio de armazenamento de dados digitais. 
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entre PK e a coordenadora da área de ciências humanas na escola em que ambas 

trabalham, a professora R, e, posteriormente, entre M, R (professoras de história) e 

PK. Esse planejamento se deu a partir de uma discussão pedagógica, fora do 

contexto escolar, em que as professoras buscavam outras alternativas 

metodológicas para a qualificação do ensino-aprendizagem de seus componentes 

curriculares. 

A parceria de trabalho entre as professoras concretiza-se a partir de 

concepções comuns sobre a necessidade de oportunizar ao aluno a ação no 

processo de ensino-aprendizagem, desafiando-o na interação entre ele, o professor, 

o conhecimento que traz e o contexto social em que vive. Tem-se, ainda, como 

concepção comum, a necessidade de ação do professor na abordagem do 

componente curricular de forma integrada a outros componentes curriculares, 

enfatizando-se constantes trocas entre os professores e os integrantes da equipe de 

trabalho (alunos, equipe pedagógica, comunidade, proposta pedagógica da escola). 

O projeto da empresa ideal já tinha sido realizado na sala de aula em história, 

com um planejamento prévio entre as professoras de história, M e R, mas sem a 

abordagem da matemática. Na troca pedagógica entre as professoras, vislumbrou-

se uma possibilidade de aprofundamento conceitual de seus componentes 

curriculares, desafiando-as à aplicação de uma metodologia que integrasse vários 

conceitos, alguns específicos de cada área, outros contextualizados na sociedade 

em que vivem e outros, ainda, pertencentes às demais ciências. As concepções 

comuns e as intencionalidades pertinentes a cada professora, bem como a 

disponibilidade de fazer um planejamento em conjunto, enfatizando história e 

matemática, serviram de base à construção dos tópicos conceituais (pertencentes a 
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cada componente curricular) a serem abordados na construção do projeto da 

empresa ideal, transformando o projeto abordado em história. 

O planejamento inicial entre PK e a professora R foi feito fora da escola, 

utilizando sete encontros (aproximadamente 30 horas) na elaboração da 

problematização que desencadearia o início do trabalho. Essa problematização foi 

elaborada a partir dos enfoques de cada componente curricular, sistematizando uma 

série de tópicos que deveriam constar como requisitos mínimos na elaboração do 

projeto da indústria ideal. Na discussão dos enfoques, as professoras sentiram 

necessidade de compreender a abordagem teórica do outro componente curricular, 

podendo, assim, orientar o trabalho da colega no seu tempo de aula e deixando o 

aprofundamento das discussões para o professor especializado em cada área67. 

Relato PK: “Preciso estudar as leis trabalhistas, ter noções sobre a revolução industrial 

(nem lembro mais quando e por que aconteceu) para discutir as possíveis relações que 

surgirão com a política econômica atual. Nada disso está no planejamento trimestral da 8ª, 

muito menos a matemática financeira. E se [os alunos] quiserem fazer aplicações 

financeiras? Outra temática que preciso estudar. Como vou conciliar tudo isso?” 

Nesse planejamento, fez-se uma projeção em relação aos tempos68 que cada 

componente curricular disponibilizaria ao desenvolvimento do projeto. Inicialmente, 

projetaram-se dez tempos em matemática e cinco tempos em história69, intercalados 

com os conteúdos previamente selecionados (por área de trabalho: no planejamento 

anual e trimestral). 

                                                           
67 As falas da professora de história só serão relatadas quando pertinentes ao desenvolvimento do projeto, considerando como fundamental a importância 

do trabalho dos demais professores envolvidos na elaboração e no desenvolvimento do projeto. Porém, convém salientarmos o enfoque a ser investigado 

nesta pesquisa: a qualificação profissional do professor de matemática na educação por projetos. 

68  Os tempos a que me refiro são períodos de 55 minutos de cada componente curricular, reunindo cinco tempos na composição de cada turno (manhã ou 

tarde). Os componentes têm diferentes quantidades de tempos por semana, sendo que a matemática da 8ª série do ensino fundamental possui quatro 

tempos semanais, enquanto que história possui dois tempos semanais. 

69 O projeto de matemática financeira foi aplicado, a princípio, em três turmas de 8ª série, envolvendo a professora de matemática K, em dois turnos 

diferentes. Por essa razão, PK trabalhava no turno da tarde com a professora R e no turno da manhã com a professora M (professora de história da turma 

integrante da pesquisa). 
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Da mesma maneira que PM se sentiu desafiada a ampliar seus conceitos 

matemáticos e históricos para atender às possíveis demandas que a aplicação 

desse projeto exigiria, as professoras R e M também se sentiram desafiadas a 

compreender um pouco mais de economia e finanças. As três professoras trocaram 

materiais didáticos envolvendo os dois componentes curriculares (história e 

matemática), reunindo-se na escola e fora dela (disponibilidade de horário das 

professoras, não vinculado à carga horária como prestação de serviço à escola). 

Na interação das professoras com o conhecimento específico de cada 

componente curricular, surgiram muitos questionamentos quanto à maneira de 

problematizar junto aos alunos a construção da indústria ideal. Além dos tópicos 

específicos, questionava-se como os alunos poderiam estruturar o seu projeto 

enquanto grupo, desenvolvendo algo que desconheciam. Esses questionamentos 

levaram as professoras a buscar alternativas para ampliação da abordagem de 

conceitos específicos, ou seja, as professoras sentiram necessidade de procurar, no 

contexto social, profissionais que pudessem discutir com elas e com os alunos as 

implicações reais e legais para ser um empreendedor na nossa sociedade. 

Vislumbrava-se, assim, uma problematização mais ampla. 

A primeira providência tomada pelas professoras foi verificar, junto à equipe 

pedagógica, a possibilidade de solicitar a contribuição de profissionais vinculados de 

alguma forma ao contexto escolar, tais como pais, funcionários e cônjuges, sem 

ônus para a escola. A equipe pedagógica apoiou a idéia e disponibilizou às 

professoras o anfiteatro da escola para discussão entre o palestrante, as turmas e 

professoras, oferecendo também suporte técnico para a realização da palestra. 
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Depois de ter o apoio da escola, a professora M70 entrou em contato com um 

pai (via agenda escolar) que trabalhava com ações no mercado financeiro, 

solicitando uma entrevista com ela e PM. O pai mostrou-se satisfeito de poder 

contribuir com a educação dos jovens estudantes e ao mesmo tempo de estar 

inserido como profissional no cotidiano escolar do seu filho. As professoras 

conversaram separadamente com o pai, discutindo as abordagens específicas de 

cada componente curricular, ampliando os tópicos iniciais que seriam abordados na 

palestra e também enfatizando a necessidade de deixar um tempo a mais para o 

questionamento dos alunos. 

A palestra foi realizada no anfiteatro da escola, com a duração de dois 

tempos, em que o palestrante utilizou uma linguagem técnica, mas acessível à 

compreensão por parte dos alunos sobre como funcionava o mercado financeiro. A 

palestra abordou muitos conceitos matemáticos, como o cálculo de porcentagens, a 

análise do mercado financeiro, impostos, taxas e contribuições sociais (financeiras) a 

cargo do empregador, bem como o tipo de empresa, isenção fiscal, etc. 

As professoras ficaram satisfeitas com o resultado desse contato, pois 

propiciou para os alunos, para elas próprias e para a equipe pedagógica uma visão 

macro do mercado financeiro. Ao mesmo tempo, por ser uma abordagem técnica, 

exigiria de PM um trabalho específico em sala de aula, desenvolvendo os conceitos 

ali citados, para possibilitar aos alunos a construção de um projeto embasado 

teoricamente. Esses conceitos não faziam parte do currículo de matemática da 8ª 

série do ensino fundamental, e PM nunca tinha trabalhado com eles. 

                                                           
70Será citada somente a professora de história M no desenvolvimento do trabalho em sala de aula com os alunos por ela ser a professora da turma 

escolhida como integrante da pesquisa, mas todo o planejamento e reestruturação do trabalho foram realizados pelas três professoras (M, R e PK). 
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PK: “Revisar porcentagens, juros simples e compostos, tudo bem; consigo encaixar dentro 

dos conteúdos de 8ª, mas surgiram outros conceitos a abordar: impostos pagos pelo 

empreendedor, os impostos pagos pelo empregador, o que diferencia o tipo de empresa a 

ser escolhida, o que diferencia o tipo de sociedade a ser cogitada como opção pelo grupo. 

Será que terei tempo de pesquisar, aprofundar os conceitos e relacioná-los ao 

desenvolvimento do projeto em cada grupo e como abordar esses conteúdos de forma 

sistêmica?” 

As professoras reuniram-se novamente. PM falou às outras duas que 

precisaria de mais tempo do que foi planejado inicialmente, necessitando ainda de 

um suporte teórico para desenvolver tantos conceitos novos. As professoras de 

história combinaram com PM que trabalhariam mais duas semanas com a revolução 

industrial para que os alunos pudessem estabelecer relações ao final do projeto, 

enquanto isso, PM trabalharia, alternadamente, com o desenvolvimento de 

trigonometria e revisão de porcentagens. 

Antes de abordar a problematização71, a professora M e PM conversaram com 

os alunos sobre o desenvolvimento de um projeto conjunto, envolvendo história e 

matemática, que seria realizado em sala de aula. Seria necessário discutir, em um 

primeiro momento, a situação econômica e financeira das indústrias do nosso 

estado. Combinou-se que todos os aspectos que envolviam finanças e economia 

seriam discutidos com PM, pois havia necessidade de um embasamento técnico (a 

matemática) para estabelecer as relações entre o social, o econômico e o financeiro. 

PK: “Para que eu possa problematizar, orientando os possíveis questionamentos que virão 

a partir da necessidade de criação da empresa, os aspectos legais e estruturais ao 

desenvolvimento do projeto, preciso compreender como funciona uma indústria e quais os 

aspectos mínimos necessários à viabilização de seu funcionamento. Quem poderia me 

orientar nessa investigação? Uma empresa! O meu marido trabalha em uma empresa 

multinacional, poderia questioná-lo sobre os aspectos legais e sobre a estrutura que 

possibilita o seu funcionamento!” 
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PM reuniu-se com as outras professoras na hora do recreio72, na escola, 

falando sobre o seu questionamento ao marido sobre os aspectos estruturais para o 

funcionamento de uma empresa. Na troca de idéias, as professoras cogitaram a 

possibilidade de ele vir à escola, também como palestrante, para demonstrar como 

era uma empresa de verdade. Novamente, encaminhou-se à equipe pedagógica a 

viabilidade da idéia. A equipe aprovou, e ele aceitou o desafio. 

Os alunos foram encaminhados ao anfiteatro e, como o palestrante trabalhava 

em uma indústria que fabrica refrigerante, os alunos fizeram perguntas sobre outros 

tópicos, que não pertenciam nem à história, nem à matemática, tais como: a 

obesidade, a composição química dos refrigerantes, a distribuição das bebidas, os 

funcionários (se poderiam beber quanto quisessem), etc. Os alunos estavam cada 

vez mais curiosos para saber o que seria de fato o projeto a ser desenvolvido por 

eles, envolvendo esses componentes curriculares. 

Depois de tantas colaborações, PK sentia-se mais segura para começar a 

aplicação da metodologia de projetos em sala de aula. Ficou acertado entre as 

professoras que cada uma iniciaria a problematização em uma turma diferente. PM 

iniciou a problematização com a turma que foi integrante desta pesquisa.  

PM propõe um desafio aos alunos: o desenvolvimento de um projeto a partir 

de uma temática (a criação de uma “Indústria ideal”73), em que deveria ser 

apresentado às professoras um protótipo dessa empresa. A empresa criada por eles 

se constituiria a partir de um grupo de quatro amigos (eles poderiam escolher com 

quem trabalhar). O grupo poderia criar qualquer tipo de indústria ou empresa, desde 

                                                                                                                                                                                     
71  Problematização que parte de um desafio proposto pela professora aos alunos: criar uma indústria ideal. 

72 Intervalo entre os três primeiros tempos e os dois últimos tempos do turno da manhã, com aproximadamente 20 minutos de duração. Os professores têm 

à sua disposição um espaço comum a todos os docentes, a sala dos professores, com água e cafezinho. É também um espaço de confraternização e 

trabalho. 
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que fosse uma atividade viável (com obtenção de lucro em médio prazo) e legal 

(implicações sociais – leis trabalhistas, implicações financeiras – pagamento de 

impostos, investimentos, custos). Seriam considerados satisfatórios os projetos que 

envolvessem todos os tópicos abordados na problematização74, sendo que todo 

integrante de cada grupo deveria participar da construção do projeto; caso contrário 

seria desligado do grupo e trabalharia individualmente.  

A partir do momento em que a proposta foi lançada, os alunos ficaram 

eufóricos. PM disse-lhes que poderiam escolher qualquer tipo de empresa, mas que 

era fundamental que os integrantes pertencentes a cada grupo tivessem afinidade e 

comprometimento, pois o trabalho exigiria o envolvimento de todos, dentro e fora da 

escola. Seria um projeto “real”, como se eles fossem adultos, uma projeção 

profissional do que eles gostariam de ser como adultos. Corriam olhares, falas e 

gestos, procurando-se entre os colegas os que seriam parceiros nos grupos. A 

maioria deles tinha como critério somente a afinidade. A turma iniciou o trabalho com 

nove grupos de quatro e um de três componentes. 

Os dois tempos iniciais da semana em matemática seriam destinados ao 

debate entre o grupo e a professora para a escolha do ramo que eles gostariam de 

trabalhar. PM traz à sala de aula revistas sobre diferentes empreendimentos e 

disponibiliza aos alunos o uso da biblioteca, sendo que um único integrante de cada 

grupo pode trazer material solicitado na biblioteca para a sala de aula. 

As falas que serão relatadas a seguir pertencem a quatro grupos 

selecionados pela pesquisadora, em que o critério utilizado na seleção partiu das 

diferentes características que os constituíram como grupos. Embora os demais 

                                                                                                                                                                                     
73 Vide Anexo 3. 

74 Vide Anexo 3. 
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grupos75 também façam parte da coleta de dados, a seleção desses quatro grupos 

torno-se mais relevante à pesquisadora no momento por exigir-lhe como professora 

mais atenção a diferentes aspectos no desenvolvimento da educação matemática 

por projetos. Nesses dois tempos em matemática, nenhum dos grupos manifestou 

interesse pela matemática como ferramenta para construção do projeto, e sim como 

possibilidade de ter sucesso. Em alguns momentos, o sucesso foi vinculado pelo 

grupo à escolha de uma profissão que realizasse seus integrantes; em outros, foi 

vinculado à riqueza. Todos buscavam qualidade de vida, baseados em concepções 

diferentes. 

G1 – Características do grupo: são meninos, são amigos entre si, são considerados bons 

alunos76, escutam-se mutuamente. O aluno A pergunta aos demais o que eles gostariam de 

ser quando adultos, o G diz que quer ser jogador de futebol e que já faz parte da seleção de 

um dos times de POA, o M quer ser administrador de empresas, pois “acha legal” ser 

executivo, o R quer ser engenheiro mecânico porque adora “turbinar carros”. Os alunos se 

empolgam falando sobre suas possíveis profissões enquanto que o aluno A os observa 

atentamente e questiona: “Como vamos criar algo que todos gostem de trabalhar?” O G olha 

para o A e diz: “E tu vai ser o quê?”. Todos ficam quietos aguardando a resposta de A – vou 

ser empresário, vou ter uma empresa de turismo e viajarei por todo o mundo. Discutem um 

pouco mais sobre suas aspirações e concluem que a única coisa comum entre eles é o 

gosto pelo futebol e o fato de todos almejarem sucesso77. No mesmo tempo de matemática, 

eles definem que poderiam começar comprando um terreno e construindo várias quadras de 

futebol de salão e futebol 7 para depois alugá-las. 

G2 - Características do grupo: são meninas, todas começam a falar ao mesmo tempo, 

dando ênfase ao diálogo em duplas, três delas são amigas e são consideradas boas alunas, 

e uma delas é nova na turma, oscilando em nível de aproveitamento escolar e na 

socialização com os demais colegas. Há afinidade entre elas. Surgem quatro profissões em 

áreas específicas: biologia, voltada ao estudo de insetos; marketing e comunicação; 

administração e advocacia. Baseada nas intenções profissionais, a discussão fica em torno 

                                                           
75 Todos os projetos construídos pelos 10 grupos participantes desta pesquisa serão disponibilizados, em anexo (CD), à consulta dos leitores. 

76 Entendam-se como bons alunos os que são comprometidos com a realização de tarefas e os que obtêm menções satisfatórias ou plenas (sistema de 

avaliação da escola: NA – não atingiu os objetivos propostos; AS – atingiu satisfatoriamente os objetivos propostos e AP – atingiu plenamente os objetivos 

propostos.). 

77 Sucesso, nessa fala, é sinônimo de poder e riqueza. 
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de criar uma empresa que lhes dê sustento e em que elas possam utilizar suas “habilidades” 

na construção da mesma. Demoram dois tempos cogitando vários tipos de empreendimento 

até decidirem-se pela apicultura. 

G3 - Características do grupo: são meninos, o grupo é muito disperso, todos demonstram a 

necessidade de falar mais alto ou xingar-se mutuamente, são alunos que se salientam pelas 

brincadeiras inconvenientes com os demais colegas, bem como apresentam rendimento 

insatisfatório em alguns componentes curriculares. Demoram a se concentrar na atividade a 

ser desenvolvida, até que F chama a professora e questiona, rindo: “Pode ser uma casa 

noturna, tipo... com gurias de programa?”. A professora, querendo retomar o foco do 

trabalho, age naturalmente e diz: - Vocês terão que analisar se está dentro da lei e que tipo 

de implicações sociais, fora as demais, vocês terão como responsabilidade. Caso cumpram 

com todas as responsabilidades decorrentes desse negócio, não haverá problema. 

Continuaram rindo muito e discordando entre si, pois o V argumentava que ele teria 

exclusividade com algumas profissionais, por ser um dos sócios. PM questionou a eles o 

porquê da escolha desse negócio. O F respondeu: “todo mundo sai lucrando, elas e nós, 

pois o investimento não será caro, a matéria-prima são as gatas e cliente sempre vai ter, né, 

sora?! Afinal, o meu pai diz que é a profissão mais antiga do mundo”. - PM: “E qual o retorno 

à sociedade na contratação dessas profissionais?” – V: “Ué, sora, elas não seriam pobres, 

não roubariam, nem matariam e, melhor, se sentiriam satisfeitas de fazer os homens 

felizes”.  – PM: “Seguindo a lógica de vocês, considerando como um negócio, já que seria 

uma opção das funcionárias... e por que só as mulheres, não existem homens que gostam 

de homens?”. Foi um tumulto geral entre o grupo; revoltaram-se e continuaram rindo, 

manifestando opiniões, tais como: - R: “bah, sora, pegou pesado, tá nos achando com cara 

de quê? Sai fora, eu lá sou homem de ter neguinho cheirando o meu pescoço, argh, que 

nojo! Com tanta gata por aí, bah, não dá pra encarar!” - L: “Eu mato um cara desse que 

venha se fresquear comigo, encho de porrada mesmo!” - V: “Eu já acho que é melhor 

mesmo que tenha viado, pois sobra mais mulher pra nós, hehehehe”.- F: “Fala sério! 

Imagina um monte de bicha junto, ia ser uma brigalhada só, esses caras são muito gay, 

sôra! Dá vontade de bater na cara deles”. - PM: “Meninos, eu gostaria de falar algumas 

coisas; vocês se deram conta de que em nenhum momento eu insinuei que eram com vocês 

que eles manteriam contato? Depois, será que é ético comercializar o corpo, 

independentemente de ser legal e de ser homem ou mulher? E, ainda, por que tanta raiva 

dos gays?” – F: “Eu não tenho raiva, eu tenho nojo, já viu eles querendo te agarrar? Sôra, 

imagina uma mulher querendo ficar contigo, tu não ia ficar com nojo?” PM: -“Eu não, 

simplesmente diria a ela que não é a minha opção sexual. Que eu respeito a dela, mas sou 

hetero”. Foi um coro geral: “Papo furado sôra, imagina a sôra falando isso. Hehehehe.” Os 

alunos não chegaram a nenhuma conclusão se seria esse o tipo de negócio, mas 
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sinalizaram que começariam a pesquisar se era viável ou não. PM e eles continuaram a 

falar sobre opção sexual durante todo o tempo em sala de aula, disponibilizando ao grande 

grupo o tema que estava sendo abordado naquele momento. A temática gerou outras 

discussões que foram abordadas alternadamente no grande grupo.   

G4 - Esse grupo tem uma característica peculiar: todos são excluídos de alguma maneira 

pelo grande grupo (a turma). É um grupo misto, com três meninas e um menino. As três 

meninas possuem certa relação de afeto entre si, mas o menino não possui com nenhuma 

delas e não foi escolhido por ninguém. A B é considerada pela turma como “chata, fedorenta 

e burra” [falas dos demais alunos, colhidas durante a pesquisa], a G é extremamente tímida, 

fala muito baixo e está constantemente cabisbaixa, a L defende os colegas excluídos, 

xingando os demais e, por ser tão enfática nos seus posicionamentos, propicia certo 

afastamento dos demais. O GK é considerado um colega inconveniente, está sempre com 

brincadeiras agressivas e/ou depreciativas em relação a qualquer colega, 

independentemente do gênero; é tido como alguém que “dá o tapa e esconde a mão” e não 

demonstra afeto por ninguém. Gosta de chamar a atenção dos professores falando como 

nenê. O grupo demonstrou bastante interatividade entre as meninas, mostrando interesse 

em abrir uma franquia, ou seja, prestar serviços à comunidade através de uma marca já 

conceituada, enquanto que o GK não concordava com nenhuma proposta e não sugeria 

nada de novo. A L chamou PM e disse: “Professora, assim não há condições, esse guri só 

nos irrita, agora eu entendo por que ninguém quer trabalhar com ele”. PM: “L, me 

surpreende a tua atitude, porque não discutimos então o que está irritando vocês? A B e a G 

também estão? E tu, GK, quero ouvir as tuas idéias”. A G reforçou que ele era muito chato, 

pois, enquanto estavam “tendo idéias”, ele batia nas costas dela e a chamava de 

“mangolona”. O GK disse: “Eu não fiz nada, eu bati nas costas dela porque ninguém queria 

escutar o que eu tinha dito. Sôra, não dá para fazer com os guris? Elas só falam dessas 

bobagens de perfumes e batons. Isso é um saco!”. B: “Professora, deixa eu explicar o que 

está acontecendo. Nós estamos tentando colocar todas as idéias que cada uma de nós tem, 

seus gostos pessoais e claro que estamos pensando em uma empresa que atinja as 

necessidades que nós mesmas temos. E aí, com certeza, já teremos uma possibilidade de 

lucro. Enquanto que o GK não está dando opinião nenhuma, ele só faz gracinhas, fica 

falando como um guri de 5ª série e nos chama de mangolonas. Eu sei que a senhora teve 

uma boa intenção em colocá-lo junto a nós, mas a maneira como ele está se comportando 

só vai prejudicar a todos. Teríamos outra alternativa?”- PM: “Gostaria de te ouvir 

novamente, GK. Precisamos negociar para que não haja prejuízo a nenhum de vocês. Não 

se esqueçam de que vocês nem sempre trabalharão com pessoas que pensam como vocês, 

nem mesmo pessoas que vocês gostem, mas, havendo respeito às individualidades, vocês 

poderão crescer com o relacionamento. Por que não tentar? Quem sabe, distribuam tarefas 
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entre si. Identifiquem o que cada um de vocês, nesse primeiro momento, pode pesquisar 

para, quando se reunirem, trocar idéias. Que tal?” B: “Professora, gostaria que o GK 
assumisse um compromisso conosco perante a senhora: nós iremos te ouvir mais, mas 

gostaríamos que tu te comportasses como um colega envolvido e, caso não dê certo, nós 

voltaremos a falar com a professora e tu não farás parte do nosso grupo. Está bem?” - GK, 

resmungando, aceitou. O grupo não se definiu nos dois tempos propostos à discussão do 

ramo que escolheriam para trabalhar, mas houve um debate mais entrosado entre eles. 

As características presentes em cada um dos grupos exigiram de PM uma 

flexibilidade em discutir outras questões, diferentes em cada grupo e tão influentes 

para o desenvolvimento do trabalho. Nos dois tempos destinados à discussão, PM 

interagiu com cada grupo. No G1 e G2, já eram discutidas questões de organização 

do projeto, enquanto que nos grupos G3 e G4 eram discutidas com mais ênfase 

questões de ordem psicológica ou comportamental. Houve necessidade de que PM 

interferisse na relação entre os integrantes de cada grupo, ouvindo o que cada um 

queria relatar. Depois de buscar alternativa, em cada grupo, ao problema que surgia, 

PM trazia ao foco de discussão a temática do trabalho a ser desenvolvida. 

PK: “Nem senti o tempo passar, como eles falaram, não consegui nem fazer a chamada e, 

pior, será que vou conseguir abordar matemática com tantas dificuldades de relacionamento 

entre eles? E como se manifestaram em relação a outras questões... Todo o grupo parou 

para ouvir a minha conversa com o G3. Como conselheira78, eu vou pedir à professora de 

ciências que entre um pouco em discussão a sexualidade, poderíamos até planejar alguma 

coisa juntas. Foi a primeira vez que eles trabalharam em grupo dessa maneira, pois 

geralmente eles não se manifestam tanto e ao mesmo tempo. Surpreendi-me com a B, eu 

nem sabia que ela articulava tão bem as idéias, ela apresenta tantas dificuldades na 

compreensão dos problemas matemáticos. Talvez fosse interessante que eu oportunizasse 

mais a eles a fala. E por que não já esboçando a escrita? Preciso reorganizar essa 

discussão no grupo. Vou partir da fala deles na próxima aula, fazendo com que todos os 

                                                           
78 Conselheiro de uma turma, na escola em questão, é o professor que orienta a turma em todas as questões que sejam pertinentes ao grupo, sejam elas 

de origem pedagógica, comportamental, psicológica, etc. É também a pessoa que os representa perante outros professores e/ou a direção da escola. Todas 

as questões que possam surgir do grupo são levadas primeiro ao conselheiro para, então, em discussão com o grupo, serem encaminhadas a outras 

instâncias. O conselheiro tem acesso direto à coordenação pedagógica, trabalhando com as orientadoras educacional, pedagógica e psicológica, recursos 

que a escola disponibiliza a todos os conselheiros. Cada turma tem um conselheiro, em qualquer nível de ensino. 
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grupos escutem a proposta de todos e usando a linguagem deles para dar corpo ao 

trabalho”. 

Na aula seguinte, PM reúne os alunos distribuídos nos grupos que 

escolheram e faz uma proposta coletiva. A professora solicita aos alunos que 

expliquem primeiro a ela e depois escrevam o porquê da escolha do tipo de 

atividade a ser construída, quais os objetivos, justificativa e que metodologia eles 

pretendiam utilizar na construção da empresa. Esse momento foi riquíssimo, pois os 

alunos ficaram um tanto atordoados; primeiro, não sabiam diferenciar o que era 

solicitado e, depois, não conseguiam fazer um planejamento. Eis alguns diálogos: 

G4: “Professora, já foi tri difícil a gente se entender na escolha de um trabalho que todos 

gostassem, agora como é que a gente vai dizer tudo isso que tu pediu? Cada um pensa de 

um jeito.” 

PM: “Quem sabe cada um de vocês me diz como pensou? Quem gostaria de começar?” 

B do G4: “Que diferença tem entre objetivo e justificativa, não é a mesma coisa?” 

PM: “O que tu entendes por cada um?”. 

B: “Para mim é a mesma coisa!”. 

PM: “Cita um sonho teu”. 

B: “Como assim? Eu? Bom... Vou falar; quero ser independente quando for adulta, assim, 

né, professora, ter bastante dinheiro.” 

PM: “Isso é o objeto do teu desejo. Agora me diz o porquê desse desejo”. 

B: “Professora, eu sei que a senhora vai dizer que dinheiro não traz felicidade, mas, por 

experiência própria, eu lhe digo: se a gente tem dinheiro o suficiente para fazer o que se 

gosta, ele traz, sim. Por isso, quero se feliz!”. 

PM: “Me diz uma coisa: tu tens algum animal de estimação?” 

B: “Sim, dois gatos e três cachorros. Eu amo todos!” 

PM: “Por que tu os amas? O que eles te fazem sentir?” 
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B: “Ah, é difícil dizer por que se ama alguém ou alguma coisa. Eu fico feliz quando eles vêm 

querer brincar comigo, até os gatos roçam na minha perna. Ah, é tão bom”. 

PM: “E o dinheiro, onde entra nisso? Qual é a relação entre teu sonho e o porquê de 

quereres realizá-lo? Qual a tua conclusão?” 

B: “Tá, professora, a senhora me convenceu. Então, a justificativa é o porquê do trabalho e 

objetivo é onde pretendo chegar, né?” 

PM: “Eu não falei nada, mas viste como é simples. É só refletir um pouquinho, então, mãos 

à obra, gurizada”. 

L, do G4: “Nós gostaríamos de ter uma filial de uma empresa grande, lembra que a gente te 

falou? Pode, né?” 

PM: “Sim, essa filial que vocês pretendem é ter uma franquia de uma determinada marca já 

consagrada. Seria bem interessante, já escolheram o ramo?” 

L, do G4: “Estamos pensando em perfumes. Quando podemos pesquisar? Em que site eu 

entro?” 

PM: “As próximas aulas serão na informática e na biblioteca para que vocês possam 

pesquisar sobre o ramo que escolheram; ao mesmo tempo, estarei com vocês para orientá-

los no processo. Aproveitem hoje e redijam um texto a uma empresa, solicitando algumas 

informações referentes à abertura de uma franquia. Eu os ajudo, mas antes de enviar o 

texto à empresa, peçam à professora de português que revise”. 

Foram inúmeros diálogos entre os grupos e PK, evidenciando, em um 

primeiro momento, a falta de compreensão do que era solicitado. Mesmo que o 

projeto partisse da vontade do grupo, a problematização não foi suficiente para 

propiciar condições para sua construção. Ainda não havia a compreensão do 

problema, e sim uma possibilidade de “brincar de ser adulto”. Foram agendadas com 

antecedência pela professora M e PM, algumas aulas na informática para que os 

grupos pudessem ir construindo o projeto gradativamente, alternando a construção 

da capa e dos textos entre as aulas de história e matemática. 
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Pode-se observar a seguir que cada grupo iniciou a sua construção a partir de 

realidades diferentes, tanto conceituais quanto procedimentais, demonstrando 

buscar, dentro da sua realidade, os observáveis perceptíveis, ou seja, aqueles que 

respondem ao que foi problematizado, segundo a sua percepção inicial. Para não 

estender o trabalho, segui o critério anterior na escolha dos grupos. 

G1: 

 

Ilustração 1: trabalho realizado pelo Grupo G1 - capa 

 

Ilustração 2: trabalho realizado pelo Grupo G1 - introdução 
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Ilustração 3: trabalho realizado pelo Grupo G1 – explicação financeira 

 

G2: 

 
Ilustração 4: trabalho realizado pelo Grupo G2 - capa 



99 

 
Ilustração 5: trabalho realizado pelo Grupo G2 – página 2 

 

G3: 

Dissipou-se o grupo inicial e formaram-se três subgrupos. 

O Grupo 3 estava com problemas desde o início com a escolha do ramo a ser 

trabalhado. As discussões entre eles foram tornando insustentável a elaboração do 

trabalho em conjunto. Conforme suas falas: 

PM: “Pessoal, só vejo vocês rindo e brigando. O que está acontecendo? Já definiram o 

ramo de trabalho? 

L: Pô, cara, vamos trabalhar, tu só sabe rir; viu, sôra?!” 

F: “Quem fala! Eu não quero fazer uma empresa de surfe, eu não sei nada desse negócio 

que o R está falando. Vocês só falam m....! Por que não fazemos uma rave? Desculpa, sôra, 

mas os caras são trouxas!” 

R: “Ô, meu, quem vai nessas baladas é só barra pesada, eu prefiro os de surfe. Pelo menos 

é mais reggae, têm umas ervas lá, mas ninguém é barra pesada. Todo mundo é gente fina. 

Hehehehe”. 
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PM: “Que ervas são essas, R? E por que rave é barra pesada?” 

R: “Sabe o que é, depois que os caras surfam, ou antes, né, depende do horário. Eles dão 

uma relaxada. Não é cigarro, sôra, pelo menos o normal. Hehehe.” 

PM: “É o que, então? Maconha?” 

R: “Nem me olha assim, eu não fumo. Não sou louco. Uma vez um cara estava relaxado 

demais e acabou se afogando. Eu quero é curtir o mar. Bah, sôra, é muito maneiro, vou 

competir no sábado em Tramandaí, vai lá me ver!” 

PM: “Sou capaz de ir mesmo. R, porque a rave é barra pesada?” 

R: “Sôra, os caras te dão uns comprimidos, e tu pode até morrer. Tu fica pilhado do início ao 

fim da festa.” 

V: “Sôra, tu não viu aquela advogada que morreu?” 

PM: “Li a reportagem, mas é todo mundo que toma? É o ecstasy? E como vocês sabem?” 

V: “Ah, não é todo mundo, mas tem os caras que vendem, esses é que são barra pesada. 

Ah, não sei se o nome é esse, o meu primo é que disse.” 

F: “Ah, meu. Isso é bobagem, ninguém vai tomar se não quiser, e o cara tem que ser burro!” 

PM: “Guris, a droga está rolando tanto assim? Todo mundo oferece?” 

L: “Não é assim, sôra, eles oferecem só para quem é doidão. Pra mim, nunca vão oferecer, 

senão eu quebro a cara deles!” 

PM: “Isso é sério, a droga altera todo o teu sistema nervoso, ou seja, vocês ficam à mercê 

de qualquer um. E, dependendo do tipo de droga, além de alucinógeno, ela tem substâncias 

que podem levá-los a um ataque cardíaco, como uma overdose. Não aceitem bebida de 

ninguém e, se quiserem “relaxar”, pratiquem um esporte, pois libera endorfina, que dá uma 

sensação de prazer. Namorem, pois acelera o coração, nos faz ‘viajar’, e a gente vai 

aprendendo como é legal compartilhar um sentimento com alguém. E aí, meninos, e o 

trabalho?” 

V: “Sôra, olha só, tive outra idéia – sabe aquelas pulseiras que o pessoal trouxe da 

Alemanha? Tri maneiro, mas tri caro. Tão vendendo a R$30,00. Vocês já viram do que é 

feito? Um material tri ruim. Por que a gente não faz de verdade? De repente, se ganha uma 

grana e não precisamos gastar nada com a viagem de formatura. E aí?” 
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F: “Sou mais do meu negócio!” 

L: “Eu gostei das pranchas de surfe. O meu pai pode nos auxiliar quanto à papelada que 

precisa, pois ele tem uma empresa de produtos eletrônicos”. 

R: “É isso aí, meu! Sei tudo de surfe, meu ‘véio’. Consegui até convencer a mãe a me deixar 

competir nos ‘findi’. Estou até ganhando patrocínio. Hehehehe. Sôra, viu meu boné? 

Maneiro, né? Agora ganho até roupa!” 

F: “Bah, não dá para separar? Cada um faz o seu ou os caras se juntam. Eu não estou a fim 

de fazer assim!” 

PM: “F, quem sabe vocês fazem assim: cada um pesquisa sobre o ramo que mais gosta e 

traz ao grupo. Tentem argumentar mostrando por que o negócio de vocês seria o melhor 

investimento e depois nós voltamos a conversar.” 

Dois tempos depois, na sala de informática: 

F: “Sôra, vou fazer sozinho, pois vou acabar me ralando com esses caras aí. Não querem 

nada com nada. Eu mostrei o que tinha pesquisado, e nenhum apoiou. Eles só fizeram 

babaquice”. 

PM: “F, tu tens idéia do envolvimento e do trabalho que terás para construir o projeto 

sozinho?” 

F: “De qualquer maneira, não ia dar certo mesmo!” 

PM: “Vamos falar com todo o grupo...”. 

L: “Ah, sôra, ele nem mostrou direito. Eu vou fazer com o R, posso?” 

V: “Ah, tão me excluindo, né? Tudo bem, também não quero fazer com vocês.” 

Os alunos consultaram PM e subdividiram-se em três grupos. O envolvimento 

individual foi maior, mas o relacionamento entre eles ficou comprometido. PM insistiu 

no trabalho em grupo, mas, a partir das reações manifestadas, resolveu permitir que 

trabalhassem isoladamente. Um fator positivo que foi observado é que todos os 

integrantes começaram a trabalhar com seriedade. Para que não fossem 

prejudicados pela falta de troca de idéias entre eles, PK disponibilizou o seu e-mail 
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pessoal para que eles pudessem contatar com ela fora da escola. Eis as empresas 

por eles formadas: 

G3.1. 

 
Ilustração 6: trabalho realizado pelo Grupo G3.1. - capa 

 
Ilustração 7: trabalho realizado pelo Grupo G3.1. - proposta 
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Ilustração 8: trabalho realizado pelo Grupo G3.1. – explicação da empresa 

G3.2. 

 
Ilustração 9: trabalho realizado pelo Grupo G3.2. - capa 
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Ilustração 10: trabalho realizado pelo Grupo G3.2. - introdução 

G3.3.: 

 
Ilustração 11: trabalho realizado pelo Grupo G3.3. - capa 
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Ilustração 12: trabalho realizado pelo Grupo G3.3. - introdução 

Grupo 4: 

 
Ilustração 13: trabalho realizado pelo Grupo G4. - capa 
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Ilustração 14: trabalho realizado pelo Grupo G3.3. - introdução 

Surge uma dificuldade nova: a elaboração escrita de uma hipótese a ser 

posteriormente passível de verificação, ou seja, os alunos precisarão utilizar a 

matemática como ferramenta para posterior análise da viabilidade de funcionamento 

de uma indústria que, em médio prazo, dê lucro. 

PK, juntamente com a professora M, marcou com antecedência dez tempos 

na informática, alternados entre história e matemática, para que os alunos pudessem 

fazer uma coleta de dados referentes aos tipos de produtos necessários a cada 

empresa, seus preços e a quantidade que cada um precisaria de cada produto. Foi 

necessário, antes de ir à informática, discutir os procedimentos necessários à 

realização de uma pesquisa quantitativa: como se fazia uma coleta de dados, o que 

eles pretendiam com esses dados, como organizá-los, separá-los e quantificá-los, ou 

seja, PM trabalhou formalmente, no quadro, as noções de estatística (dois tempos). 

Depois disso, os alunos começaram a pesquisar todos os itens citados acima, 

separando, classificando e quantificando, conforme a necessidade que cada 

empresa teria, para posterior análise. Todas as pesquisas necessitaram da 

orientação da professora, de acréscimo e/ ou retirada de objetos e/ou maquinários, 

trabalhando-se simultaneamente o desenvolvimento do projeto com aplicação dos 

conceitos de estatística na sala de informática. 
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PK: “Vou solicitar que a professora de informática me oriente quanto ao uso de tabelas e os 

cálculos no Excel, senão eles irão se perder, pois muitos não dominam a utilização de 

algumas ferramentas, mas, em compensação, foram muito ágeis na procura dos sites. 

Sentei ao lado deles e senti-me fascinada com a rapidez com que transitam na Internet. Eles 

me mostraram vários atalhos para chegar aos sites em que necessitava de informações 

municipais, estaduais e federais. Eles também se empolgaram em me ensinar algo que 

desconhecia. Lembro claramente da fala deles.” 

GS: “Sôra, onde procuro o alvará, em que site?” 

PM: “Para que instância será solicitada o alvará no ramo de negócio de vocês: municipal, 

estadual ou federal?” 

GS: “Acho que é municipal”. 

PM: “Então, vamos lá, que eu ajudo vocês... entra aqui... clica aqui... vai lá... e...”. 

GS: “Sôra, por que tu fez tanta volta?” 

PM: “Ué, G, só sei por aí. Tem uma maneira mais rápida? Me mostra, dá um lugar aí!” 

“Todos começaram a querer mostrar, dizendo que cada um sabia melhor que 

o outro. Foi muito divertido, pois aprendi a utilizar na Internet as ferramentas que 

utilizava no Word, achei muito prático. Precisamos escutá-los mais!”  

Esses primeiros passos foram muito importantes para que os alunos 

pudessem dar forma à empresa. Embora não tenham a idéia de totalidade, 

acrescentam e retiram objetos a partir de uma análise da necessidade dos mesmos 

como parte de uma estrutura a ser construída. Foram classificando e seriando 

naturalmente, utilizando a matemática para constituir um primeiro momento de 

organização cognitiva. Escolhi, a partir de então, citar os grupos alternadamente 

para não estender a investigação. Nos grupos a seguir, escolhi os Grupos 1 e 2 para 

verificar a organização da primeira etapa da coleta de dados. Inspirados num 

problema real, os alunos exercitam as operações aritméticas de maneira prazerosa: 
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G1: 

 
Ilustração 15: trabalho realizado pelo Grupo G1. – tabela de custos 

Grupo2: 

 
Ilustração 16: trabalho realizado pelo Grupo 2. – investimento 
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Ilustração 17: trabalho realizado pelo Grupo 2. – continuação do investimento 

 

Ilustração 18: trabalho realizado pelo Grupo 2. – continuação do investimento 
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G.3.3. 

 

Ilustração 19: trabalho realizado pelo Grupo G3.3. – lista de preços 
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Ilustração 20: trabalho realizado pelo Grupo G3.3. – lista de preços 
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Ilustração 21: trabalho realizado pelo Grupo G3.3. – lista de preços 

É importante salientar que foi necessária a experiência empírica, ou seja, a 

coleta de dados, para que, na interação entre PM e o grupo, se pudessem relacionar 

as quantidades necessárias de cada objeto e/ ou maquinário com o capital inicial a 

ser investido como patrimônio. Os alunos trabalharam conceitos matemáticos, como 

operações com números decimais, transformações cambiais na organização de 
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dados e a inserção desses custos para posterior análise. Também utilizaram a 

informática e a biblioteca, incluindo a leitura de jornais, como instrumentos para o 

desenvolvimento da pesquisa. 

PK: “Como os alunos se motivaram com esse trabalho! Até os alunos que não 

questionavam nada estão toda hora questionando sobre o material que estão pesquisando, 

sobre organização dos dados. Sem eles perceberem, estão interpretando e compreendendo 

pesquisas desenvolvidas por eles. Quanta coisa está surgindo. Tenho que aproveitar o que 

eles estão trazendo para interseccionar com o trabalho, fazer o gancho com os conteúdos 

que pretendo abordar, ou seja, a projeção financeira a médio prazo, incluindo impostos e 

alíquotas. Preciso elaborar um material que sirva de parâmetro à construção do 

planejamento a ser realizada por eles. Tenho que pesquisar mais.” 

A efetivação da construção da indústria ideal necessitava cada vez mais da 

matemática, das concepções financeiras, econômicas e administrativas. Já era 

utilizada na aula de matemática pela professora e pelos alunos uma linguagem 

econômica e financeira que todos compreendiam como natural. Sentindo 

necessidade de aprofundar os conceitos e que os alunos também necessitariam de 

uma orientação mais específica, PM foi ao departamento administrativo da escola e 

marcou uma entrevista com o diretor do departamento. PM fez uma entrevista de 

quase duas horas sobre o funcionamento de uma empresa, quais os impostos que 

eram obrigatórios ao empregador e ao empregado. A entrevista foi gravada; a partir 

daí, PM elaborou um material que serviria de parâmetro para a construção do 

planejamento financeiro da empresa79. Foi questionado ao diretor administrativo se 

ele não poderia discutir com os alunos algumas questões técnicas, já que 

teoricamente a visão dele era mais ampla que a de PM. Ele empolgou-se e 

novamente PM recorreu à equipe para viabilizar essa discussão em outro momento, 

que não fosse nos tempos de história e matemática. A equipe pedagógica analisou 

                                                           
79 Vide Anexo 5: Noções legais, sociais, econômicas e financeiras. 
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com PM a disponibilidade de horários do diretor financeiro e em que tempos 

poderiam ser discutidos esses tópicos. 

Acertou-se a discussão para uma quinta-feira, quando os alunos de todas as 

oitavas séries estariam em dois tempos de educação física, oportunizando à 8ª do 

turno oposto a possibilidade de participar. Foi solicitado aos professores desse 

componente curricular, pela equipe pedagógica, que acompanhassem suas turmas 

ao anfiteatro. Os professores de educação física também se empolgaram com a 

discussão, fazendo muitos questionamentos ao diretor administrativo. 

Os alunos retornaram à sala de aula e, a partir de outra pesquisa solicitada 

por PM, continuou o desenvolvimento do projeto. A pesquisa solicitada aos alunos 

referia-se ao questionamento às famílias sobre quais impostos que eles pagavam, 

qual a aplicabilidade pelo governo estadual, municipal ou federal dessas receitas e 

se os familiares sabiam onde seriam utilizadas essas verbas. Foi surpreendente o 

retorno dos alunos e como eles gostaram de “saber” que discutiam com os pais 

assuntos de adultos que dominavam, supostamente, mais que sua família. PM teve 

que disponibilizar três tempos para ouvir a todos e melhor; a cada relato, sempre 

havia um acréscimo de imposto que nenhum deles (alunos e professora) conhecia. 

O combinado entre PM e os alunos era que, se a família não soubesse o que 

significava a sigla do imposto, eles deveriam pesquisar na Internet (em casa) e 

trazer à turma para discussão. PM e os alunos ficaram indignados com a quantidade 

de impostos que a população paga e o retorno social que tem. PK e os alunos 

discutiram a política do estado e as condições em que se encontrava. Foi 

impressionante a postura dos alunos. Sem exceções, todos participaram, 

manifestando-se em algum momento, pois PM solicitou que todos dessem a sua 

opinião sobre a necessidade dos impostos como retorno à sociedade e também 
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perguntou se todos os impostos cobrados eram aplicados com eficácia pelos 

governantes. 

Durante essas aulas, a professora discutia os conceitos de custo de uma 

empresa, capital de giro, capital para investimento, custos de manutenção, estoque 

e outros que seriam aprofundados no decorrer do trabalho. Quando surgia a 

necessidade de compreender um conceito novo, que seria aplicado em todas as 

empresas, eles questionavam com muita curiosidade e atenção. Houve necessidade 

de formalização, através de exercícios aplicados80, discussão teórica e quadro negro. 

Constatou-se a diferença na forma de trabalho entre os grupos, mas a intensificação 

do envolvimento dos alunos na elaboração do trabalho como um todo foi notória, 

pois não houve nenhum aluno que não estivesse trabalhando. É necessário salientar 

que os grupos estavam desenvolvendo o trabalho e a matemática na proporção que 

lhes convinha. Alguns necessitavam de uma orientação mais dirigida de PM, pois 

assim conseguiam sistematizar os dados e se empolgavam mais.  Eis algumas falas: 

A, do G1: “Professora, nós coletamos os dados e vimos que, de todo o capital disponível, 

nós temos sobrando R$ 193.872,35. Esse dinheiro, nós podemos utilizar para capital de giro 

e outros investimentos no próprio negócio”. 

PM: “Só um pouquinho, me digam: toda a coleta de dados serviu para quê? Que tipo de 

gasto é esse dentro do orçamento de vocês? É patrimônio? É custo fixo? Faz parte do 

estoque a ser reposto? Terá manutenção?” 

GS: “Bah, não tínhamos pensado nisso, que monte de coisas para abrir uma empresa... 

Tem certeza que precisa de tudo isso?” 

R: “Professora, tem um monte de empresa que não faz tudo isso e funciona, e pior, os caras 

ganham um monte de dinheiro.” 

A: “É, mas a professora quer tudo legalizado. Então, teremos que separar tudo isso?” 

                                                           
80 Nos Anexos 6, 7 e 8: provas e problemas contextualizados no decorrer do desenvolvimento do projeto. 
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PM: “Guris, vocês vão precisar planejar através dos dados que pesquisaram, ou seja, 

separar o que não vai ser comprado de novo, o que é patrimonial, o que será reposto a cada 

período, o que é custo fixo, despesas com os funcionários, água, luz, condomínio, etc. e 

também fazer um planejamento financeiro colocando todos os tipos de gastos e separando-

os. Como analisar se a empresa de vocês não tem planejamento a médio prazo? A partir de 

que mês ela começará a dar lucro?” 

M: “Eu achei que era bem mais simples, só ver o que a gente ia gastar pra começar, 

estipular um preço e ver se daria lucro. Não é mais prático?” 

PM: “Mais prático seria, mas baseado em que poderias chegar a essa compreensão? O que 

é lucro de uma empresa?” 

A: “É o que sobra do que a gente gastou”. 

PM: “Tem diferentes tipos de gastos, alguns são fixos, outros eventuais, outros anuais, 

enfim, precisamos discriminá-los como um grande gasto que, na matemática, chamamos de 

custo”. 

GS: “Então, o lucro depende do que a gente gasta com o custo e do que a gente vende, né? 

E como chamamos na matemática o que a gente vende?” 

PM: “Isso mesmo, estão completamente interligados, caso não analisemos um deles, 

poderemos quebrar a empresa. Chamamos de receita a tudo que vendemos. E como posso 

estabelecer o mínimo necessário para que uma empresa funcione?” 

A: “Para poder funcionar, tem que ter lucro, então, o lucro é a diferença entre a receita e o 

custo. Posso dizer que, para a empresa dar lucro, precisamos calcular em quanto tempo o 

valor que temos sobrando será suficiente para cobrir nossos custos e sobrar mais?” 

PM: “Atenção, todos aqui comigo no quadro. Parem um momento o que estão fazendo. 

Prestem atenção à colocação do A. O que podemos concluir com isso? Como 

formalizaríamos essa situação?” 

D, do G2: “Seria uma fórmula? Tipo L = R – C? Mas como eu comparo o que é maior ou 

menor?” 

PM: “A fórmula está correta. Vamos pensar sobre o que questionou a D. Quando eu pego 

esse pincel e quero saber a quantidade que posso colocar dentro da caixa, que relação que 

faço?” 
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F: “Compara se é menor e depois vê quanto ele ocupa de espaço e quantos cabem ali 

dentro”. 

PM: “Pessoal, a comparação entre duas ou mais situações podemos fazer através de 

inequações, ou seja, maior que (>), maior ou igual a (≥), menor que (<), menor ou igual a (≤), 

utilizando, inclusive, no planejamento dos nossos investimentos, como um balanço 

financeiro. Podemos exemplificar através de L>R-C ou, ainda, 300 < C ≤ 120”. 

PM abordou inequações de 1° e 2° graus, aplicando o conceito a partir de 

uma necessidade do grupo, sendo que esse conteúdo não faz parte do 

planejamento de ensino fundamental, e sim do ensino médio. 

Podemos observar que, na primeira parte do projeto, os alunos possuem uma 

clara dificuldade entre o fazer e o compreender, pois ainda não possuem 

conhecimento suficiente que dê conta de solucionar o que foi problematizado. 

Embora haja a busca da solução, eles não conseguem compreender sua ação como 

um todo. Os alunos estão centrados na sua própria ação, objetivação na coleta de 

dados, sem saber ao certo como irão utilizar as informações. 

Os tópicos para elaboração dos projetos81 fornecidos pelas professoras não 

foram seguidos de maneira linear; cada grupo pesquisou e desenvolveu seu projeto 

à medida que se organizava cognitivamente. Porém, uma característica foi comum a 

todos os grupos: a coleta de dados em relação ao custo de matéria-prima, 

máquinas, móveis e utensílios foi a primeira pesquisa que fizeram. Poderiam ter 

começado com a análise do mercado ou do tipo de empresa, mas todos os grupos, 

sem exceção, optaram pela objetivação. Depois que coletaram os dados, discutindo 

com a professora, sentiram necessidade de buscar outros dados que pudessem ser 

integrados ao projeto para dar forma ao que tinham pensado anteriormente, ou seja, 

há uma volta à coleta de dados, mas com outro olhar.   

                                                           
81 Vide problematização (anexo 3) 
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Os alunos buscam um acréscimo de dados ao projeto para conformar um 

pensamento representativo, sem ainda ter uma idéia de totalidade, buscando 

completar o que está faltando para dar-lhes condições a uma posterior análise. 

Todos os dados têm que ser reais – há necessidade de colocar endereço, tipo de 

imóvel e todas as implicações legais que fortaleçam a idéia de estar projetando a 

viabilidade de um negócio hoje, na região em que mora, em um lugar e espaço 

definido. Cada grupo dá mais ênfase ao que lhe parece mais significativo, 

trabalhando a mesma temática com abordagens diferenciadas. Eis alguns 

acréscimos: 

G1: 

 
Ilustração 22: trabalho realizado pelo Grupo G1 – lista de preços 
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Ilustração 23: trabalho realizado pelo Grupo G1 – organização da empresa 

G2: 

 
Ilustração 24: trabalho realizado pelo Grupo G2 – investimento 
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Ilustração 25: trabalho realizado pelo Grupo G2 – continuação do investimento 

 

Ilustração 26: trabalho realizado pelo Grupo G2 – continuação do investimento 
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G3.3 

 
Ilustração 27: trabalho realizado pelo Grupo G3.3 – local de negócio 
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G4 

 
Ilustração 28: trabalho realizado por alunos do Grupo G4 – tipo de sociedade 

 
Ilustração 29: trabalho realizado por alunos do Grupo G4 – análise de mercado 
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Ilustração 30: trabalho realizado por alunos do Grupo G4 – obrigações ecológicas 

Registro coletado do bloco de anotações de PK: 

PK: “Quanto trabalho! Não imaginava que teria que abordar tanta coisa, mas, em 

compensação, os alunos estão amando fazer o projeto, alguns dão mais ênfase à parte 

histórica, e há também uma diferença de abordagem entre os grupos. É interessante 

observar a maneira como constroem a base da sua empresa, o que os faz escolher cada 

tópico com mais ou menos profundidade; as meninas e os meninos têm diferentes aspectos 

que consideram relevantes e também, relacionada a isso, há uma diferença entre os alunos 

que têm melhor desempenho em matemática. Que confusão! Deixem-me tentar ser mais 
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explícita em relação ao que observei. Os meninos considerados bons alunos em matemática 

aprofundam seu conhecimento matemático, questionando cada vez mais. Há uma clara 

organização cognitiva em relação ao questionamento, mas não interessa muito a parte 

social, nem a histórica, ou seja, interessam os meios para chegar-se a um objetivo – o lucro. 

Já os meninos que são considerados com algumas dificuldades em matemática não 

aprofundam nenhuma das partes, nem no aspecto social, nem no aspecto histórico, nem no 

aspecto matemático, mas há uma característica comum em relação ao gênero – os dois 

grupos são muito objetivos. No entanto, as meninas apresentam diferenças no 

aprofundamento em relação ao conhecimento matemático; aquelas consideradas boas 

alunas em matemática procuram questionar muito, mas sempre considerando o porquê 

daquela necessidade em relação ao social e como aconteceu historicamente, obtendo uma 

sistematização mais ampla, enquanto que as meninas consideradas com dificuldades em 

matemática aprofundam o aspecto social e histórico, sem dar muita ênfase à matemática 

presente nesse contexto; os dois grupos não priorizam a objetividade, e sim a importância 

do que farão no contexto em que vivem. Talvez em um próximo projeto fosse interessante 

misturar os meninos com as meninas, ou seja, na formação dos grupos, eles terão que ser 

constituídos proporcionalmente na quantidade de cada gênero”. 

PM marca mais alguns tempos na sala de informática, sendo necessário o 

uso do quadro branco para aprofundar os conceitos de projeção financeira. Embora 

os alunos já estejam familiarizados com os termos técnicos e saibam que pretendem 

obter lucro, nota-se claramente que eles necessitam de uma orientação mais 

sistematizada, ou seja, há necessidade de PM abordar os conceitos de receita, custo 

e lucro através de exercícios aplicáveis a situações reais. 

PK: “Os alunos já coletaram os dados, já fizeram as primeiras operações, mas estão meio 

perdidos em relação ao que é custo, o que é lucro e o que é receita. Para abordar com mais 

profundidade esses temas, necessitarei trabalhar mais com inequações de 2° grau (é 

conteúdo de ensino médio); também terei que ensinar como criar fórmulas com o uso do 

Excel. Será que não estou exagerando na profundidade dos conceitos? E como projetar 

com significado real se eu não abordar assim? Vou arriscar, vou ver até onde eles 

conseguem ir e, conforme for, enxugo alguma coisa, pois não quero que eles percam a 

empolgação com o trabalho. Ai, ai, ai, outra coisa que eu não tinha pensado: o tempo para 

tudo isso; vou ter que reorganizar o meu planejamento em sala de aula, pois já estou em 

novembro e ainda tenho que ver com eles as razões trigonométricas.” 
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PM monta uma tabela com todos os dias letivos e todos os tempos que irá ter 

em matemática, faz um planejamento em relação aos conteúdos e à disponibilidade 

de dias para desenvolver simultaneamente os dois planejamentos iniciais: o currículo 

normal do terceiro trimestre da 8ª série e o “informal”, que é o trabalho do projeto. 

Terá que abordar os conceitos alternadamente, pois os alunos precisam de tempo 

para pesquisar e elaborar o seu planejamento financeiro como grupo e também 

precisam de tempo para discutir e assimilar os demais conteúdos não ligados ao 

projeto. 

PM fala com a professora M para que os alunos possam utilizar mais alguns 

tempos em história, na sala de informática, caso queiram usar o Excel; os que não 

quiserem usar esse instrumento poderão organizar-se, escrevendo o que já têm 

pronto. PM fala com os alunos e coloca o problema do tempo que eles terão em sala 

de aula para a realização e organização do planejamento financeiro, já 

estabelecendo um prazo final para a entrega do trabalho (mais três semanas a partir 

daquela aula). Discute com eles que serão necessários encontros entre os 

elementos de cada grupo fora do horário escolar para o término do trabalho e 

combina algumas coisas: todo o tempo disponibilizado em sala de aula para o 

projeto será com um primeiro momento de orientação a todos, no quadro, sobre a 

etapa do trabalho em que estiverem, e um segundo momento de orientação 

individual para cada grupo, não importando o estágio de desenvolvimento. Todos 

deveriam prestar atenção, pois os conceitos ali abordados interessariam a todos; 

eles poderiam solicitar a ajuda dos pais, da professora (que disponibilizou seu e-

mail) ou de profissionais, desde que a organização e o planejamento fossem feitos 

em sala de aula. 
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Os alunos concordam com PM, e já começa a “valer” a combinação, ou seja, 

a professora parte de uma situação hipotética de uma empresa em que já há o 

levantamento de custos, discriminados por todos os componentes, que são fixos ou 

variáveis, incluindo todas as possíveis despesas. Os grupos começam, então, a 

estabelecer relações entre o faturamento mensal (projetado), os encargos (custos) e 

a possibilidade de lucro, projetando, ainda, a possibilidade de aplicação financeira 

com o capital restante. Os grupos passam a formalizar essas relações a partir dos 

seus próprios projetos: 

G1: 

 
Ilustração 31: trabalho realizado por alunos do Grupo G1 - tabelas 
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Ilustração 32: trabalho realizado por alunos do Grupo G1 - continuação 

 

Ilustração 33: trabalho realizado por alunos do Grupo G1 – preço das quadras 
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Ilustração 34: trabalho realizado por alunos do Grupo G1 – continuação 

 

Ilustração 35: trabalho realizado por alunos do Grupo G1 – continuação 
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G2 

 

Ilustração 36: trabalho realizado por alunos do Grupo G2 - faturamento 

 

Ilustração 37: trabalho realizado por alunos do Grupo G2 - impostos 
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Ilustração 38: trabalho realizado por alunos do Grupo G2 - continuação 

G3.1 

 
Ilustração 39: trabalho realizado por alunos do Grupo G3.1 – iniciando a empresa 
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Ilustração 40: trabalho realizado por alunos do Grupo G3.1 - custos 
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G3.3 

 
Ilustração 41: trabalho realizado por alunos do Grupo G3 – preços de venda 

G4: 

 
Ilustração 42: trabalho realizado por alunos do Grupo G4 – receita/despesa 
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Ilustração 43: trabalho realizado por alunos – balanço do mês 

 
Ilustração 44: trabalho realizado por alunos – continuação da ilustração anterior 
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Ilustração 45: trabalho realizado por alunos – continuação da ilustração anterior 

No decorrer das duas semanas do prazo combinado, o trabalho foi feito em 

sala de aula, sendo orientado pela professora conforme a necessidade de cada 

grupo. PM solicitou a atenção em vários momentos, quando necessitava abordar um 

conceito matemático que surgia ou mesmo outros conceitos que poderiam fazer 

parte de todos os trabalhos, tais como marketing, cálculo de alíquotas, cálculo de 

impostos específicos a cada ramo, meio ambiente, receita federal, inspeção federal, 

número de funcionários, etc. 

PK: “São muitos grupos com diferentes necessidades. Será que atendi todos de maneira 

satisfatória? Preciso saber o que eles sentiram com esse projeto, pois a maioria está muito 

comprometida e, por incrível que pareça, abordando a matemática com muita intensidade. 

Nem eu pensava que existiam tantos impostos... Como foi interessante quando discutimos 

sobre o ICMS do nosso estado em relação aos demais... Discutimos até a saída da Ford, e 

a impressão que eu tinha é que eles realmente estavam dominando o assunto. Vou solicitar 

a eles uma auto-avaliação e uma conclusão em que estabeleçam pontos que acreditam ser 

relevantes; falarei com as professoras M e R para que possamos avaliar juntas. Eu também 

gostaria de manifestar o que eles falaram em sala de aula de matemática em relação à 

economia e às finanças atuais. Fiquei mais próxima deles, há uma sinergia maior entre nós. 

Depois da auto-avaliação deles, retomarei alguns pontos”. 

Intensificou-se o trabalho para os alunos e para PM, pois vários grupos 

enviaram trechos do projeto por e-mail para uma avaliação prévia. Para que 

houvesse tempo hábil para correção e retorno aos alunos do material, PK combinou 
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um horário diário, das 20h às 21h, disponibilizando a eles questionamentos mais 

específicos com retorno imediato.  

A instituição começou a receber alguns retornos positivos dos pais quanto à 

realização desses projetos. Inclusive, a coordenadora pedagógica do ensino 

fundamental, professora C82, discutia constantemente com PK sobre aspectos 

filosóficos e políticos na abordagem econômica e financeira em aula de matemática. 

A professora C trouxe vários materiais para PM iniciar uma discussão sobre 

economia e finanças na sala de aula de matemática. 

Os projetos acabaram por dar uma relevância a questões que no início não 

eram pretendidas. O aprofundamento econômico e financeiro surgiu a partir das 

interações construídas em sala de aula e fora dela entre o aluno, o objeto de estudo, 

o professor, os familiares, a escola e a sociedade.  

PK: “Disponibilizei muito tempo para o desenvolvimento desse projeto. Será que poderei 

fazer isso com todas as turmas? E a abordagem histórica, será que não acabei 

prejudicando, com o excesso de matemática, o enfoque que as gurias [professoras] 

pretendiam? Eu não desenvolvi exatamente como estudei a metodologia de projetos, eu 

inferi bastante com a abordagem de conceitos matemáticos. Creio ser relevante essa 

escolha, por mim, de alguns conceitos para aprofundamento, mas, se eu tivesse deixado 

mais livre, o que será que eles trariam?” 

PM e a professora M (história) recolheram os trabalhos no prazo estipulado, 

combinando entre elas e os alunos que a avaliação seria realizada simultaneamente 

por ambas: as duas professoras chegariam a um consenso quanto à menção de 

cada grupo, especificando, em relação aos seus respectivos componentes 

curriculares, os aspectos que necessitariam ser revisados. Como era um projeto 

experimental, todos os grupos que não atingissem rendimento satisfatório teriam 
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oportunidade de refazer o que fosse enfatizado pelas professoras, tendo um novo 

prazo para a entrega. 

Os alunos demonstraram interesse pela avaliação das professoras, 

questionando que prazos estas teriam para entregar as menções. Os alunos 

também disseram para PM que o projeto tinha sido muito trabalhoso, mas que eles 

acharam “bala” fazer. No primeiro tempo da entrega, na aula de matemática, a 

discussão foi gerada pelos projetos, melhor dizendo, pela análise do projeto 

realizado e sobre como as implicações financeiras, legais e econômicas estavam 

diretamente ligadas ao desenvolvimento social e ao crescimento do estado. 

É pertinente salientar as falas (redigidas por eles) na auto-avaliação. Alguns 

grupos colocaram a fala de todos os seus integrantes como conclusão; outros 

falaram no grupo e no individual, e outros, ainda, somente no individual: 

G1: 

 

Ilustração 46: trabalho realizado por alunos – conclusão financeira 

                                                                                                                                                                                     
82 A professora C trabalha na escola como coordenadora pedagógica do ensino fundamental e é professora de 
filosofia no ensino médio. Trabalha em outra escola estadual como coordenadora pedagógica e também atua em 
sala de aula no ensino fundamental e médio. 
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Ilustração 47: trabalho realizado por alunos – conclusão histórica 
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G2 

 
Ilustração 48: trabalho realizado por alunos – conclusão e auto-avaliação 

 
Ilustração 49: trabalho realizado por alunos – auto-avaliação 
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Ilustração 50: trabalho realizado por alunos – auto-avaliação continuação 

G3.1 

  

Ilustração 51: trabalho realizado por alunos – conclusão 
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G3.2. 

 

Ilustração 52: trabalho realizado por alunos – justificativa 

G3.3. 

Não realizou 

G4: 

 
Ilustração 53: trabalho realizado por alunos – conclusão 
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Ilustração 54: trabalho realizado por alunos – auto-avaliação 

G5: Travel Word 

 

Ilustração 55: trabalho realizado por alunos – conclusões 



142 

G6: Skateshop Hawaii 

 
Ilustração 56: trabalho realizado por alunos – auto-avaliação 

 
Ilustração 57: trabalho realizado por alunos – conclusão 
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G7: DragonForce-Info 

 

Ilustração 58: trabalho realizado por alunos – conclusão 

G8: Doce Sabor 

 
Ilustração 59: trabalho realizado por alunos – conclusão 
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G9: Doce de Panela 

 
Ilustração 60: trabalho realizado por alunos – conclusão 

4 ANÁLISE DA PRÁTICA ATRAVÉS DO ESPELHO 

Na tradição filosófica inaugurada pelo estoicismo, a askêsis, longe de 
indicar a renúncia a si mesmo, implica na consideração progressiva de si, a 
maestria de si - uma maestria à qual se alcança não pela renúncia à 
realidade, mas ao se obter e assimilar a verdade. O objetivo final da askêsis 
não é preparar o indivíduo para uma outra realidade, mas de lhe permitir 
acessar a realidade deste mundo. Em grego a palavra que descreve essa 
atitude é paraskeuazô (“preparar-se”). A askêsis é um conjunto de práticas 
pelas quais o indivíduo pode obter, assimilar a verdade, e transformá-la em 
um princípio de ação permanente. A alêtheia se torna o êthos. É um 
processo de intensificação da subjetividade (FOUCAULT, 1988, P.21).   

Esta pesquisa tem como cerne a perspectiva da qualificação profissional do 

professor de matemática por meio da sua prática pedagógica. A partir daí, 

identificando-se diferentes campos de desenvolvimento e aprendizagem profissional 

e levando-se em conta a qualificação e suas relações possíveis com a subjetividade, 

pretende-se verificar como a prática em educação matemática por projetos 

possibilita a qualificação profissional do professor de matemática.   

O primeiro momento de investigação foi pautado pelo anseio em coletar 

dados que permitissem, por meio de uma análise futura, compreender como se 

configura a subjetividade de um professor em relação à aplicação de uma prática 

pedagógica diferente da que ele está acostumado. Para isso, ao término de cada 

aula, eram registrados no caderno de notas (caderno de campo) todos os dados que 

tinham sido significativos para mim, como professora de matemática. No decorrer 

dessa coleta, também foi necessário registrar, com a gravação das falas, o processo 

de interação aluno-aluno e aluno-professora para identificar posteriormente os 



145 

fatores que pudessem contribuir para o aperfeiçoamento dessa profissional e que, 

ao longo do processo, não eram perceptíveis à professora de matemática. 

Na primeira etapa de pesquisa, foi priorizada a coleta de dados no 

desenvolvimento da educação matemática por projetos – no caso desta 

investigação, o projeto da Indústria Ideal, desenvolvido durante três meses (último 

trimestre de 2005) no contexto escolar, mais explicitamente, dentro e fora da sala de 

aula, conforme apresentado no capítulo anterior. Simultaneamente ao 

desenvolvimento desse projeto, foi feita uma análise documental do projeto político-

pedagógico da escola, bem como do currículo escolar em matemática para futuro 

confronto entre a prática da professora e a proposta da escola. 

Após o término da experiência empírica, foi analisado o caderno de campo, 

buscando-se conexões entre o que tinha sido desenvolvido na experiência e a 

subjetividade da professora de matemática. Evidenciaram-se as ações de 

pensamento da professora e as implicações dessas ações na interação entre ela e 

os alunos, possibilitando, na seleção de algumas ações, instrumentos à 

compreensão da construção da identidade83 dessa professora de matemática. 

Aliadas a essa seleção, foram transcritas as fitas de áudio que elucidaram a 

compreensão da construção de algumas ações que não eram perceptíveis no 

registro escrito e que possibilitaram à pesquisadora descentrar-se do seu papel de 

professora. Tal momento foi relevante, pois possibilitou um olhar diferente daquele 

da pesquisada, permitindo reforçar que as análises feitas até o momento não eram 

fruto de uma intencionalidade forçada como verdadeira, e sim produto de uma 

reflexão teórica e um trabalho empírico que constituem esta dissertação. 

                                                           
83 “No contexto das discussões sobre multiculturalismo e sobre a chamada política de identidade, o conjunto de características que distinguem os diferentes 

grupos sociais e culturais entre si. De acordo com a teoria pós-estruturalista que fundamenta boa parte dos Estudos Culturais contemporâneos, a identidade 

cultural só pode ser compreendida em sua conexão com a produção da diferença, concebida como um processo social discursivo” (SILVA, 2000, p. 69). 
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A organização dos dados desta dissertação partiu das interações entre a 

professora e um agrupamento inicial de alunos, divididos em subgrupos em torno do 

problema de pesquisa, bem como das interações entre os integrantes da pesquisa e 

o contexto escolar84. É necessário salientar que esses dados permitem outras 

possibilidades de investigação.  Em decorrência da busca de resposta para o 

problema, como critério de seleção entre as interações coletadas, criou-se uma 

amostragem por estratos85 em função de certas características úteis aos fins do 

estudo. A amostragem por estratos é “uma amostra probabilista cujos elementos são 

escolhidos aleatoriamente no interior de estratos ou subgrupos, definidos por uma 

ou mais características particulares” (LAVILLE & DIONE, 1999, p. 171). 

(Re)visitar os dados, estabelecendo relações entre a amostragem e o 

referencial teórico, permitiu um movimento de análise contínua em que as categorias 

foram construídas. As análises que dão origem a esta dissertação possibilitaram um 

olhar mais amplo teoricamente e muito mais conectado à relevância da 

compreensão do sistema educacional para qualificação profissional do professor de 

matemática. Como parâmetros para a pesquisadora, houve profundo 

comprometimento com a pesquisa, respeito aos educadores em geral e a todas as 

pessoas envolvidas em um processo de ensino-aprendizagem. 

A apresentação ao leitor das reflexões a seguir tem como objetivo encontrar 

possíveis caminhos para a compreensão das relações existentes entre as ações do 

professor de matemática no exercício da prática em educação matemática por 

projetos no sistema educacional vigente e de como essas relações contribuiriam 

com a (re)significação da ação como docente, possibilitando a qualificação 

                                                           
84 Entenda-se como contexto escolar a instituição em que estão inseridos os participantes da pesquisa e os elementos que formam essa instituição no 

aspecto social, aspecto político, aspecto pedagógico e aspecto epistemológico da comunidade de que faz parte. 

85 Amostras essas apresentadas na narrativa (capítulo anterior) como interações e ações mentais do professor. 
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profissional. Essas relações buscam aproximar as (re)significações da sua ação 

docente com a formação continuada do professor de matemática na sua prática por 

projetos e os reflexos dessa prática na sua qualificação profissional. 

4.1 AS RELAÇÕES ENTRE AS CONCEPÇÕES DO PROFESSOR 
DE MATEMÁTICA E A SUA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

Para Thompson (1997), as relações entre concepções e prática de 

professores a respeito da matemática e seu ensino tiveram um significativo papel na 

formação de seu comportamento pedagógico. O estudo realizado por esse autor 

demonstra que tais relações podem ser direcionadas para melhorar a qualidade do 

ensino de matemática nas escolas, pois, 

Se os padrões característicos do comportamento dos professores são 
realmente uma função de seus pontos de vista, crenças e preferências 
sobre o conteúdo e seu ensino, então qualquer esforço para melhorar a 
qualidade do ensino de matemática deve começar por uma compreensão 
das concepções sustentadas pelos professores e pelo modo como estas 
estão relacionadas com sua prática pedagógica. (THOMPSON, 1997, p. 14). 

Não há uma maneira simplista em termos de causa e efeito de relacionar a 

complexidade dessas relações e não é esse o objetivo. Para possibilitar a 

compreensão da relação entre a concepção e a prática pedagógica do professor de 

matemática com o objeto de estudo desta pesquisa, iniciarei retomando falas da 

professora86 de matemática pesquisada nas quais ela identifica sua concepção de 

matemática e do ensino de matemática. 

1. “A matemática nos dá a possibilidade de formalizar um raciocínio hipotético, tornando-se 

um importante instrumento para o desenvolvimento das ciências, da tecnologia e, 

conseqüentemente, de qualquer sociedade. A compreensão dessa ciência é tão necessária 

quanto a compreensão da linguagem oral e escrita. Portanto, a matemática é relevante a 

qualquer tipo de sociedade.” 

                                                           
86 As falas da professora serão retiradas ora da própria dissertação, ora dos dados coletados (quanto aos dados, serão referenciados a página e o 

parágrafo que os contêm no capítulo anterior), por ser a autora também a professora pesquisada e por ser relevante a sua historicidade na compreensão da 

subjetividade presente no exercício da prática docente. As falas serão enumeradas em ordem crescente, não obedecendo a uma seqüência linear, de 

acordo com sua relevância para a análise. 
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2. “O trabalho que desenvolvia em sala de aula era desencadeado a partir de situações-

problema envolvendo conceitos matemáticos nas quais eu podia explorar as dúvidas e, 

através do diálogo, discutir propostas possíveis para a solução. (...) No entanto, a 

problematização propiciada não era suficiente para possibilitar o diálogo matemático com o 

aluno sem interesse em aprender. A maioria dos alunos aplicava-se na aprendizagem 

quando os conteúdos eram vinculados ao seu foco de interesse, ou seja, quando havia 

necessidade de apreender determinados conceitos matemáticos para utilizá-los na sua vida, 

na perspectiva de qualificá-la.” 

Nota-se que, nessas falas, há a concepção da matemática como uma 

ferramenta para a ciência, mas o trabalho relatado pela professora caracteriza uma 

aula com diálogo de pergunta-resposta em que o aluno é questionado pelo professor 

sobre uma situação-problema em busca de soluções. Os alunos pouco interagem 

entre si, há ênfase na interação entre professor-aluno. “As situações de ensino-

aprendizagem, tanto na abordagem de novos assuntos como na resolução de 

exercícios tendem a ser muito estruturadas e pouco problemáticas. Os momentos de 

prática preenchem grande parte das aulas” (PONTE, 1994, p.7). 

Os momentos de prática mais usuais são aplicações de exercícios, em que o 

professor enfatiza alternadamente aspectos mecânicos e aspectos de compreensão. 

Nem todos os alunos demonstram interesse na aprendizagem da matemática com 

essa abordagem, sendo considerado como problema pedagógico pelo professor a 

motivação do aluno. 

3. “A dificuldade de compreensão e o desprazer pelo aprendizado de matemática que tenho 

observado em alguns alunos levam-me a uma reflexão pessoal e profissional. Sinto 

necessidade de transformar o que me inquieta como educadora. Procuro compreender de 

que maneira, através da educação matemática, posso propiciar aos alunos condições para 

uma aprendizagem qualitativa em que seja priorizada a imaginação criativa, favorecida a 

iniciativa, possibilitados o questionamento e a inventividade e promovida e vivenciada a 

cooperação para, a partir daí, (re)significar a matemática.” 
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Na fala da professora, percebe-se que ela tinha para si a matemática como 

uma ciência em constante evolução e que, por meio da educação matemática, ela 

gostaria de propiciar ao aluno uma aprendizagem que pudesse (re)significar a 

matemática. Essa concepção da professora demonstra uma visão da matemática 

ativa, como instrumento fundamental para o estudo da ciência, assim como mostra a 

visão do ensino da matemática como instrumento para uma aprendizagem 

qualitativa. Em contrapartida, a professora identifica no exercício da sua prática 

pedagógica a não-verificação da aprendizagem qualitativa na relação aluno-

professor em sua busca como profissional. Ela sente necessidade de modificar a sua 

prática e de qualificar-se profissionalmente, acrescentando outros estudos à 

formação continuada realizada na escola. 

4. “Buscava qualificar e desenvolver uma prática em que o aluno sentisse necessidade de 

aprofundamento teórico, de interação entre ele, o professor e o conhecimento. 

Simultaneamente, tal prática deveria desafiar o professor a compreender a lógica do aluno, 

propiciando, nessa interação, o desenvolvimento do processo cognitivo de ambos.” 

Na escola em que trabalhava a professora, havia a preocupação em qualificar 

o corpo docente em um processo de formação continuada87. Na perspectiva da 

professora, a formação continuada atingia em parte os docentes, pois as 

abordagens às discussões pedagógicas, educacionais e psicológicas muitas vezes 

eram realizadas superficialmente, sem tempo hábil para possibilitar ao professor um 

aprofundamento teórico. Embora as temáticas trabalhadas fossem referentes à 

educação, os professores não estabeleciam relações diretas entre a sua prática e o 

processo educacional; no entendimento da professora, essas questões eram muito 

amplas.  

                                                           
87 Essa formação continuada é realizada semanalmente em dois tempos, subdividida em reuniões de área, de nível, reuniões administrativas e reuniões 

com reflexões teológicas. 



150 

A professora queria discutir questões mais pontuais, relevantes à realidade de 

sala de aula, pois, a seu ver, as possíveis mudanças ocorreriam a partir do 

diagnóstico do processo de ensino-aprendizagem realizado em sala de aula. Ela 

queria diagnosticar, através do estudo, quais os fatores que possibilitariam a 

efetivação de uma prática que tivesse como cerne o desenvolvimento cognitivo do 

professor e do aluno. Aliada a essa concepção pedagógica, estava a concepção de 

matemática ativa. 

A inconformidade entre não desenvolver na prática a sua concepção de 

matemática faz a professora buscar um aprofundamento teórico em educação. 

Embora ela participasse de um processo de formação continuada e tivesse 

consciência de que mudanças deveriam ser feitas na sua prática, não sabia como 

intervir para operar essa mudança. 

A reflexão sobre a sua ação docente, embasada teoricamente de maneira 

mais ampla, propiciou à professora uma tomada de consciência, pois ela se 

reconheceu incoerente no exercício da sua prática em relação à sua concepção 

pedagógica. Nessa reflexão, o acréscimo teórico começa a fundamentar a sua 

intencionalidade docente inicial, oferecendo condições para estruturá-la: buscar 

novos objetivos de ação que possibilitassem ao mesmo tempo o desenvolvimento 

cognitivo dos professores e dos alunos. “O aluno será sujeito de uma aprendizagem 

significativa, se esta for entendida como construção do próprio conhecimento” 

(BITENCOURT, 2005, p.8). 

Uma primeira aproximação à (re)significação da ação docente: Busca da 

qualificação pela professora, por meio da análise de sua ação docente, em função 
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de a prática não corresponder à sua concepção da matemática e à sua concepção 

de ensino da matemática. 

4.2 AS RELAÇÕES ENTRE A INTENCIONALIDADE DOCENTE E 
O DESNUDAR DA SUA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

A professora pesquisada sente-se desestruturada a princípio, não possui mais 

tantas verdades, há um conflito interno que gera insegurança, inconformismo, 

esperança e uma única certeza: é preciso transformar sua prática pedagógica, tendo 

como parâmetro um embasamento teórico que possibilite atingir seu objetivo 

principal. Isso sem desconsiderar o que foi produtivo até então, ou seja, há de se 

analisar o que precisa ser mantido e o que deve ser mudado para sua qualificação 

profissional.  

Na análise da professora, a sua continuidade nos estudos permitia um 

movimento de ir e vir entre a teoria e a sua prática, relacionando focos de não-

aprendizagem em matemática e seus motivos, tais como: o aluno não tinha 

oportunidade de criar algo a partir do desenvolvimento de um conceito matemático, 

no máximo relacionar algo que conhecia com o conteúdo que estava sendo 

abordado; o aluno não conseguia se manifestar sempre, pois, na medida em que a 

professor questionava e outro respondia, não conseguia desenvolver seu raciocínio 

inicial; o aluno sentia-se provocado a pensar, mas não sabia como estruturar a sua 

fala; o aluno necessitava de uma interação maior entre ele e os seus colegas, bem 

como entre ele e o professor.  

Tantas conseqüências de não-aprendizagem em matemática diagnosticadas 

em relação aos alunos possibilitaram à professora uma auto-análise voltada à sua 

prática. O processo torna-se dolorido, pois não é mais somente uma questão de 
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concepção pedagógica, de concepção da matemática, de concepção de ensino da 

matemática, mas sim de concepção epistemológica. Ela começa a colocar-se no 

papel de aluno e, simultaneamente, tenta estruturar sua maneira de construir 

conhecimento para poder relacioná-lo à sua ação pedagógica, ou seja, a partir da 

análise teórica dessas relações, poderá compreender algumas etapas do processo 

de construção e transformar sua prática. Logo, ela questiona-se: 

6. “O que me faz querer aprender alguma coisa? Quero aprender quando algo me instiga ou 

quando tenho que satisfazer uma necessidade física, intelectual, psicológica ou, ainda, 

quando busco atingir algum objetivo?” 

7. “Como eu aprendo? Eu aprendo quando consigo me apropriar de algo que desconhecia e 

generalizo esse conceito a outras situações, ou seja, quando consigo estabelecer relações 

entre o que eu conhecia e o que eu estou assimilando, compondo, assim, um outro 

conhecimento, mais amplo que o anterior.”  

8. “O que concebo como um bom professor? Concebo um bom professor como uma pessoa 

capaz de me orientar no desenvolvimento de um raciocínio, aquele que me permite ousar, 

aquele que me ajuda a costurar as amarras entre o que sei e o que estou aprendendo, 

enfim, aquele profissional que interage comigo e o conhecimento simultaneamente, 

compreendendo a minha maneira de pensar e deixando que eu crie significados a partir 

dessa interação”. 

A professora busca transformar a sua prática voltando-se para si, 

diagnosticando que há como qualificar a aprendizagem na relação aluno-professor, 

mas, para isso, necessita analisar os fatores que possibilitam o aperfeiçoamento 

desse profissional. “A análise das práticas só pode causar efeitos reais de 

transformação se o profissional se envolver de fato com o processo. É raro 

conseguir transformar apenas quando se toma conhecimento das conclusões de 

uma análise realizada por outro. Cada participante deve desempenhar um papel 

ativo na análise da sua própria prática” (PERRENOUD, 2002, p. 123). Há, nesse 
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momento, a conscientização da professora da importância de sua ação docente para 

a qualificação do ensino-aprendizagem de matemática. 

Há fatores na análise de sua prática que a professora identifica como 

positivos, que são o interesse em compreender a lógica do aluno, a problematização 

como desafio, o aprofundamento teórico (necessidade do desenvolvimento da 

matemática formal), a aplicação de conceitos matemáticos generalizáveis a diversas 

situações, a historicidade de cada conceito abordado, a avaliação do aluno como 

diagnóstico. No entanto, há outros fatores que ela precisa qualificar, tais como 

possibilitar a participação ativa do aluno, partir do raciocínio do aluno para a 

construção de conhecimento, ter consciência de que o aluno está em processo de 

aprendizagem, orientar o desenvolvimento dos saberes do aluno, enfim, buscar 

atingir a sua intencionalidade docente. 

Só será possível concretizar a intencionalidade docente da professora se esta 

tiver consciência de que há necessidade de constantes análises da sua prática para 

embasar a sua auto-regulação88, pois “a forma de agir e de estar no mundo de uma 

pessoa não pode mudar sem transformações advindas de suas atitudes, de suas 

representações, de seus saberes, de suas competências e de seus esquemas de 

pensamento e de ação. Essas são as condições necessárias para uma 

transformação duradoura das práticas” (PERRENOUD, 2002, p. 124). 

A análise da sua prática relacionada à maneira de construir conhecimento 

incitou a professora a realizar seu próprio balanço de competências, conduzindo-a a 

uma formação mais qualificada. Essa qualificação tinha como objetivo compreender 

os saberes relativos à ação do professor e do aluno. Era preciso arriscar outra 

                                                           
88 Para Piaget, a idéia de auto-regulação é caracterizada pela presença de regulações que asseguram a manutenção do equilíbrio no seio das estruturas 

lógicas (compreende precisamente o caráter auto-regulador). 
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prática, outra metodologia para possibilitar a análise entre dois parâmetros – a 

educação matemática a partir de situações problemas e a educação matemática por 

projetos. 

9. “Preciso referenciar que a situação que possibilitou a contextualização mais ampla de um 

conceito matemático e me levou a optar pela aplicação de outra possível alternativa 

metodológica surgiu de uma problematização em uma aula de trigonometria do 2° ano do 

ensino médio, em que um problema de astronomia foi amplamente discutido. Os alunos 

ficaram empolgados e questionaram-me sobre a possibilidade de desenvolver um projeto, já 

que eu demonstrava muito interesse pela astronomia e a escola tinha uma proposta 

pedagógica em que eram disponibilizadas aos alunos do ensino médio 240 horas de 

projetos”. 

10. “Embora o primeiro projeto desenvolvido como experimento (Projeto Astronomia) tenha 

sido instigador pelos resultados obtidos, não foi suficiente para esclarecer as dúvidas 

recorrentes no exercício da prática em educação matemática por projetos. Há aspectos que 

necessitam ser investigados no desenvolvimento dessa prática para que se possam, ainda, 

analisar as possíveis relações com a qualificação profissional do professor de matemática”. 

A professora queria aplicar outra metodologia, a educação matemática por 

projetos, mas com um suporte teórico que permitisse compreender como essa 

prática possibilitaria a qualificação profissional do professor de matemática. Essa 

qualificação seria verificada se a prática promovesse a interação entre aluno-

professor-conhecimento-proposta pedagógica da escola e, com isso, propiciasse a 

construção de conhecimentos de distintas áreas do saber. 

11. “Questionava-me se a metodologia de projetos satisfaria a abordagem da matemática 

que eu pretendia, ou seja, contextualizada e com aprofundamento teórico. Enfim, 

questionava-me como dar conta de tantas coisas diferentes e se minha formação até aquele 

momento seria satisfatória para resolver todas essas questões.” 

Uma segunda aproximação à (re)significação da ação docente: A 

intencionalidade docente permite à professora desnudar-se profissionalmente, 
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provocando o desenvolvimento de um pensamento crítico em relação ao sistema 

educacional. 

A prática desenvolvida até então pela professora de matemática estava de 

acordo com a proposta pedagógica da escola89; o plano de curso90 da área de 

matemática para a 8ª série do ensino fundamental estava sendo cumprido; os alunos 

atingiam a maioria dos objetivos propostos. No entanto, a professora de matemática 

pesquisada não se sentia confortável nesse contexto. Discutia com outros 

professores da área de matemática que também estavam constantemente revendo a 

sua prática, mas sob a perspectiva de Chevallard (1991). 

Diversas reuniões são realizadas com ênfase no aprofundamento teórico de 

conteúdos específicos, na necessidade de vincular a geometria ao desenvolvimento 

algébrico, bem como de aplicar esses conceitos na resolução de problemas para 

então o aluno compreender os conceitos matemáticos. Os professores assumem 

posturas e metodologias diferenciadas, mas com destaque para a transposição 

didática. Há uma preocupação notória em aproximar a matemática escolar da 

matemática científica, procurando mostrar, por meio de uma seqüência linear e 

muitas vezes fragmentada, a construção dos conceitos matemáticos. 

Alguns professores paralelos91 trocam materiais entre si, sem planejamento 

em conjunto, caracterizando um comum acordo sobre os conteúdos a serem vistos. 

Outros fazem um planejamento comum, aproximam métodos e abordagem teórica 

com ênfase no desenvolvimento de habilidades, mas ainda com um currículo pronto 

                                                           
89 Vide anexo 1. 

90 Vide anexo 9. 

91 São profissionais que trabalham na mesma série, pois há mais de um professor de matemática para cada turno (com algumas exceções no ensino 

médio), possibilitando uma flexibilidade maior no horário de outros professores das demais áreas. 
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a ser desenvolvido em cada série. Em síntese, os professores têm como objetivo 

maior cumprir as exigências do sistema escolar. 

O sistema escolar vigente exige dos professores coerência entre a sua ação 

pedagógica e a proposta pedagógica da escola, embasando-os teoricamente com a 

da formação continuada de todos os seus profissionais e em todos os níveis e áreas 

de ensino. Embora seja relevante a discussão dessa formação, serão priorizadas 

somente as influências decorrentes dela na qualificação profissional do professor de 

matemática. 

Essa formação continuada possibilita ao professor discutir aspectos 

educacionais comuns, tendo como objetivo maior da instituição oferecer uma 

unidade de ação que contemple os seus marcos estruturais92, bem como preparar 

esses profissionais para estarem em constante atualização em relação aos PCNs e 

em acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs)93 de cada área. 

Cursos de formação continuada promoviam, na verdade, uma prática de 
formação descontínua: descontínua em relação à formação inicial dos 
professores; descontínua em relação ao saber experimental dos 
professores, os quais não eram tomados como ponto de partida da 
formação continuada; descontínua ainda, em relação aos reais problemas e 
desafios da prática escolar; e descontínua sobre tudo, porque eram ações 
pontuais e temporárias, tendo data marcada para começar e terminar 
(FIORENTINI e NACARATO, 2005, p. 8). 

Evidencia-se que há um sincronismo em todo esse sistema, pois os planos de 

curso são elaborados por cada área, de acordo com a proposta pedagógica da 

escola que, por sua vez, está de acordo com os PCNs. A proposta pedagógica da 

escola reflete a necessidade de uma comunidade específica veiculada ao sistema 

educacional vigente, e os professores desenvolvem sua prática nesse contexto. A 

prática docente tem como parâmetros alguns objetivos que o professor precisa 

                                                           
92 Vide anexo 1. 

93 Diretrizes essas relacionadas à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96). 
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atingir, e esses objetivos são fundamentados na sua formação como licenciado, 

mais especificamente, licenciado em matemática segundo as DCNs. 

A análise feita até então propicia outros questionamentos que vão além da 

educação matemática ou dos métodos utilizados para propiciar aos alunos e 

professores um pensamento crítico em relação ao exercício de uma matemática 

ativa. Há de se considerar que a educação deva oportunizar aos cidadãos condições 

para qualificação da vida, da sociedade como um todo. Para tanto, não se pode 

priorizar uma transposição didática, e sim exercitar o desenvolvimento do 

pensamento crítico desde a formação dos professores, pois essa categoria 

profissional tem responsabilidade intelectual na formação do cidadão brasileiro. 

Muitas vezes, nós, professores, não temos consciência da importância dessa 

responsabilidade intelectual. Priorizamos os conteúdos como parâmetros para 

construção do cidadão “bem formado”, mas essa concepção vem de onde? Como 

chegamos a um automatismo intelectual de massa? Como desenvolver o 

pensamento crítico sem ter consciência do que somos como cidadãos, como seres 

constituídos social e politicamente? Em que momento da formação do licenciado em 

matemática se objetiva a matemática como veículo para construção da cidadania? 

CIDADÃO CRÍTICO 

Outra idéia defendida por inúmeros pensadores que participaram do FME (II 
Fórum Mundial da Educação) em diferentes momentos foi a da educação 
democrática. Esse modelo seria o contraponto ao modelo atual de 
educação que, na sua grande maioria, não forma cidadãos, mas sim 
consumidores para o mercado, em função da ideologia. Nesse sentido, a 
educação se traduz como o principal instrumento para a democracia de um 
país, já que são os verdadeiros cidadãos que podem compreender e mudar 
estruturas políticas. Eles também defenderam que a educação deve 
desconstruir a idéia do adestramento e promover as discussões sociais, 
invertendo a política dos diplomas e possibilitando formações que envolvam 
ciência, técnica, história, levando à formação de um cidadão crítico 
(BORDAS, 2003, p.13). 

Embora as licenciaturas tenham sofrido mudanças estruturais, principalmente 

a partir dos anos 90, incluindo disciplinas integradoras com enfoque na sociologia e 
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nas Políticas Educacionais, o processo de formação nas licenciaturas em 

matemática continua sem convergir em seus parâmetros. Considera-se que há 

exceções, conforme se constata historicamente, mas sem a relevância para 

provocar mudanças significativas na prática docente em matemática. 

Uma terceira aproximação à (re)significação da ação docente: O professor no 

seu exercício recebe formação que é formatada segundo diretrizes gerais. 

4.3 ASPECTOS DA FORMAÇÃO E DA QUALIFICAÇÃO 
DOCENTE NO EXERCÍCIO DE SUA PRÁTICA  

Como, então, provocar mudanças senão na formação como licenciado em 

matemática? Conforme as DCNs, o licenciado em matemática já deve ter 

desenvolvido capacidades que o tornam apto ao mercado de trabalho, mas há 

convergência significativa, na prática pedagógica, entre a matemática acadêmica e a 

matemática escolar? 

A professora de matemática identifica na sua reflexão que, para transformar 

sua prática, ela necessita integrar a seus saberes outros saberes, saberes esses 

que até então estão veiculados ao atendimento de algumas exigências do sistema 

educacional e outras exigências dela, como educadora matemática. Trata-se de 

saberes que não foram constituídos no processo de formação – processo construído 

desde a infância, nas relações estabelecidas entre ela e os professores, nas 

relações entre a matemática acadêmica e a matemática escolar, nas relações entre 

as suas concepções filosóficas e epistemológicas. Enfim, a professora buscava no 

saber da experiência o desenvolvimento de um processo formativo contínuo que 

possibilitasse a sua qualificação profissional.  



159 

De fato, quando se interrogam o(a)s professore(a)s sobre seus saberes e 
sua relação com os saberes, eles priorizam, e isso a partir das categorias do 
seu próprio discurso, os saberes que qualificam de práticos ou da 
experiência. O que caracteriza, de um modo global, esses saberes práticos 
ou da experiência é o fato de se originarem da prática cotidiana da 
profissão, e serem por ela validados. Assim, nossas pesquisas indicam que, 
para o(a)s professore(a)s, os saberes adquiridos através da experiência 
profissional constituem os fundamentos da sua competência. É a partir 
deles que o(a)s professore(a)s julgam sua formação anterior ou sua 
formação ao longo da carreira. É igualmente a partir deles que julgam a 
pertinência ou o realismo das reformas introduzidas nos programas ou 
métodos. Enfim, é ainda a partir dos saberes da experiência que o(a)s 
professore(a)s concebem os modelos de excelência profissional no interior 
de sua profissão (TARDIF, LESSARD e LAHAYE, 1991; apud MELO, 2005, 
p. 47). 

Que outras possibilidades de qualificação profissional o professor de 

matemática tem como opção? (p. 83: último parágrafo) 

Convém salientar que, no contexto escolar, é natural que professores de uma 

mesma área possuam concepções diferentes em relação ao seu componente 

curricular, em relação à sua prática ou à educação. Propicia-se, muitas vezes, uma 

parceria de trabalho com outros profissionais envolvidos com educação, ampliando-

se a visão pedagógica e educacional de todos. Essa parceria parte de uma 

concepção comum entre professores de diferentes áreas, concepção esta que se 

caracteriza como processo educacional. Segundo Dewey (1978), esse processo 

deve visar à reorganização, à reconstrução e à transformação. (p. 84: 2° parágrafo) 

A forma integrada pretendida pelos professores parte de uma concepção de 

processo que envolve uma organização pessoal e significativa de conhecimentos, 

tanto dos professores quanto dos alunos, aliada a uma experiência empírica. A 

integração vai sendo construída desde o planejamento comum entre os professores 

até a análise por alunos e professores de cada processo desenvolvido, 

possibilitando aos integrantes estar em constante movimento, agindo sobre seu 

próprio conhecimento e buscando outras alternativas de solução. 
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A integração das experiências curriculares tem dois aspectos: horizontal, 
isto é, os vários aspectos do currículo com os quais o aluno se compromete 
em qualquer momento da sua vida escolar; e longitudinal ou vertical, que 
são as unidades de experiências educativas apresentadas em estágios 
sucessivos de sua educação dia por dia e ano por ano. Além disso, do 
ponto de vista do aluno, a integração tem dois aspectos: integração pessoal 
da experiência, a cargo do próprio educando e direção da experiência a 
cargo de outra pessoa, de modo que facilite a integração da experiência 
(SAYLOR e ALEXANDER, 1970, apud BORDAS, 1976, p. 51). 

A validação dos significados construídos na interação entre aluno-professor-

comunidade-instituição-conhecimento implica dinamismo do desenvolvimento do 

processo educacional, em que nenhuma das partes envolvidas possa estar apática 

em relação ao todo, ou seja, para qualquer tipo de transformação educacional, há 

necessidade de uma unidade de ação. (p. 86: 2° e 3° parágrafos) 

A ação docente torna-se cada vez mais importante para a efetivação de 

transformações pedagógicas no contexto escolar. O professor busca a qualificação 

do ensino-aprendizagem do seu componente curricular, consciente do que quer, 

mas sem a certeza dos meios que possibilitem atingir essa qualificação. 

Referenciando a matemática, há perspectiva de o professor proceder a uma 

negociação entre o que já foi validado pela matemática acadêmica e a produção de 

significados da matemática escolar. (p.87: 3° e 4° parágrafos) 

É notória a dificuldade do professor em descentrar-se de uma experiência 

profissional em que há um reducionismo da matemática acadêmica, adaptada à 

matemática escolar, pois nesse momento ele sente necessidade de encaixar alguns 

conceitos matemáticos para possibilitar aos alunos o desenvolvimento do projeto a 

ser construído. Há a preocupação dele em dar conta do currículo preestabelecido, 

bem como a necessidade de aprofundamento teórico a partir da flexibilização 

curricular. 
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A inserção na escola de outros profissionais pertencentes à comunidade 

escolar possibilitou uma interatividade maior entre aluno-professor-conhecimento-

sociedade, pois tanto os alunos quanto os pais e professores estavam discutindo em 

sala de aula as exigências da sociedade em relação ao problema proposto. Como 

fundamentação teórica à argumentação, a educação matemática, entre outras, 

estava fazendo parte do desenvolvimento integral de todos os indivíduos daquele 

contexto escolar, não somente do conhecimento matemático específico, conceitual, 

como também do social, do histórico, do político. Enfim, é necessário considerar as 

experiências que nos influenciam. Conforme Hernández (1998), não se deve ter a 

intenção de copiá-las, e sim de reinterpretá-las. 

Na realização do projeto, as interações desencadeiam uma pluralidade 

conceitual que não era comum no desenvolvimento de um conceito matemático em 

sala de aula. A princípio, a professora sentiu-se muito mais exigida do que se 

estivesse numa aula mais tradicional de matemática, pois o planejamento 

interdisciplinar era muito mais complexo e exigia muito mais interação entre os 

professores e um tempo a ser disponibilizado que eles não possuíam para o 

planejamento. (p.85: 2° e 3° parágrafos) 

A flexibilização curricular sensibiliza a professora para conscientizar-se de 

que, além do aprofundamento teórico necessário ao desenvolvimento da educação 

matemática por projetos, necessitaria também da compreensão do processo de 

funcionamento de uma indústria, por meio de pesquisa ou de uma experiência 

empírica que lhe servisse como parâmetro. Este seria também um parâmetro ao 

saber pedagógico em que se caracteriza a visão do professor em relação ao que 

vem a ser a matemática, como também a visão dele em relação à atividade 

matemática. 
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Uma quarta aproximação à (re)significação da ação docente: A busca da 

formação continuada autônoma e a flexibilização curricular como conseqüência do 

repensar a prática.  (p. 88: 3° e 4° parágrafos). 

A professora de matemática sente-se mobilizada para a pesquisa e o estudo, 

simultaneamente instigada a desenvolver uma prática que verifica a qualificação no 

ensino-aprendizagem de matemática. Mas, cada vez mais, necessita de outros 

profissionais, não só da educação e da sua área, para o exercício da educação 

matemática por projetos. (p. 89: 3° parágrafo). 

A professora de matemática necessitou de uma preparação prévia, em que 

aprofundou seu estudo não só em relação à matemática, como também em relação 

a outras áreas do conhecimento. Experimentou uma composição com profissionais 

de diferentes ramos da sociedade, exercitando uma prática interdisciplinar que 

viabilizou um suporte teórico mais amplo, tanto para os professores quanto para os 

alunos. (p. 89: último parágrafo). 

A fragmentação das matérias não se justificava nesse momento. Havia uma 

necessidade social e educativa que possibilitaria uma idéia de educação vinculada à 

qualidade de vida, por meio de projetos criados por cada grupo, em que fossem 

estudados os fatores que viabilizariam a efetivação do funcionamento de uma 

indústria na sociedade em que os grupos estavam inseridos. (p. 106: 2° parágrafo). 

Tornava-se fundamental a ação docente ativa na orientação de cada projeto a 

ser construído. A professora de matemática necessitava do seu conhecimento 

técnico específico para discutir como poderia ser estruturado o projeto, mas não 

somente isso – era necessária também uma pluralidade de conhecimentos que 

permitissem à professora não padronizar os projetos, e sim orientar os alunos para 
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aplicação da matemática como ferramenta na construção de cada projeto. (p.113: 3° 

parágrafo - linhas 1 a 4); (p.115: 2° parágrafo). 

Vai se caracterizando como necessário o uso da matemática para construir 

modelos que permitam aos alunos e à professora compreender uma determinada 

realidade. No sentido dado por Caldeira (2005), essa ação parte da concepção de 

modelagem matemática. (p. 106: 3° parágrafo – linhas 4 a 14). 

Os alunos demonstram interesse em aprender como se organizam os dados 

que eles pesquisaram e, mesmo sem tomarem consciência da necessidade da 

matemática para essa organização, questionam continuamente, pois querem 

aprender essa primeira parte de sistematização. (p. 112: último parágrafo). 

Inspirados num problema real, os alunos exercitam as operações aritméticas 

de maneira prazerosa: (p. 108: G1). 

Todo esse movimento de pesquisa e os procedimentos envolvendo 

modelagem matemática não foram previamente preparados pela professora, mas é 

necessário salientar que cada projeto a ser construído pelos grupos tinha que ter 

orientação técnica da professora, ou seja, esta deveria ter o domínio específico 

conceitual e aplicado de estatística para poder orientá-los no desenvolvimento dos 

trabalhos. Mesmo possuindo a técnica, a professora sentiu necessidade de 

aprofundar o seu conhecimento específico, buscando aprender outros conceitos e 

técnicas para oportunizar aos seus alunos e a si a qualificação esperada na sua 

intencionalidade docente. 

PK: “Vou solicitar à professora de informática que me oriente quanto ao uso de tabelas e os 

cálculos no Excel, senão, eles irão se perder, pois muitos não dominam a utilização de 

algumas ferramentas, mas, em compensação, foram muito ágeis na procura dos sites”. 
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A parceria entre professores, profissionais de outras áreas, alunos e 

comunidade serve de parâmetro para a construção de procedimentos técnicos na 

abordagem da matemática como instrumento ao desenvolvimento de um projeto. Há 

necessidade da linguagem formal e científica matemática para viabilizar 

teoricamente o que está sendo projetado através do raciocínio hipotético e da 

experiência empírica. (p. 113: último parágrafo – linhas 4 a 15); (p. 114: 2° 

parágrafo). 

A matemática é usada como ferramenta na interdisciplinaridade, sendo de 

fundamental importância a aplicação da técnica matemática na organização do 

pensamento lógico-matemático, construído na interação social e cognitiva entre os 

integrantes da pesquisa.  

Uma quinta aproximação à (re)significação da ação docente: A modelagem 

matemática requer aprofundamento teórico específico do professor para usá-la na 

educação matemática por projetos como instrumento na interdisciplinaridade. 

4.4 ESTRANHAMENTO DOCENTE METODOLÓGICO NO 
CONTEXTO DE SALA DE AULA: EXPERIÊNCIA COMO 
ESPAÇO DE FORMAÇÃO 

No desenvolvimento da educação matemática por projetos, a professora 

sentiu-se constantemente desacomodada em relação ao que já estava acostumada 

– não havia um controle prévio do conteúdo a abordar. Os conceitos matemáticos 

vão aparecendo conforme a necessidade de cada projeto e sem estarem vinculados 

à série específica do ensino fundamental. Há uma flexibilidade curricular que exige 

da professora saberes pedagógicos mais amplos. Como D’Ambrósio (2005) indica, 

uma das visões para qualificação profissional contínua e progressiva desejada em 

um professor de matemática está no que esse profissional tem como o que constitui 
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a aprendizagem matemática. Há outros desafios que a professora de matemática 

pesquisada não teve, na sua formação profissional, oportunidade de abordar, tais 

como: 

• necessidades diferentes de aprofundamento teórico por parte dos alunos; 

• conteúdos anteriormente separados por série são integrados ao 

desenvolvimento do projeto, exigindo da professora um profundo 

conhecimento matemático; 

• necessidade de aperfeiçoamento tecnológico da professora frente aos 

desafios enfrentados no uso da informática, durante a interação entre ela e 

os alunos; 

• dúvidas da professora em relação à orientação do trabalho, pois os 

conteúdos que “surgiam” no decorrer do desenvolvimento dos projetos 

necessitavam de estudo específico por parte dos alunos e esses conteúdos 

não eram vinculados à sua série; 

• necessidade de reorganização curricular, por parte da professora, em relação 

ao tempo a ser desenvolvido o projeto e para “dar conta” dos conteúdos que 

já estavam no planejamento anterior. (p. 124: último parágrafo). 

A professora vivencia, então, outras situações que exigem dela a reflexão 

contínua sobre sua prática. Tais reflexões incitam-na a agir muitas vezes sob 

pressão; conforme Perrenoud (2002, p. 138), “o desejo de mudar e o de não mudar 

coexistem intimamente em cada um de nós”. Há uma tensão da professora em 

relação ao seu ambiente de trabalho e a seus parceiros habituais. Em 

compensação, a atitude da professora em arriscar já evidencia algumas mudanças 

da postura dos alunos em relação à matemática. Embora a professora tenha muito 

mais trabalho do que na sua prática anterior, as conseqüências da prática em 
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educação matemática por projetos a motivam a continuar a busca pela qualificação 

do ensino-aprendizagem de matemática. (p. 113: 2° parágrafo). 

A diversidade não estava somente no aprofundamento teórico que a 

professora necessitava para iniciar a problematização e dar seqüência ao 

desenvolvimento dos projetos como orientadora, mas em vários outros aspectos que 

dificilmente estariam presentes como foco de discussão em uma aula de matemática 

com ênfase na transposição didática. (p. 92: falas – G3). 

Surgem outras exigências para a professora que vão além dos saberes 

conceituais que ela se preparava continuamente para aprofundar. Ela não poderia 

isentar-se, como educadora, de discutir sobre a sexualidade, mas será que estaria 

sendo competente o suficiente na sua abordagem? Em que momento da graduação 

ou das suas especializações foi debatido o enfrentamento de temáticas tão inerentes 

ao ser humano? Como estar preparado para a discussão sem ser preconceituoso ou 

para lidar com as diferenças naturalmente? 

Em algumas profissões técnicas, os profissionais têm poucos laços afetivos 
com sua prática e estão dispostos a mudá-las em função de algo puramente 
racional. Porém, mesmo nesse caso, a mudança é difícil: é preciso se 
esforçar para aprender e, durante uma etapa de transição, aceitar ser 
menos eficaz, até readquirir automatismos e reconstruir os saberes da 
experiência que permitam enfrentar tudo aquilo que o modo de emprego 
não permitia antecipar. Quando nosso trabalho é observado pelos outros, 
tememos que nossa capacidade de aprendizagem ou nosso desempenho 
sejam julgados; se nos angustiamos com facilidade diante de uma nova 
tarefa, isso pode ser suficiente para bloquear a mudança. Este é um dos 
motivos pelos quais adotamos sem resistência uma tecnologia já 
ultrapassada, mas dominada por nós, cujos limites e caprichos 
conhecemos. A resistência também pode depender do desejo de proteger 
uma competência específica, uma forma de excelência e distinção, as quais 
se perderão devido à mudança. Tais fenômenos bastante estudados na 
área da sociologia do trabalho e nas pesquisas de inovação tecnológica, 
sem dúvida estão presentes no ensino. (...) O mais difícil não é mudar 
alguns gestos, mas a perda de algumas formas de satisfação, de identidade 
ou de segurança vinculadas a algumas práticas (PERRENOUD, 2002, p. 
137). 

A professora de matemática sentia-se insegura em relação a tantas situações 

inusitadas, mas tinha convicção de que era preciso discutir, mesmo que depois o 
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tema fosse aprofundado teoricamente com outro professor de domínio conceitual 

mais amplo. A discussão da temática e a maneira como foi debatida, ou seja, com a 

manifestação de todos, instigou outras questões referentes à convivência, tais como: 

(p. 93: falas – G4). 

Naquela interação entre a professor e os alunos, havia necessidade de a 

professora (re)significar o processo pelos quais os alunos produziriam novas 

significações; ao mesmo tempo, a professora precisou reinterpretar algumas 

concepções que tinha sobre a sua ação docente em relação aos alunos. (p.94: 2° 

par). 

Os saberes da experiência vão se constituindo na interatividade entre a 

professora e os alunos, possibilitando àquela uma aproximação maior com eles. 

Essa aproximação é vista por todos como um misto de liberdade e risco, em que a 

professora visa a oportunizar aos seus alunos condições para o desenvolvimento do 

espírito crítico, da criatividade e, por que não, do compartilhamento de significados 

comuns. 

“Sentei ao lado deles e senti-me fascinada com a rapidez com que transitam na Internet. 

Eles me mostraram vários atalhos para chegar aos sites em que necessitava de 

informações municipais, estaduais e federais. Eles também se empolgaram em me ensinar 

algo que desconhecia. Lembro claramente da fala deles”: 

GS: “Sôra, onde procuro o alvará, em que site?” 

PM: “Para que instância será solicitado o alvará no ramo de negócio de vocês: municipal, 

estadual ou federal?” 

GS: “Acho que é municipal.” 

PM: “Então, vamos lá que eu ajudo vocês...entra aqui...clica aqui...vai lá...e...” 

GS: “Sôra, por que tu fez tanta volta?” 
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PM: “Ué, G, só sei por aí. Tem uma maneira mais rápida? Me mostra, dá um lugar aí!” 

“Todos começaram a querer mostrar, dizendo que cada um sabia melhor que o outro. Foi 

muito divertido, pois aprendi a utilizar na Internet as ferramentas que utilizava no Word, 

achei muito prático. Precisamos escutá-los mais!” 

Há continuidade de formação constituída na experiência, pois o professor 

também aprende. Como afirma Skovsmose, 

Para melhorar nossa compreensão, para mover-nos na direção de mais 
conhecimentos, dependemos um do outro. Eu não posso dizer a você nada 
de certo, nem você a mim. Mas se nós interagirmos em uma relação 
dialógica, seremos capazes de nos mover na direção de um maior 
conhecimento (SKOVSMOSE ,1990, apud ESPINOSA e FIORENTINI, 
p.153).  

Uma sexta aproximação à (re)significação da ação docente: O 

estranhamento docente em relação à prática em educação matemática por projetos 

possibilita ao professor criar outros mecanismos de ação em relação à diversidade 

de situações “surgidas” nessa prática no contexto de sala de aula. 

As aulas estavam transcorrendo de maneira diferenciada em relação à prática 

anterior da professora de matemática, inclusive, na abordagem conceitual. Na 

prática anterior, a professora partia de um problema em que a intenção era abordar 

determinado conteúdo, ou seja, a professora mantinha um diálogo com a turma a 

partir de um problema trazido por ela para “construir” conhecimento. Como visto 

anteriormente, na educação matemática por projetos, há uma intencionalidade 

conceitual do professor, mas o problema é trazido pelos grupos e a partir daí os 

conceitos são construídos, pois é preciso que o grupo domine aquele conceito para 

prosseguir com o desenvolvimento do projeto. Também há um acréscimo conceitual 

não previsto pelo professor, pois não há um currículo pronto, e sim um eixo temático 

que serve de orientação ao desenvolvimento do trabalho. Verificamos a construção 

conceitual através da interação entre a professora e um grupo: (p. 115 à 117- 1° 

parágrafo). 
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A formalização para tornar possível a generalização a várias situações exige 

também algumas características do professor, tais como o domínio conceitual da 

matemática acadêmica, pois o professor só poderá relacionar a teoria e a prática se 

tiver um conhecimento profundo de matemática. “Esse conhecimento profundo é 

caracterizado pela habilidade do professor em descrever a compreensão do aluno, 

baseando-se numa renegociação de seu próprio conhecimento de matemática” 

(D’AMBRÓSIO, 2005, p. 20). 

Essa habilidade constatada anteriormente exige do professor, além do 

domínio conceitual, a capacidade de sensibilizar o aluno para interagir com ele. 

Assim, o professor pode compreender a lógica do aluno e oportunizar-lhe condições 

para (re)significar a matemática, isto é, o professor tem que ter uma visão do que 

constitui a aprendizagem matemática através do “desempacotar o conhecimento”. 

Os saberes pedagógicos parecem ser cada vez mais exigidos da professora 

na educação matemática por projetos. Há um estranhamento metodológico docente 

que a faz refletir sobre cada aula e questionar-se sobre como é construída uma 

estrutura que lhe permita interagir com o aluno sem tomada de consciência. Isso 

porque ela diagnosticou que a sua ação e os esquemas de pensamento não eram 

conscientes no ato em si, não tendo havido uma preparação prévia àquela interação. 

A professora agia através dos seus esquemas de ação, sem ter consciência de que 

utilizaria esse ou aquele conceito. 

Um dos pontos importantes a serem destacados é que essa abordagem, em 
termos de tomada de consciência, define um inconsciente particular que, 
para ser concebido, não precisa da hipótese do bloqueio próprio do 
processo freudiano. Esse inconsciente ou, de maneira mais descritiva, esse 
não-consciente, define-se pelo fato de corresponder a conhecimentos pré-
reflexivos, isto é, conhecimentos que o sujeito já possui sob uma forma não-
conceituada, não simbolizada e, portanto anterior à transformação que 
caracteriza a tomada de consciência. 

Nesse sentido, a teoria da tomada de consciência de Piaget é, ao mesmo 
tempo, uma teoria do não consciente cognitivo normal. 
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O fundamental é estarmos definindo uma categoria de não-consciente que é 
conscientizável. Isto é, sabemos que ela pode, mediante uma conduta 
particular que constitui um verdadeiro trabalho cognitivo (mas não uma 
cura), levar à consciência (VERMERSCH, 1994, apud PERRENOUD, 2002, 
p. 148). 

4.5 AS DIFERENÇAS METODOLÓGICAS ENTRE AS PRÁTICAS 
EM RELAÇÃO À INTEGRAÇÃO DOS SABERES DOCENTES 

O estranhamento metodológico provocou mais inquietações na professora de 

matemática, pois, quais os saberes que ela precisava qualificar para ter um bom 

desempenho profissional – os de ordem pedagógica, os de ordem científica ou 

ambos? 

Da mesma maneira que a PM sentiu-se desafiada a ampliar seus conceitos 

matemáticos e históricos para atender às possíveis demandas que a aplicação 

desse projeto exigiria, as professoras R e M também se sentiram desafiadas a 

compreender um pouco mais de economia e finanças. 

O trabalho cognitivo da professora intensificava-se não só no planejamento 

com os professores de diferentes áreas, mas também na inserção de pais e outros 

profissionais dentro da escola como palestrantes. O estranhamento metodológico 

perceptível à professora de matemática se dá, a princípio, no planejamento em 

relação à sua prática anterior, pois nesta os conteúdos a serem selecionados eram 

pouco discutidos, destacando-se, isso sim, a forma como seriam abordados. Na 

educação matemática por projetos, existia um eixo temático, mas não se poderia 

prever o que seria desenvolvido na interação entre pais, alunos, professores e 

conhecimento, já que se partia de um planejamento interdisciplinar muito mais 

amplo.  

As professoras conversaram separadamente com o pai, discutindo as 

abordagens específicas de cada componente curricular, ampliando, assim, os 
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tópicos iniciais que seriam abordados na palestra e enfatizando, ainda, a 

necessidade de deixar um tempo a mais para o questionamento dos alunos. 

A ênfase da palestra abordou muitos conceitos matemáticos, como o cálculo 

de porcentagens, a análise do mercado financeiro, impostos, taxas e contribuições 

sociais (financeiras) a cargo do empregador, bem como o tipo de empresa, isenção 

fiscal, etc. 

A mobilização interdisciplinar exigiu da professora de matemática um 

discernimento de seus saberes, pois ela necessitava relacioná-los ao momento, bem 

como transpô-los e enriquecê-los. O projeto envolvia uma análise de todos os 

fatores, ou seja, todos os saberes estavam sendo exigidos, era preciso agir 

conscientemente. A professora precisava analisar para exercitar de forma 

competente a sua ação docente, uma vez que “o exercício de uma competência é 

mais do que uma simples aplicação de saberes; ele contém uma parcela de 

raciocínio, antecipação, julgamento, criação, aproximação e risco” (PERRENOUD, 

2002, p. 180). 

A PM falou às outras duas que precisaria de mais tempo do que foi planejado 

inicialmente, necessitando ainda de um suporte teórico para desenvolver tantos 

conceitos novos. 

Nesses dois tempos em matemática, nenhum dos grupos manifestou 

interesse pela matemática como ferramenta para construção do projeto, e sim com a 

possibilidade de ter sucesso. 

Foram inúmeros diálogos entre os grupos e PK, evidenciando, em um 

primeiro momento, a falta de compreensão do que era solicitado. Mesmo que o 
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projeto partisse da vontade do grupo, a problematização não foi suficiente para 

propiciar condições para a construção de um projeto. 

O uso de uma metodologia inspirada nas ocupações construtivas de Dewey 

(1978), em que eram enfatizadas as quatro condições à sua aplicabilidade, não 

estava sendo suficiente para atingir a qualificação do ensino-aprendizagem de 

matemática pretendida pela professora, pois esta ainda estava muito arraigada à 

sua prática, considerando o imediatismo do resultado. Ela desejava que o seu aluno 

já tivesse uma visão da matemática como ferramenta, por meio da problematização 

com a mudança da metodologia. Era cada vez mais necessária uma tomada de 

consciência da professora em relação ao processo, em relação ao seu papel. De 

acordo com Hernández (1998), esse processo é baseado no intercâmbio e na 

interpretação da atitude de cada aluno e, como tal, não pode ser padronizado. 

A tomada de consciência da professora para mobilizar seus saberes a fim de 

analisar o processo interativo no grupo, analisar o seu papel como docente e 

interpretar a atitude do aluno possibilitou-lhe o estabelecimento de algumas relações 

que a percepção somente não contemplava. O cerne do seu questionamento passou 

a ser as relações dentro da sala de aula. Não era o uso de outra metodologia, nova 

para ela, que estava causando uma mudança na sua prática, mas as ações 

recíprocas entre alunos e professora. Como professora, ela sempre valorizou a 

participação do aluno, mas participar não é o mesmo que agir. A visão da professora 

em relação à sua concepção conduz a outros questionamentos. 

Ela procura ouvir mais o seu aluno, tentando valorizar a relação que será 

construída na sala de aula, sem antecipações, desejando aprofundar cada vez mais 

o seu conhecimento específico de matemática e o seu conhecimento como 
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educadora. Assim, servirá de conector entre a investigada e a investigadora, tendo 

como parâmetro o processo de construção do conhecimento. 

Outro estranhamento metodológico: a professora de matemática sente-se 

instigada a investigar outras questões que se constituem nas relações dentro da sala 

de aula, relacionando-as à aprendizagem da matemática. Mesmo sem ter uma 

fundamentação teórica, a professora começa a criar hipóteses sobre uma possível 

ação pedagógica que servirá de orientação à sua prática. (p.123 e 124 – Registro 

coletado do bloco de anotações de PK). 

Nas relações estabelecidas pela professora, surgem temáticas que 

mereceriam uma investigação mais aprofundada sobre as questões de gênero e o 

ensino-aprendizagem de matemática, mas não serão pesquisadas, pois fogem, em 

princípio, do foco desta dissertação. Há de se considerar que todas as relações que 

foram se constituindo em sala de aula e fora dela exigiram constante adaptação 

metodológica, pedagógica e educacional para a realização dos projetos. Essas 

constantes adaptações, por sua vez, requereram assimilações recíprocas de 

(re)significações conceituais, tanto da professora de matemática quanto dos alunos. 

Intensificou-se o trabalho para os alunos e para a PM, pois vários grupos 

enviaram trechos do projeto indústria por e-mail para uma avaliação prévia da PM. 

Para que houvesse tempo hábil para correção e retorno aos alunos do material, PK 

combinou um horário diário, das 20h às 21h, disponibilizando a eles 

questionamentos mais específicos, com retorno imediato. 

Os projetos acabaram por dar uma relevância a partes que no início não eram 

pretendidas, pois o aprofundamento econômico e financeiro surgiu a partir das 
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interações construídas em sala de aula e fora dela, entre o aluno, o objeto de 

estudo, a professora, os familiares, a escola e a sociedade.  

Uma sétima aproximação à (re)significação da ação docente: No 

desenvolvimento da educação matemática por projetos, o saber da experiência é 

veículo à sensibilização do professor para uma análise qualitativa entre seus 

saberes, identificando durante essa prática a integração entre os saberes docentes. 

4.6 AS RELAÇÕES QUE SE CONSTITUEM NA SALA DE AULA 
NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA POR PROJETOS: DO 
PLANEJAMENTO AO TÉRMINO DO PROJETO 

O enfoque nas relações da sala de aula pressupõe o aluno como agente ativo 

no desenvolvimento dessas relações, partindo de uma intencionalidade docente em 

que as concepções pedagógicas eram comuns entre os professores envolvidos no 

planejamento metodológico. Essas concepções exigem que o professor defina as 

suas estratégias de ação. Segundo D’Ambrósio (1986), o professor precisa propiciar 

aos seus alunos o desenvolvimento de uma postura crítica em relação ao 

aprimoramento individual e social. 

Dentre as estratégias de ação definidas pelos professores, estava a inserção 

de palestrantes que trabalhavam na indústria como parâmetro para a compreensão 

das exigências do mercado de trabalho considerado. (p. 89: 2° parágrafo). 

Mas a diversidade nos questionamentos dos alunos não permitiria 

desenvolver todas as temáticas que surgiram. Era preciso, por meio da 

intencionalidade do professor de matemática, usar a modelagem matemática como 

ferramenta para compreensão dos procedimentos econômicos, financeiros, políticos 

e sociais presentes na sociedade em que os alunos estavam inseridos. No sentido 
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dado por Caldeira (2006), o uso da matemática como modelo deve servir ao 

entendimento e compreensão de uma determinada realidade. A partir disso, os 

professores criaram uma situação problema em que estruturaram alguns tópicos que 

serviriam aos alunos como orientação para a construção da indústria ideal. (p. 90: 2° 

parágrafo). 

A euforia gerada por parte dos alunos demonstra à professora de matemática 

que o trabalho em grupo é, em princípio, uma alternativa metodológica que os 

autoriza a serem autores no processo educacional e que isso os motiva ao trabalho. 

(p.90: 3° parágrafo). 

Após as palestras, os alunos, na sua grande maioria, objetivaram, no início do 

debate em grupo, alcançar o sucesso. A professora de matemática, por sua vez, 

permite aos alunos que haja uma cumplicidade mútua entre eles, possibilitando a 

dúvida e a curiosidade e incentivando a sua fala. (p.91: 1° e 2° parágrafos). 

A professora de matemática percebe, pelas falas dos alunos, que muitos 

estão atônitos com o que deve ser feito, ou seja, eles tiveram orientações 

conceituais, discutiram com profissionais de outras áreas, possuíam a estrutura dos 

tópicos a serem utilizados como parâmetro, mas estavam habituados a uma 

educação bancária. A maioria dos alunos não sabia o que fazer com a liberdade que 

lhes era dada. A professora precisava interferir, mas com a concepção de orientá-los 

na organização do seu pensamento, instigando-os a estruturar suas ações. (p. 95 e 

p.96). 

Os alunos começam a se organizar, coletando os dados e relacionando-os 

aos questionamentos realizados pela professora de matemática. É necessário 

enfatizar que foi possível diagnosticar o que seria necessário ao desenvolvimento da 
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aprendizagem pela fala dos alunos, o que possibilitou o diálogo; com isso, o espaço 

em sala de aula torna-se um espaço de comunicação. Para Cestari et al (2000), a 

mutualidade94 é condição essencial para oportunizar o diálogo. Esses autores 

“salientam a importância de os professores de matemática construírem, em suas 

aulas, contextos de mutualidade e destacam três princípios que a garantem: permitir 

a emergência da dúvida e da curiosidade; ter abertura e disposição para aceitar as 

contribuições dos alunos; e dar valor as respostas dos alunos” (ESPINOSA e 

FIORENTINI, 2005, p. 154). 

Uma oitava aproximação à (re)significação da ação docente: O professor, 

no desenvolvimento da educação matemática por projetos, possibilita ao aluno o uso 

da fala, concede a ele poder. Poder de argumentação, de interação entre o seu 

objeto de estudo e ele, entre os seus colegas e ele, entre seu professor e ele. O 

aluno tem poder para criar. 

A matemática começa a ser utilizada pelos alunos a partir de cada grupo 

como ferramenta para construção dos seus projetos. A professora de matemática é 

solicitada continuamente como ponte entre o que eles objetivam e o conhecimento 

técnico matemático de que eles vão se apropriando. As relações de poder entre a 

professora e os alunos vão se constituindo como uma relação de parceria de 

trabalho, em que a professora é tida como autoridade, sem que, com isso, se 

condicionem os alunos à submissão. Eis o início da formalização de um projeto, no 

caso abaixo, pertencente ao G1: (Ilustrações I, II e III - p. 97 e 98).  

A professora, então, concede aos alunos o poder de argumentar, de trocar 

idéias entre si e de trocar idéias com ela, possibilitando que os alunos sejam ativos 

                                                           
94 Segundo Cestari et al (2000), a mutualidade se dá num espaço de comunicação no qual se tem uma série de acordos, alguns geralmente implícitos, e se 

compartilham conhecimentos e informações de forma voluntária e sem restrições. 
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nas relações constituídas em sala de aula. Há algumas análises feitas pela 

professora que não permitem aos alunos compreender o porquê de alguns 

procedimentos coletivos, mas os instigam à investigação. Esses procedimentos não 

serão pesquisados neste momento, pois, na visão da pesquisadora, necessitaria 

aprofundamento teórico não pertinente ao desenvolvimento desta dissertação. (p. 

118 – 1° parágrafo e p. 119; ilustrações 22 e 23). 

Os alunos criam uma empresa fictícia, mas com projeção real. A professora 

de matemática solicita-lhes uma projeção financeira que demonstre a viabilidade do 

funcionamento da empresa, tendo ainda como parâmetro a análise do mercado, pois 

o local escolhido como sede deve atender às necessidades do mercado considerado 

pelos alunos. Os grupos constroem essas relações conforme a necessidade e o 

envolvimento de cada grupo, mas todos trabalham a partir do seu conhecimento (p. 

126 – 1° parágrafo à p. 128: ilustrações 31 à 35). 

A construção diferenciada dos projetos exige dos alunos um envolvimento 

muito maior em relação à transposição didática e possibilita-lhes, por meio da 

flexibilização curricular, um aprofundamento teórico de matemática mais abrangente. 

Embora esse aprofundamento não seja fragmentado, os alunos têm, na educação 

matemática por projetos, condições para estabelecer vínculos entre a educação 

escolar e a educação para a vida, utilizando a matemática como ferramenta para o 

desenvolvimento do pensamento crítico.  

A professora de matemática solicita aos alunos uma análise do projeto 

construído por eles, sendo explicitadas as relações que eles estabeleceram no 

desenvolvimento do projeto. Alguns grupos separaram a conclusão histórica da 
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conclusão financeira; mesmo assim, há a verificação de um posicionamento crítico: 

(p. 136 a 144: ilustrações 46 a 60) 

Uma nona aproximação à (re)significação da ação docente: A qualificação 

do ensino-aprendizagem de matemática na educação matemática por projetos é 

verificada, por meio dos projetos e do trabalho em sala de aula, no desenvolvimento 

do processo de construção dos projetos pelos alunos. 

A ação docente é resultado de um processo interno construído socialmente 

pelo professor e aperfeiçoado continuamente através das suas (re)significações, 

sejam elas de ordem epistemológica, de ordem pedagógica, de ordem prática ou de 

ordem conceitual. Há uma constante mudança desse ator, de acordo com seu 

público, em que ele prima pela objetividade sem deixar de ser subjetivo. “Na dialética 

entre a objetividade e a subjetividade, ambas componentes culturais do ser, é que 

podem surgir obstáculos epistemológicos que gerarão um conhecimento embebido95 

da maneira cultural da pessoa estruturar problemas, organizar logicamente o mundo 

e ser organizado por esse mundo” (BORBA, 1993, p. 46).  

A professora de matemática, com a educação matemática por projetos, 

tencionava ser uma professora orientadora-motivadora, pois a sua experiência como 

professora motivadora-transmissora trazia-lhe muitos inconformismos, até porque 

muitas vezes a sua prática traía a sua subjetividade pelos automatismos que lhe 

eram inconscientes. Havia também constantes trocas pedagógicas entre a 

professora de matemática e seus amigos, que também eram professores, inclusive 

de outras áreas, possibilitando um trabalho interdisciplinar com projetos. Para 

desenvolver esse trabalho, os professores necessitavam de um planejamento com 

                                                           
95 Grifo do autor. 
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ênfase na qualidade do ensino-aprendizagem de seus respectivos componentes 

curriculares. 

As concepções comuns e as intencionalidades pertinentes a cada professora, 

bem como a disponibilidade de fazer um planejamento em conjunto, enfatizando 

história e matemática, serviram de base à construção dos tópicos conceituais 

(pertencentes a cada componente curricular) a serem abordados na construção do 

projeto da empresa ideal, transformando o projeto abordado em história. 

Nesse planejamento, foi feita uma projeção em relação aos tempos que cada 

componente curricular disponibilizaria ao desenvolvimento do projeto. A princípio, 

projetaram 10 tempos em matemática e cinco tempos em história, intercalados com 

os conteúdos previamente selecionados (por área de trabalho: no planejamento 

anual e trimestral).  

As três professoras trocaram materiais didáticos envolvendo os dois 

componentes curriculares (história e matemática), reunindo-se na escola e fora dela 

(disponibilidade de horário das professoras, não vinculado à carga horária como 

prestação de serviço à escola). 

Verifica-se que a postura das professoras é de completo envolvimento com a 

proposta que queriam desenvolver, implicando a utilização de outras horas que não 

as de trabalho remunerado para planejar. Esse planejamento foi contínuo, 

constituindo-se simultaneamente ao desenvolvimento do trabalho, ou seja, as 

professoras reviam os procedimentos e discutiam concepções comuns à qualificação 

metodológica, pois era uma experiência que estava sendo testada junto às aulas 

tidas como tradicionais. Logo, a professora de matemática se adaptava à sua ação 

docente. 
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Essa adaptação foi provocada, primeiramente, pela continuidade do 

planejamento, causando um estranhamento metodológico à professora de 

matemática. Até então, ela fazia um planejamento com os colegas da área de 

matemática específico por série (plano de curso – anual) sobre quais os conteúdos 

que seriam trabalhados em cada trimestre (plano de curso – trimestral). Depois, 

realizava o planejamento por aula, com ênfase em como abordar os conceitos, com 

troca de material com o professor paralelo.  

Na educação matemática por projetos, o currículo estava se compondo à 

medida que as palestras e interações entre os integrantes do contexto escolar eram 

feitas. Havia necessidade de mudança na postura do professor de matemática 

desde o planejamento, ou seja, a troca entre professores, alunos e profissionais 

estava se refletindo numa adaptação da professora ao contexto de sala de aula, 

inclusive aos “conteúdos” a trabalhar. 

As professoras de história combinaram com a PM que trabalhariam mais duas 

semanas com a revolução industrial para que os alunos pudessem estabelecer 

relações ao final do projeto e, enquanto isso, a PM trabalharia, alternadamente, com 

o desenvolvimento de trigonometria e revisão de porcentagens. 

A professora de matemática foi criando outros mecanismos que lhe 

permitissem se adaptar gradativamente. O que mais a preocupou na sua posição 

como professora foi a busca de um aprofundamento teórico que lhe possibilitasse 

maior flexibilidade curricular. Buscou também profissionais que pudessem 

fundamentar um saber pela experiência e nas interações entre ela e a teoria, entre 

ela e os profissionais, entre ela e os outros professores. 
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No caso de um plano curricular, trata-se da organização de uma série de 
complexas inter-relações entre elementos, sobre alguns dos quais a 
informação existente ainda não alcançou a suficiente profundidade ou 
clareza. Acresce que a atual teoria do planejamento e a própria prática 
educacional acentuam a necessidade de ser tal organização realizada em 
conjunto pelos especialistas e professores, “...para evitar-lhe uma 
configuração puramente tecnocrata que não reflita, acima de tudo, o nexo 
humano que existe entre professor e aluno” (C.I.I.E., vol. 2, 1974, p. 9). 
Essa tendência justa e saudável, aumenta porém, o nível de complexidade 
das tarefas de elaboração ou mudança de currículo (BORDAS, 1976, p. 91). 

Depois de ter o apoio da escola, a professora M entrou em contato com um 

pai (via agenda escolar) que trabalhava com ações no mercado financeiro, 

solicitando uma entrevista com ela e a PM. O pai mostrou-se satisfeito de poder 

contribuir com a educação dos jovens estudantes e ao mesmo tempo de estar 

inserido como profissional no cotidiano escolar do seu filho. 

A palestra foi realizada no anfiteatro da escola, com a duração de dois 

tempos, em que o palestrante utilizou uma linguagem técnica, mas acessível à 

compreensão por parte dos alunos sobre como funcionava o mercado financeiro.  

A análise dessas interações possibilitou que a professora olhasse o aluno 

como sujeito. A responsabilidade aumentava, pois ela sentia-se sensibilizada a 

transformar sua prática, não no sentido de o aluno agir conforme sua vontade, 

anulando o papel da professora, mas como orientadora. Conforme Borba (1993, 

p.46) o professor deve “fazer a ponte entre os estudos feitos pelos alunos e outras 

formas de saber que o professor acredita serem relevantes”. 

Além do saber específico, surgiram outros estranhamentos metodológicos 

que não se manifestavam tão enfáticos na transposição didática, tais como a 

posição que a professora teve que assumir diante das divergências entre os 

integrantes do grupo G4. A professora de matemática age no papel de mediadora, 

mas interferindo com outros saberes na busca de uma solução de consenso. Ela 

possibilita que todos os elementos do G4 se manifestem através da fala, dialogando 



182 

entre si e com a professora. Essa interação permite à professora de matemática 

observar os alunos pedagogicamente, retirando das ações destas habilidades que 

não lhe eram perceptíveis. Outro estranhamento: eles falam muito se houver espaço 

para tal. A professora de matemática, a partir de então, vai se deslocando pela sala 

de aula e participa das comunicações entre todos os elementos dos grupos, bem 

como entre todos os grupos. Há novamente uma reflexão sobre a sua ação 

pedagógica. “Uma prática reflexiva não é apenas uma competência a serviço dos 

interesses do professor, é uma expressão de consciência profissional96. Os 

professores que só refletem por necessidade e que abandonam o processo de 

questionamento quando se sentem seguros não são profissionais reflexivos” 

(PERRENOUD, 2002, p. 50). (p. 94: último parágrafo). 

Na educação matemática por projetos, o professor lida com uma diversidade 

de situações que implicam uma ação imediata para que o trabalho não se perca, ou 

seja, antes de oportunizar ao aluno condições ao aprofundamento teórico em 

matemática, ele precisa ter gestão sobre a turma. Caso isso não ocorra, os conflitos 

sociais gerados pelo trabalho em grupo impedirão a realização dos projetos e, 

conseqüentemente, o aprofundamento teórico. Para Thompson (1997), os 

professores possuem concepções sobre educação que não são específicas ao 

ensino disciplinar, eles têm concepções sobre seus alunos, sobre a constituição 

social e emocional da sua classe. “Para alguns professores, estas concepções 

estão, provavelmente, antecedendo a outras visões e crenças sobre o ensino de 

matemática” (idem, p. 40), (p. 99 e p.100 –falas G3). 

A constante exigência de ação pedagógica da professora em situações que 

envolviam outras questões não diretamente ligadas à matemática e sim à educação 

                                                           
96 Grifo do autor. 



183 

possibilitou o exercício mais enfático de outros saberes pedagógicos. Não havia 

como desvincular, na aplicabilidade da educação matemática por projetos, o 

processo de ensino-aprendizagem das relações complexas constituídas em sala de 

aula. O professor de matemática precisa de saberes que ele não pode reinventar 

sozinho: “aprendemos com a experiência, estreitando cada vez mais a margem em 

que a competência profissional faz diferença” (PERRENOUD, 2002, p. 58). 

Outros estranhamentos metodológicos incidiram na prática da professora de 

matemática e, por meio da análise das relações que iam se constituindo na sua 

prática, possibilitaram algumas (re)significações sobre sua ação pedagógica, 

instigando-a a agir de maneira que pudesse transformar a prática a partir das ações 

reflexivas. Essas ações buscavam conciliar uma prática reflexiva ao processo de 

ensino-aprendizagem qualitativo em matemática. 

4.7 DIVERSIDADE NO CONTEXTO DE SALA DE AULA – AÇÃO 
PEDAGÓGICA COMO TRANSFORMAÇÃO 

Toda a diversidade presente nas relações em sala de aula incitou debates 

sobre como se relacionar num ambiente de trabalho. Houve um exercício real de 

convivência, em que as pessoas tinham posturas e idéias diferentes; os alunos e o 

professor tinham que buscar um objetivo comum. Há uma diferença clara na 

educação matemática por projetos em relação à prática tradicional, pois, na 

transposição didática, o aluno debate sobre como resolver determinado exercício; 

ainda, na resolução de problemas, ele não necessita estabelecer relações de 

parceria de trabalho, somente com o professor e, às vezes, nem com este. 

A parceria passa a ser condição facilitadora ao desenvolvimento do trabalho, 

embora não seja fundamental à sua realização. Os alunos e a professora percebem 
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que a troca de idéias enriquece a elaboração dos projetos, como também oportuniza 

o aprofundamento do conhecimento matemático. “Outros componentes incluem, do 

ponto de vista do aluno, sua visão da matemática e de como se faz matemática; sua 

perspectiva sobre a natureza da atividade matemática; suas idéias sobre diversas 

maneiras de atacar problemas; sua perspectiva quanto às possibilidades que podem 

resultar da colaboração com colegas” (D’AMBRÓSIO, 2005, p. 22). 

A professora de matemática usa, então, a experiência como fator de análise 

veiculado aos seus saberes, ou seja, ela avalia como cada grupo está trabalhando e, 

como classe, o que precisa ser feito para a qualificação do trabalho. A análise é feita 

tanto no trabalho específico quanto no todo. Conforme Bello (2003), para se 

trabalhar com projetos, a postura do professor deve estar relacionada ao seu 

entendimento do conhecimento construído, sem separar os aspectos cognitivos, 

emocionais e sociais. “Ensina-se não só por respostas dadas, mas pelas 

experiências proporcionadas por problemas criados e pela ação desencadeada na 

sua resolução” (LEITE, 1996, apud BELLO, 2003, p.31). 

A participação da professora como orientadora no processo de ensino-

aprendizagem de matemática vai evidenciando-se nas suas atitudes perante as 

ações desencadeadas no processo: (p.80: 3° parágrafo); (p. 86: 6° parágrafo; p.87: 

1° parágrafo); (p. 93: 4° parágrafo; p. 94: 1° parágrafo). 

Paralelamente ao desenvolvimento do projeto, a professora de matemática 

tem um tempo hábil para “desenvolver” os demais conteúdos da 8ª série. Ela precisa 

reestruturar o seu planejamento para trabalhar simultaneamente as duas propostas, 

mas já demonstrando outro olhar em relação ao conteúdo “pronto” a ser trabalhado. 

A professora já partia de problemas para abordar cada conceito, mas a participação 
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dos alunos era restrita. Ela resolveu provocá-los a participar, pois assim eles teriam 

que falar sobre a maneira que tinham pensado sobre o problema. (p. 99: 3° e 4° 

parágrafos; p. 100: 1° e 2° parágrafos). 

Os conteúdos matemáticos “vão aparecendo” conforme a necessidade de 

cada grupo, exigindo da professora, em alguns momentos, um trabalho coletivo da 

matemática formal, utilizando o quadro negro, exercícios (problemas) de aplicação 

conceitual e avaliações como diagnóstico do que deveria ser reforçado 

conceitualmente (vide anexos 7 e 8). Houve também, a partir da análise da 

professora, necessidade de criar material didático (síntese de fechamento da 

pesquisa realizada pelos alunos - anexo 6), contextualizado os projetos que estavam 

sendo desenvolvidos, com uma abordagem técnica mais aprofundada que os 

conceitos selecionados para 8ª série. “(...) O trabalho com projetos deve favorecer a 

qualidade da educação escolar uma vez que as idéias de interdisciplinaridade e 

contextualização nele presentes apontam, entre outras coisas, para uma 

(re)significação dos conteúdos e do currículo, para uma  adoção de estratégias de 

ensino diversificadas” (BELLO, 2003, p.36) . (p. 97: 1° parágrafo; p. 107: último 

parágrafo; p. 117: 3° parágrafo). 

Embora a professora de matemática tenha decidido fazer avaliações 

específicas em matemática, pois ela acredita que esse instrumento pode ajudá-la 

como diagnóstico no aprofundamento teórico, sentiu necessidade de compartilhar 

com a professora de história uma análise mais aprofundada sobre o 

desenvolvimento do projeto e também como retorno aos alunos, pois assim 

poderiam qualificar seu trabalho. Para Curi (2002), a avaliação leva o professor a 

compreender melhor o seu aluno, podendo intervir pedagógica e didaticamente de 

uma maneira mais sistematizada, na perspectiva de qualificar a aprendizagem, 
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analisando o caminho que o aluno já percorreu e orientando o que falta para atingir 

determinado objetivo. (p. 135 – último parágrafo e 136: 1° e 2° parágrafos). 

Na avaliação dos conceitos matemáticos a serem retomados, na avaliação 

dos projetos realizados pelos alunos ou na discussão com a professora M, de 

história, sobre quais os objetivos a avaliar, estava implícita a concepção da 

professora de matemática de que ela também deveria se avaliar, bem como os seus 

procedimentos pedagógicos, comportamentais e didáticos. Ela percebeu algumas 

falhas nesses procedimentos, que poderiam ser aperfeiçoados mediante uma 

análise dos fatos. Segundo Perrenoud (2002), uma reflexão sobre a prática pode ser 

técnica, conduzindo o professor a “retificar o erro”. (p. 134 e 135: relatos PK) 

Uma décima aproximação à (re)significação da ação docente: A auto-

avaliação do professor e dos alunos, através da análise dos fatos, permite identificar 

o erro (tanto do aluno quanto do professor) como um instrumento à reconstrução de 

significados. 

O professor de matemática busca, na sua subjetividade, a compreensão da 

sua ação docente, identificando, por meio da análise do trabalho no exercício da 

educação matemática por projetos, outros questionamentos a serem pesquisados. 

5 REFLEXÕES E OUTROS QUESTIONAMENTOS A CONSIDERAR 

Na reflexão sobre a ação, jamais será simples questionar a parte de nós 
mesmos que conhecemos e assumimos. É ainda mais difícil e 
desconfortável ampliar a reflexão à parte pré-reflexiva ou inconsciente de 
nossa ação. Ninguém ignora que aquilo que fazemos é, em última instância, 
a expressão do que somos. Todos nós gostaríamos de ter acesso à 
gramática geradora de nossas práticas menos reflexivas. Entretanto, até 
mesmo o mais lúcido dos profissionais prefere interrogar seus saberes, sua 
ideologia e suas intenções em vez de questionar seus esquemas 
inconscientes (PERRENOUD, 2001, p. 143). 
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A reconstituição da trajetória é importante, pois possibilita retomar e 

reconstruir o trabalho, procurando melhor concluí-lo. Aqui estão reunidas e 

brevemente descritas as etapas que marcaram a evolução e conclusão desta 

pesquisa, bem como as “aproximações” construídas na análise, acompanhadas de 

uma interpretação dos dados obtidos. Este é um momento de maior clareza, quando 

se busca apresentar algumas conclusões e vislumbrar novas possibilidades de 

pesquisa relacionadas ao presente estudo. 

A preocupação em propiciar o desenvolvimento cognitivo do aluno e do 

professor por meio de uma prática em que os conceitos matemáticos fossem 

contextualizados e que a matemática pudesse ser utilizável na perspectiva de 

qualidade de vida levou-me a optar pelo exercício da educação matemática por 

projetos no contexto escolar. 

Essa prática pedagógica foi exercida, primeiramente, como um projeto fora do 

planejamento por séries, ou seja, foi desenvolvida como opção curricular aos alunos 

do ensino médio: Projeto Astronomia. O exercício dessa prática possibilitou que 

meus alunos e eu desenvolvêssemos o conhecimento matemático integrado e 

contextualizado com as demais ciências, mas também exigiram-me mudanças 

significativas na ação docente. 

Essas mudanças instigaram-me a implantar essa metodologia na sala de 

aula, no currículo “normal” por séries, e simultaneamente investigar como a prática 

em educação matemática por projetos possibilita a qualificação profissional do 

professor de matemática. 

As relações entre o exercício docente dessa prática e a possibilidade de 

qualificação profissional do professor de matemática marcaram o início desta 
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pesquisa. A partir de então, foi necessário situar-me como professora dentro de um 

contexto escolar, por meio da análise histórica da educação (e) matemática, de 

forma a verificar como a prática em educação matemática possibilitaria qualificação. 

No processo de investigação, na busca de um diagnóstico da realidade, 

serviram de parâmetro à possível qualificação, na análise dos dados, as ações e as 

(re)significações das ações docentes. Foi considerado necessário participar desse 

processo como docente e pesquisadora, com contribuições no sentido de propor 

uma reflexão sobre a própria ação docente.  

(...) não haverá situações e ações que se repetem, sobre as quais 
poderíamos refletir como se fossem objetos duradouros ou mesmo 
permanentes? Sim, mas então, o profissional passa para outro tipo de 
registro, que é o da reflexão sobre as estruturas relativamente estáveis de 
sua própria ação e sobre os sistemas de ação coletiva dos quais participa 
(PERRENOUD, 2001, p. 37). 

As aproximações de algumas (re)significações na ação docente no exercício 

da educação matemática por projetos para minha qualificação profissional como 

professora de matemática, construídas na análise dos dados, possibilitaram a 

formalização de algumas conclusões que serão apresentadas ao leitor. Ei-las: 

A busca da qualificação pela professora, por meio da análise de sua ação 

docente, em função de a prática não ser correspondente à sua concepção da 

matemática e à sua concepção de ensino da matemática, parte de situações 

anteriores ao desenvolvimento da educação matemática por projetos, ou seja, eu já 

demonstrava um inconformismo anterior ao exercício dessa prática em razão da 

incoerência entre as concepções do conhecimento matemático e do ensino-

aprendizagem de matemática em relação à minha prática docente. Segundo 

Perrenoud (2001), a reflexão não se limita a uma evocação da ação singular, mas 

passa por uma crítica, por uma relação com teorias ou outras ações concebidas ou 

praticadas. 
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A intencionalidade docente permite à professora desnudar-se 

profissionalmente, provocando o desenvolvimento de um pensamento crítico em 

relação ao sistema educacional. O inconformismo anterior demonstrado e a 

intencionalidade em atingir como objetivo docente o que tinha como concepções 

levaram-me, mediante a pesquisa, a buscar a compreensão da incoerência de minha 

prática. Nessa busca, as relações que estabeleço permitem-me vincular a prática a 

uma formação arraigada institucionalmente constituída. Segundo Bordas (1997), são 

poucos os egressos nas licenciaturas em matemática, muito em função da formação 

deficiente que receberam durante sua escolaridade básica. Isso remete às relações 

que fiz quando aluna do ensino médio e fundamental e me faz relacionar quais as 

diferenças que vivenciei em relação ao comportamento pedagógico do professor da 

educação básica e o comportamento pedagógico do professor do ensino superior. 

Essas diferenças eram pouco perceptíveis quando aluna, mas, mesmo sem ter 

consciência de que estava “assimilando” aquele comportamento pedagógico, 

buscava na licenciatura uma formação que me possibilitasse vislumbrar outra 

prática. 

O professor no seu exercício recebe formação, e esta é formatada segundo 

diretrizes gerais. Tais diretrizes estão presentes no meu processo de formação como 

licenciada em matemática e na formação continuada, gerando dicotomia entre a 

matemática acadêmica e a matemática escolar presente no sistema educacional. 

Aprofundei estudos à procura de alternativas metodológicas que referenciassem a 

convergência entre a teoria (processo de formação) e a prática (ação docente). Para 

isso, foi necessário descentrar-me como professora e, como pesquisadora, 

identificar “vícios” arraigados à minha prática que eram passíveis de transformações. 

“(...) A proposta de Schulman sobre os saberes pedagógico-disciplinares do 
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professor nos faz entender como os docentes agem de forma diversa em contextos 

similares e nos leva a refletir sobre a concepção de um curso de formação inicial 

desse profissional de ensino” (PAIVA, 2002, p. 103). 

A busca da formação continuada autônoma e a flexibilização curricular como 

conseqüência do repensar a prática. No sentido dado para “autônoma”, quero 

expressar liberdade intelectual em buscar teoricamente o que não consigo identificar 

como professora de matemática na prática docente. A troca de idéias com os 

professores de diferentes áreas de conhecimento possibilita ampliar minha visão 

educacional e, conseqüentemente, me empurra à uma mobilização profissional. Isso 

quer dizer arriscar a desenvolver outra prática que traga mais interações entre todos 

os componentes de um sistema educacional e a verificar se realmente essa 

mudança será qualitativa. 

A modelagem matemática requer aprofundamento teórico específico do 

professor para usá-la na educação matemática por projetos como instrumento na 

interdisciplinaridade. No exercício dessa educação, o conhecimento específico é 

fundamental à construção de novos significados, tanto pelo professor quanto pelo 

aluno. O aprofundamento teórico exigido do professor ocorre em função de este 

querer oportunizar aos seus alunos uma concepção de ensino-aprendizagem em 

que seja possível, na educação matemática por projetos, usar a matemática 

(processo de modelagem matemática) como instrumento na interdisciplinaridade. “O 

fator mais importante para a efetivação de inovações na área de elaboração e 

implementação de currículos é o envolvimento real de todos aqueles diretamente 

responsáveis pela organização e desenvolvimento do ensino” (BORDAS, 1976, p. 

224). 
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O estranhamento docente em relação à prática em educação matemática por 

projetos possibilita ao professor criar outros mecanismos de ação em relação à 

diversidade de situações “surgidas” nessa prática no contexto de sala de aula. A 

diversidade em sala de aula é mais perceptível nessa prática, cabendo ao professor 

estar preparado para enfrentá-la. 

O tratamento de questões a respeito da diversidade, isto é, saber lidar com 
as questões sócio-culturais dos alunos, a experiência de vida e dos 
conhecimentos desenvolvidos por eles fora do âmbito escolar - tudo em 
relação às necessidades do dia-a-dia – está motivando em grande medida a 
problematização sobre questões curriculares no que se refere à formação 
do futuro professor de Matemática (BELLO, 2001, informação verbal97). 

No desenvolvimento da educação matemática por projetos, o saber da 

experiência é veículo à sensibilização do professor para uma análise qualitativa 

entre seus saberes, identificando durante essa prática a integração entre os saberes 

docentes. O saber da experiência que muitas vezes é “acionado” de maneira 

instintiva e intuitiva, aliado a uma reflexão contínua sobre a ação docente, 

possibilita-me uma análise mais aprofundada sobre meu comportamento 

pedagógico, sobre meus saberes disciplinares. Para Paiva (2002), esses saberes 

são construídos culturalmente nos diversos campos do conhecimento, sendo 

necessário considerar ao longo da formação os saberes da experiência para que o 

professor possa assumir com competência a complexidade da sua tarefa educativa. 

O professor, no desenvolvimento da educação matemática por projetos, 

possibilita ao aluno o uso da fala, concede-lhe poder. Poder de argumentação, de 

interação entre o seu objeto de estudo e ele, entre os seus colegas e ele, entre seu 

professor e ele. O aluno tem poder para criar. Nessa prática, o professor é tão 

sujeito quanto o aluno, desde que aprenda a descentrar-se da idéia de que é o único 

detentor do saber. Há saberes diferentes a serem compartilhados, mas, para isso, “é 

                                                           
97 Palestra proferida no VII Encontro Regional de Estudantes de Matemática da Região Sul, Pato Branco, em 13 de outubro de 2001. 
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preciso aprender a olhar e escutar sem medo de deixar de ser, sem medo de deixar 

o outro ser” (MATURANA, 2002, p. 34). 

A qualificação do ensino-aprendizagem de matemática na educação 

matemática por projetos é verificada, por meio dos projetos e do trabalho em sala de 

aula, no desenvolvimento do processo de construção dos projetos pelos alunos. A 

avaliação do processo de construção dos projetos por mim, como professora de 

matemática, o envolvimento e a participação ativa dos alunos, bem como os projetos 

já concluídos98 permitem verificar a evolução do conhecimento matemático dos 

alunos. No decorrer do processo, foi necessário o uso do quadro-negro, das listas de 

problemas, de avaliações99, enfim, da matemática formal para possibilitar o 

desenvolvimento conceitual. A matemática exige formalização para sistematizar, 

estruturar um pensamento hipotético, mas isso não implica formatar esse 

conhecimento, pois verifiquei que os alunos usaram diferentes estruturações de seus 

raciocínios lógicos, mas todos necessitaram de uma linguagem formal, científica, 

matemática, como parâmetro à construção de relações entre o concreto e o abstrato.  

(...) o trabalho com projetos requer um comprometimento e um envolvimento 
do docente com a possibilidade de criar ambientes e/ou espaços escolares 
nos quais, além de se buscarem dados e informações, exista a 
oportunidade de se construir conhecimentos, desenvolver habilidades e, 
principalmente, formar cidadãos críticos com potencial de análise da sua 
realidade social e cultural (BELLO, 2003, p.38). 

A auto-avaliação do professor e dos alunos, por meio da análise dos fatos, 

permite identificar o erro (tanto do aluno quanto do professor) como um instrumento 

para a reconstrução de significados. A avaliação se faz necessária ao avaliado em 

qualquer processo formativo, pois proporciona orientação ao estudo e identificação 

de aspectos relevantes a possíveis (re)significações. Também é importante a quem 

é avaliador, porque lhe dá condições de intervir eficazmente na regulação da 

                                                           
98 À disposição do leitor em forma de CD. 
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aprendizagem de quem é avaliado, ou seja, identificando o conhecimento que já foi 

construído e orientando o que resta construir para concluir determinado objetivo. No 

desenvolvimento da educação matemática por projetos, a auto-avaliação teve como 

objetivo identificar, no erro dos alunos, o que deveria ser retomado conceitualmente 

por mim, como professora de matemática, na reorientação do trabalho, 

possibilitando-lhes (re)significar o que tinham construído. Para mim, teve como 

objetivo identificar nos meus erros procedimentais, pedagógicos e conceituais, 

possibilidades de qualificação da ação docente. Conforme Bachelard (1996), o 

pensamento torna-se claro quando um conjunto de argumentos fica estabelecido e 

encontra-se a verdade, muitas vezes, num passado cheio de erros. 

Essas conclusões serviram de parâmetro à verificação da qualificação 

profissional do professor de matemática na prática em educação por projetos. Além 

disso, conforme a proposta de Beatriz D’Ambrósio, também as visões que um 

profissional deve ter para atingir a qualificação foram contempladas. 

No entanto, tenho que esclarecer que, embora a prática em educação 

matemática por projetos tenha possibilitado minha qualificação profissional em 

relação à minha prática anterior, conforme visto na análise dos dados, a metodologia 

não foi fator determinante para tal qualificação. 

Essa metodologia, para ser desenvolvida, envolveu todo um conjunto de 

recursos pessoais, tecnológicos e científicos disponibilizados pela instituição100 à 

que pertenço. O papel da escola frente ao educador provoca outras inquietações: 

será que essa metodologia poderia ser aplicada em qualquer escola? E nas 

instituições públicas? E no ensino superior? Quais as possíveis convergências entre 

                                                                                                                                                                                     
99 À disposição em Anexos 

100 Centro de Ensino Médio Pastor Dohms. 
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a transformação da prática docente e a instituição escolar? A educação matemática 

por projetos pode ser veículo para a aprendizagem qualitativa de matemática em 

qualquer currículo? Quais as implicações da educação matemática por projetos no 

processo de formação das licenciaturas?  

Relaciono à minha qualificação profissional como professora de matemática 

um conjunto de saberes integrados à ação reflexiva docente. No desenvolvimento da 

educação matemática por projetos, ampliam-se os saberes em uma formação 

continuada orientada teoricamente, mas com autonomia intelectual para transformá-

los e, com isso, transformar também a prática pedagógica. 

Durante todo o processo de investigação e no decorrer da análise dos dados, 

foi muito significativa a formação do professor de matemática. Constato que, na 

formação do licenciado em matemática, deve ser oportunizada a produção de 

saberes e de experiências significativas de aprendizagem, cabendo à universidade 

essa responsabilidade. 

Há um reducionismo da matemática acadêmica adaptada à matemática 

escolar. Se há a intencionalidade do sistema educacional de formar profissionais 

reflexivos para que estes formem cidadãos reflexivos, por que a dicotomia entre a 

formação acadêmica e a prática pedagógica é fato? Para qualificar um sistema 

educacional, há de se qualificar os formadores dos formadores. E como são 

qualificados esses formadores – pela Universidade, retornando ao mesmo círculo 

vicioso? Que relações de poder mantêm um sistema que é, em parte, falho? Que 

relações de poder se mantêm na sala de aula para que seja possível um ambiente 

adequado à aprendizagem? Que relações de poder se mantêm entre professores e 

instituições que não incitam à reflexão docente? O que nos faz calar diante de tantas 



195 

possibilidades de aperfeiçoamento? Sob que perspectiva educacional, social, 

psicológica, enfim, epistemológica há qualificação profissional docente? 

Estamos em um sistema educacional sistêmico em que a exigência 

profissional ao exercício de uma prática docente reflexiva é cada vez mais complexa, 

pois exige de seus formadores uma postura formadora crítica. Mas é interessante 

mudar?  

Por que a formação dos professores teria de mudar se seu trabalho é 
imutável ou quase isso? A profissão de sacerdote muda ao mesmo ritmo 
que a sociedade? A matemática, a língua, as outras disciplinas, as notas, as 
lições de casa e as punições sobrevivem a todos os regimes e superam 
todas as crises. Não é suficiente continuar formando professores que sabem 
só um pouco mais que seus alunos e têm um pouco de método para 
transmitir seu saber? Sem descartar as transformações curriculares ou 
tecnológicas, por que teríamos que mudar de paradigma? O que prevalece 
permite escolarizar as massas sem ter que pagar muito aos professores. 
Não está ótimo assim? (PERRENOUD, 2001, p. 191). 

Finalizo este trabalho com outros tantos questionamentos, talvez mais do que 

no início desta pesquisa. Mas cabe salientar que toda transformação possível não é 

vinculada a um único aspecto, seja ele biológico, psicológico, epistemológico, 

pedagógico, institucional, dentre outros, mas a uma intersecção de fatores que são 

relacionados a partir de uma ação interiorizada que tencione mudanças. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Proposta pedagógica da escola 

Marco Doutrinal
* colégio comunitário de orientação evangélico-luterana -IECLB

* educar cidadãos que influam na transformação da sociedade

*ser humano - sujeito em permanente construção

* processo fundamentado: 

no amor,

no respeito

na dignidade

na honestidade

na solidariedade 

na responsabilidade 

nos valores do conhecimento

 
Ilustração 61: Anexo 1 

Marco Operativo

APRENDIZAGEM

Desenvolvimento

das

habilidades mentais

APRENDER A PENSAR

Aspectos - formativos

- informativos

Dimensões:

cristã

humanística

científica

tecnológica

Estrutura do currículo:

- reflexão

- análise

- senso crítico  

 
Ilustração 62: Anexo 1 



 

Anexo 2: O elo Matemática – Astronomia 

O ELO Matemática – Astronomia 

De acordo com Nicolau Copérnico, os planetas movem-se uniformemente 

sobre círculos heliocêntricos coplanares. 

O sistema criado por Copérnico em 1543 não descreve muito fielmente o 

movimento dos planetas, mas permite calcular as distâncias relativas dos planetas 

ao sol, e os valores obtidos (arredondando os resultados) são aproximações 

interessantes. 

A unidade de comprimento é a distância padrão sol-terra, conhecida como 

unidade astronômica (u.a.), e vale aproximadamente 150 milhões de quilômetros. 

Veja como podemos calcular as distâncias Sol-Vênus e Sol-Mercúrio utilizando a 

trigonometria. 

 
Ilustração 63: Anexo 2 

Vênus é um planeta chamado inferior porque a distância entre ele e o sol é 

inferior a 1 u.a. A partir da terra T, podemos observar o sol S e Vênus V. Segundo os 

astrônomos, a medida do ângulo STV jamais ultrapassa 48°. Isso ocorre porque a 

reta TV é tangente à trajetória de Vênus. 

Calcule a medida da reta SV; 

Utilizando o mesmo método, avalie a distância sol-mercúrio, sabendo que o 

ângulo STM (M designando a posição de mercúrio) mede 23° no máximo. 

Fonte: SMOLE, Kátia C. S. e KIYUKAWA, Roku S., Matemática – Ensino 

Médio: vol. 1. 1998, editora Saraiva – São Paulo. 



 

Anexo 3: A Empresa Ideal 

CENTRO DE ENSINO MÉDIO PASTOR DOHMS – UNIDADE HIGIENÓPOLIS PROJETO 

DE HISTÓRIA E MATEMÁTICA (2005) 

O conhecimento não está no sujeito quando o indivíduo nasce, o 
conhecimento não está no objeto, ou seja, no meio físico ou social, não está 
na cabeça do professor com relação ao aluno, nem na cabeça do aluno com 
relação ao professor; o conhecimento se dá por um processo de interação 
radical entre sujeito e objeto, entre indivíduo e sociedade, entre organismo e 
meio. (BECKER, Fernando. Educação e construção do conhecimento. Porto 
Alegre: Artmed, 2001). 

Projeto a ser desenvolvido: 

Problematização: Um grupo de 4 amigos, depois de formados, recebeu uma 

herança de 100 mil euros com o compromisso de usar este valor para criar a empresa ideal. 

O grupo deverá escolher um produto ou um serviço que será prestado e criar um projeto 

sobre como esta empresa funcionará. 

Alguns tópicos a pesquisar para a elaboração do projeto, que deverão constar na 

construção do mesmo: 

• Tipo de sociedade; 

• Tipo de empresa; 

• Local que o produto será produzido e/ou vendido (aluguel ou compra de imóvel); 

• Matéria prima, máquinas, móveis e/ou utensílios; 

• Funcionários (opcional) – quantidade, salários e encargos sociais: 

• Experiência necessária; 

• Horário de trabalho; 

• Escolaridade; 

• Análise do mercado: 

• Tipo de consumidor que o produto será vendido; 

• Qual a necessidade para o consumidor? 

• Despesas fixas com a empresa, desde manutenção, empregados, matéria prima, 

transporte e demais impostos; 

• Fazer uma projeção (a curto, médio e/ou longo prazo) de qual o lucro pretendido 

pela empresa, calculando o preço do produto final, incluindo todas as despesas e 

impostos citados acima; 



 

• Se o grupo decidir usar a mão de obra do próprio grupo, estipular os encargos 

legais, sociais e financeiros de cada um de seus sócios. 

Observações: 

• Deverá haver um sério compromisso com o cumprimento das leis do país, bem 

como, responsabilidade com o meio ambiente e, se possível, algum envolvimento 

que beneficie um setor carente de nossa sociedade (creches, asilos, escolas 

públicas, hospitais, menores de rua, etc.). 

• O projeto deverá ser apresentado digitado, com todos os detalhes necessários para 

o seu funcionamento, bem como, todos os valores discriminados (custos, 

manutenção, investimentos, faturamento, etc.); 

• Serão utilizadas aulas de história e matemática para o seu desenvolvimento e 

também algumas complementares (em casa); 

• O início do trabalho será realizado no 2° trimestre e transcorrerá no decorrer do 3°; 

• Será avaliada pelas professoras de história e matemática em todos os aspectos, 

desde seu envolvimento, aproveitamento do tempo em sala de aula, prática e teoria. 

Bom trabalho! 



 

Anexo 4: Consentimento para o Estudo 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

FACED – PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

Consentimento para o Estudo 

Pelo presente Consentimento, declaro que fui informada (a), de forma clara e 

detalhada, dos objetivos e da justificativa do Projeto de Pesquisa intitulada EDUCAÇÃO 
POR PROJETOS: A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO – DA AÇÃO À 
CONCEITUAÇÃO. 

Tenho o conhecimento de que receberei resposta a qualquer dúvida sobre 

procedimentos e outros assuntos relacionados com esta pesquisa. Entendo que os 

professores e alunos dessa instituição não serão identificados e que se manterá o caráter 

confidencial das informações registradas relacionadas com a privacidade dos participantes 

da pesquisa. 

Concordo com a participação do Centro de Ensino Médio Pastor Dohms em 

participar deste estudo, bem como autorizo para fins exclusivamente desta pesquisa, a 

utilização das imagens realizadas na instituição. 

A pesquisadora responsável por este Projeto de Pesquisa é Karliúza Fonseca 

Bitencourt, que poderá ser contatada pelo Telefone: (51)99981881. 

Data: ___/___/____ __________________________ 

 Belmiro Meine - Diretor 



 

Anexo 5: História e matemática financeira - a indústria ideal 

Noções legais, sociais, econômicas e financeiras. 

EMPRESA – Toda entidade que se constitui, sob qualquer forma jurídica, para 

exploração de uma atividade econômica, seja ela mercantil, industrial, agrícola ou de 

serviços. 

Tipos de empresa: 

Mercantil – empresa que compra e revende mercadorias, comércio em geral. Ex. 

supermercados, lojas de conveniência. 

Industrial – empresas que transforma matéria prima em mercadorias. Ex. indústria de 

celulose, montadoras, fábricas de móveis. 

Agrícola – empresas dos ramos da agricultura e pecuária. Ex. fazendas, 

agropecuárias. 

Serviços – são empresas prestadoras de serviços geralmente mão de obra. Ex. 

serviço de vigilância. 

INVESTIMENTO - Dinheiro necessário para construção do prédio, aquisição das 

máquinas, móveis e utensílios. 

CAPITAL DE GIRO – dinheiro necessário para fazer girar a produção. Compra da 

matéria prima, benefícios, pagar salários, impostos, vender esta mercadoria produzida. 

INFLAÇÃO – é gerada quando a procura é maior que a oferta. 

TRABALHISTAS 

MENORES DE 16 ANOS – entre 14 a 16anos o menor pode trabalhar como menor 

aprendiz não tem registro em carteira profissional, pode mo máximo trabalhar 6 horas 

diárias e deverá ter um intervalo de 1 hora no mínimo entre a jornada de trabalho e os 

estudos regulares. 

MAIORES DE16 ANOS – entre 16 aos 18 anos não poderá trabalhar em serviço 

insalubre (prejudicial à saúde) nem jornada noturna. Após esta idade deverá ser registrado 

em carteira profissional o contrato de trabalho. Com 18 anos é considerado maior de idade e 

será plenamente responsável pelos seus atos e poderá trabalhar em qualquer área da 

empresa. 



 

JORNADA DE TRABALHO – como regra geral, a jornada de trabalho é de 44 horas 

semanais, totalizando 220 horas mensais, com intervalo diário de 45 minutos entre um turno 

e outro. Existem jornadas especiais. 

BENEFÍCIOS SOCIAIS - todos os empregados têm direito a FGTS (fundo de 

garantia por tempo de serviço) e Previdência Social (INSS) Férias, mais 1/3 e 13º salário. 

Existem classes de empregados que tem outros benefícios sociais que são regidos por 

cláusulas de dissídio coletivo da classe. 

APOSENTADORIA – terá direito a aposentadoria com 30 anos de contribuição e 48 

anos de idade se mulher e 35 anos de contribuição e 53 anos de idade se homem. 

IMPOSTO DE RENDA – base de cálculo - até R$ 1.164,00 isento – de R$ 1.164,01 

até R$ 2.326,00 – 15% parcela a deduzir R$ 174,60 – acima de R$ 2.326,00 –27,5 % 

parcela a deduzir R$ 465,35. Dedução por dependente de R$ 117,00. 

INSS - Até R$ 752,62 7,65% 

De R$ 752,63 até R$ 780,00 8,65% 

De R$ 780,01 até R$ 1.254,36 9,00 % 

De R$ 1.254,37 até R$ 2.508,72 11,00% 

Tabela 1: Valores INSS do anexo 5 

TRIBUTÁRIAS 

MICROEMPRESAS – são empresas que no exercício anterior tiveram um 

faturamento bruto acumulado de até R$ 120.000,00 cujos impostos federais variam de 3% à 

5% para empresa mercantil, de 3,5% à 5,5% para empresa industrial e de 4,5% à 7,5%| 

para empresa de serviços.  

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) – são empresas que no exercício anterior 

tiveram um faturamento bruto acumulado de R$ 120.000,01 até R$ 1.200.000,00 cujos 

impostos federais variam entre 5,4% à  8,6% para o comércio, de 5,9% à 9,1% para a 

indústria e de 8,1% à 12,9% para as de serviço. 

EMPRESAS SEM FINS LUCRATIVOS - são associações geralmente de cunho 

social, não são tributadas as que tem como resultado “superávit”, este resultado não pode 

ser distribuído entre os sócios, deverá ser reinvestido no próprio negócio. 

FILANTRÓPICAS – são associações iguais as de sem fim lucrativo, mas também 

isentas da contribuição. (INSS, contribuição social, COFINS). 



 

DEMAIS EMPRESAS – com faturamento acima de R$ 1.200.000,01 são 

consideradas médias e grandes empresas e a tributação destas é a seguinte: 

Imposto Sem Fins Lucrativos Lucro Presumido Lucro Real 

Federais    

INSS 20% 20,0% 20,0% 

Cofins 0,00% 3,00% 3,00% 

PIS 1% S/ FOLHA PGTO 0,65% 0,65% 

IRPJ 0,00% 4,8% (trimestral) 15,0% 

CSLL 0,00% 2,88% (trimestral) 9,0% 

Estaduais    

ICMS 17,00% 17,00% 17,00% 

IPVA    

Municipais    

ISSQN 5,00% (POA) 5,00 % 5,00% 

IPTU    

Taxas    

Fonte: Diretor Administrativo do Centro de Ensino Médio Pastor Dohms 

Tabela 2: Valores do anexo 5 



 

Anexo 6: Pesquisa de Matemática Financeira 

Nome: A............ 8ºE             Prof. Karliúza        Data: 19.09.05 

Perguntas: 

1) O que é Comandita? 

Comandita significa capital de sócio não administrador. O sócio comanditado é o 

gerente e o sócio comanditário é o sócio que responde só a sua parte no capital. 

Sociedade em Comandita Simples = Sociedades comerciais, Comércio em geral, 

Código comercial. 

Sociedade em Comandita por Ações = Sociedades Anônimas 

2) PIS e PASEP: O que é cada um? 

(PIS - Contribuição para o Programa de Integração Social), (PASEP - Contribuição 

para o programa de formação do patrimônio do Servidor Público). 

A contribuição para o Programa de Integração Social a cargo da empresa é de 20% 

sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, no decorrer do mês, 

aos segurados empregados, empresários, trabalhadores avulsos e autônomos que lhe 

prestem serviços. Os objetivos do PIS e do PASEP são: integrar o empregado na vida e no 

desenvolvimento das empresas; assegurar ao empregado e ao empregado e ao servidor 

público o usufruto de patrimônio individual progressivo; estimular a poupança e corrigir 

distorções na distribuição de renda e possibilitar a paralela utilização dos recursos 

acumulados em favor do desenvolvimento econômico-social. 

3) Microempresa, média ou empresa: o que define e quais os parâmetros? 

TABELA segundo trabalhadores 

ME (Microempresa) na indústria até 19 empregados e no comércio/serviço até 09 empregados 

PE (Pequena Empresa) na indústria de 20 a 99 empregados e no comércio/serviço de 10 a 49 
empregados 

MDE (Média Empresa) na indústria de 100 a 499 empregados e no comércio/serviço de 50 a 99 
empregados 

GE (Grande Empresa) na indústria acima de 499 empregados e no comércio/serviço mais de 99 
empregados 

Tabela 3: Segundo trabalhadores do anexo 6 



 

A classificação do porte também pose ser estabelecida pelo faturamento da empresa 

e pelo setor de atividade econômica.  

4) Como adquirir o alvará? 

Alvará = Documento administrativo, de abrangência municipal, de periodicidade 

anual, que visa conferir legalidade no funcionamento e na ocupação do solo pela empresa. 

A instrução do processo de concessão do Alvará de Funcionamento tem início com o 

registro físico do requerimento no órgão municipal responsável pela sua análise, juntados, 

por cópias do  Habite-se e do IPTU. Com a resposta em um prazo de 5 dias úteis. 

5) Quais são os tipos de impostos e/ou contribuições que o empregador tem com seus 

empregados? 

Os impostos e contribuições do empregador são: 

• Férias (Os empregadores são obrigados a conceder um período de férias aos seus 

empregados a cada 12 meses de trabalho. O período de férias corresponde a 30 

dias corridos para o empregado com jornada de trabalho integral ou, de 8 a 18 dias 

corridos, para aquele com jornada de trabalho semanal. A remuneração das férias 

corresponde ao valor do salário normal e adicional de mais 1/3 desse mesmo valor). 

• 13º salário (O empregador deve pagar o 13º salário que corresponde a mais uma 

remuneração no mês de dezembro de cada ano.). 

• Salário maternidade e o salário família. 

• FGTS (O FGTS é uma conta de poupança aberta em nome do trabalhador, na qual 

as empresas devem depositar mensalmente 8% da remuneração paga a cada 

empregado, inclusive na rescisão do contrato de trabalho). 

• Adicional de periculosidade e adicional de insalubridade. 

• Salário de contribuição. 

• Cumprir as Normas de Regulamento (cumprir e fazer cumprir as disposições legais 

e da Medicina e Segurança do Trabalho; elaborar Ordens de Serviços de Segurança 

e Medicina do Trabalho, dando ciência dessas aos seus empregados; informar aos 

empregados sobre os riscos e os meios de preveni-los, bem como sobre os 

resultados dos exames médicos e avaliações ambientais nos locais do trabalho; e 

permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização da 

segurança e medicina do trabalho.). 

• PPP. 

• Afixação de documentos. 



 

• Entre outros. 

6) Quais são os impostos e/ou contribuições que o empregado é descontado? 

As contribuições e os impostos descontados do empregado são: 

• Contribuição sindical (uma vez ao ano) 

• INSS 

• 6% de vale-transporte 

• IR a partir de R$ 1058,00 

7) Todos pagam imposto de renda? Qual a taxa percentual vigente de cada faixa salarial? 

Quem ganha até R$1.058 (90% dos trabalhadores) está isento de pagar IR. Já quem 

ganha de R$1.058,01 a R$ 2.115 paga IR pela alíquota (= porcentagem sobre sua renda) de 

15%, e acima de R$2.115 a alíquota vai para 27,5%. 

8) Qual a taxa percentual que o empregado paga de INSS? Qual a faixa de desconto?  

Contribuição Alíquota 
Até 752,62 7,65% 
De 152,63 até 780,00 8,65% 
De 780,01 até 1.254,36 9% 
De 1.254,37 até 2.508,72 11% 

Tabela 4: Contribuições do anexo 6 



 

Anexo 7: Centro de Ensino Médio Pastor Dohms 

Tarefa avaliativa de Matemática Financeira 

Aluno (a):_________________   Turma:______   Data:___/___/_____   Prof.(a) Karliúza 

DO AMIGO 

Olha! É como um vaso 

De porcelana rara o teu amigo. 

Nunca te sirvas dele... Que perigo! 

Quebrar-se-ia, acaso... (Mário Quintana) 

Faça a tarefa com ATENÇÃO, todas as questões devem ter desenvolvimento ou a 

justificativa do raciocínio. Revise antes de entregar e bom trabalho! 

1)  Ricardo depositou R$ 1 250,00 numa caderneta de poupança no Brasil. Se a caderneta 

está rendendo cerca de 0,6667% ao mês, quanto  Ricardo terá após quatro meses?  

2) Um banco tem um tipo de aplicação que rende 1,6% ao mês. No entanto, num 

determinado mês, o banco fez a seguinte promoção: para toda quantia maior que R$ 1 

000,00 depositada durante seis meses, o que excedesse os R$ 1 000,00 renderia 3,2% 

ao mês. Paula depositou R$ 1 800,00 nesse mês. Qual seria o montante após seis 

meses?  

3) O Lucas aplicou uma certa quantia a 1,5% ao mês, depois de dois meses, ele obteve R$ 

24,18 de juros. Qual foi o capital que ele aplicou?  

4) Arthur vai comprar um aparelho de DVD. Veja as opções de pagamento: 

• R$ 600,00 daqui a um mês; 

• R$ 650,00 daqui a dois meses; 

• R$ 575,00 à vista. 

Qual é a melhor opção de pagamento de Eduardo aplicar o seu dinheiro a 1,1 % ao 

mês?  

5) Um capital de R$ 1800 é aplicado durante dois anos e produz um montante de 

R$2812,50. Qual é a taxa anual de juros?  

6) Calcule o imposto de renda, conforme a tabela abaixo, de: 

a) Carolina, que recebe R$ 3 050,00 mensais e não tem filhos;  



 

b) Priscila, que recebe R$ 3 050,00 e tem quatro filhos;  

Salário mensal (em Reais) alíquota Parcela a deduzir 
Até 1 164,00  isento 
De 1 164,01 até 2 326,00 15%  174,60 
Acima de 2 326,00 27,5% 465,35 

Tabela 5: salários do anexo 7 
• Valor a deduzir por dependente: R$ 128,70 

DESAFIO: O professor conselheiro de uma turma de 8ª queria colaborar com a 

formatura de suas turmas de 8ª, para isso, comprou numa loja um rádio-relógio por R$ 

120,00. Como pretendia rifá-lo, tinha que fazer algumas considerações: 

• sobre o preço de venda, para rifa, teria um imposto (ICMS) de 17%; 

• o lucro pretendido era de R$ 100,00. 

• Qual seria o preço de cada número a ser rifado, sabendo que seriam 

comercializados 75 números? 



 

Anexo 8: Centro de Ensino Médio Pastor Dohms 

Matemática – 8° série 

Nome:_____________________  Turma:______  Data:___/___/____  Prof.ª: Karliúza 

“Se um homem investe tudo o que tem na cabeça, ninguém pode tomar isso 
dele. Investir no conhecimento sempre traz o maior lucro.” (Benjamin 
Franklin) 

Faça a tarefa com ATENÇÃO, revise antes de entregar e bom trabalho. 

1) Calcule o imposto de renda dos seguintes funcionários de uma empresa: 

a) Raquel tem um salário mensal de R$ 2 400,00 e possui três filhos dependentes; 

b) Guilherme tem um salário mensal de R$ 1 700,00 e não possui filhos. 

IMPOSTO DE RENDA – base de cálculo - até R$ 1.164,00 isento – de R$ 1.164,01 até R$ 

2.326,00 – 15% parcela a deduzir R$ 174,60 – acima de R$ 2.326,00 –27,5 % parcela a 

deduzir R$ 465,35. Dedução por dependente de R$ 117,00. 

2) Eduardo encontrou o microcomputador que queria comprar em uma loja. As condições 

de pagamento eram: 

a) preço à vista R$ 1 599,00; 

b) 1 + 17 de R$ 122,50 no carnê; 

c) 0 + 20 de R$ 119,00 no carnê. 

Sabendo que o Eduardo possui R$ 1 600,00 na poupança, cujo rendimento mensal é 

de 0,6818%, qual seria a melhor opção de pagamento? Justifique sua resposta. 

3) Felipe e Frederico montaram um projeto para construírem um observatório de 

Astronomia na escola. A direção disponibilizará os juros de uma certa aplicação 

financeira para a execução desse projeto e questionou aos rapazes qual das aplicações 

abaixo eles escolheriam. Calcule e os ajude a responder, explicitando seus cálculos. 

a)  R$ 7 000,00 – parcelado em 10 meses com juros simples de 2,99% a.m. ou 

b) R$ 7 000,00 – parcelado em 6 meses com juros compostos de 3,5% a.m. 

4) É comum encontrarmos uma ripa na diagonal de portões de madeira. Isso se deve à 

rigidez dos triângulos, que não se deformam.  O portão de uma fazenda mede 1,20 de 

comprimento e a ripa, que forma a diagonal, mede 1,36 m. Qual a medida da altura do 

portão? 



 

5) Uma escada tem uma de suas extremidades apoiadas no topo de um muro e a outra 

extremidade está a 2,4 m de distância da base do muro. Sabendo que o muro tem 3,2 m 

de altura, qual é o comprimento da escada? 

6) Calcule: 

a) a diagonal de um quadrado cujo lado mede o dobro da raiz quadrada de 2.  

b) a altura de um triângulo eqüilátero cujo lado mede raiz quadrada de 12. 

7) Calcule a área de um hexágono regular, sabendo que o hexágono é composto por seis 

triângulos eqüiláteros e que o lado desse triângulo mede raiz quadrada de 27. 

8) Quanto medem os lados de um losango cujas diagonais têm medidas de 6 cm e 8 cm? E 

qual o perímetro do losango? 



 

Anexo 9: Programa de Matemática - 2005 

Professoras: Karliuza Bitencourt (8..., 8..., 8... e 8..) e M... S... (8...) 

8ª SÉRIE - ENSINO FUNDAMENTAL 

CONCEITOS 

• Potências e raízes. 

• Cálculos com radicais. 

• Fatoração. 

• Equações do 2º grau. 

• Estudo das funções de 1º e 2º graus. 

• Segmentos proporcionais - semelhança de triângulos. 

• Relações métricas no triângulo retângulo. 

• Razões trigonométricas no triângulo retângulo. 

HABILIDADES 

• desenvolver hábitos de trabalho e persistência, manifestando respeito, prontidão e 

interesse, organizando seus trabalhos com autonomia e apresentando-os de forma 

adequada; 

• trabalhar em equipe, construindo o sentido de coletividade e de cooperação, 

participando efetivamente dos trabalhos, respeitando opiniões divergentes da sua e 

aceitando as diferenças individuais; 

• confiança em si mesmo, expressando e fundamentando suas opiniões, enfrentando 

situações novas com determinação, refletindo e formando juízos, tendo iniciativa na 

busca de informações e que desenvolva a curiosidade e o gosto de aprender, 

interessando-se pela pesquisa; 

• questionar individual e/ou coletivamente toda e qualquer dúvida no decorrer do 

processo de aprendizagem; 

• resolução de problemas, lendo o enunciado, identificando os dados, interpretando a 

partir do seu conhecimento matemático, críticos nas diferentes maneiras de 

resolução, formulando hipóteses e estimando o resultado; 

• Identificar, relacionar, calcular potências e aplicar suas propriedades ; 

• Transformar qualquer número em notação científica; 

• Reconhecer, comparar, operar, simplificar radicais completos e incompletos; 

• Reconhecer e aplicar os produtos notáveis; 

• Fatorar em todas as situações algébricas que necessitem da simplificação; 



 

• Identificar, relacionar e resolver equações completas e incompletas de 2º grau, 

utilizando o método de resolução que for mais conveniente; 

• Solucionar problemas de situações do cotidiano que envolvam equações do 2º grau, 

aplicando-as; 

• Resolver problemas cuja resolução recaia na formação de uma equação do 2º grau: 

equações irracionais, equações biquadradas e equações fracionárias; 

• Reconhecer sistemas de equações do 2º grau, resolvê-los e aplicá-los na resolução 

de problemas do cotidiano; 

• Calcular a soma e o produto de raízes de uma equação do 2º grau, formar uma 

equação do 2º grau dadas as suas raízes; 

• Definir uma função de uma variável, identificando seu domínio e sua imagem; 

• Determinar e interpretar analítica e geometricamente a raiz(es) de função do 1º e 2º 

graus e para quais valores de x a tornarão positivas, negativas ou nulas; 

• Conceituar e determinar razão entre segmentos de reta; 

• Deduzir e aplicar o teorema de Tales em situações problemas; 

• Identificar triângulos semelhantes e aplicar os casos de semelhança; 

• Construir geométrica e analiticamente as relações métricas nos triângulos 

retângulos e aplicar essas relações na resolução de problemas; 

• Construir geométrica e analiticamente as razões trigonométricas num triângulo 

retângulo, identificando e resolvendo problemas utilizando seno, cosseno e 

tangente; 

• Realizar todas as atividades de recuperação de conceitos, participando efetivamente 

de revisões, tarefas complementares e/ ou de reforço, bem como tarefas específicas 

e/ou cumulativas, conforme o critério combinado entre professor e aluno; 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

O aluno será considerado apto se: 

• envolver-se em todo o processo de ensino- aprendizagem; 

• demonstrar habilidades, citadas acima, que permitam o aprimoramento do trabalho 

individual e coletivo; 

• realizar pesquisas envolvendo temas cotidianos, construindo conceitos matemáticos 

e aplicando-os a cada situação; 

• Aplicar propriedades, realizar operações, simplificar e racionalizar radicais; 

• Identificar e aplicar todos os produtos notáveis e utilizar todos os casos de fatoração 

necessários ao desenvolvimento algébrico e geométrico; 



 

• Identificar, resolver equações completas e incompletas pelo método da fatoração, de 

completar quadrados e/ou pela fórmula de Bháskara; 

• Aplicar a relação de soma e a relação do produto para resolução de equações e/ou 

problemas; 

• Determinar as raízes de equações redutíveis ao 2º grau: fracionárias, biquadradas e 

irracionais; 

• Aplicar os conhecimentos adquiridos geométrica e analiticamente para resolver 

sistemas do 2º grau e problemas cuja solução depende da formação de sistemas do 

2° grau; 

• Identificar uma função, construindo sua lei de formação, seu domínio e imagem; 

• Representar, graficamente, as funções do 1º e 2º graus, analisando o estudo do 

sinal da função; 

• Aplicar as propriedades das proporções para calcular todo e qualquer problema 

algébrico e/ou geométrico; 

• Construir, deduzir e utilizar o Teorema de Pitágoras e Tales, aplicando na solução 

de problemas; 

• Identificar os triângulos semelhantes, relacionando com suas propriedades e 

aplicando os casos de semelhança na resolução de problemas; 

• Identificar, relacionar e aplicar as relações métricas no triângulo retângulo; 

• Compreender o que é seno, cosseno e tangente de um ângulo e aplicar esses 

conceitos na solução de problemas associados ao triângulo retângulo; 

• Realizar todas as atividades de recuperação de conceitos desenvolvidas em sala de 

aula, revisando, esclarecendo suas dúvidas, bem como tarefas complementares, 

estudos de reforço e avaliações individuais específicas e/ou cumulativas, conforme 

combinações entre aluno-professor; 

• Desenvolver a capacidade de utilizar a matemática na interpretação e intervenção 

do real, usando a modelagem matemática, aplicando metodologias algébricas e 

geométricas em várias áreas do conhecimento, relacionando a história matemática 

com a evolução da humanidade. 


