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“ Aprendi  com   as  primaveras  a  me  deixar  

podar  e   voltar  sempre   mais   inteira .” 

 

       Cecília  Meireles 
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As pesquisas educacionais desenvolvidas  na atualidade vêm mostrando, cada 

vez mais, a importância de investigar as práticas pedagógicas vividas pelos professores 

em seu cotidiano. Muitas delas apontam para a necessidade de se contemplar a 

formação docente, quer a inicial, quer a continuada. 

 A formação de professores tem sido motivo de inúmeras publicações, na 

tentativa de favorecer o estabelecimento de novas bases para o caminho sobre  o tema. 

Mesmo não sendo tarefa fácil, embora necessária,  parece-nos ser cada vez mais 

evidente a importância da formação, pois manter uma  interação saudável  com nossa 

formação, ajuda-nos   a não  nos  deixarmos  levar pelos modismos, mas, ao contrário, 

assumir o controle de nosso fazer profissional. 

 Diante dessas circunstâncias, o processo de formação mostra-se como 

alternativa para o surgimento de novas práticas, para o entendimento e para adequação 

de conhecimentos/ saberes/ teorias  explicativas  às situações diferenciadas. 

 Pensar a prática a partir dessas situações abre possibilidades inovadoras  para 

todo o processo educacional, pois, refletida individual ou coletivamente, permite que 

sejam feitas descobertas e (re)construções. Assim sendo, entendo que há necessidade de 

aprofundar a discussão  sobre o  processo de formação para e na prática pedagógica dos 

profissionais da área educacional. 

 Como professora com experiência no Ensino Fundamental, trabalhando no 

Ensino Médio e no Curso de Pedagogia - turno noturno -  da FaE/UFPel, percebo a 

importância de  estudar mais sobre a  profissão docente e estar atualizada sobre  

práticas pedagógicas desenvolvidas. 

 A vontade de conhecer a realidade e a  relação entre “formação teórica e a  

atuação prática” foi um dos motivos que me levou ao encaminhamento desta pesquisa,   

acreditando que a essência  de ser investigador,  conforme apresenta Alarcão (2001, 

p.136) é o seu “desejo de conhecer e, se possível, intervir” na realidade. 

 Entendo  que investigar de modo sistematizado e discutir os resultados da 

pesquisa é um dos caminhos  para a construção de conhecimento. 

 A questão central que orienta  este trabalho, o qual  trata de formação docente, 

é: 
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“ Pode uma proposta de  Matemática, apresentada durante o Curso de Formação 

de Professores em Serviço,  contribuir  para  a inovação das  práticas pedagógicas  

desses  alunos?” 

 Como toda produção da atividade humana, também este trabalho traz as marcas 

de um tempo resultante de incertezas, dificuldades, saberes e paradigmas que muitas 

vezes não dão conta de resolver os problemas da atuação docente, fazendo-me perceber 

a importância de buscar possibilidades de inovação na formação docente inicial e em 

serviço. 

 Mas, sempre acreditei que toda crise traz dentro de si o germe da superação, que 

evidencia a marca da crença no poder de transformar através do trabalho coletivo 

comprometido  com a educação.  E esta é a  marca de meu  entusiasmo, tantas vezes 

posto  à prova, sendo,  portanto, fruto de minha história de vida e de meu percurso 

como professora. 

 Diante do  exposto, o presente trabalho está organizado em capítulos que 

procuram mostrar o caminho percorrido. 

 O primeiro capítulo  refere-se à introdução. 

 O segundo aponta os pontos de partida da pesquisa, o problema de pesquisa e a 

proposta do programa. 

 O terceiro capítulo trata do referencial teórico em que se ancorou a  presente 

pesquisa. 

 O quarto capítulo aborda procedimentos metodológicos. 

 O quinto capítulo  trata das categorias encontradas na pesquisa. 

 O sexto capítulo traz considerações finais, que  constituem  reflexões e possíveis 

contribuições para a formulação de novas propostas de formação em serviço.  
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2.0 -  PONTOS  DE  PARTIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O raciocínio é importante para provar as 

coisas, mas é a intuição que mostra a solução dos 

problemas. Acredito que nem sempre se pode ver as 

coisas com clareza. Há coisas que, por sua própria 

natureza, não podem ser vistas com muita clareza. 

São coisas crepusculares, e se quiserem vê-las com 

clareza, elas somem. E têm de ser vistas  mesmo 

assim.” 

    Mário Schenberg
1

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Fala de Schenberg – físico brasileiro – à Amélia Império Hamburger, do Instituto de Física da USP, 

publicada na revista Ciência Hoje, v.3, n.13, julho-agosto/1984,p.109 – que recoloca a compreensão da 

Física em outros patamares de concepção de ciência, conhecimento e mundo.(apud 

FERNANDES,Cleoni,NIEMEYER,Maria Odete.IN:LEITE,Denise (1999.) 
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2.1 – ORIGEM DO ESTUDO 

  

A escrita de uma narrativa  como busca das origens de um estudo inclui, 

geralmente, a reconsideração e a reconstrução de experiências de vida –   do autor da 

escrita e de todas as pessoas que o cercam. E esta escrita, quando usada como 

instrumento destinado a compreender e conhecer  relações,  torna-se material de 

pesquisa que  permite ao autor  compreender limites e  determinações vivenciadas  

onde as narrativas de  memória  reconstroem a visão compreensiva da experiência 

vivida, e nelas   o escrito explica a vida.  

Em seus  estudos, Cunha (1998, p.39)  enfatiza que: 

 

“Quando uma pessoa relata os fatos vividos por ela mesma, percebe-se que reconstrói a 

trajetória percorrida, dando-lhe novos significados. Assim, a narrativa não é a verdade 

literal dos fatos mas, antes, é a  representação que deles faz o sujeito e, dessa forma, 

pode ser transformadora da própria realidade. (...) Trabalhar com narrativas nas 

pesquisas  e/ou no ensino é partir para a desconstrução /construção das próprias 

experiências, tanto do professor/pesquisador como dos sujeitos da pesquisa e/ou do 

ensino”. 
 

Diante das considerações apontadas, passo a narrar a trajetória por mim  

percorrida  até deparar-me com este objeto de pesquisa. 

 Neste percurso, percebo que, mesmo pertencendo a uma classe 

economicamente desfavorecida, toda a minha família sempre valorizou a educação.  

Em todas as falas de pai, mãe, tios e avós,  havia uma grande preocupação em  dar 

estudos  para os filhos, mesmo que isto lhes exigisse  um  grande esforço.  

A atividade rústica dos bisavós  nas charqueadas,  dos avós no campo e dos pais   

na cidade,  como estivadores,  sempre serviu de exemplo e incentivo para que eu e 

meus irmãos estudássemos.  

Lembro que, muitas vezes, em meio aos “causos” e conversas em volta do 

fogão à lenha, era solicitado  que lêssemos alguma notícia de jornal, ou até mesmo 

documentos antigos da família. Percebíamos e sentíamos o quanto todos ficavam 

felizes ao verem as crianças lendo  bem.  O brilho nos seus olhos nos contagiava, e é a 

lembrança destes momentos de grande emoção que, até hoje, me impulsiona para os  

“estudos”. Este clima de afeto, carinho e respeito mútuo levou-me a  nunca 

desconsiderar os “saberes”  de nossos  familiares. 
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Sinto, até hoje, o quanto  a  “filosofia campeira”  de nossos pais e familiares   

ajudou-me nas relações  e  na  “lida” com a vida em geral.  

Mas,  para chegar à inquietação deste projeto, permito-me rememorar várias 

etapas de minha vida acadêmica.  Em algumas situações, lembro o nome do professor 

de cada   “estação” por onde passei. Percebo, hoje, o quanto ele se esforçava para fazer 

a  transmissão  do  conhecimento. 

Viajando nestas lembranças, relembro toda a história de minha formação básica, 

que aconteceu em escolas públicas da cidade de Pelotas-RS.  Terminei o curso primário 

e o curso de admissão ao ginásio no final de 1968.  Em 1969, quando este país vivia os 

piores momentos políticos da ditadura militar, iniciei o curso  ginasial.  Os conteúdos 

eram transmitidos e,  se não  entendidos pelos alunos, a eles era  atribuído o estigma de 

incapazes, sem que se tentasse  situar as origens das dificuldades.  

Nenhuma  palavra era dita, nenhum questionamento levantado sobre os modos 

de fazer e de pensar. Todos os textos vinham imersos num discurso simbólico, sem que 

fosse possível se afastar deles  para contemplá-los  em  sua totalidade.  Professores e 

alunos agiam sem uma clara percepção do significado de suas ações. Todos  eram 

levados  a pensar de um certo modo, mas não a refletir sobre as origens desse pensar. 

Em Matemática, um exemplo claro dessa situação   era  a demonstração de 

teoremas. Se o professor não escrevesse no final “c.q.d.” (conforme queríamos 

demonstrar), não sabíamos que a demonstração havia acabado.  Entendo, hoje, que 

demonstrável é o que pode ser visto, captado,  percebido pelo aluno.  Mas isto não era 

enfatizado como importante.  O aluno não era levado a “ver claro”  aquilo que estava 

sendo demonstrado. 

Assim, concluí o ginásio sem compreender o objetivo e o significado das 

atividades que desenvolvia em  Matemática. Cursei um 2° grau técnico, curso  de 

Telecomunicações, na ETFPEL (Escola Técnica Federal de Pelotas), hoje CEFET-RS 

(Centro Federal de Educação Tecnológica de Pelotas-RS), onde a Matemática era 

direcionada para a aplicação técnica em cursos profissionalizantes. 

Com a formação adquirida no Ensino Médio,  ingressei no mercado de trabalho 

como estagiária, inicialmente, e após, como  técnica na área de projetos elétricos. 

Percebi, desde o início, que os conhecimentos adquiridos na escola  não eram passíveis 

de ser transferidos para o dia-a-dia  de meu trabalho. Não existia  a  apreensão do 

conhecimento  exigido para uso em qualquer atividade.  Não havia entendimento  da 

linguagem utilizada pelos colegas que  trabalhavam  na produção (no interior da 



 

 

10 

 

empresa ou na rua, executando os projetos), os quais, muitas vezes, não  haviam 

passado  pelos bancos escolares. 

Então, perguntava-me: como juntar a Matemática real, que resolve os 

problemas do dia-a-dia, com aquela Matemática formal aprendida na escola? Onde 

estava o elo de ligação entre elas? 

Com a ansiedade de entender e resolver as questões do cotidiano e do mundo do 

trabalho, e  acreditando que um curso superior iria me ajudar, resolvi cursar uma 

universidade. A escolha  do Curso  de Matemática  levou-me  a ingressar numa 

universidade particular, porque naquela época  este curso de licenciatura só  existia  na  

Universidade Católica de Pelotas-UCPel. 

Como meu grupo profissional era bastante técnico (dois engenheiros e três 

assistentes de nível médio), todos acreditavam que eu iria cursar uma faculdade de 

Engenharia, que até hoje, no “ranking” das profissões,  tem  maior  valor  no mercado 

do que uma licenciatura; por isso  houve uma reação de incredulidade quando falei que 

havia escolhido  o curso de  Matemática. 

Aconteceram momentos difíceis nesse grupo.  Minha escolha não foi bem 

aceita. Todos os colegas de trabalho faziam críticas e, embora eu sempre tentasse  

responder e justificar minha escolha, não os convencia  e  ouvia deles a seguinte 

afirmação: “... engenheiro  pode dar aula, não precisa cursar licenciatura...”. 

Mas não era  a possibilidade de “dar aula” que eu  buscava. Queria muito mais 

do que “repassar conteúdos”, atividade docente considerada como a principal. A opção 

profissional por ser “professora de Matemática”  encontrava-se impregnada de 

possibilidades. Acredito, assim como Rios (2000, p.24),  que  “ a aula não é algo que se  

dá, mas que se faz no trabalho conjunto  entre  professores e alunos”.   Mesmo sem 

leituras sobre educação, entendia que dar  aulas não  se restringia ao espaço físico  da 

sala de aula,  mas  estava   além de seus limites. 

Penso  que a construção dos saberes matemáticos ajuda a entender e dominar a 

tecnologia que nos cerca, e  serve de instrumento para a transformação de uma  

sociedade, tornando-a melhor e mais saudável.  Encontrei acolhida em relação a esta 

perspectiva em vários estudos, entre os quais gostaria de destacar  Chassot (1998, p.87) 

: 

 

“Precisa-se, hoje, ensinar mais como usar esse conhecimento. Não  disse ensinar mais 

conhecimento, mas ensinar mais com o conhecimento, isto é, como torná-lo 

instrumento para a facilitação de uma mais adequada e, principalmente, mais crítica 
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leitura do mundo. Aqui vale a repetida pergunta: e para que(m) é útil o nosso ensino?” 

(grifos  meus) 

 

 

Na universidade, tive, inicialmente, muita expectativa. Expectativa que, aos 

poucos, foi se desvanecendo,  pois  percebi que as diferenças nas vivências acadêmicas 

anteriores eram apenas quanto ao nível de exigência – a forma de ensinar repetia-se.   

Os conteúdos matemáticos  apresentavam-se compartimentados, sem relação  com as 

disciplinas pedagógicas, caracterizando, dessa forma, uma lógica que separa a  teoria 

da prática,  a  universidade do mundo e a sala de aula da  vida. 

Lamentavelmente, na maioria das situações, a apresentação da Matemática era 

tradicionalmente realizada sem nenhuma referência à história de sua construção.  Ainda 

hoje,  alguns professores  procedem assim,  com  desconsideração ao contexto e à 

significação dos conteúdos 

Ainda hoje  me preocupa esta forma de apresentação da Matemática, pois ela 

traz a idéia de “coisa pronta e acabada”.  Sempre os mesmos problemas com os 

mesmos modelos de soluções.  D'Ambrosio (1998, p.240) parece encaminhar uma 

interpretação para esse fato, quando se refere à prática tradicional dos professores de 

Matemática:   

 

“Com relação aos conteúdos, é absolutamente inadmissível que o professor continue 

ministrando uma ciência acabada, morta e desatualizada. Será cada vez mais difícil 

motivar alunos a estudar uma ciência do passado, cristalizada. Argumentos com base 

em teorias de aprendizagem ultrapassadas, que apóiam a natureza linear do 

conhecimento, amparadas numa história, não bastam para justificar programas 

estruturados com base única e exclusiva na tradição. Um programa dinâmico, de 

ciências de hoje, que está sendo feita hoje e que vai se manifestar na sociedade do 

amanhã é o  que os alunos esperam”.  

 

 

A Matemática experimental, aproximada e imersa num contexto específico, não 

aparecia. O elo  procurado continuava perdido. E assim, de dúvida em dúvida,  vendo o 

professor  dar  a matéria  e reclamar da  falta de base dos alunos, eu ia  construindo um 

“edifício” vigoroso de conhecimentos exatos, onde a demonstração, ainda não vista, 

apoiava-se no já visto e não  aprendido. Construía  certezas  sobre antigas dúvidas. 

Hoje, entendo que  toda esta situação traz ao aluno uma sensação de impotência,  

instaura o medo de se expor  e de errar.  A  impotência  inibe a busca de novos 

caminhos,  de  saídas para  problemas e contribui para o ocultamento do ato de criação 

na Matemática, na escola  e na educação como um todo.   
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Uma aceitável interpretação e alternativa a estas questões parece ter sido 

encaminhada por  Assmann (1999, p.29), quando  declara: 

 

“O ambiente pedagógico tem de ser lugar de fascinação e inventividade. Não inibir, 

mas propiciar, aquela dose de alucinação consensual entusiástica requerida para que o  

processo de aprender aconteça como mixagem de todos os sentidos. (...)  Porque a 

aprendizagem é, antes de mais nada, um processo corporal. (...)  Mas a experiência de 

aprendizagem implica, além da instrução informativa, a reinvenção e construção 

personalizada do conhecimento. Reencantar a educação significa colocar a ênfase 

numa visão de ação educativa  como ensejamento e produção de experiências de 

aprendizagem”.  

 

  

Tentando entender a estrutura do Curso de Licenciatura em Matemática, 

buscando uma compreensão para a aprendizagem  como prática  significativa,  

esperando momentos de trocas e de discussão de idéias para pensar  caminhos 

alternativos e “re-encantar a educação”, desliguei-me da empresa  onde trabalhava 

como técnica. 

 Ingressei no magistério  em 1979, começando a trabalhar em uma escola 

pública estadual de Ensino Fundamental, na cidade de Jaguarão-RS. Sem dúvida, neste 

período, tive um enriquecimento valioso para minha vivência profissional. Trabalhar  

numa comunidade que não conhecia, localizada na fronteira do país,  e conviver com 

alunos brasileiros e uruguaios foi algo muito especial que,  certamente,  ativou mais 

meu gosto pelo ensino de Matemática. 

Trabalhando e estudando, concluí o curso de graduação com mais 

questionamentos do que quando iniciei. Parti, então, para o Curso de Especialização em 

Metodologia para o Ensino de Ciências na UCPel.  Comecei a tomar contato com a 

literatura relativa à educação.  Alguns professores trouxeram temas de estudo 

fundamentais para que eu pudesse pensar em responder às dúvidas e melhorar a 

qualidade de meu trabalho. 

 Cada vez mais,  percebia a importância da  participação dos alunos, tornando os 

encontros em sala de aula mais agradáveis e menos pesados.  Foi este, em meu 

entendimento, o complemento necessário para entender um pouco de educação. 

Ainda  trabalhando em outra cidade, fiz concurso público para uma escola 

profissionalizante e, sendo aprovada, comecei a trabalhar na ETFPEL, atualmente 

CEFET-RS, como professora de Matemática, em 1984. Como se tornou difícil 

conciliar o deslocamento para Jaguarão, solicitei transferência para Pelotas e passei a 

trabalhar no  IEAB-Instituto de Educação Assis Brasil, atuando como professora de  
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Matemática  para turmas do Ensino Médio, Magistério e  Preparação para o Trabalho. 

Ainda, para completar a carga horária de trabalho,  passei a trabalhar com a disciplina 

de Física nos mesmos cursos, pois não havia professor dessa disciplina no IEAB. 

 Foi no IEAB que tive meu primeiro contato com a formação docente. Lembro-

me de todas as dificuldades que enfrentei ao lidar com o curso de magistério, com a 

disciplina de Matemática. Vejo, hoje, que naquela época tinha pouca leitura sobre 

formação de professores e, recorrendo à bibliografia das décadas de 70 e 80, não  

encontrei muito material  referente  à temática. 

No meu trabalho com as alunas do curso de magistério, muito me preocupava 

com os conteúdos propostos nas grades curriculares da época e, mesmo que de forma 

empírica, lembro que, ao conversar com  elas  sobre a Matemática,  sempre tomava o 

cuidado  em saber como   percebiam  o conteúdo.  Constantemente perguntava  para os 

grupos, como aquele assunto poderia ser apresentado para as crianças, que seriam seus 

alunos. 

Considerando que a grande parte  daquelas jovens, se não a totalidade, nunca 

havia trabalhado e nem possuía experiência com crianças, preocupava-me em como era 

feita  a “transposição didática”  do conhecimento apresentado na sala de aula. 

A conceituação aqui utilizada para “transposição didática”  é a  apresentada por 

Perrenoud (1997, p.25). Para o autor, transposição didática  é ensinar, antes de mais  

nada, a “fabricar artesanalmente os saberes  tornando-os ensináveis, exercitáveis e passíveis 

de avaliação no quadro  de uma turma, de um ano, de um horário, de um sistema de 

comunicação e trabalho” (grifos do autor). 

O que  de fato ficava  para que estas alunas – futuras professoras - fizessem a 

artesania de serem professoras?   Como ficava a artesania?  Qual a forma que o 

conhecimento assumia para    elas? 

  De tanto perguntar  sobre estes aspectos de ensino-aprendizagem,  lembro que  

algumas delas  me diziam:  “... Denise, tu não negas que trabalhas 

numa Escola Técnica,  pois sempre estás perguntando sobre 

como vai ser o resultado disso ou daquilo,  do  que tu 

apresentas aqui. Como tu gostas de ver resultados!  Que 

mania tu  tens!...”  

Lembro-me de que, na época, não associava o fato de ser professora de Escola 

Técnica  a esta preocupação.  Entendo,  hoje,  que  a razão era  bem mais profunda,  
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pois desde  que escolhi ser professora, tenho como lema “...saber fazer bem o que é 

necessário e desejável no espaço da profissão”, apropriando-me da idéia de Rios (2001, 

p.23, grifos do autor). 

E, lembro-me de que respondia para elas  que,  na Escola Técnica, a preocupação   

com o que os alunos iam fazer  com  o  conhecimento era menor do que no IEAB,  pois,  

por serem eles  técnicos,  provavelmente teriam um painel eletrônico para acender  

“luzinhas vermelhas”,  sinalizando-lhes os erros. Comparando esta situação com a da  

escola, explicava que esta  “luzinha vermelha” não existe para os estudantes e que  talvez  

o professor só irá perceber o erro concreto com o aluno, depois  de algum tempo,  pela 

manifestação de  desinteresse, reprovação e/ou evasão do aluno. 

Hoje, ainda  lidando com a formação técnica no CEFET-RS,  procuro chamar a 

atenção dos meus alunos para a forma como se utiliza  “o conhecimento técnico”, pois 

todos nós, antes de sermos operadores de máquinas, somos  pessoas com  emoções, 

sendo o equilíbrio  entre o significado de “técnica” e “sentimento”   fundamental  para 

a felicidade pessoal e profissional. 

Com as alunas do IEAB, muitas vezes conversávamos  sobre  questões de 

ensino-aprendizagem, de tecnologias, não “conseguindo cumprir  o programa  

proposto”.  Tínhamos que  ir à escola em turno não-regular  ou nos sábados, para  

trabalhar  os conteúdos não-vencidos. 

Acredito que não foram em vão aquelas tardes de sábado com frações, 

geometrias e quatro operações.  Penso que aquele esforço valeu a pena, principalmente 

quando recebo convites das ex-alunas para assistir à defesa de suas dissertações de 

mestrado ou teses de doutorado, ou quando encontro com algumas delas, hoje 

professoras, e  posso continuar conversando    sobre as questões daquela época. 

Foi um período muito intenso, pois, trabalhando nas duas escolas, tornava-se 

difícil encontrar tempo para estudar e preparar melhor as aulas. Mas não esmoreci;  

trabalhava com a Matemática, sempre tentando relacioná-la  com as vivências dos 

alunos. Busquei  a oportunidade de aprimorar  o  trabalho em Física e,  através de 

contatos com a UCPEL, passei a ter algumas aulas práticas  nos laboratórios desta 

Universidade. 

Pelo fato de ter  sido aluna na  ETFPel, sentia-me  bem como professora dessa  

escola. Estava familiarizada com aquela forma de trabalhar “transmitindo conteúdos”.  

Esta instituição tinha (e tem ainda hoje)  um excelente conceito e reconhecimento 
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nacional quanto à formação de seus técnicos;  portanto,  restava-me,  apenas,  

“desenvolver bem o programa”. 

O excesso de horas-aula e a possibilidade do regime de trabalho com dedicação 

exclusiva na ETFPEL fizeram com que me desligasse da escola estadual, embora os 

vínculos afetivos fossem fortes. Trabalhando somente em uma escola, passei a ter mais 

tempo para estudar e repensar meu trabalho. 

A troca de experiências com  alguns colegas, professores da ETFPEL e de 

outras instituições,   a participação em seminários, palestras  e encontros informais, 

fizeram-me  perceber que  as  ansiedades  da profissão eram também compartilhadas 

por outros.  

No desafio de tentar inovar a prática pedagógica, formamos,  alguns colegas e 

eu, um grupo de estudos que desenvolveu um material para uso em sala de aula.  Este 

material foi construído em madeira,  com o propósito de fazer parte de um laboratório 

de Matemática do CEFET-RS. Construímos ciclos trigonométricos, polígonos inscritos, 

sólidos, interpretação geométrica de derivada de primeira ordem, espelhos. 

  No momento de usá-lo, muitas dúvidas surgiram. Entendemos que o material 

era útil como auxílio, mas não se esgotava nele próprio; precisávamos de algo mais, 

para além do material concreto, que,  como  “ponte de travessia”, nos levasse a uma 

ruptura com as formas  ensinadas  na universidade. 

Sem termos muito claro o entendimento daquela situação,  chegamos  ao 

momento de discutir,  descobrir  e construir.  Cunha (1998, p.25) faz uma leitura 

apropriada para a busca  da inovação, situação semelhante ao momento que 

vivenciávamos. A autora aponta que 

 

“grande parte das ações pedagógicas que procuram antecipar inovações, vivem 

intensos espaços  na transição dos paradigmas, ora vivenciando práticas que façam 

avançar o modo tradicional, ora ainda reproduzindo processos presentes na história de 

cada um.  O novo não se constrói sem o velho, e é a situação de tensão e conflito que 

possibilita a mudança” ( grifos meus). 

 

Então, sentimos que “um fio condutor” precisava ser encontrado, para que 

pudéssemos  fazer mudanças.  Pretendíamos que nosso trabalho encontrasse outra 

forma, onde a dúvida, a incerteza e o imprevisível entusiasmassem nossos alunos. A 

fim de entendermos algumas referências para a forma de trabalho que  buscávamos 

desenvolver, procuramos alguns professores da  área de Educação da FaE/UFPel – 

Faculdade de Educação da UFPel   que já haviam trabalhado em nossa escola. E,  dessa 
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conversa, surgiu, para mim, o  entendimento da necessidade de  aprofundar  

epistemologicamente os  conhecimentos,   o que me levou  à  realização  do  Mestrado 

em Educação.   

No Mestrado,  tivemos a oportunidade de aumentar o grupo de estudos,  que 

passou a contar com colegas de outras áreas. Em muitos momentos de  discussões, 

análises e conclusões provisórias,  preocupações com questões de educação fizeram 

surgir vieses que passam pela formação dos professores. 

O grupo continuou a expandir-se e agregou-se a professores ligados a um 

Programa de Formação  de Professores em Serviço - Curso de Pedagogia- turno 

noturno, para séries iniciais, sob a responsabilidade da  Faculdade de Educação – 

FaE/UFPel, e  passei  a fazer parte do grupo de docentes  que trabalham nesse 

programa. 

Fiquei contente com a oportunidade de trabalhar com esses professores, porque 

acredito na formação continuada, a qual  conceituo aqui como um processo que se 

efetiva desde a formação inicial e se estende por toda a vida profissional. Entendo que, 

além de ser imprescindível à profissão  docente, a formação continuada é necessária 

porque permite geração de  mudanças.  Sua finalidade também é proporcionar a  

revisão/reflexão de atitudes e das formas de  tratar o conhecimento. 

Assim,  trabalhar num  processo de formação em serviço, para mim, como 

professora de professores,  é de fundamental importância, pois se trata de uma 

oportunidade para conversar e aprender com  profissionais que  possuem preocupações  

iguais às minhas.  Ao conversar com eles,  considerando todo o conhecimento  da 

prática que   possuem, posso pensar em construir   conhecimento somando teorias,   

práticas e questionamentos. 

 

 

 

2.2 – PROBLEMA E OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Diante  das vivências e questões que me acompanham, no meu “ser professora”, 

tenho, como problema central  de pesquisa, a seguinte pergunta:  Pode uma proposta 

de Matemática, apresentada durante o Curso de Formação de Professores em 

Serviço,  contribuir para a inovação das práticas pedagógicas desses alunos? 
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Para melhor encaminhamento do problema definido, foi necessário percorrer 

um longo caminho, buscando respostas  às questões menores, implícitas na formação e 

nas práticas dos alunos, no que se refere à Matemática nas séries inicias do Ensino 

Fundamental. 

- Como  acontece  a prática pedagógica dos professores, depois do curso de 

formação em serviço? 

- Em que medida a experiência de formação em serviço  concorre para mudanças 

na prática docente? 

-  Como o  professor  entendia e como entende, hoje, sua prática? 

- Ele acredita  na possibilidade de ensinar Matemática inter-relacionando os 

conhecimentos  com o contexto  do aluno?   

- Algumas  resoluções, por eles tomadas,  conferem com a teoria apresentada no 

curso de formação em serviço? 

- Como  acontece  a relação desses  professores com seus colegas de escola? 

- O  grupo de trabalho aceita as inovações surgidas? 

 

 Sem a pretensão de esgotar  a temática e com a vontade de conhecer a realidade 

de professores de séries iniciais de uma escola pública,  sigo apresentando  o 

relatório da presente pesquisa,  que teve como objetivos:  

      - Conhecer  as práticas dos professores após  o Curso  de  Pedagogia. 

- Desvendar as  possibilidades de inovação na prática docente, evidenciando 

possíveis rupturas. 

- Identificar as relações entre a teoria  e  a prática  do professor com  seus alunos 

e com  o grupo de trabalho. 

 

 

2.3 - PROPOSTA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DOCENTE 

 

O Programa é denominado oficialmente como Programa Especial para 

Formação de Professores em Serviço nas Redes de Ensino da Zona Sul – Curso de 

Licenciatura Plena em Pedagogia – Séries Iniciais, e teve seu reconhecimento pela 

portaria n° 221- do Ministério da Educação/Secretaria de Educação Superior, do dia 

19/01/2001, publicada no Diário Oficial aos 22/01/2001, conforme processo n° 
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23000.013087/2000-99, com cópia no anexo 03. Doravante, nesse texto, o Programa 

será denominado apenas  de Curso de Pedagogia. 

As  linhas gerais, o Curso de Pedagogia têm, em  seu projeto, “uma clara 

intenção de romper com alguns entraves das licenciaturas e da Universidade como um 

todo, no sentido de aproximar-se mais decididamente dos problemas e necessidades da 

formação de docentes, conforme o Projeto do Curso de Pedagogia da FaE/UFPel (1998, 

p.16)”. 

 O Projeto do Curso de Pedagogia possibilita o  estreitamento das ações 

conjuntas entre  universidade x coletividade, no sentido de atender uma demanda criada 

face às determinações da LDB 9394/96 ( Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional), ou seja,  a de que os professores tenham as condições legais de habilitação 

profissional para o exercício de sua atividade e para o gozo pleno de seus direitos como 

docente.       

Conforme Kieling (2000),  o Projeto do Curso de Pedagogia foi elaborado a 

partir do diagnóstico  das demandas regionais  e da reflexão sobre a universidade 

pública, tornando-se um referencial na busca de novas alternativas para responder às 

demandas educacionais e às exigências sociais detectadas. 

O referencial básico do Curso de Pedagogia, na busca de alternativas para 

responder às demandas educacionais legais e regionais, teve  seu embasamento no 

Projeto Pedagógico da UFPel/1991 (Projeto do Curso de Pedagogia da 

FaE/UFPel/1998, p.22), que, por sua vez,  estava alicerçado em três princípios 

fundamentais, os quais  passaram também a dar sustentação  aos  objetivos do curso.  

São eles: 

- o compromisso da universidade pública com os interesses coletivos; 

- a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 

- a formação de um aluno crítico e  criativo, capaz de transformar a realidade. 

  Os princípios norteadores do Curso de Pedagogia, resumidamente, poderiam ser 

expressos em: 

- trabalho docente como articulador curricular; 

- articulação teoria/prática e “interdisciplinaridade”;  

- compromisso social e democratização da escola; 

- elaboração do conhecimento como resposta aos problemas históricos da 

realidade  local.    
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Outra expectativa do Curso de Pedagogia  é a de ultrapassar os limites da 

dicotomia teoria/prática; dito de outra forma, a organização do curso há de se dar de 

maneira a contemplar  o permanente confronto entre a prática advinda do cotidiano e os 

referenciais teóricos construídos nesta ou em outras universidades.  

 Ainda segundo o autor, a heterogeneidade das experiências do grupo de alunos 

possibilita que   suas trajetórias  sejam analisadas, criticadas, incorporadas e alçadas  

como práxis,  entendidas no  sentido estudado por Freire (1998), de recuperação da 

unidade entre sujeito e objeto, processo e produto, e da retroalimentação entre prática e 

teoria. 

Desta forma, o curso  contrapõe-se à lógica da fragmentação e individualidade 

do conhecimento,  contemplando  categorias que privilegiam  relações entre o 

referencial teórico e as situações cotidianas da  vivência dos  alunos.  Encaminhando-os 

à conceituação de situações sociais mais complexas, pretende a formação de  alunos  

com  uma percepção mais apurada sobre a realidade regional,  capazes de potencializar 

ações  e perspectivas   de construção de uma sociedade melhor, entendendo  as escolas 

como instituições sociais  voltadas para  a construção da cidadania. 

Sem pretensão de hierarquização, na continuidade  deste texto, os professores 

do Curso de Pedagogia serão denominados de docentes, e os alunos do Curso de 

Pedagogia, de alunos-professores, conforme Projeto do  Curso de Pedagogia 

FaE/UFPel (1998, p.6). 

Na estrutura do  Relatório de Reconhecimento do Curso, elaborado pelo 

Ministério da Educação (anexo 3), estão descritas as disciplinas  desenvolvidas. Farei 

referência a algumas delas,  a  título  de  esclarecimento. 

 A Regência de Classe Acompanhada,  por exemplo, é uma das disciplinas que 

visa a observar a atividade pedagógica dos alunos-professores, entender os 

pressupostos que embasam suas atividades, relacionar as estratégias docentes 

desenvolvidas por eles, conhecer as contingências da escola  e sua relação com o 

desempenho docente, tudo com a perspectiva de municiar as discussões pedagógicas do 

programa. 

Para a administração acadêmica do curso, é previsto um colegiado de curso e 

um coordenador  para cada turma, dentre outros quesitos. No caso específico dos  

alunos-professores  envolvidos na presente pesquisa, esta turma era designada por  
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turma um,, e a coordenação estava sob a responsabilidade da docente Ana Helena 

Mena Barreto. 

  Dentre as  incumbências da coordenadora, estava  a condução de reuniões 

quinzenais com todos os docentes da turma um, para que houvesse a troca de 

informações  necessárias para o  desenvolvimento de situações pedagógicas,  previstas  

na disciplina de  Regência de Classe Acompanhada, as  quais muito enriqueciam com   

informações as pesquisas  realizados pelos docentes e pelos  alunos-professores. 
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3.0 – REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A  humanidade tem toda a razão em colocar 

os arautos   dos elevados padrões morais e valores 

acima dos descobridores da verdade objetiva. Aquilo 

que a humanidade deve a pessoas como Buda, 

Moisés e Jesus está, para mim, num plano mais  

elevado do que as realizações  das mentes 

indagadoras  e construtivas .” 

 

       

       Albert  Einsten 
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3.1 -   CONTEMPLANDO  E REFLETINDO  SOBRE  PEDAGOGIAS 

 

 

Percebendo que todo o referencial de  teorias e de vivências  trazido em nossa 

bagagem perpassa o trabalho de escrita de dissertação,  entendo como desafiadora esta 

etapa que envolve um  amplo e  permanente processo de construção, embora, muitas 

vezes, resulte  ainda numa  configuração provisória. 

Penso ser  interessante lembrar que “teoria” e “teatro”  possuem a  mesma 

etimologia (origem grega), referindo-se  essencialmente à “contemplação”( lugar onde 

se assiste a um espetáculo).  No caso de um  referencial teórico, entendemos que a 

“contemplação” deve ser acompanhada de uma  reflexão pessoal  sobre as idéias  

trabalhadas.      

Para apresentarmos uma sistematização da  teoria,  buscamos  articulações entre 

as diferentes idéias dos autores e as práticas nas quais nos apoiamos. A pretensa 

articulação entre elas possibilita a organização lógica do texto.  

Para  nos referirmos  à forma como entendemos que deva ser  apresentado  o 

conhecimento, considerando  as incertezas presentes  na atualidade, apoiamo-nos em 

Santos (1997), quando   apresenta a idéia de uma Pedagogia do Conflito. Essa 

pedagogia - com projeto educativo emancipatório - tem  como característica a  

recuperação da capacidade de espanto e de indignação frente ao modelo hegemônico 

vigente, orientando-se no conflito que  é capaz de desestabilizar a repetição do hoje. O 

autor  entende  que maximizar  essa  desestabilização é a razão de ser de um projeto de 

memória e de  denúncia e, assim sendo, um projeto de comunicação e cumplicidade. 

 Freire (1997), em sua Pedagogia da Autonomia, aponta para a necessidade de  

crítica e de recusa ao ensino “bancário”  por um lado e, por outro, para a compreensão 

de  que  o educando  submetido a esse processo não está fadado a fenecer, em  que pese  

a forma de ensino   comprometer o  processo de criatividade do aluno e do educador.  

O  autor defende que, mesmo subordinado à pratica “bancária”, é necessário que o 

educando mantenha vivo em si o gosto de rebeldia, o qual, aguçando  sua curiosidade e 

estimulando a capacidade de arriscar-se e aventurar-se, de certa forma o “imuniza” 

contra o poder apassivador do bancarismo.  

Continuando nesse caminho, também encontramos apoio em D’Ambrosio 

(1997, p.9), quando   chama atenção para o fato de que 
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“sabemos que a educação, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, passa por uma 

grande crise, em todos os níveis, uma crise de obsolescência, uma crise de não saber 

acompanhar a evolução deste mundo. A educação ainda se mantém naquele estilo 

velho; ainda se mantém com aquele paradigma que se estabeleceu no tempo de Newton 

(...) esse paradigma que coloca ensino ocasionando aprendizagem é obviamente 

alguma coisa que está superada”. 

 

 

 O mesmo autor defende que a fragmentação dos enfoques utilizados para 

analisar a realidade ampara-se em esquemas racionais e científicos especializados, em 

detrimento de uma visão global.  O  aparecimento das disciplinas,  considerado  como 

uma das invenções mais  importantes da ciência moderna, deu origem ao afastamento 

da realidade em toda sua plenitude. 

 Com isso, o homem foi-se tornando cada vez mais especialista, desaparecendo, 

em conseqüência, a preocupação com aspectos importantes do conhecimento, como a 

visão crítica e criativa dos fenômenos globais.  As palavras de Descartes (apud 

D’Ambrosio 2001, p.1  e Santos 2000, p.63) mostram a importância dada à 

fragmentação do conhecimento na concepção positivista “dividir cada uma das 

dificuldades...em tantas parcelas quanto for possível e  requerido para melhor as 

resolver”. 

A ciência moderna reconheceu a Matemática como um instrumento que 

permitia a análise, a lógica da investigação e o modelo de representação de sua 

estrutura. E o modelo de racionalidade hegemônica da ciência moderna passou, então, 

do estudo da natureza para o estudo do contexto social, argumentando que, tal como 

fora possível descobrir as leis da natureza, seria também possível descobrir as leis da 

sociedade. Segundo Santos (1999, p. 18 ), 

 

“ a consciência filosófica da ciência moderna, que  tivera no racionalismo cartesiano e 

no empirismo baconiano as suas primeiras formulações, veio a condensar-se no 

positivismo oitocentista.  E de acordo com este, só havia duas formas de conhecimento 

científico: as disciplinas formais da lógica e da matemática, e as ciências empíricas 

segundo o modelo mecanicista das ciências naturais; as ciências sociais nasceram para 

ser empíricas”. 

 

 

 O questionamento a essa visão cartesiana de mundo não  elimina  o 

reconhecimento de que o desenvolvimento da ciência moderna possibilitou grandes 

saltos  na história das civilizações, traduzidos, entre outros aspectos, pela 

democratização do conhecimento, pelo  surgimento de técnicas  eficazes para a 
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construção de novos conhecimentos e pela presença de um espírito científico de 

investigação,  aberto à validação pública do conhecimento. 

Entretanto, a descrição reducionista representou um certo perigo a partir do 

momento em que o método analítico moderno, fruto do racionalismo científico, foi 

interpretado como sendo a explicação mais completa e a melhor abordagem  para 

focalizar  as unidades constitutivas  do conhecimento retalhando a visão de totalidade. 

Representou, também, um certo risco, ao fundamentar-se sobretudo na razão 

que  valorizava os aspectos “externos” das experiências, ignorando as vivências 

“internas” do indivíduo. No entanto, reducionismo e holismo, análise e síntese, 

linearidade e não-linearidade, indução e dedução, sujeito e objeto são aspectos 

complementares e representam os dois lados de uma mesma moeda, que interagindo  

de forma equilibrada, permitem chegar a um conhecimento mais completo  e profundo  

da vida e das circunstâncias.  

Dessa forma, num mundo onde é difícil conjugar os verbos compartilhar e 

cooperar, onde respeito humano e solidariedade poderiam estar mais presentes no 

cotidiano de algumas pessoas,  questionamo-nos:  os êxitos alcançados pelo paradigma 

da modernidade  geraram, direta ou indiretamente, muitos dos  problemas  de ordem 

social e global presentes em nossos dias? 

Voltando-nos para a área educacional, vemos que a  influência do pensamento 

cartesiano-newtoniano deixou graves seqüelas na formação das novas gerações. Em 

vez de produzir as condições necessárias para o desenvolvimento harmonioso do ser 

humano, a educação atual continua inculcando padrões de comportamento 

preestabelecidos, com base em um sistema de referência que  ensina a não questionar, a 

não expressar o pensamento divergente, a acreditar nas certezas dos outros e a aceitar 

passivamente a autoridade dos educadores.   

Algumas escolas  continuam limitando os estudantes ao espaço reduzido de suas 

carteiras, imobilizando seus movimentos, silenciando  suas falas, impedindo-os de 

pensar diferente daquilo que é ensinado. Limitados em sua criatividade e  

possibilidades de expressão, os alunos encontram-se também limitados em sua 

sociabilidade, presos a uma  racionalidade  que os impede de experimentar novos vôos 

e de conquistar outros espaços. 

Em vez de  termos a educação e a liberdade como parceiras,  encontramo-las  

antagônicas. Em vez de processos interativos para a construção do conhecimento, 

continuamos exigindo dos alunos memorização, repetição e cópia de conteúdo.O 
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resultado disso tudo é o conformismo e o “bom comportamento” do estudante, gerando 

punição dos  erros e  tentativas de liberdade de expressão. 

 Acreditamos que a origem dessa situação possa  estar no fato de que a maioria 

das escolas  continua dividindo o conhecimento em disciplinas/matérias (especialidades 

e subespecialidades), fragmentando o todo em partes. Por exemplo, ainda hoje é 

ensinada a separação do corpo em cabeça, tronco e membros; das flores em pétalas, da 

história em fatos isolados, sem a preocupação com a integração e a interação entre os 

sujeitos,  fatos e  ambiente. 

 De acordo com essa visão, conteúdo e produto são mais importantes que  a 

construção do conhecimento. Em termos metodológicos, muitas aulas ainda são 

expositivas, exigindo dos alunos  exercícios de fixação, leituras e cópias. Os horários e 

os currículos são rígidos, predeterminados, baseados na eficiência e na padronização; 

há  uma “calibração”
2
 do sistema escolar. 

 Voltando ao começo dessa  “contemplação”, entendemos que as características 

apresentadas pela maioria das escolas  resultam do paradigma da modernidade, que até 

nossos dias ainda se faz presente. É o que os autores denominam de “educação 

regulação”(Santos, 2000), “educação bancária”(Freire, 1997) e “educação 

obsoleta”(D’Ambrosio, 1997). 

 Mas também percebemos que estes mesmos autores  apresentam projetos 

alternativos como: “educação emancipatória”(Santos, 2000), “educação 

libertadora”(Freire, 1997) e “educação transdisciplinar”(D’Ambrosio, 2001).  O desafio 

parece-nos que é fazer as conexões entre os autores  os quais fornecem suporte teórico 

para a análise dos dados, estabelecendo a ligação entre  a formação e a prática dos 

alunos-professores, dentro da visão alternativa, entendendo que essa forma de trabalho 

permite aflorarem  aspectos como respeito, solidariedade e o gosto pelo aprender. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 “Calibração” aqui é utilizada no sentido de  um  modelo padrão que se recorta, em determinado 

material ( madeira, metal, etc),  para moldar peças em série. 
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3.2 - UM POUCO DE HISTÓRIA DA MATEMÁTICA 

 

 

Neste subcapítulo que tratamos da História da Matemática,  buscamos  autores 

que pesquisam essa  história, tais como: Vasconcellos (1922), Bell (1949), Stewart ( 

1991), Boyer ( 1996), D’Ambrosio (1996,2000), Struik (1997), Eves (1997), Garbi 

(1997), Imenes (1997), Valente (1999), Kaplan (2001),  dentre outros.  Utilizamos, 

também, alguns sites  da rede de Internet para  (re)construirmos a História da 

Matemática. 

Por milhares de anos, a humanidade, na busca de analisar e entender o mundo, 

desenvolveu o que denominamos de Ciência.  Durante esse período, foram criadas, 

elaboradas e aprimoradas  muitas “coisas”  que se incorporaram ao nosso cotidiano. 

Um exemplo é a arte de se fazer fogo, que o diretor Jean-Jacques Arnaud apresentou de 

forma  peculiar no  filme  A  Guerra  do   Fogo.  Hoje, quando usamos o 

acendimento automático de um fogão  a gás,  nem pensamos no longo período de 

aprimoramento pelo qual passou esta ação  até chegar  nos dias atuais. Foram 

necessários  milhares de anos; no entanto, todo o processo histórico desse 

desenvolvimento passa despercebido por nós. 

  D’Ambrosio (1996, p.7) considera  importante a  leitura histórica  na atividade 

docente.  Para o autor, os estudos de história dependem do reconhecimento de fatos, 

datas, nomes e interpretações ligados ao objeto de nosso interesse, ou seja, ao corpo de 

conhecimentos em questão.  “História é a narrativa de fatos, datas e nomes associados à 

geração, à organização intelectual e social e à difusão do conhecimento – no nosso 

caso, o conhecimento matemático – através das várias culturas ao longo da história da 

humanidade”. 

 Do ponto de vista educacional, muitos conceitos são transmitidos de tal forma  

que passam a ser vistos como se fossem naturais e óbvios. E a crença nessa  

naturalidade fica   no aluno, até que um dia (se é que este dia chega) ele, ao  se deparar 

com a  origem dos conhecimentos, tem  uma enorme decepção. Nesse sentido, é 

necessário  que o professor,  ao ensinar, esteja ciente de  que a  “forma  pronta”, 

encontrada nos livros, vem de longa data passando por várias modificações,  como  a 

evolução do acendimento do fogo.  

Quando  utilizamos  os conhecimentos matemáticos  na forma como  aparecem 

na maioria dos livros didáticos, na verdade estamos utilizando somente o resultado 
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final, isto é,  o  produto relativo a um processo que, em muitos casos, demorou centenas 

de anos para ser desenvolvido.  O  resultado passa a ser visto “como se fosse natural”. 

E bem que nossos alunos têm curiosidade  sobre  a forma como se desenvolveu este 

conhecimento.  Muitas  vezes,  ao apresentarmos um novo conteúdo de Matemática, os 

alunos nos perguntam:  Quem  foi   o  “cara” que  inventou  isto? 

Cabe afirmar  que não é necessário que o professor de Matemática seja também  

professor de História   (particularmente, eu adoraria), mas que ele se apóie em uma 

literatura, para muitos considerada paradidática,  repleta de curiosidades e exemplos de 

matemáticas que fazem parte do patrimônio cultural da humanidade. Também, 

consideramos ser importante mostrar uma aritmética que não seja apenas a  

manipulação de números e de operações,  e uma geometria que não  seja  feita somente 

de figuras e formas perfeitas. 

 Alguns exemplos  destas situações  são as decorações dos cestos  indígenas, as 

diversas formas de se construírem pandorgas ou pipas ou papagaios ( e, aí, já vemos os 

nomes regionalizados para pensarmos sobre eles),  bem como as medidas  usadas por 

feirantes ou  vendedores ambulantes (bacia de legumes, sacola econômica, maço de 

cebolinha, balde de abacaxi), representam formas e  medidas usuais  com uma  

estrutura matemática  adequada   a estas  práticas. 

Também, entendemos que  praticar história no ensino de Matemática pode ser a  

apresentação de cada temática do currículo tradicional com uma explanação do 

contexto socioeconômico e cultural no qual aquela teoria (ou prática) foi criada, 

trazendo,  ainda, os  “comos”, os  “porquês”  e as necessidades  que  originaram tal 

conceito. 

Provavelmente, a principal pergunta feita por nossos antepassados ao tentar 

entender determinados  fenômenos naturais  diz respeito ao porquê da  ocorrência dos 

fenômenos. No entanto, sabemos que, com as questões respondidas e aceitáveis  no 

contexto da época, eles abandonavam de certa forma o processo  que originou   o 

conceito,  passando  a se utilizar  do resultado final. E, ao utilizarem  o produto,  o  

resultado passou a ser visto “como se fosse natural”. 

Existem vários conceitos que nos acompanham, diariamente, incorporados 

como  “naturais”,  sem questionamentos e considerações sobre suas origens.   Vejamos  

alguns exemplos: 
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-  Em nosso sistema de numeração, o zero nem   sempre  existiu.  Na verdade,  

ele só apareceu muitos séculos depois que a humanidade aprendeu a contar.   

Seu uso se consagrou na Europa por volta do século XIV, embora haja indícios 

de que algumas civilizações o utilizassem antes (Boyer, 1999, p.145). 

-  Os problemas de contagem  (permutações, arranjos, combinações) que 

utilizamos no nosso ensino, foram desenvolvidos por Pascal, na França, em 

1654, porque seu amigo, o Chevalier de Méré, propôs-lhe questões como a que 

segue: “ Em oito lances de um dado, um jogador deve tentar lançar um, mas 

depois de três tentativas infrutíferas, o jogo é interrompido. Como ele deveria 

ser indenizado?” Pascal  escreveu a Fermat sobre isso, e a correspondência entre 

ambos foi o ponto de partida  da moderna teoria das probabilidades. Mas nem 

Pascal nem Fermat escreveram seus resultados; foi Huygens que, em  1657, 

publicou um pequeno folheto – “Sobre o raciocínio em jogos de dados” – 

estimulado pela correspondência trocada  entre os franceses. Enquanto isso, 

Pascal havia ligado o estudo das  probabilidades ao triângulo aritmético, 

levando a discussão bem mais longe do que havia levado Girolamo Cardano, 

italiano nascido em Pavia  em 1501, e falecido em Roma em 1576. O arranjo 

triangular, a partir daí, passou a ser   conhecido como “triângulo de Pascal”.  O  

próprio triângulo tinha mais de 600 anos, mas Pascal  descobriu  algumas 

propriedades novas  que utilizamos até hoje.(Boyer, 1996, p.250). 

Muitas outras situações como estas passam despercebidas em nossa vida,  e nós, 

normalmente, não nos  questionamos. Ao pensarmos  pedagogicamente  sobre elas,     

percebemos que, na maioria das vezes, simplesmente transmitimos aos alunos os 

resultados dos processos matemáticos  desenvolvidos,  que nos foram transmitidos  por 

outros professores.  

  Num processo pedagógico, parece ser importante  o tratamento do conteúdo 

associado à sua evolução histórica,  como uma possível forma de mediação. Um outro 

autor  defensor da idéia da contextualização histórica é Perrenoud (2000, p.29),     que   

aponta : “os professores têm dificuldades para compreender que seus alunos não 

compreendem”; os professores “já perderam a memória do caminho do conhecimento,  

dos obstáculos, das incertezas, dos atalhos, dos momentos de pânico intelectual ou de 

vazio”  que provavelmente tiveram  em alguma disciplina, quando foram alunos. 

Essa posição de Perrenoud (op.cit.)  reforça as idéias de Freire (1997), que 

mostra a necessidade de colocarmo-nos no lugar dos aprendizes para entender suas 



 

 

29 

 

dificuldades, tentando, dessa forma, tornar  evidente para o aluno o que estamos 

propondo.  Por exemplo,  pouco adianta explicar várias vezes a técnica de desconto 

para um aluno,  se ele  não compreende como foi construído o princípio da numeração 

decimal. 

Outro aspecto a ser considerado em uma abordagem histórica é  a possibilidade 

de explicarmos  que  qualquer concepção matemática é um modelo da Matemática real, 

e como esta concepção  muda, os modelos  também mudam  . Isto se deve,  não apenas 

ao fato de os objetivos da educação variarem de geração a geração e de um grupo 

cultural a outro, mas também ao fato de ser a Matemática  um campo de muitas faces. 

 Poderíamos exemplificar  esta questão  citando as sucessivas reinterpretações 

da trigonometria,  motivadas pela percepção de que o conjunto de conhecimentos 

trigonométricos, quando adequadamente entendido, poderia constituir um instrumento 

útil para o enfrentamento de problemas trazidos à Matemática por outros campos do 

saber. Vejamos um exemplo: enquanto a trigonometria foi vista apenas como um 

instrumento da agrimensura, a palavra   seno  só podia ser entendida e  definida como 

a razão entre o lado oposto a um ângulo agudo e a hipotenusa de um triângulo 

retângulo. 

 Mais tarde, a astronomia grega, através de Aristarco de Samos (por volta de 

310 – 230  a.C), referendado por Arquimedes (287 – 212 a.C.) e por Plutarco, propôs 

um sistema heliocêntrico, antecipando-se a  Copérnico (1473-1543) por mais de um 

milênio,  na concepção de que os planetas se movem  em órbitas circulares ao redor do 

Sol, mostrando ser necessária a determinação dos comprimentos das cordas dos 

círculos-órbitas,  em função dos comprimentos dos arcos a elas correspondentes. 

Os estudiosos perceberam que a trigonometria  poderia ser levada da terra para 

o céu, ou seja, além de instrumento para a agrimensura, poderia ser vista também como 

um instrumento para a astronomia.  Em decorrência disso, a palavra  seno   passou a 

ser entendida e definida como a razão entre a ordenada e o raio vetor determinado por 

um ângulo central (Boyer, 1999). 

 A  Física, a partir do século XVII, resolveu incorporar ao domínio da ciência o 

problema  do movimento, abrindo novos campos de investigação, tais como o estudo 

das cordas vibrantes, dos impulsos elétricos, das ondas de rádio, das ondas  sonoras e 

luminosas e, em decorrência disso, revelou à Matemática a necessidade de  fornecer 

subsídios conceituais à  pesquisa quantitativa relacionada com as funções  periódicas; 
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neste momento, os pesquisadores perceberam que a trigonometria poderia prestar-se 

igualmente   a essa  função;  a palavra   seno   passou, então, a ser definida, de modo 

funcional e dinâmico, como a ordenada de um ponto que se movimenta  sobre uma 

circunferência de raio unitário. 

O  trajeto percorrido pelo conceito de   seno ,  em particular, e pelas funções 

trigonométricas, em geral, passando sucessivamente de instrumento do agrimensor a 

instrumento do astrônomo e do físico, apresentou um limite,  que foi o momento em 

que  ele, o conceito de seno,  se converteu  em um instrumento matemático.  

 A característica  fundamental dessa última etapa do processo de generalização e 

abstração ascendentes consiste no desligamento das funções  trigonométricas das idéias 

de triângulo, círculo e razões, e de sua redução a conjuntos de pares ordenados de 

números, através de artifícios como  o de resumir séries infinitas.  E nessa  última etapa 

de seu itinerário histórico, o seno é definido, então, como o limite de uma série 

infinita, correspondente a um número complexo substituído nessa série. (Watanabe, 

1996). 

Diante  dos exemplos apresentados, cremos que, colocando historicidade  nas 

disciplinas, podemos mostrar  que os padrões de rigor se alteram com o decorrer do 

tempo e contextos, ainda mais numa época de incertezas e desafios.  Diversos autores, 

dentre eles D’Ambrosio (1996) e Santos(2000), assinalam que o enfoque histórico pode  

ajudar a entender  esta realidade  tão complexa.  

 De posse de uma visão relacional da dinâmica das mudanças que  ocorrem na 

Matemática,  o professor  pode   criar situações que levem os estudantes a reconsiderar 

o lugar da Matemática no conjunto do conhecimento humano e a  perceber que o rigor 

científico, porque fundado no rigor matemático, é um rigor que, ao “fragmentar” para 

“entender”,  pode acabar  caricaturizando os fenômenos. 

Possivelmente por causa da caricaturização (aqui entendida como uma 

reprodução deformada de alguma coisa ou de algum conhecimento), são  difundidas, 

entre  os professores, as dificuldades que os alunos apresentam para aproveitar o 

conhecimento já adquirido em outro momento. 

  Muitas vezes, parece que,  para o aluno,  o que  é ensinado na escola não tem  a 

ver com o que  acontece em sua vida.  E, se pensarmos bem, muitas vezes não tem: 

usamos  “caricaturas”  como modelos, que de tão especializados e/ou fragmentados, 

perderam o vínculo com a realidade que os gerou. 
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Acreditamos que a presença da história e da contextualização, na formação  dos 

professores, pode ajudar a responder a perguntas, tais como:   Por  que é tal  conteúdo 

que se deve ser ensinado, e não outro?   Como  se devem organizar os programas de 

ensino?
3
 

E mais uma vez pensamos que  a história pode ajudar nestas reflexões, para  

melhorar a  motivação  de nossos alunos.  Por exemplo, o professor pode  partir da  

dimensão ético-política da Matemática, utilizando elementos históricos  presentes em 

nossos dias: por exemplo as estatísticas eleitorais, as fórmulas aplicadas à economia, 

cadernetas de poupança, cobrança de impostos (ICMS, IPVA, IPTU, etc), entre outros. 

 Pode ser que a despreocupação com a dimensão ético-política,  no cotidiano da 

sala de aula, tenha  levado alguns alunos a não exercer minimamente seu papel de 

cidadãos na comunidade onde se inserem, por não compreenderem os mecanismos de 

exploração camuflados por determinados usos da racionalidade  científica.  

Esse enfoque é  bem abordado por Paulo Freire em uma entrevista  com 

D’Ambrosio, que foi apresentada  num encontro em Sevilha-Espanha.  Freire (1996a, 

p.1,2)
4
  chama a atenção para o fato de que 

 

“eu  não tenho dúvida nenhuma da importância de qualquer esforço, que não deve 

inclusive ser um esforço exclusivo do matemático, professor de matemática por 

exemplo, mas que deveria ser, no meu entender, um esforço do homem e da mulher, 

matemático, físico ou carpinteiro, que é exatamente o esforço de nos reconhecer como 

corpos conscientes matematicizados.[...] Eu dizia outro dia aos alunos que, quando a 

gente desperta, já caminhando para o banheiro, a gente já começa a fazer cálculos 

matemáticos.  ... ao despertar os primeiros movimentos, lá dentro do quarto, são 

movimentos matematicizados. ...Para mim, essa deveria ser uma das preocupações, a de 

mostrar a naturalidade do exercício matemático.”  
 

 Nessa lógica, sobre a importância de um domínio da linguagem matemática,   o 

autor  indica  que 

 

“eu acho que indiscutivelmente essa possível  alfabetização  da matemática, uma mate-

alfabetização, math-literacy, eu não tenho dúvida nenhuma que isso ajudaria a própria 

criação da cidadania.[...] Eu acho que,  no momento em que você traduz a naturalidade 

da matemática como uma condição de estar no mundo, você trabalha contra um certo 

elitismo com que os estudos matemáticos, mesmo contra a vontade de alguns 

matemáticos, tem. Quer dizer, você democratiza a possibilidade da naturalidade da 

matemática, e isso é cidadania.” 
 

                                                 
3 No Brasil  temos um excelente documento a este respeito: o livro do professor Wagner Valente, que se 

originou de sua tese de doutorado, intitulado “Uma História da Matemática Escolar no Brasil (1730-

1930), editado pela FAPESP em 1999. 
4 (http://sites.uol.com.br/vello/entrevista.htm) 
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Muitas vezes, o professor,  não tem a compreensão clara da proposta defendida 

por Freire (op.cit.).  Pensa que não vai “sobrar tempo”  para explicar  o  conteúdo  de 

Matemática,  se ficar falando sobre   como se fez esta ciência e  trazendo a leitura  

matemática do mundo para a sala de aula. Mas, se assumir e resgatar a Matemática  do 

Ensino Fundamental e Médio, fazendo um enfoque crítico, contextualizado e histórico 

dos conceitos,  poderá estar fazendo melhor uso dos “ensinamentos matematicizados”, 

conforme o conceito de Freire (op.cit.)   

Buscando entender e vislumbrar essas questões  por dentro do trabalho com os 

alunos-professores do  Curso de Pedagogia da FaE/UFPel, trazemos  conceitos de 

Demo (2000, p.18)  para a interpretação desta perspectiva “ o desafio metodológico 

será o de produzir instrumental que seja mais adequado à não-linearidade da realidade, 

tomando em conta sempre nossa tendência de a  linearizar”. 

 A afirmação do autor, em relação ao desafio metodológico, aponta para o fato 

de que, quando pensamos em formação docente  é provável que  “ tudo que se diz, 

poderia ser dito de outra maneira. Sempre.  No que se vê, nunca se viu  tudo.  Apenas 

interpretação  seletiva” (op.cit.,p.10).  

 Analisando  e aproximando  as idéias de Demo(op.cit.) e Freire (op.cit.)  

acreditamos  que esta forma de trabalhar em sala de aula  sintetize  de alguma maneira, 

o que foi defendido, ou seja: não é fazer simplismo, mas tornar simples o ensino, 

buscando uma maneira que facilita aos alunos a compreensão da Matemática na 

existência humana. 

  

 

 

3.3  -   REFLETINDO SOBRE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

 

Para iniciar esta revisão sobre a formação de professores,  recorro  ao  eterno 

poeta  português  Fernando Pessoa e me atrevo a  acrescentar  uma frase  ao  seu  

poema,  relacionando-o com a função de ser professor 

“Navegar  é  preciso
5
, 

 Viver não é preciso...” 

                                                 
5 Preciso no sentido de exatidão,  precisão, justeza, como, por exemplo: precisão de um relógio. 
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  Ser professor, também, não é preciso.  

  Não  é preciso,  pois  o exercício da  precisão não combina com esta profissão, 

que se refaz a todo momento.  No exercício de sua função, o professor necessita pensar, 

contemplar, refletir e,  dependendo da situação,  (re)fazer seus conceitos e ações. 

Quais são os saberes que configuram e identificam o que é ser professor? 

Vários trabalhos têm sido desenvolvidos, objetivando desvendar os entraves 

presentes na prática docente. 

 Colocando a ênfase no campo epistemológico de constituição da docência, ser  

professor  hoje é muito mais que “informar” conhecimentos precisos;  penso  que 

ensinar  é um ato  abrangente. O professor precisa atender inúmeros afazeres e questões 

que envolvem os desafios  da época atual, em que o “conjunto” de conhecimentos é 

sempre mutável, discutível e renovável a todo momento. 

  A idéia de Santos (2000, p.41), de que:   “ há um desassossego no ar. Temos a 

sensação de estar na orla do tempo, entre um presente quase a terminar e um futuro que 

ainda não nasceu”,  reflete  as  dificuldades na realização de ações docentes.  

A percepção da vivência desse período  de crise no campo epistemológico, 

associado a um discurso de pós-modernidade com vários níveis de teorização, é 

esclarecida de forma exemplar pelo autor.   Para  ele,  “o desassossego”   é  reflexo da 

crise entre um paradigma científico positivista herdado da modernidade, ainda 

dominante, e a emergência de um outro paradigma de contornos ainda não claramente 

definidos, mas já bem visíveis, o qual  o  autor designa de paradigma emergente. 

As dificuldades dos professores podem ter sua origem na formação  

profissional,  que foi/é apoiada no paradigma da modernidade. Conforme o autor, tal 

paradigma retrata o conhecimento e o método  fragmentados, dicotomiza  sujeito/ 

objeto, teoria/prática,  define fronteiras entre  disciplinas, preparando o  professor   para 

transmitir conteúdos e informações  para os alunos mediante um processo reprodutivo. 

 Esta lógica  é  apresentada  apropriadamente por  Kincheloe (1997, p.13), 

quando  aponta  que: 

 

“As escolas da era pós-iluminista enfatizam não a produção do conhecimento, mas a 

aprendizagem daquilo que já havia sido definido como conhecimento. Os estudantes da 

epistemologia da verdade única do modernismo são tratados como cavalos bem 

treinados, premiados somente por períodos muito curtos de retenção de verdades 

certificadas”. 

 



 

 

34 

 

 A abordagem do autor   refere-se ao fato de que,  com a formação recebida,  

calcada em conhecimentos-verdade, o professor atual sente-se despreparado para 

trabalhar com os desafios que se apresentam. Os instrumentos que recebeu  para  

encaminhar  o  trabalho foram a palavra escrita e falada.     

 A formação acadêmica dos docentes amparava-se, até então, num modelo 

reprodutivista, no qual o conhecimento estava organizado de forma linear e a prática 

tornava-se a comprovação da teoria, e não  sua fonte desafiadora. Além disso, este 

conhecimento era tido como legitimado sem consideração aos desafios do presente e 

aos saberes de senso comum que hoje sabemos contribuírem para a formação dos 

indivíduos. 

 Mas  a presença das tecnologias de informação e a presença, quase universal, 

dos meios de comunicação (rádio, televisão, internet/computador)  superam em muito o 

que é ensinado nas escolas. A evolução das telecomunicações revoluciona o mundo 

cultural e  informativo,  colocando a escola em desvantagem em relação a eles. 

 Em Porto (2001, p.10), encontramos uma excelente análise para as idéias 

apresentadas. Para a autora:  

 

“O conhecimento-certeza é um conceito equivocado. A velocidade das mudanças 

técnico-comunicacionais impõe-nos um repensar contínuo sobre os referenciais.  É 

natural que essas transformações criem desdobramentos diversos nos campos 

educacionais e sociais. O saber-fluxo e o saber-processo alteram as relações e a 

formação dos indivíduos”.  
 

 

De acordo com essa visão, entendemos que o paradigma  até então dominante na 

formação de professores não atende às atuais necessidades educacionais, pois “dominar 

e transmitir” conhecimentos  prontos e constituídos,  além de serem ações  insuficientes 

para as exigências da  prática atual,  contribuem  para o desprestígio profissional do 

educador. 

 Os princípios que até então balizaram  a  formação e a atuação docentes tornam-

se insuficientes frente à realidade social e cultural gerando, para muitos, um 

desconforto profissional  e uma necessidade de novos referenciais para a formação de 

professores. 

No entender de Cunha (1996, p.5), a formação de professores deve adotar  um 

paradigma que se baseia na provisoriedade do conhecimento, na ciência como processo 

e no cotidiano como fonte primeira para o conhecimento, o que ocasiona  alterações  no  

papel do professor. A autora alerta para o fato de  que 
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“a prática de abandonar os programas rígidos e logicamente estruturados exige, do 

professor, habilidades para trabalhar com conceitos que emergem de forma situada, 

adquirindo um novo significado e constituindo-se em redescobertas para os estudantes. 

Revoluciona os seus procedimentos didáticos porque transfere a sua função de 

transmissor do conhecimento acabado para o de estimulador das habilidades 

intelectuais do estudante, o trato da informação disponível”. 

 

Nessa proposta que  pressupõe formas de pensar e agir mais flexíveis, 

modificações nos processos de construção de conhecimentos, convivência com 

incertezas e diferenças, aceitação da inexistência de verdades absolutas, o professor 

mostra-se como um estimulador de habilidades intelectuais 

D’Ambrosio (1998, p.239), referindo-se à formação docente, aponta que: “ O 

tempo da escola e o tempo da sociedade são conceitualmente distintos. O grande 

desafio para a educação é pôr em prática hoje o que vai servir para o amanhã”. E 

completando: acreditamos ser necessário,  cercando-se de todos os cuidados para a 

produção de conhecimento, considerar aluno e professor “por inteiro”,  possibilitando o 

afloramento  de criatividade e a críticidade de ambos. 

Nesse sentido, encontramos muitos autores pesquisando a formação docente,  em 

busca de alternativas e/ou  inovações que encaminhem a um outro paradigma 

educacional.   Encontrar  alguns caminhos que permitam aos professores  perceberem-

se como profissionais  atuantes, participantes, críticos e reflexivos  em seu  fazer 

profissional,  é o que tem movido  estes pesquisadores. 

 Sem a preocupação de citar todos  eles, elencamos, a seguir, alguns que têm  se 

debruçado sobre o processo de formação docente com algum tipo de inovação: Cunha 

(1989,1996,1998,1999),D’Ambrosio (1986, 1996,1997,1998,1999,2001),  Freire 

(1992,1996,1997,1998),  Lucarelli (1994), Nóvoa(1995,1997), Porto (1996,2000,2001) 

e  Santos (1997,1999,2000). 

Destes autores, elegemos algumas perspectivas que consideramos importantes 

para conduzir o referencial teórico da  investigação que ora descrevemos. 

 

 

 3.3.1 - A VIDA DOS PROFESSORES 

 

 

As concepções de conhecimento, ciência, ensino e aprendizagem fazem parte da 

compreensão de vida e de mundo construídas por professores em sua trajetória 
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profissional. Entender as  marcas,  valores, e  matrizes dos professores, ter clareza das 

suas   vivências pessoais, permitem a este profissional  fazer mudanças  e  romper 

algumas estruturas.  O  saber profissional docente  não pode ser atropelado,  pois  

distintos olhares e  vivências contribuem para sua existência. Representa uma 

“garimpagem” de experiências de aprendizagens,  que trazem  sementes de contradição 

e de questionamento ao que  está posto como legítimo. 

Um  dos autores que pesquisa e estuda  a vida de professores,   Nóvoa (1995),  

busca entender como o professor,  “mergulhado” na cultura pedagógica e institucional 

da escola, constrói sua identidade.  O autor estuda o entrecruzamento entre história de 

vida e história de profissão docente,  procurando entender a construção do saber 

docente   desde  sua  formação inicial  até  a  continuada. 

Neste sentido é que emergem, entre outras, a preocupação em considerar o 

desenvolvimento pessoal do professor como elemento fundamental para  seu processo 

de formação. De acordo com  Nóvoa (op.cit.), o reconhecimento do professor como 

pessoa provoca a  busca por reencontrar espaços de interação entre as dimensões 

pessoais e profissionais, permitindo-lhes  apropriarem-se dos seus processos de 

formação e dar-lhes um sentido no quadro das suas histórias de vida. O autor 

(op.cit.,p.10)  afirma que a reflexão sobre as memórias da forma de trabalhar é 

relevante porque 

 

“ os episódios de que os narradores se recordam mostram claramente  que o ensino não se 

esgota nas dimensões técnicas, apelando ao que há de mais pessoal (e de mais profundo) 

em cada um de nós (...) despertar nos professores a vontade de refletir sobre os seus 

percursos profissionais, sobre o modo como sentem a articulação entre o pessoal e o 

profissional, sobre a forma como foram evoluindo ao longo da sua carreira.(...) Esta 

profissão precisa de se dizer e de se contar: é uma maneira de a compreender em toda a sua 

complexidade humana e científica. É que 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”.    

 

Nessas idéias parece estar  presente a  dificuldade  de separar  o eu  profissional 

do eu pessoal.  O autor, retomando uma afirmação feita em 1991 por Jennifer Nias, que   

não prima pela originalidade, mas  que ainda hoje  merece ser  estudada, salienta mais 

uma vez que “ o professor é a pessoa; e uma parte importante da pessoa é o professor” 

(op.cit., p.15). 

A construção do processo identitário,  passa por um processo complexo, que 

necessita de tempo, um tempo para refazer identidades, para acomodar inovações, para 

assimilar mudanças  (Idem,p.16). 
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 3.3.2 - A VALORIZAÇÃO DO SABER DOCENTE 

 

 

O professor, ao longo de sua carreira, cria  diferentes esquemas práticos,  

apropria-se deles, modificando-os ou combinando-os de alguma maneira.  Na análise 

desta questão,  está presente a preocupação com os saberes oriundos da experiência 

docente, que não se  originam de uma sistematização teórica,  mas são colocados  em 

ação  a partir de esquemas práticos. 

Uma interpretação desta situação é encaminhada por  Nóvoa (1997, p.36), quando 

afirma que: “ O saber dos professores – como qualquer outro tipo de saber de intervenção 

social  - não existe antes de ser dito.  A sua formulação depende de um esforço de 

explicitação e de comunicação, e é por isso que ele se reconhece, sobretudo, através do 

modo como é contado aos outros”. 

A  afirmação do autor  sobre os saberes da prática  comunicados aos colegas,   

encaminha-nos  aos estudos de Gimeno Sacristán (1999, p.103/104), quando esclarece 

que falar, argumentar e discutir com os outros  

 

“ é uma forma de estabelecer, manter e poder revisar o sentido do pensamento comum. O 

senso comum articulado e comprovado adquire, assim, um sentido intelectual cognitivo 

que o transforma em um componente normativo no exercício do pensamento com um 

sentido ético: um conhecimento que é adquirido  na vida, em situações práticas, nas  quais 

é utilizado.(...) admitindo que pode existir uma continuidade entre pensamento científico e 

pensamento do senso comum”.   

 

 E continua o autor (op.cit.,p.105): 

 

“O saber fazer, ou agir, e o saber sobre as ações é uma bagagem predisposta a ser utilizada 

nas ações  posteriores acumuladas como experiência individual e coletiva para interpretar o 

presente. (...) Quando os professores dizem que possuem experiência, a possuem no 

sentido prático e cognitivo ao mesmo tempo, o  que lhes confere estabilidade por dois 

motivos; por isso, a modificação dos professores implica alterações nas pautas práticas e 

nos esquemas teóricos vinculados às mesmas”. 

 

 

Quando tentamos entender os aspectos levantados pelos  autores, pensamos que é 

preciso, entre outras coisas, compreender as relações presentes na ação docente. Os 

professores possuem  conhecimento  prático que pode ser transferido  para outras 

vivências de sala de aula  mas que  dificilmente consegue ser  transmitido aos outros 
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professores, se não forem criadas situações para que este conhecimento seja 

compartilhado, pelo menos com o grupo de trabalho; ao não ser compartilhado  perde-

se ou   desvaloriza-se em relação  ao saber legitimado. Daí a importância da base 

teórica fundamentar o saber construído no coletivo, para que estes possam fazer  

alterações e adequações  em  suas pautas práticas. 

Uma   interpretação a estes aspectos é  encaminhada por Porto (2000 a, p.3), 

quando se refere à formação docente em serviço no coletivo da escola. Para a autora 

esse tipo de formação 

 

“ valoriza práticas pessoais e coletivas de professores e alunos, que ocorrem no contexto 

escolar, político, cultural e social, considerando-os sujeitos pensantes, portadores e 

criadores de saberes. O estudo da prática pedagógica não se restringe a uma mera denúncia 

do que se passa em seu cotidiano, mas envolve um processo de reconstrução desta 

prática, desvelando as dimensões, apontando contradições e recuperando o vigor do 

ambiente escolar”. 

  

Em sua pesquisa, a autora levanta dados que mostram o professor com 

dificuldades de expressão de seus saberes teóricos-práticos.  Para tanto, foi preciso que 

“trabalhassem sua auto-estima, exercitassem  sua capacidade analítica e dialogassem 

sobre seus problemas”(op.cit.). 

A compreensão da relação entre saber prático e saber teórico  pode  dar-se por 

meio de uma reflexão na e sobre a prática,  que pode levar o professor  a  tornar-se 

consciente de crenças,  valores e  conhecimentos  presentes no seu fazer  pedagógico e 

na sua vida pessoal e, dessa forma, ter melhores condições  para  rever sua atuação, 

concebendo-a como um processo que se (re)elabora constantemente. 

 

 

 

 3.4 – O ESPAÇO PARA INOVAÇÃO 

 

 

Dentro das perspectivas apontadas nas questões de pesquisa  eleitas no presente 

projeto, acreditamos  que é  importante  relacioná-las com  o  Curso de Pedagogia, 

espaço onde foi iniciado o processo de inovação com nossa forma de trabalho neste 
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curso, onde  buscamos caminhos para a construção de uma docência mais reflexiva, 

crítica, autônoma e protagônica (Lucarelli,In:Leite,1999)
6
. 

Uma interpretação sobre ser professora de professores, ou na linguagem adotada,  

“docente” de “alunos-professores”, é  uma experiência importante.  Rios (2000, p.28)   

em análise semelhante à  que experimentamos,  avalia que 

 

“ esta experiência muito particular, na verdade, só veio reforçar o que experimento, 

sempre, nas aulas que venho fazendo há  longo tempo: o desafio de ser professora, mais 

particularmente professora de professores, me traz todo dia a necessidade de olhar 

criticamente para a formação e a prática do aprendiz que é ensinante, ou que pretende 

sê-lo. Assim é que posso me ver melhor na prática de ensinante-aprendiz”. 
 

 Numa prática de ensinante-aprendiz, como docente de Matemática no Curso de 

Pedagogia, penso que não é  preciso produzir uma nova Matemática, mas sim  auxiliar 

na (re)construção  de saberes  devidamente  contextualizados e significativos para as 

práticas dos alunos-professores,  rompendo, desta  maneira, com a forma  pela  qual  

tradicionalmente a disciplina é apresentada em cursos de formação. Consideramos  

como forma tradicional,  aquela em que o professor  se considera  dono das verdades a 

serem transmitidas, e o aluno  o  receptor dessas verdades,   devendo  apenas ouvi-las 

passivamente. 

 Acreditamos ser importante recorrer a  Santos (1999, p.225) para compreender  

o processo de inovação  inserido nesse contexto do trabalho com a Matemática.  Para o 

autor  será  “ o grau  de dissidência  que  medirá  o grau  de  inovação ” ,  ou seja, é  o 

grau de divergência da forma tradicional  que indica  se  a  experiência  será  inovadora 

ou não. 

Entendemos por inovação uma forma de trabalho que, ao se desenvolver 

considera  importante a contribuição de cada  aluno-professor e a disposição  de todo o 

grupo para ouvir as idéias e relatos  dos  trabalhos  desenvolvidos pelos depoentes em 

suas práticas. As trocas de experiências como  espaço de aprendizagem  promovem o 

entendimento de que o conhecimento é  fruto de interações, e não obra de um único 

indivíduo, e de que esta produção é a busca de uma solução para o  problema. A 

Matemática não tem  problemas, os problemas estão na vida e no mundo, e a 

Matemática pode ser uma das ferramentas que ajuda a resolvê-los. 

                                                 
 6 O protagonismo  refere-se à participação/envolvimento dos sujeitos na sala de aula, nos 

espaços/ambientes micro ou macroinstitucionais.  O protagonismo também envolve a oportunidade de o 

sujeito dizer a sua palavra; o respeito às diferentes culturas; a aprendizagem com o outro e o ter o que 

ensinar/aprender; a valorização do outro e dos seus saberes e possibilidades. O poder de ser protagonista 

envolve a relação entre alunos/alunos, alunos/professores, professores/professores. ( Leite, 1999). 
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 Um trabalho inovador  é aquele que permite a auto-descoberta de “talentos” e a 

disposição de socialização, o que Santos (2000) entende como uma forma de 

emancipação .  A inovação  Matemática do Curso de Pedagogia  esteve presente  

quando  levantamos   algumas contradições dos programas  tradicionais, saindo da  

doxa
7
  Matemática, possibilitando a percepção dessas contradições .  

Na situação em  questão, a história da Matemática foi usada como inovação e 

como fio condutor  para o  trabalho com os alunos-professores. Leite, Braga e 

Genro(1996) entendem  inovação  como uma perspectiva que se apresenta em práticas 

que não foram pensadas do centro para a periferia, mas sim trabalhadas no contexto 

institucional das relações.  Também entendem  que  as práticas inovadoras guardam em 

si a possibilidade de  rupturas. 

Partindo do entendimento das autoras, que se inspiraram em  Santos (1996), a 

inovação pode ser  identificada  por  perspectivas presentes na prática docente.  

Elencamos algumas perspectivas para o entendimento de inovação, por nós 

consideradas em nosso trabalho como docentes   de  alunos-professores: 

- na articulação de racionalidades que vão além do cognitivo-instrumental; 

- no protagonismo, que envolve novas configurações de poder, mudando as 

relações entre base e permitindo  decisões centrais  na sala de aula e  na 

escola; 

- no multiculturalismo, aberto a novas configurações de conhecimentos e 

tolerâncias; 

- na possibilidade de os sujeitos manifestarem as suas opiniões; 

- na incerteza, principalmente a paradigmática, presente no sistema escolar;  e 

- na tensão entre regulação e emancipação, na qual  a inovação emancipatória 

constitui  uma  ruptura face ao  sistema que é conservador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7Entendida como sistema ou conjunto de juízos que uma sociedade elabora em um determinado momento 

histórico supondo tratar-se de uma verdade óbvia ou evidência natural. 



 

 

41 

 

4.0 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “De  educadores para professores realizamos o 

salto  de  pessoas  para  funções.” 

 

 

        Rubem  Alves 
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4.1 -  A MATEMÁTICA E A.METODOLOGIA  TRABALHADA NA  

          ACADEMIA 

 

 

 

 Por acreditar que a  forma como foi trabalhada a disciplina de Matemática no 

Curso de Pedagogia  pode contribuir para a melhor  compreensão do trabalho na escola 

dos alunos-professores  pesquisados, passamos  a descrever como aconteceu a prática 

junto à licenciatura. 

 Considerando que  as crianças, os adolescentes e os jovens de diferentes 

camadas sociais  conseguem fazer várias tarefas ao mesmo tempo, tais como: ouvir 

música, desenhar, ver televisão e participar,  inserindo-se na conversa de outras 

pessoas, dando opiniões ou completando idéias.  Outros conseguem  vender 

frutas/flores no sinal do trânsito, fazer cálculos com dinheiro,  cuidar de automóveis, 

etc. 

 Estas  crianças, adolescente e jovens  desenvolvem uma capacidade  própria 

para lidar com as informações que as rodeiam, percebendo-as e refazendo-as sempre 

que necessário, num processo constante de criação. Encontramos  acolhida, em relação 

a esta perspectiva de capacidade, nos estudos de Demo (1993, p.21), quando   afirma 

que é necessário “(...) dialogar com a realidade, inserindo-se nela como sujeito 

criativo”. 

 Assim sendo, é substancial que o professor enfrente o desafio de compreender 

os estudantes e  os tempos atuais, para abarcar os anseios das novas gerações e 

auscultar os  rumos do futuro, formando um sujeito histórico  capaz de definir  seu 

destino e nele participar ativamente, uma vez  que a formação básica tem por finalidade 

principal dotar a pessoa da característica de pensar crítica e criativamente, e de manter-

se em estado ininterrupto de atualização, de acordo com o que está no texto da LDB 

9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e nos PCNs - Parâmetros 

Curriculares Nacionais. 

 Pensando no professor e no aluno de séries iniciais, e acreditando que a 

Matemática pode contribuir com  uma  perspectiva de torná-los  protagonistas do 
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processo ensino-aprendizagem, iniciamos o trabalho com a disciplina de Matemática no 

Curso de Pedagogia
8
. 

 Ao iniciar o trabalho, houve uma preocupação por parte de nos docentes 

(Denise e Beatriz)  em mostrar a proposta  que se  desenvolveria no Curso de 

Pedagogia,  para que os alunos-professores não viessem a pensar que estavam frente a 

um trabalho dito “diferente”, mas que, na realidade, seria como tantos outros: uma 

maquiagem  da forma tradicional de trabalhar os conteúdos matemáticos  nas séries 

iniciais, conforme aparece em muitos livros didáticos. 

 Não nos contentamos em trabalhar a “questão como”, que se preocupa apenas 

com a maneira de abordar  temas matemáticos nas séries iniciais.  Procuramos, por 

acreditar que o âmago da questão está na construção do conhecimento,  mostrar  por 

meio da  história da Matemática, como esse conhecimento  foi-se construindo, 

possibilitando  uma visão  mais abrangente da Matemática para os alunos-professores. 

 Entendemos que o trabalho  na sala de aula tem que  ser  mais do que 

“transmissão” de um conteúdo sistematizado. O trabalho deve incluir a aquisição de 

hábitos e habilidades, e a formação de  atitudes frente ao  conhecimento, as quais 

possibilitem ao  aluno  ampliá-lo e  reconstruí-lo quando necessário,  em situações  de 

seu contexto de vida, como uma forma de operacionalização. Por essa razão, tentamos,  

como docentes do Curso de Pedagogia,  vivenciar experiências com os alunos-

professores. 

 Buscamos junto com os alunos-professores  uma melhor compreensão das 

dificuldades  encontradas pelas crianças ao ingressarem na escola e tomarem contato 

com o conhecimento matemático construído  ao longo de séculos. Não podemos 

ignorar que o aluno está imerso em um  processo de evolução do conhecimento, ou 

seja, faz parte da cultura em construção, por isso apoiamo-nos em elementos históricos. 

  Com as contribuições da História da Matemática e das idéias de  alguns 

teóricos, passamos  a descrever   parte do conteúdo desenvolvido pelas docentes. 

 O primeiro tema abordado foi “número”.  

 Explicamos que para chegar ao conhecimento   que  hoje temos, passamos, 

necessariamente,  pela idéia de quantidade, pois perguntamos quantos e  quantas, e daí 

a necessidade de contar. A história mostra que o homem, através dos séculos, muitas 

                                                 
8 A disciplina chamava-se Fundamentos e Conteúdos das Áreas Específicas de Conhecimento nas séries 

iniciais em Matemática e foi ministrada em parceria com a docente Beatriz Zanchet. 
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vezes deparou-se com  a necessidade  de contar objetos ou coisas e registrar essas 

quantidades. 

 Vejamos a figura (Imenes,1997, p.8) a seguir; ela  mostra-nos como,  há 

milhares de anos, os pastores controlavam seus rebanhos com pedrinhas, fazendo a 

correspondência um a um entre pedras e ovelhas. 

 

Fig.1- O pastor e a correspondência um a um entre pedras e ovelhas 

 

 Mas pensando bem, grupos de pedras são demasiado efêmeros para conservar  

uma informação, por isso o homem pré-histórico, às vezes, registrava  a quantidade 

fazendo marcas num bastão  de madeira (op.cit.,p.9). 

 

 

Fig.2 – Bastões de madeira com marcas de quantidade 

 

  Alguns dos registros encontrados com a ajuda da Arqueologia  existem até hoje,  

podendo  comprovar  que a idéia de número é  mais antiga do que o uso dos metais  

e/ou da roda. 
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 A fotografia a seguir (Eves, 1997, p.26) é de duas vistas do osso Ishango, com 

mais de 8000 anos de idade, encontrado em Ishango, às margens do lago Edward, no 

Zaire, mostrando  marcas que representam quantidades  por meio de entalhes no osso. 

  

 

Fig.3 -  Osso de Ishango 

 

 Além da contagem por marcas, explicamos aos alunos-professores que havia 

outros modelos de talhas inglesas do século XIII(Imenes, 1997, p.11) utilizadas para 

representar quantidades diferentes; talhar significa “cortar” e cortes diferentes 

representavam quantidades diferentes.  

 

 

Fig. 4 Talhas inglesas 

 

 Nas aulas, apresentamos vários autores/obras que relatam ter havido um tempo 

em que o homem não sabia contar.  O homem pré-histórico não conseguia perceber que 
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havia algo em comum entre coleções com a mesma quantidade de elementos, por 

exemplo,  entre pedrinhas e rebanhos.  

 O entendimento da correspondência um-para-um foi um passo  importante  dado 

pelo homem, em direção ao  desenvolvimento do conceito de número, que identificaria 

a quantidade de elementos de um conjunto. 

 O senso numérico é outra característica que tratamos nas aulas.Embora  este  

permita identificar  quantidades “grandes” ou “pequenas”,  o homem tinha dificuldades 

para “contar”.  

 Explicamos que, aos poucos, ele percebeu que se fizesse algum tipo de 

“agrupamento”, este  facilitaria a visualização das marcas.  Essa idéia de agrupar 

marcas levou-o a criar símbolos diferentes para ter uma melhor percepção das 

quantidades representadas. Os símbolos desses agrupamentos foram utilizados nos 

primeiros sistemas de numeração. 

 Desta forma, tentamos mostrar   a  idéia de que o número nasceu da necessidade 

de se efetuarem contagens e da correspondência um-para-um  estabelecida entre  

conjuntos com a mesma quantidade de elementos.  

Definimos número como uma qualidade que as coleções têm, que depende 

apenas da quantidade de seus elementos, independentemente da natureza dos objetos 

que as compõem. Quando duas ou mais coleções apresentam a mesma quantidade de 

objetos, associamo-las a um mesmo número. 

 Na continuidade de nosso trabalho, apresentamos para os alunos-professores os 

diferentes sistemas de numeração  presentes nas civilizações antigas,  como as dos  

egípcios, babilônios, gregos, chineses, romanos, maias, dentre outras, até chegarmos ao  

sistema atual. 

 A próxima figura, por exemplo, representa um quipo  indígena peruano usado 

para recenseamento, mostrando números registrados por meio de nós em cordas. Nós 

maiores são múltiplos dos menores, e a cor da corda pode distinguir  homens de 

mulheres - Coleção Musée de L’Homme, Paris (Eves, 1997, p.27).  
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Fig.5 – Quipo peruano usado para recenseamento 

 

  Chamamos a  atenção para o fato de que, até os dias de hoje, ainda utilizamos o 

sistema de números romanos em algumas situações.   Explicamos que uma provável 

razão dessa forte presença “romana”  em nossa numeração origina-se na   cultura 

religiosa dos cristãos europeus.  Em  Duarte (1986,p.22),  encontramos apoio para a  

idéia apresentada, quando o autor  aponta que: 

 

“ (...)  houve forte resistência à aceitação da utilização dos símbolos pagãos na Europa. 

Essa resistência só foi vencida depois que a expansão do comércio europeu tornou mais 

forte que os preconceitos culturais a necessidade de um sistema numérico que servisse 

ao cálculo”. 

 

  Chegando ao sistema de numeração decimal  atualmente  utilizado pela maioria 

das culturas contemporâneas, apresentamos a interpretação de Boyer (1996, p.3)   para 

o fato de que “ como Aristóteles observou há muito tempo, o uso hoje difundido do 

sistema decimal é apenas o resultado do acidente anatômico de que quase todos nós 

nascemos com dez dedos nas mãos e nos  pés”.  

 Também, observamos que a  expressão decimal tem sua origem na palavra 

latina “decem”, que significa dez, pois assim como vários sistemas de numeração 

antigos, nosso atual sistema tem base dez, ou seja, os agrupamentos são feitos de dez 

em dez. 

 Explicamos que a denominação “indo-arábico”  do sistema de numeração é 

bastante antiga,  tendo surgido na Ásia (Imenes, 1997). A figura  a seguir (op.cit.,p.34) 

ilustra esta situação.   
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Fig.6 – Origem da numeração Indo-arábico 

 

 Aos árabes é creditada a difusão do sistema indiano. Circunstâncias especiais 

favoreceram esse fato.  Sabemos que até por volta do século VI, a Arábia era habitada 

principalmente por tribos nômades do deserto. Nessa época, poucas cidades 

funcionavam como centros de comércio. No século VII, teve início a religião islâmica, 

fundada por Maomé, que conseguiu unir as tribos do deserto.  

 A próxima figura mostra um mapa com a expansão muçulmana no século VIII 

(Imenes,1997, p.38), que  segundo o autor ocasionou , também, a expansão do  sistema 

de numeração  .   

         

 

 

  

 

 

 

 

 

Fig.7 – Expansão muçulmana 

 Interpretando este mapa, percebemos que os seguidores de Maomé, invadindo 

numerosos territórios vizinhos, passaram a controlar, em pouco mais de um século, um 
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imenso império, que se estendia da Espanha ao vale do rio Indo. No contato com os 

indianos os árabes assimilaram o sistema de numeração decimal posicional.  Ao 

chegarem à  Europa, por volta do século VIII, levaram a representação dos números. 

Por terem os árabes  difundido o sistema numérico indiano,  o sistema passou  a ser 

conhecido como indo-arábico. 

    O historiador  Ifrah (1989, p.303) lembra-nos  que  

 

 “quando se viram diante da numeração e dos métodos de cálculo vindos da Índia, os 

árabes tiveram suficiente presença de espírito para apreciar suas vantagens, reconhecer 

sua superioridade e adotá-los.  Ao contrário, os cristãos da Europa ficaram tão 

agarrados a seus sistemas arcaicos e foram tão reticentes diante das novidades que foi 

preciso esperar  séculos até que o triunfo do algoritmo, como era então denominado o 

cálculo escrito, fosse finalmente total e definitivo”. 

  

 A charge da figura 7 a seguir (Imenes, 1997, p.38) ilustra  o avanço  dos árabes 

em direção à Europa.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.8 – Avanço dos árabes 

 

Ao considerarmos a genialidade do sistema de numeração decimal, da qual  

muitas vezes nos esquecemos por estarmos tão acostumados com ele, eliminamos 

conceitos fundamentais, tais como: 

-    Os  símbolos: o sistema decimal tem apenas dez símbolos: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0;                 

      com eles,  podemos escrever qualquer número, por maior que seja. 
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- A base: o sistema decimal é de base dez, porque os agrupamentos são feitos de 

dez em dez.     

- A posição: o sistema decimal é posicional, porque o  mesmo símbolo representa 

valores diferentes, dependendo da posição que ocupa o numeral; por exemplo, 

no numeral 224, o algarismo 2 tem valor posicional duzentos e valor posicional 

vinte. 

- O zero: o sistema indo-arábico utiliza o zero para indicar  uma posição vazia, ou 

uma casa vazia dentre os agrupamentos de dez no número considerado. 

- A multiplicação: o sistema decimal é multiplicativo porque um algarismo 

escrito à esquerda de outro vale dez vezes o valor posicional que teria se 

estivesse ocupando a posição do outro; por exemplo: 333  = 3x100 + 3x10 + 3; 

- A  adição: o valor do número é obtido pela adição dos valores posicionais que 

os símbolos  adquirem nos respectivos lugares que ocupam; por exemplo: 

235=200+30+5. 

Com todas estas características do sistema decimal e com a utilização do 

ÁBACO, uma das mais antigas máquinas de calcular de que se têm notícias (usada há 

mais de mil anos), passamos a trabalhar as quatro operações com os alunos-professores,  

retomando  a idéia de senso numérico e a noção de quantidade que o número traduz.                                 

 Acreditamos que um dos aspectos mais proveitosos do recurso de comparar as 

dificuldades enfrentadas pela humanidade  com as dificuldades encontradas pelos 

alunos,  é o de poder reproduzir situações análogas às que originaram a construção de 

conceitos matemáticos e apreender o modo como se dá a evolução das idéias 

matemáticas,  por meio da resolução de problemas, onde a intuição e a lógica 

desempenham um importante papel. 

Uma interpretação a estas questões de construção de conceitos e idéias da 

Matemática  é encaminha por Bachelard (1985), quando  apresenta a idéia de que, para 

um  “espírito científico”, todo conhecimento é uma resposta a uma pergunta. Se não 

existe pergunta, não pode haver conhecimento. Nada vem sozinho, nada é dado. Tudo é 

construído. 

Dessa forma, a visão histórica da construção do conhecimento matemático 

produziu impacto em nossos alunos-professores, porque estando acostumados a usar 

apenas os resultados  da Matemática por meio de seus algoritmos, fórmulas e 
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“decorebas”
9
, deixavam, muitas vezes, de perceber a complexidade  da evolução do 

conhecimento.  

Explicamos que a Matemática tem-se construído como resposta a perguntas 

traduzidas  para os problemas que nos cercam, por isso  um dos  objetivos  e  uma das 

principais dificuldades  do seu ensino,  é  a preocupação com o que se ensina e com o 

significado  que estes ensinamentos  devem ter para os estudantes. 

 Quando apresentamos para os  alunos a seguinte  instrução: “Resolva os 

problemas”, normalmente não nos perguntamos se aquela situação é “problema” para 

eles. Por coerência, deveríamos aceitar como  solução  a resposta: “ ...eu não tenho esse 

problema para resolver, pois...”. 

 Provocamos a insegurança nos alunos-professores, pela desinstalação do que 

tem sido apresentado nos conteúdos  tradicionais de Matemática. Orientamos os 

alunos-professores a pensarem sobre o tempo que levou a humanidade para construir 

alguns dos conhecimentos matemáticos.  

  Possibilitamos  analogias entre os conhecimentos  deles (alunos-professores) e 

de seus alunos (crianças de 1ª a 4ª série do ensino fundamental), trazendo para a  

reflexão as  ansiedades e dificuldades que enfrentam ao tentar  construir 

conhecimentos. 

 Na continuidade das aulas no Curso de Pedagogia, quando passamos a dialogar 

sobre  números, os alunos-professores  falaram acerca da compreensão que foram 

levados  a ter sobre o   significado de “número”, percebendo que, muitas vezes,  os 

alunos apenas “recitam” os números, sem   terem se “apropriado” do que representa a 

quantidade que o som traduz. 

 Nestes diálogos, como docente de alunos-professores,  falávamos de nossas 

preocupações com a formação  dos profissionais que  lidam diretamente com crianças. 

Surgiram questionamentos sobre  práticas cristalizadas e consagradas pelos livros 

didáticos, as  quais, algumas vezes, são utilizadas nas instituições de ensino, sem 

maiores preocupações com a construção do conhecimento.  

 Acreditamos, pelos depoimentos dos alunos-professores e pelo  

acompanhamento das  práticas nas escolas,  que conseguimos estabelecer uma prática  

dialógica, crítica e reflexiva sobre o conteúdo de Matemática e o “ser” professor dessa 

matéria nas séries iniciais.  Os alunos-professores  trouxeram para a sala  de aula, 

                                                 
9 Aqui entendida como ação de memorizar dados para prestar exames escolares,  sem a preocupação de 

entendê-los ou relacioná-los. 
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exemplos de práticas que realizavam em outros tempos ou no início de sua carreira, 

comparando-as com as práticas que ocorriam agora, durante a formação que estavam 

recebendo. 

 

“...já estou trabalhando com minha turma desta maneira que foi apresentada, estou 

usando muito a noção de quantidade,  para depois ver que símbolo essa quantidade 

terá”( aluna-professora de 1ª série). 

“Está bonito de ver, os  alunos-professores  utilizando uma abordagem bem 

diferente  da tradicional durante as aulas, e não estão deixando para trabalhar no 

final do turno com os conteúdos matemáticos; já visitei algumas que iniciam a aula 

falando em Matemática”( depoimento dado por uma docente da disciplina 

de Regência de Classe Acompanhada, durante uma reunião do colegiado 

do Curso de Pedagogia). 

 

  Depoimentos como esses reforçam o compromisso da disciplina de Matemática 

com a proposta do Curso de Pedagogia, mostrando como o conhecimento matemático,  

tem  se construído.  E esta postura permitiu-nos desconstruir  algoritmos e modelos  

utilizados por alguns  dos alunos-professores   que,  muitas vezes, excluem, anulam  a 

vontade do aluno em freqüentar e participar na sala de aula. 

 Quando  recebemos  algum conhecimento pronto, acabado, que não admite 

inserções, é  sempre possível que não nos interessemos por ele, pois já  “está pronto”, 

não  permitindo questionamentos. O risco que corremos em conviver com um único 

modelo,  é que este pode nos levar a  um adestramento, perdendo  de vista a invenção 

de um modo de fazer diferente. O uso de algoritmos  e  fórmulas na Matemática pode,  

às vezes,  inibir todo um processo de criação. 

 Nesta ótica, D’Ambrosio
10

(1996a,p.1)  também nos alerta para um outro 

aspecto, igualmente preocupante: 

 

“A matemática, como todas as formas de conhecimento, está em permanente evolução. 

Obedece ao ciclo  do conhecimento e tem seus momentos de geração, organização 

intelectual e social, e difusão. Particularmente importante para nós é a difusão, pois 

dentre as mais comuns formas de difusão está a educação. Uma das questões mais 

intrigantes é entender a transição da geração do conhecimento matemático até sua 

difusão. Isto é, do fazer matemática ao ensinar matemática”. 

 

                                                 
10 (http://sites.uol.com.br/vello/macae.htm, p.1) 

http://sites.uol.com.br/vello/macae.htm
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 Percebemos o quanto estes  enfoques da geração até a difusão do conhecimento, 

que normalmente não aparecem nos programas oficiais de Matemática, impactavam os 

alunos-professores, e muitas vezes, provocavam impasses na seqüência do trabalho.  

Nestes momentos, o diálogo tornava-se soberano, caracterizando a sala de aula como o 

lugar privilegiado para tomadas de decisões sobre o conteúdo a ser  trabalhado, 

ressignificando, dessa forma,   este  espaço  de aprendizagem. 

 Apoiando-nos em D’Ambrosio (1997,2001), Freire (1997) e Santos  

(1997,2000) ,  dentre outros, tentamos mostrar que uma prática reflexiva pode ter um 

caráter emancipatório, quando é capaz de perceber e desmistificar as dificuldades 

apresentadas como “naturais”, produtoras  de desigualdades e injustiças  na sala de 

aula. Os textos didáticos  que não consideram as  realidades sociais e/ou regionais 

presentes na sala de aula,   podem vir a  ser um fator  de discriminação e/ou  fracasso 

para  os alunos.  

A “matematização” defendida por Freire (1996 a) sempre esteve presente  na 

nossa  sala de aula, por exemplo, quando  buscávamos  entre os alunos exemplos  de 

suas famílias (pais, avós) que não freqüentaram escolas, mas eram exímios na arte de 

calcular e de elaborar raciocínios complexos. 

Por exemplo, dialogávamos sobre a  plantação em sociedade  com o vizinho, 

que pode ser  “de meia” ou “de terça”,  o uso de produtos agrícolas como moeda para 

negócios, sobre a troca de sementes de plantio buscando a qualidade dos produtos e 

adequação ao solo,  construção de casas, com os conhecimentos  de senso comum e, 

dessa forma,  abordávamos como as  pessoas matematizavam suas realidades sem 

terem convivido com a Matemática da escola.     

 Acreditamos que os exemplos citados podem evidenciar que, nas comunidades, 

acontece o convívio, a  produção e a difusão de conhecimentos matemáticos  (relações 

matematizáveis),  não-presentes na estrutura escolar da época. A naturalidade com que 

se traduz este conhecimento matemático,  deveria ser absorvida por todos nós, pois  

parece-nos que a simplicidade dessa naturalidade vem de  encontro a um certo elitismo 

da Matemática (Freire, 1996a). Entendemos que esta forma de trabalho é uma 

possibilidade de apresentar a  naturalidade no fazer matemático,  sem o formalismo e 

refinamento que o suposto “rigor” matemático, do paradigma da modernidade, impõe. 

  Não queremos com isso dizer que os estudos matemáticos comprovados pela  

História da Matemática não  devam  ter profundidade e  rigor, nem que sejam 
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“simplistas”, mas sim “tornados simples”, para que possam ser compreendidos  na vida 

humana (Freire, op.cit.).  

 Entendemos que o trabalho do professor deva garantir aos alunos o acesso ao 

conhecimento científico, sem separá-lo do senso comum, criando uma dicotomia, 

lembrando que antes de ser científico, nasceu de uma situação problema,  chegou na 

academia e voltou,  legitimado,  para a realidade que o gerou. 

 Entendemos que essas questões devem ser tratadas  com uma linguagem clara,  

precisa e acessível.  O professor tem que estar consciente  que não basta o bom trabalho 

de “transposição didática”, mas deve atentar para os valores que, pelo seu 

comportamento, atitudes e exemplos, passa para seus alunos, pois eles são facilmente 

assimilados e têm uma força muito grande na  formação destes. 

 

             

4.2 -    A ESCOLA  E OS SUJEITOS DA PESQUISA     

 

 

Este estudo  aconteceu na Escola Pública Municipal de Ensino Fundamental 

Olavo Bilac, que funciona nos turnos  da manhã  e da tarde. Está situada no Bairro  

Fragata, da cidade de Pelotas-Rio Grande do Sul. Este é   um dos maiores bairros  da 

cidade e é reconhecido como “Bairro Cidade”. Por tratar-se de um  grande bairro, a 

população ( em torno de 80.000 habitantes)  é bem variada,  é nela  encontramos   

pessoas das mais diferentes profissões e classes sociais. 

 Trata-se de uma escola pequena, com um quadro administrativo composto por 

uma diretora, duas funcionárias, duas merendeiras, três serventes,  e um total de  quinze 

professores.  Destes,  seis  são  formados  pelo Programa Especial para Formação  de 

Professores em Serviço nas Redes de Ensino da Zona Sul – Curso Licenciatura Plena 

em Pedagogia - Séries Iniciais , dois  são formados em Pedagogia FaE/UFPel, um tem 

curso de  Educação Física/ UFPel e outro tem curso de Educação Artística/UFPel.  O s 

demais professores têm o curso de magistério  em nível médio. 

A clientela discente é formada basicamente por alunos  que residem nesse 

bairro, em número aproximado de 280 estudantes, com uma faixa etária que varia de 

cinco a doze anos, distribuídos  conforme consta o quadro abaixo: 
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                                             Quadro 1 

                                   ALUNOS DA ESCOLA 

  

 

 

Participaram,  como sujeitos da pesquisa, quatro dos alunos-professores do 

Curso de Pedagogia que fazem parte do quadro de professores da Escola Olavo Bilac;  

são denominadas,  a partir de agora,  de  alunas-professoras  por serem todas mulheres.  

Percebi a possibilidade de realizar essa investigação com um grupo de  alunas-

professoras, que atuam  nas séries iniciais da referida escola,  quando  me convidaram 

para acompanhá-las em suas “novas” prática,s em seu   local de trabalho, depois das 

primeiras  aulas desenvolvidas no Curso de  Pedagogia.   

Considero que o convite para um trabalho “em parceria” foi fundamental  para a  

realização desta  pesquisa, pois, como a iniciativa partiu das  alunas-professoras, ficou 

mais fácil  criarmos parcerias e  tornarmo-nos “cúmplices” no trabalho. Por  essa razão 

é que acredito que não escolhi essas alunas-professoras para pesquisar, mas fui   

escolhida  por esse grupo  para partilhar de um  outro momento  profissional em suas 

vidas, o que me fez muito feliz e me deixou  à  vontade para encaminhar o trabalho. 

Por questões  éticas, optamos  por não identificar o nome   das alunas-

professoras  que participaram desta  pesquisa. Desta forma,  como todas são mulheres 

 

SÉRIES ATENDIDAS 

 

MANHÃ 

 

TARDE 

 

PRÉ-ESCOLA 

 

Turma  única: 24 alunos 

 

Turma única: 25 alunos 

 

1ª SÉRIE 

        ____________   Turma A: 25 alunos 

  Turma B: 25 alunos 

   Turma C: 26 alunos  

 

2ª SÉRIE 

        ____________ Turma A: 18 alunos 

Turma B: 18 alunos 

Turma C: 19 alunos 

 

3ª SÉRIE 

Turma A: 25 alunos  

Turma B:  26 alunos 

 

          _________ 

 

4ª SÉRIE 

Turma A: 25 alunos 

 Turma B: 25 alunos 

         __________ 
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com uma faixa etária que varia entre  trinta e quarenta e oito anos,  utilizamos  letras 

para designá-las, relacionando-as  com  o  tempo de trabalho no magistério: 

-     professora A - 24 anos de trabalho no magistério - trabalha com 4ª  série 

-     professora B - 23 anos de trabalho no magistério -  trabalha com 4ª série 

-     professora C - 19 anos de trabalho no magistério - trabalha com 1ª série 

      -     professora D - 15 anos de trabalho no magistério - trabalha com 2ª série 

 

 

      

 

 

 

4.4 – A PESQUISA DENTRO DA ESCOLA OLAVO BILAC   

 

 

 

 

 

Qualquer experiência educativa é singular, ainda que nem por isso possamos 

dizer  que seja única. Dessa forma, apresentar uma experiência escolar costuma 

transformar-se  numa reiteração de lugares-comuns, filtrados pelo referencial teórico-

prático daqueles que a realizaram. Mas só isso não permite conhecer a  trama e os 

detalhes vividos. Muitas vezes, corremos o risco de, ao descrevê-los, reduzir e 

minimizar as emoções e vibrações sentidas no percurso do trabalho.  

A escola municipal pesquisada não se pôs nesse movimento somente pela 

obrigação de implantar a LDB-9394/96, mas sim pelo desejo e pela necessidade de 

mudança sentida por um grupo de professores. No convívio com as professoras, 

comprovamos que, se aquele que ensina não assume que é ele quem primeiro deve 

mudar a visão  sobre  “divisão e/ou socialização”  da informação,  transformando-a em 

saber compartilhado, dificilmente poderá viver uma   construção de  conhecimento. 

A pesquisa  aconteceu no ano letivo de 2001, conforme quadro 2. Após a 

solicitação do acompanhamento das aulas, realizou-se a  primeira visita à escola 

Municipal Olavo Bilac, quando comparecemos à sala de aula da  professora B.  A 

chegada à escola foi tranqüila e, como conhecia outras alunas-professoras desse 

estabelecimento, a receptividade foi boa;  a professora B já havia avisado seus alunos 

que, por um certo período, viria uma outra “pessoa”, também  professora,  assistir às 
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aulas, mas que a presença  dessa  não deveria mudar em nada o andamento das 

atividades  na sala de aula. 

No primeiro momento dessa observação, houve uma pequena agitação, porque as 

crianças  eram  naturalmente curiosas. Perguntavam  meu nome, o que eu fazia, em que 

escola trabalhava e por que tinha resolvido ir à sala de aula delas. Mesmo que isso já 

houvesse sido explicado pela professora B, elas queriam ouvir da pesquisadora,  as 

respostas. 

Esse interesse que considero natural nos alunos ocupou cerca de trinta minutos, 

tempo em que a professora  teve que  interromper sua aula; após as  minhas  respostas, a 

aula foi retomada. A professora B estava falando em preços de alguns produtos. Os 

alunos trouxeram, para a aula, propagandas distribuídas por  estabelecimentos 

comerciais do bairro onde moram,   comparando  os preços   cobrados. 

Havia  propaganda de cinco estabelecimentos diferentes. A professora   solicitou  

que os alunos  estabelecessem  relações  entre os produtos  para, posteriormente,  

analisar seus preços. Os alunos resolveram recortar os papéis das propagandas, porque 

consideraram mais fácil   juntar  em “montinhos” para pensar sobre os preços, mas, a 

seguir, eles preferiram  colar  os recortes no verso de  cartazes,  que estavam  nas 

paredes da sala. 

A argumentação deles era de que, assim, “todos” poderiam  ver melhor, além  do 

que estavam aproveitando  mais o papel dos outros  cartazes. Cada grupo assumiu um 

tipo de produto e, então, formaram cinco grupos que analisaram cinco produtos  comuns 

a todas as propagandas (feijão, arroz, bolacha,leite e sabão). Os folhetos de propaganda  

não-usados foram guardados no armário da sala  para serem aproveitados em outras 

atividades. 

Os cartazes ficaram prontos e foram colocados nas paredes da sala de aula.  

Como se aproximava o final da aula, a professora B propôs aos alunos que comentassem  

os preços das mercadorias  e deixassem para a próxima aula a  elaboração de questões 

com os dados dos cartazes, utilizando as continhas  de mais, de menos, vezes e dividir. 

 Os alunos, também, identificar quais dos alimentos expostos devem ser 

consumidos por serem mais importantes no crescimento das crianças, elaborando  frases 

com os nomes dos produtos escolhidos e,  posteriormente,  realizar a montagem de um 

texto pequeno com  essas frases. 

 Os alunos começaram, paralelamente, a falar sobre os preços mais caros e os 

mais baratos e a guardar  o material escolar. Em meio a esta situação, lembraram da 
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minha presença e perguntaram-me sobre o que eu escrevia em meu caderno.  Quando  

pretendia  responder, tocou o sinal e a aula concluiu-se. Fui convidada a voltar, pelos 

alunos que saíram correndo da sala para o pátio;  eu fiquei conversando  uns minutinhos 

com a professora. A grande preocupação dela era com a agitação dos alunos, embora 

esta fosse  considerada por ela como normal. Mas comentei que a aula estava ótima e 

que depois, durante a entrevista, conversaríamos  sobre  as observações. 

Os comentários dos alunos no pátio da escola e na calçada, sobre “aquela que 

assistiu à  aula”, despertaram curiosidade em outros alunos e em alguns professores,  

embora  já soubessem quem eu era.  Ao chegar em casa e organizar os apontamentos,  

senti necessidade de acompanhar a continuidade daquela aula.    

 Novamente a recepção dos alunos foi tranqüila e a professora já estava ouvindo  

as questões – chamadas de probleminhas – dos alunos. As questões   referiam-se quase 

sempre ao consumo  de suas famílias, por exemplo: “ lá em casa tomamos dois litros de leite 

por dia,  se gasta um quilo de arroz por dia e um quilo de feijão por semana. Então, minha mãe 

gasta... tantos reais por semana”. 

Quanto à orientação da professora  sobre os produtos que deveriam consumir, os 

alunos manifestaram-se dizendo que deveria ser arroz, feijão e leite, pois, segundo seus 

pais, são os principais, porque têm ferro, vitaminas e ajudam a crescer.  As bolachinhas são caras e 

não ajudam nada,  só provocam cáries. Esses comentários eram expandidos pela professora 

B, que os aproveitava  para integrar com outras disciplina,  como Ciências e Estudos  

Sociais. 

Na observação realizada na sala da professora A, ela realizava  com os alunos 

um exercício para inventar “criar”  situações ( problemas) que envolviam a temática de 

frações. Os alunos estavam muito empolgados  porque podiam inventar coisas e depois 

colocar no quadro  de giz  para que todos os colegas conhecessem o que haviam feito. 

Com as práticas docentes sendo redimensionadas, vimos surgir  conseqüências 

na escola; as demais professoras  e a direção demonstraram interesse em conhecer mais 

de perto o trabalho que estava sendo realizado pelas alunas-professoras. Então, embora 

não  houvesse previsão  deste momento na  caminhada  da pesquisa, realizamos, num 

sábado pela manhã,  uma reunião com todos os professores da escola Municipal Olavo 

Bilac. 

Para tanto, convidamos duas docentes do Curso de Pedagogia: a coordenadora  

pedagógica da turma das alunas-professoras –  Ana Helena Mena Barreto -, e a parceira 
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de trabalho na disciplina de Matemática durante o curso de Pedagogia -  Beatriz 

Zanchet.  A presença das três docentes do curso de Pedagogia na reunião  foi importante 

para  qualificar o trabalho realizado na escola pelas alunas-professores e pela 

pesquisadora,  e mostrar que esta forma de abordar a Matemática  faz parte de uma 

proposta maior   do curso de Pedagogia.  

Nesta etapa em que todos os professores da   escola tomaram ciência da 

proposta, sentiu-se  a  aceitação  desta  pelo grupo. Foram realizadas  mais  duas 

reuniões, sob a orientação desta pesquisadora, com a finalidade  de que  os professores 

pudessem rever a proposta, conversar sobre ela e manusear  o material apresentado.  

Esse material   consistia  basicamente,  num ábaco, elaborado com copos 

plásticos descartáveis e canudos  plásticos para refrigerante. Os professores da escola 

declararam que sentiam a necessidade de “absorver” a idéia, ressignificando-a, como 

fizeram as alunas-professoras, para depois validá-la na sua prática docente. 

Visitando a turma da professora C, fui bem recebida pelo grupo de alunos. A 

professora estava  tentando trabalhar a construção do conceito de número com os alunos.  

Pedia  que eles observassem os objetos mostrados: um caderno, um lápis, uma mochila, 

uma borracha. Ela estava tentando construir, com os alunos,  a “quantidade um”. 

Inicialmente não houve uma manifestação muito clara das crianças sobre a 

“quantidade um” .  Simplesmente eles disseram em voz alta e  juntos: “um caderno, um 

lápis...”, e assim  sucessivamente. 

Pareceu que esta não era a resposta esperada pela professora C, pois sua 

expressão facial foi de desapontamento, mas consideramos uma resposta bem razoável, 

porque os alunos não estão habituados com a idéia de quantidade; esta  é uma abstração 

difícil de ser feita pelos alunos desta idade.  Mas a professora continuou e, desta vez, 

pegou dois cadernos e dois lápis.  A reação das crianças foi melhor, mas   ainda não foi 

a  abstração esperada pela professora C. Eles  disseram: “dois cadernos, dois lápis”. Para ela 

o símbolo “2” não estava associado à quantidade dois. 

Percebemos, nesses momentos,  dificuldades da aluna-professora, na  construção  

do conceito e do símbolo de número  que exige  uma postura de persistência, de respeito 

pelo  conhecimento do aluno que ainda não conseguia  associar o símbolo à quantidade. 

 Numa visão reprodutivista seria mais fácil apresentar os números,  sem 

preocupação com a quantidade  que eles representam. Mas a professora C continuou  

seu trabalho,  pedindo  que os alunos desenhassem, em folhas avulsas, apenas uma 
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“coisa”, que  poderia ser “ uma flor, uma bola, um boneco, ” sempre fixando a idéia da 

quantidade “um” . Os alunos desenharam e expuseram seus “trabalhinhos” nas paredes 

da sala de aula. 

Durante a observação do trabalho da professora D, percebemos que ela e os 

alunos  conversavam sobre como  seriam as provas; os alunos demonstravam que 

estavam com uma certa apreensão sobre a avaliação pois haviam sido cobrados em casa, 

por suas famílias,  sobre como estavam  suas notas para o segundo bimestre.  A conversa 

visava   pensar sobre  os  critérios  que estavam sendo usados tais como: trabalhos em  

duplas,  consulta de livros na biblioteca da escola  (que era bastante precária),  ditados 

com músicas e  trabalhos individuais.  

Na entrevista que aconteceu com a professora C, conversamos sobre as 

dificuldades encontradas em  seu  trabalho, mas também sobre as recompensas obtidas, 

pois, como a entrevista  aconteceu duas semanas depois da  observação, os alunos já 

estavam entendendo melhor e  representavam  os números até dez, associando símbolo e 

quantidade  com os dedos das mãos. 

 Este entendimento por parte das crianças  demonstra que o trabalho feito pela 

professora estava ajudando na compreensão dos alunos e que o processo realmente 

deveria ser  lento. Esta situação lembra-nos o grande  espaço de tempo que foi  

necessário   para a construção  do atual sistema numérico, conforme conceitos   

históricos da Matemática trabalhados no Curso de Pedagogia. 

  Em uma das reuniões com todos os professores da escola, observamos  uma 

preocupação docente em relação aos alunos. Considerando que os estudantes só 

permanecem nesta escola até a quarta série, os professores tinham dúvidas sobre como 

fazer para que essas crianças, ao chegarem a outras escola, tivessem  seu modo de 

resolver as questões  respeitado. 

 Essa preocupação gerou inquietações e busca de caminhos. Um caminho 

encontrado foi o aproveitamento do espaço aberto pela Secretaria Municipal de 

Educação, para a realização conjunta  de jornadas pedagógicas em escolas  de uma 

mesma região da cidade, nesse caso o Bairro Fragata, para as quais provavelmente os 

alunos irão depois da quarta série. 

Participamos de  uma das reuniões sob a responsabilidade da Escola Municipal 

Mariana Eufrásia, juntamente com professores de outras escolas municipais que se 

localizam na região  sede desse  evento. 
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 Aproveitamos a oportunidade para apresentar a proposta que estava sendo 

trabalhada em Matemática para as séries iniciais  da escola Municipal Olavo Bilac. 

Assim,  se  porventura  seus colegas das escolas participantes do evento  viessem a ser 

professores desses alunos, poderiam  compreender o modo como eles  participam, 

opinam, expressam-se nas discussões de sala de aula, muitas vezes, tomando decisões 

que implicam na condução da aula e/ou mudança do planejado.  

Neste momento, as professores das outras escolas municipais, mostraram 

diversas posições em relação à proposta apresentada durante a jornada.  

 

“Achei confuso e difícil, vou ter que estudar... é válida a tentativa ... não gostei, 

atrapalha mais ... vou pensar sobre este método e talvez adote algumas etapas..gostei 

e queria saber mais ... entendi, espero poder passar para meus alunos”.    

 

Sabemos que a estrutura da maioria das escolas nem sempre abre espaço para a 

participação efetiva dos alunos. É provável que os  professores das escolas vizinhas, que 

participaram da jornada pedagógica, tivessem a percepção de que os estudantes  eram 

desordeiros ou desobedientes, segundo a percepção de que o bom aluno é aquele que 

fica “quieto” ouvindo, e não o que expõe  sua opinião, conforme vemos na concepção de 

educação tradicional ou bancária  (Freire, op.cit).    

 Em outra observação realizada na sala da professora B, que trabalhava com 

geometria utilizando embalagens de produtos (remédios, sapatos, creme dental  e  sabão 

em pó), os alunos questionaram a condução do conteúdo, no sentido de identificar 

formas semelhantes,  quantidade de conteúdo que cada embalagem  contém ( idéia de 

volume), formatos  das embalagens  após serem desmanchadas  (planificação), 

solicitando a elaboração de cartazes sobre essa temática. Dois alunos fizeram os 

seguintes comentários: 

 

“Só vamos trabalhar com estas caixinhas? Não existem outras formas para 

trabalharmos? As medidas que eu queria aprender não era disso aqui ( apontando 

para as embalagens), eu queria aprender a medir o que eu gosto, que é o tamanho 

da copa das árvores que eu consigo subir!” 

“Os nomes das nuvens nós já aprendemos,  mas como pode se medir o tamanho delas, 

se elas são todas arredondadas e estão sempre mudando de jeito?”  
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Diante das perguntas dos alunos,  a professora B disse que existiam  “outras 

geometrias” que poderiam ser estudadas,  e que serviriam para tentar medir   a forma das 

árvores e das nuvens, mas ela teria que estudar em casa sobre esse assunto,  pois agora 

tinha receio de falar e dizer alguma coisa errada; o que ela sabia de imediato  é  que se 

falava na geometria dos “fractais”, que é um ramo da Matemática  no qual se estuda a 

possibilidade de medir estas formas diferentes, mas que na próxima aula se 

comprometia em voltar a falar sobre este assunto,  porque ela também queria saber mais 

sobre ele. 

No término dessa aula,  a professora conversou com a pesquisadora sobre esta 

situação e pediu ajuda com relação a algum texto ou material para consulta,  que 

pudesse ser usado  para tentar elucidar   o que os alunos haviam perguntado ( cópia do 

material entregue para a professora B é apresentado no anexo 4).  

Em todas as observações realizadas nas salas de aula das professoras 

pesquisadas, percebi   seus  envolvimentos com os alunos no que se refere à 

participação, à capacidade de trabalhar a dúvida,  à possibilidade de o aluno percorrer  

outros caminhos que não estavam previstos nos livros didáticos ou no planejamento da 

aula.  

Entrevistas  coletivas com as quatro professoras participantes  apontaram como 

os seus processos de trabalho estavam mais tranqüilos, pois trocaram informações entre 

elas, o que tornou  o ensino e a aprendizagem mais significativos para  professores e 

alunos. 

Ao todo, durante os 9 (nove) meses que estivemos na Escola Olavo Bilac, 

realizamos 14 (quatorze) observações, 6 (seis) entrevistas, participamos de 3 (três) 

reuniões com professores e pais e conduzimos 6 (seis) reuniões e/ou jornadas com todo 

grupo.  

Dessa forma, participando do dia-a-dia da escola, vivemos,  como professora-

pesquisadora, um período de aproximadamente 100 (cem) horas na escola, conforme 

quadro 2, a seguir.   Nas próximas páginas, constará a descrição de  um pouco mais 

desta trajetória e alguns resultados obtidos. 

 

 

 Quadro 2 – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

 



 

 

63 

 

       

      MÊS 
                    ATIVIDADES DESENVOLVIDAS – ANO LETIVO 2001 

 

 Março  - Início das aulas na Escola Municipal  Olavo Bilac 

 Maio - Convite das alunas-professoras para acompanhá-las e observá-las nas aulas da escola. 

 Junho  - Reunião com todos os professores da escola, juntamente com  duas docentes do Curso  

Pedagogia ( Ana Helena Mena Barreto e Beatriz Zanchet). 

  Julho 

 

- Observações nas salas de aula  das  professoras A e B; 

- Reuniões  com todos os professores da escola para apresentação da proposta e material de 

trabalho. 

 

  Agosto  

- Observações nas salas de aula  das professoras C e D;  

- Entrevistas com as professoras A e B;  

 - Reuniões com todos os professores da escola, para discutir e manusear o material  

apresentado pelas docentes, pensando em como adaptá-lo para a série na qual seria 

utilizado. 

 

   Setembro 

- Observações nas salas de aula  das professores  A e B;  

- Entrevista coletiva com as professoras A,B,C e D; 

- Reuniões com todos os professores da escola;   

- Jornada Pedagógica na escola Municipal  Mariana Eufrásia. 

 

   Outubro 

- Observação nas salas de aula  das professores  C e B;  

-  Entrevista coletiva com as  professoras A,B,C e D;  

- Observação de uma reunião pedagógica  com todos os professores;  

-  Observação de reunião  para a entrega dos boletins. 

  Novembro 

 

- Observação  na sala de aula da professora  B;  

 - Entrevistas com as professoras  C e D. 

 

Dezembro 

- Reunião  com todos professores da escola. 

- Observação de uma reunião na escola  sobre motivação (temática  encaminhada pela 

Secretaria - Municipal de Ensino).  

- Participação da  reunião de confraternização ( almoço). 

- Observação da entrega de boletins  pelas professoras A,B,C e D. 

- Oservação da reunião de encerramento das atividades letivas  e de projeções para próximo 

ano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.0 – A  PESQUISA E SEUS ESTRUTURANTES 
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 “Os números como realidade se comportam mal. 

No entanto, as pessoas têm a sensação inata e antiga 

de que os números não deveriam comportar-se mal.  

Há algo límpido e puro na noção abstrata de 

número, distanciada das pedrinhas de contar, dos 

dialetos ou  das nuvens; e deveria haver uma 

maneira de falar a respeito dos números sem que a 

realidade se interpusesse com suas tolices.”*
11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11  HOFSTAKTER,Douglas. Gödel,Escher,Bach: um entrelaçamento de gênios brilhantes.              

Brasília:Editora Universidade de Brasília,2001. 
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5.1 –DEFINIÇÃO   DAS  CATEGORIAS 

 

      

Ao analisarmos os elementos presentes nas falas e nas observações,  é preciso 

levar em consideração o olhar teórico do pesquisador  e o lugar dos sujeitos que estão 

produzindo os relatos, e daí então partir para o processo de construção teórica dessa 

experiência. Entendemos que pode haver alguma relatividade nas falas, sem que isto 

prejudique sua essência, e  que a análise dos fatos, ao passar  pelo filtro teórico-prático  

do pesquisador,  é  também outro fator de seleção pleno de significados. 

 Os dados foram organizados a partir do que havia de comum  entre eles.  

Conforme Moraes (1994, p.7), “a categorização é um procedimento de agrupar dados 

considerando a parte comum existente entre eles”. Nesse exercício de deciframento  de 

falas e de observações, procuramos  ir além do manifestado, auscultando o que estava 

oculto ou latente nas narrativas, mas sempre presente nelas. 

Desta forma estabeleceram-se  algumas categorias no sentido de tentar  analisar 

como as alunas-professoras conduziram suas práticas, numa perspectiva de inovação, 

após a proposta   apresentada no curso de Pedagogia. 

Nesta etapa do trabalho, a pesquisadora teve grande dificuldade para separar os 

depoimentos e observações, pois muitos aspectos  superpõem-se, entrelaçam-se, criando 

uma “quase” impossibilidade de ver-se com clareza a  fragmentação em categorias.  

Essa separação  tem um efeito didático com a idéia de  favorecer a compreensão do 

leitor,  pois, de fato, na realidade, não aconteceram separadamente. Fizeram parte de um 

contexto e nele estavam imbricadas. As categorias, organizadas a partir dos elementos 

coletados, foram caracterizadas como: AS RELAÇÕES, A PRÁTICA DOCENTE  E A 

INOVAÇÃO DOCENTE. 
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5.2 – AS  RELAÇÕES   

 

 5.2.1 – AS  RELAÇÕES  DAS PROFESSORAS COM SEUS ALUNOS   

 

 

Partindo das questões da entrevista e das observações realizadas, procuramos  

nesta categoria  mostrar como aconteciam as relações professora-alunos, professora-

alunos-conteúdo, professora-alunos-contexto. Neste estudo, percebemos que as 

professoras pesquisadas demonstravam  formas de se relacionarem com  seus alunos  

baseadas no respeito pelas idéias destes, na aceitação  e valorização do que  traziam de 

informação,  acolhendo toda forma de participação, o que se transforma em estímulo 

para as crianças se tornarem  protagonistas de suas aprendizagens, demonstrando que, 

quando não sabem  algum assunto,  procuram a informação. 

As evidências dessa forma de trabalho  aparecem nas falas dos professores, 

quando diziam: 

  

“O que vocês  pensam sobre este assunto? Será que não existe outra maneira de 

pensarmos sobre este exemplo? Como esta situação pode aparecer na casa de vocês?”   

 

Em uma das observações a  professora A reforçou a idéia trazida por um dos 

alunos sobre frações  pedindo  a opinião de todo o grupo.  Quando os alunos chegaram a 

uma  conclusão sobre a situação, ela se manifestou da seguinte maneira:  

 

“Então, como a maioria de vocês entende melhor trabalhar dessa maneira  porque 

facilita a leitura, vamos adotar o critério de escrever as frações, nos problemas que 

faremos.” 

 

Um dado que foi considerado para análise é o da posição da sala de aula da 

professora B,  que se situa, no prédio da escola,  junto a uma área de circulação para os 

banheiros,  biblioteca e secretaria,  ficando, dessa forma, muito “exposta”. E, como os 

alunos preferiam ficar com a porta da sala aberta, a movimentação interna da  aula  

chamava a  atenção dos demais alunos da escola,  que comentavam o fato de essa turma, 

desde o inicio do ano, sentar diferente, ou seja, ter suas classes  agrupadas. 
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Essa simples “mudança” na arrumação das classes entusiasmou muito os alunos,  

indicando que pequenos gestos podem promover bons resultados com relação à sua 

aprendizagem e  participação. A adesão ao trabalho coletivo foi  muito entusiasmante 

para a professora B e seus alunos, conforme depoimento  dado na entrevista: 

 

“ Quando tentei pela primeira vez trabalhar com meus alunos agrupados, o que antes 

eu achava que não deveria funcionar por estarem muito próximos; quero dizer que 

achava que tudo viraria conversa, mas isso não aconteceu. Esta simples mudança na 

maneira de trabalhar em aula mostrou ótimos resultados nos trabalhos e na 

participação, levando-me a  tentar mudar outras coisas na minha prática.”   

 

Percebi que a professora B, ao  adotar  uma outra  forma para  seu fazer 

pedagógico,  rompeu com a lógica tradicional da estrutura de algumas escolas, onde a 

movimentação e a ação dos alunos significam desordem, e não aprendizagem. 

 Pelo fato de poderem trabalhar em grupo, com liberdade para expressar sua 

idéias, os alunos da professora B passaram a demonstrar mais interesse e valorização 

pelo espaço da  sala de aula, originando “rumores” na escola. Os pequenos rumores  

gerados com a mudança no  trabalho começaram a ser comentados entre os demais 

alunos e  professores da escola. 

Os  alunos conviviam muito bem.  Havia  na sala um clima de amizade, embora 

muitas vezes eles se agitassem. Como os alunos  demonstravam sentir-se à vontade, 

opinavam muito sobre a condução das atividades.  

Considero que foi bastante importante ter acompanhado estas aulas, pois   

constatei a  forma integrada que a professora  adotou   para  trabalhar,  contextualizando  

os temas que apareciam a partir das propagandas. Os alunos participavam  ativamente, 

tendo todos os  seus comentários e intervenções aproveitados e anotados no quadro de 

giz, para  posteriormente tornarem-se  um texto. Entendemos que, dessa forma, os 

alunos eram  protagonistas na sala de aula, conforme conceito de  Lucarelli (1999). 

Também, durante o momento da merenda escolar, a professora B continuava a 

falar sobre o conteúdo que  estava sendo tratado, fazendo referência ao arroz e ao feijão 

presentes no cardápio daquela manhã. Como essa professora também merendava com o 

grupo, acompanhei  o  momento,  merendando com os alunos. A análise sobre  a  

postura da professora pode ser entendida como um “diálogo com a realidade” 

considerando as idéias de Demo (1993) e Freire (1997).  
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 Os comentários surgidos, a presença da  “pesquisadora” em  uma classe e as 

atitudes das outras  alunas-professoras,  tentando ressignificar os conteúdos 

apresentados no Curso de Pedagogia e buscar uma maneira de “fabricar artesanalmente 

os saberes” (conforme o conceito de Perrenoud, 1997), geraram curiosidade entre os 

demais  professores da escola. 

As alunas-professoras, fizeram os seguintes  comentários, numa entrevista no 

início do mês de junho referindo-se à  artesania dos saberes 

 

“Tentamos repetir o  que foi apresentado no Curso, adaptando para a idade dos 

alunos”(professora A). 

“Temos que verificar sobre o que dispomos na escola, para saber o que usar e como 

usar”(professora C). 

“Estou procurando algumas gravuras para ajudar a contar a história, os alunos 

menores gostam de ouvir histórinhas”(professora D). 

 

A atitude dessas alunas-professoras   parece demonstrar o envolvimento com o 

fazer  pedagógico e, também, a preocupação com a relação teoria-prática  a partir dos 

conteúdos apresentados no curso de Pedagogia. 

 Uma outra atitude docente que evidenciou a preocupação com o trabalho e com 

os alunos, mostrou-se  nos questionamentos que a professora B  expôs  em uma das  

entrevistas:  

  

“Como meus alunos serão tratados na série seguinte? Seu modo de trabalhar mais 

livre e participativo será aceito? Minhas colegas  aceitarão esse outro jeito de 

apresentar as possíveis respostas?”(professora B). 

 

 Essas situações,  comprovam  o pensamento de Cunha (1994-b) e Porto (2001-

a), quando nos apontam  a  importância de escolhermos o professor como   “ator 

especial”  na definição da prática pedagógica, pois ainda que não seja o único elemento 

significativo do processo, ele é o agente principal nas decisões na escola. 

 Para  Porto (op.cit.), quando o professor participa na busca de soluções e/ou 

mudanças na escola, ele avança para uma “reflexão ativa e consciente nas decisões-

ações”(p.220). Provavelmente, sem a  tomada de decisão das alunas-professoras, no 

sentido de redirecionar  suas práticas pedagógicas, não haveria a concretização do 
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trabalho em sala de aula e suas possíveis implicações na escola, no ambiente de 

trabalho.  

Em uma aula de geometria da professora B, ela comentou sobre as dúvidas que 

tinha sobre  um determinado  assunto, demonstrando para  os alunos que desconhecia  a 

temática, mas se propunha a pesquisar juntamente com eles.   Em sua fala, ela 

manifestou que: “quando não sabemos, perguntamos, não devemos é guardar dúvidas”. 

A professora D também, quando interrogada pelos alunos sobre uma notícia  

divulgada por uma rádio da cidade  sobre a doença “leptospirose”, falou o seguinte: 

 

“Gente, o que eu sei sobre esta doença é isso..., mas acho importante saber mais para 

evitá-la, por isso proponho que convidemos alguém da Secretária Municipal da 

Saúde para vir até nossa escola, nos explicar mais e melhor, e daí vocês podem 

explicar sobre a doença em casa  e  para os vizinhos, e cuidarem-se para não se 

contaminarem.” 

 

À preocupação com as incertezas, com o imprevisível na cultura atual esteve 

presente na fala das professoras, que demonstravam a necessidade de todos terem   uma 

postura  para “aprender a aprender”. Esta postura de aprender  permanentemente foi 

demonstrada para os alunos, conforme evidenciam as seguintes falas docentes: 

 

”Se não sabemos, vamos pesquisar” (professora A). 

“A gente não deve se assustar quando não sabe alguma coisa, tem que ir procurar, 

perguntar, sair atrás do que desconhecemos” (professora B).  

“Gente, nossa aula é um espaço para entender, perguntar sobre assuntos de dentro da 

escola e de fora. Quando não sabemos, devemos ir perguntar, e é bom perguntar para 

mais de uma pessoa, para compararmos as respostas e tentarmos uma conclusão”  ( 

professora C). 

 “Não podemos é ter medo do novo, do diferente” (professora D). 

 

Acreditamos que estas atitudes demonstram  uma quebra daquela imagem da 

escola tradicional, onde o professor  é  a fonte de todo saber e conhece sobre todos os 

assuntos. Parece-nos que estas professoras usavam outras  formas de se relacionarem 

com seus alunos, pois percebemos o respeito e  a preocupação em atender às dúvidas 

buscando respostas em fontes que estavam fora da própria estrutura escolar. 
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 Outra demonstração de que estas professoras  pautavam suas relações com os 

alunos no respeito aos seus ritmos e interesses de aprendizagens, foi  a adoção de idéias 

propostas pelos alunos, em substituição  ao conteúdo do livro didático. Parece-nos que 

esta atitude  rompeu com a  postura tradicional de seguir um único documento, uma 

única fonte de conhecimento, que no caso  não tinha significado para os alunos.   

Essa atitude  concretiza-se nos seguintes depoimentos: 

 

“... tenho feito muitas atividades  sugeridos pelos alunos, e que não estavam 

previstas no programa e não aparecem no livro didático”( professora A). 

“... tenho buscado sempre o que faz sentido para os alunos e com isso me afasto dos 

livros, mas percebi que a participação é maior na sala de aula”(professora  B). 

 

Nesses depoimentos também  percebemos a despreocupação com o cumprimento 

e com a ordem formal dos conteúdos dos programas. O que estava presente  era a 

preocupação com o significado das  informações  para os alunos. 

 A  exploração de outros caminhos pelas professoras parece-nos que reforça  a 

concepção que elas adquiriram de que o conhecimento é  construído e o conhecimento  

posto nos manuais chegou até nós porque em algum momento  respondeu a questões que 

existiam, o que não garante, que ainda  hoje, continue respondendo aos problemas 

atuais.  Os livros podem ser usados  como referência para outras buscas ou construções. 

A despreocupação relativa com o cumprimento do programa, a busca de 

significado dos conteúdos para os alunos, o incentivo à dúvida,  o conhecimento como  

construção, a valorização da participação dos alunos na sala de aula, percebidos nas 

práticas docentes e nas entrevistas com as professoras, ajudou-nos  a inferir a concepção 

de conhecimento delas. 

Corroborando esse entendimento Cunha (1998,p.88) aponta que “no paradigma 

de ciência denominado emergente, o conhecimento é processo, portanto não é absoluto 

nem acabado. É um elemento para ser superado. O desafio essencial é o de criar 

soluções, sentido em que  devem andar as aprendizagens”.  
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5.2.2 -  AS RELAÇÕES DAS PROFESSORAS COM SEUS COLEGAS 

 

 

Vimos que a relação entre  as professoras pesquisadas e destas com as demais 

professoras da escola  foi um diferencial que empolgou  nosso  trabalho. 

 As reuniões não previstas com todos os professores da escola foram 

significativas para a pesquisa. As alunas-professoras sentiram-se, de alguma forma, 

prestigiadas pelas colegas, vendo a aplicação dos conhecimentos teórico-práticos 

adquiridos com o Curso de Pedagogia. Os  encontros também despertaram o desejo em 

outros  professores  de continuarem seu processo de formação (formal ou 

informalmente) evidenciado através da formação de  grupos  e  do fortalecimento de  

idéias  nas reuniões. 

 A relação de trocas de conhecimentos  e de experiências, a reação positiva dos 

alunos, ou simplesmente o  bate-papo entre as professoras pesquisadas envolveu e 

motivou toda escola que acabou se colocando em busca e criando  um espaço para 

entender e/ou absorver a   proposta trabalhada. 

 Quando, nas reuniões, as quatro professoras pesquisadas  declararam gostar 

dessa forma de trabalho, as colegas sutilmente passaram a se envolver com a proposta. 

As respondentes declararam que: 

 

 “...assim é bom trabalhar...” (professora A). 

“Trabalhar juntas facilita muito, reforça alguns aspectos que antes eu não 

percebia.”(professora B). 

“É uma grande força trabalharmos juntas, a amizade e a confiança que se 

estabelecem  são excelente” (professora C). 

“É bom ter um apoio, reflete direto da melhoria do trabalha da gente” (professora 

D) 

 

Após uma reunião com todas as professoras, na qual   onde apresentamos  a 

proposta de trabalho e o material utilizado, o interesse  demonstrado  pelo grupo 

possibilitou a criação de um espaço onde os professores  trabalhavam,  conversando 

entre si  sobre as dúvidas e usando-as  como princípio pedagógico, permitindo-lhes  
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percorrer   caminhos para a construção do conhecimento, adquirindo condições de, 

também,  levarem seus alunos por esses caminhos. 

As reuniões para estudos, nome dado pelo grupo  a esse espaço de trabalho das 

professoras,  continuaram e tornaram-se muito agradáveis. O grupo resolveu transformar 

os encontros  em momentos de confraternização. Sempre tínhamos  um “chazinho”, um 

“bolinho”, ou uma “bolachinha”  oferecidos pela diretora da escola, que dava total apoio 

e participava das reuniões. Sua participação  foi considerada importante  pelas alunas-

professoras, conforme  transparece em suas  falas,  durante as entrevistas: 

  

“O que me gratifica é que além de ela apoiar, ainda participa das reuniões, 

trabalhando junto e perguntando como os alunos recebem o nosso 

trabalho”(professora B). 

“ A direção da escola é muito importante também; tem direções que podam muito o 

trabalho do professor”( professora C). 

“Já trabalhei em uma escola em que a diretora não deixava sair da cartilha, tinha que 

ser igualzinho ao que estava nos livros, aqui é que temos esta liberdade de fazer 

diferente”(professora D). 

 

 As  falas servem para reforçar a importância da  aprendizagem conjunta. Esse 

contexto gerou uma cumplicidade, porque “as pessoas não aprendem sozinhas, mas em 

comunhão”, e a busca da “solidariedade” como forma de ruptura para uma 

“emancipação”, pode parecer muito simples, ou tênue, mas  dá  às professoras um 

grande reforço, um ânimo para outras “lutas” na profissão, conforme aspectos 

enfatizados por Freire (1983) e Santos (1997, 2000).  

Como as reuniões aconteciam a partir das 16 horas, as famílias tinham que 

buscar seus filhos mais cedo. Em alguns casos, essa situação  gerava problemas devido 

ao  horário de trabalho das mães e dos pais, que normalmente  trabalham até às 18 horas. 

Ouvimos estas famílias  dizerem para a diretora que era importante que as professoras 

de seus filhos estivessem “estudando”, e passaram a não reclamar pelo fato de as 

crianças saírem mais cedo.   

Também quando chegávamos na escola, os familiares cumprimentavam e 

comentavam: “Está chegando a  professora”; “é essa aí que tá ensinando os professores da escola”.  

 Um outro comentário emocionante foi  o de uma avó de uma  aluna referindo-se 

à tarefa de casa: “Desse jeito eu sei fazer conta, até ajudei minha neta nos temas”.  Com estas 
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atitudes dos pais e avós percebemos o respeito à formação docente Nesse momento 

entendi o que Freire (1996)  quis dizer com “não fazer  simplismo, mas tornar simples”. 

A atitude das professoras, e o total apoio da direção para com o grupo de 

trabalho, parece-nos refletir uma mudança na forma de gestão da escola, bem como a  

preocupação que  levou as professoras à tomada de decisão, de comunicar aos colegas 

de outras escolas da rede municipal de ensino,  sua forma de trabalho. Nesta, o aluno 

participa   ativamente da aula, usa caminhos diferentes  dos que estão nos textos 

didáticos para resolver seus problemas, e estas maneiras diferenciadas de encontrar 

soluções  é apresentada para todos os alunos da turma.  

Encontramos em Santos (1995, p.56) os fundamentos para compreender essa 

situação. O  autor  chama atenção para as novas práticas democráticas, que geram a 

emancipação de grupos, anunciando que “... temos o direito de ser iguais sempre que a 

diferença nos inferioriza; temos o direito de ser diferentes sempre que a igualdade nos 

descaracteriza”.  

Contribuindo com esse enfoque de  Santos (op.cit.) sobre “o diferente”, 

D’Ambrosio (1997, p.31)  nos afirma que: “ O encontro com o diferente é o ponto de 

partida para você encontrar todos os outros diferentes”. 

 Se não formos capazes de trabalhar com as diferenças, diminuímos as 

possibilidades de conhecer outros caminhos, e mais, perdemos a possibilidade da 

reinvenção de outros modelos sociais e mesmo escolares, dificultando uma prática  

emancipatória,  libertadora,  transdiciplinar, conforme conceitos de Santos, Freire e 

D’Ambrosio (op.cit.).    

 

 

 

5.3 – A PRÁTICA DAS PROFESSORAS 

 

Como já foi apresentado, esta categoria não existe separadamente. Faz parte de 

um contexto que se iniciou durante a formação no curso de Pedagogia,  consagrou-se na 

sala de aula, firmou-se na escola e extrapolou-se para outras escolas pela jornada 

pedagógica. 

   Na maioria das vezes, observamos   os professores priorizando o aprendizado 

com significado para os alunos. Os exemplos  descritos, de atividades que se realizaram 
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nas  aulas, parecem demonstrar  a preocupação dos professores na busca da apropriação  

e/ou construção do conhecimento por parte dos alunos.  

 Sobre o episódio narrado durante a aula de geometria da professora B, onde 

alguns alunos  queriam trabalhar com  o formato das nuvens e das copas de árvores em 

vez do manuseio de  embalagens e a professora falou da existência de outras geometrias 

que permitiriam estudar estas formas não regulares (geometria dos fractais).  A 

pesquisadora, ao encontrar com a professora em entrevista,  perguntou  o que aconteceu, 

ao que a professora  respondeu:  

 

“Foi muito difícil tentar explicar para eles, até porque tem alguns termos que, para 

crianças da idade deles,  me parece difícil  falar. Mas procurei chamar a atenção de 

que,  embora eu não soubesse explicar bem para eles, era importante que soubessem 

que existe  muita coisa para ser estudada com esta outra geometria, pois ela é muito 

usada nas formas da natureza. Eles queriam saber sobre as curvas  malcomportadas 

de que eu falei para eles, usando o texto da internet como referência; acharam muito 

diferente o nome e queriam associá-lo com o comportamento dos alunos. Foi 

interessante o que um deles disse: professora, tem mais malcomportado do que  bem-

comportado  também  na natureza? Ao que eu respondi que  sim  pois concordo com a 

idéia do  meu aluno. E  daí fiquei pensando sobre muitas coisas que poderiam ser  

estudadas e conversadas  com eles sobre o tema” . 

    

O que parece  desvelar-se  com a fala da professora e dos alunos é  um processo 

de     construção  de conhecimento, no qual   alunos e professora compartilhavam a 

produção de um novo conhecimento (porque não havia sido pensado antes).  Ao 

pensarem juntos,  aprenderam e ensinaram, porém, cada um no exercício de seu papel. 

Ambos foram protagonistas no ensino e na aprendizagem. 

 A associação de idéias apresentada pelos alunos e pela professora sobre 

“comportamento”,  provavelmente  levou-os a realizarem  reflexões. Talvez fosse 

possível  aprofundar outras  questões  com alunos de faixa etária maior, pois  os  que 

levantaram está  questão estão na 4ª série e possuem em média dez anos. 

O episódio  da busca de informações sobre a geometria dos fractais, evidenciou 

que a participação dos alunos  pode ser um processo que leva  o professor  a procurar 

respostas ou caminhos que nem sempre estão disponíveis nos livros didáticos ou 
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programas. Com a participação dos alunos, as professoras sentiram a necessidade de se 

manterem  estudando. 

  As professoras apontaram que a preocupação com a atualização de 

conhecimentos  levou-as a outras aprendizagens,  tais como:  trabalhar com o 

imprevisto,  com o ainda não-pensado e com as diferenças dos grupos; buscar o trabalho 

coletivo; fazer trocas de informações e  dialogar com os colegas sobre sua prática diária. 

 Quando questionadas sobre como estavam as práticas docentes após o Curso de 

Pedagogia, as alunas-professoras assim se expressaram: 

 

“A teoria apresentada no curso de Pedagogia, ajudou a fundamentar a minha 

intuição; fui caminhando, descobrindo jeitos e fiquei surpresa ao ver que os alunos já 

davam respostas e eu não percebia. Muitas vezes fico farejando em sala de aula, 

tentando encontrar caminhos para o imprevisível .”(professora A) 

“A troca de informações ajuda a ganhar tempo para buscar outras informações. O 

que uma sabe,  passa adiante, e assim vamos indo. Com o grupo fazendo junto, temos 

reforço uma das outras e a crítica que pode vir não assusta tanto, pois tem mais 

gente fazendo.” (professora B ) 

“Hoje trabalhamos mais juntas e não temos vergonha de dizer ao colega  eu não sei. 

Parece que ficamos mais amigas e essa amizade facilita o trabalho.” ( professora C) 

“Quando uma colega me conta sobre o que aconteceu na sala dela, fico atenta para o 

que pode  acontecer na minha, com os meus alunos.” ( professora D) 

 

 As falas das professoras desvendam que o curso e a formação em serviço 

modificaram o cotidiano da escola e  suas práticas docentes, demonstrando que o 

envolvimento afetivo entre elas era um dos elementos motivadores para o trabalho 

coletivo.  

O trabalho  sobre  a construção do número,  a elaboração de cartazes com os 

alimentos,  a relação desses alimentos com o  cardápio da merenda escolar, a  discussão 

sobre  doenças noticiadas pelas emissoras de rádio e a busca de formas geométricas 

encontradas na natureza,  são exemplos de práticas pedagógicas contextualizadas na sala 

de aula a partir do dia-a-dia dos alunos,e ausentes  de grande parte dos livros didáticos.  

Na observação das professoras, o contexto em que os temas  podiam  estar 

inseridos foi sempre realçado; daí, talvez, provenha o entusiasmo dos alunos, traduzido 

pela maior participação destes  em sala de aula. As estratégias que as professoras 
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organizavam para desenvolver suas aulas eram elaboradas sempre no sentido de 

respeitar o ritmo das crianças, tornando-as sujeitos do processo de aprendizagem. 

Vimos a concretização dessas situações nos seguintes relatos: 

 

“O que vocês sugerem para trabalharmos:  questões relacionadas com a higiene 

pessoal?”  (professora A). 

“Por onde vamos começar a falar nesse assunto?” (professora B). 

“Apresenta  para teus colegas o jeito que tu usaste para resolver o problema” 

(professora C). 

“Podemos seguir adiante nesse assunto ou não” (professora D). 

 

Também acreditamos que para chegarem à condição apresentada nos 

depoimentos anteriores, as experiências no curso de formação foram importantes. Isso 

pode ser confirmado em alguns relatos das respondentes como: 

 

 “...algumas formas de trabalhar que eu acompanhei no curso de Pedagogia, eu 

trouxe para minha sala de aula; um exemplo disso  foi o trabalho em parceria das 

docentes” ( professora A).. 

“Sinceramente, era um trabalho muito frio, não em relação `a minha relação com as 

crianças, pois adoro meus alunos, mas no sentido dos conteúdos, os quais eram dados 

exatamente como se encontravam nos livros,  sem que eu me preocupasse em 

questionar se eles tinham alguma relação com a vida daquelas crianças. Hoje, em 

muitos momentos da sala de aula, abandono o livro e sigo trabalhando com as idéias 

das crianças” (professora B). 

...não conhecia muito sobre história da Educação e história da Matemática,  mas 

gostei de pensar sobre isso e também o desenrolar da história como um todo, contribui 

para entender e melhorar minha prática” (professora C). 

“Não tenho medo de dizer não sei isto ou aquilo, digo para os alunos que vou 

procurar e eles me ajudam; aprendi a me expressar melhor e assim também meus 

alunos se expressam mais, falam sem  medo”( professora D). 

 

 As falas das professoras A, B, C e D  parecem revelar que elas conseguiram 

compreender que para mudar sua prática  foi preciso uma ancoragem  em 

conhecimentos teóricos e que essas teorias têm um significado que pode ser vivenciado. 
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Ao vivenciarem as teorias,  valorizaram a formação recebida e perceberam  

possibilidades  de mudanças em suas  práticas. 

 Os momentos em  que se afastaram dos livros didáticos não significaram  

afastamento  da previsão dos programas, apenas que  não se deixaram aprisionar  por 

seus limites e, dessa forma,  entenderam que, mesmo por outros caminhos, foi possível  

realizar  aprendizagem  com seus alunos. 

Para  Porto (2001-b,p.227) os mecanismos de formação docente devem priorizar  

“práticas coerentes com o que se pretende implantar na sala de aula (...) pois não adianta 

discutir uma metodologia ou assunto se as professoras não tiverem vivenciado 

experiências neste sentido.” 

Também  o pensamento de Cunha (1998) ao apontar sobre o valor que os 

professores dão à prática docente como inspiração para a mudança, esteve presente  nos 

depoimentos das  professoras C e D, respectivamente: 

 

“Acho que estou construindo agora, literalmente; meu trabalho não é uma ida sem 

volta, é uma ida e volta. Minha prática, agora, está melhor; é bom gostar do que se 

está fazendo”.     

“Poder colocar na minha prática o que eu aprendi no curso, mostrou-me que eu 

entendi o que foi apresentado. Foi experimentando que eu percebi melhor o 

significado de muitos conteúdos”. 

  

A não separação entre a teoria e a prática vivenciada durante o curso de 

formação, a sinalização das referências utilizadas no mesmo, que ilustram ou apontam 

visões que as alunas-professoras  discutiram e questionaram durante o curso de 

Pedagogia foi e é, talvez, uma das contribuições relevantes desse processo de formação.  

Acreditamos que o curso de Pedagogia  foi um fator importante como processo 

de  formação em serviço, embora não sendo o único  desencadeador de mudanças nos 

alunos-professores. Outros fatores como vontade de trabalhar diferente e de qualificar-se 

profissionalmente,  colaboram para a formação destes professores.  

Pelo que relatamos até aqui, o que  pretendemos mostrar  com  essas análises é 

que acreditamos  que  alunos e  professores  foram  protagonistas  na aprendizagem e no 

ensino.  
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5.4 -  A INOVAÇÃO 

 

 

Desde já peço desculpas aos leitores pela repetição de alguns episódios que 

foram narrados nas categorias anteriores. O entrelaçamento dos fatos e as relações entre 

as categorias, dificulta uma separação mais clara  nesse processo de caracterização. 

A  categoria inovação  materializou-se, principalmente,  pelo interesse  e pelo 

envolvimento das alunas-professoras em questionar a forma tradicional como a  

Matemática era  ensinada.  O trabalho com a origem dos conteúdos matemáticos,  veio 

ao encontro dos  ensinamentos propostos no Curso de Pedagogia, para o qual  a 

concepção de inovar não consiste  em “rearranjo” dos conteúdos, mas em  

entendimento e  participação na construção  do conhecimento através da sua história e 

contextualização. 

 Uma  as evidências que  se caracterizaram como inovadoras,  está presente na 

fala da professora B,  quando questionada sobre o entendimento de sua prática depois 

do  Curso de Pedagogia:  

  

“Foi  difícil   romper   com  o  método  anterior,  mas  no  momento  que  eu via vocês  

(docentes Beatriz e Denise) trabalhando em parceria, discutindo sobre conteúdos 

que nossos pais aprenderam e que hoje ensinamos da mesma forma para nossos 

alunos, dava vontade de largar tudo e iniciar novamente. Daí vocês diziam: Vamos 

começar assim por quê? A gente tem que saber a razão pela qual quer mudar e o que 

vai nos amparar teoricamente  na mudança. Então, vamos buscar caminhos que não 

foram  ainda pensados, que muitas vezes estão bem próximos de nós, mas como não 

temos olhar crítico para percebê-los, usamos o mesmo modelo que vem no livro 

texto.” 

 

 A respondente revelou que ao conviver com situações  de aprendizagem 

diferenciadas das que estão presentes no modelo tradicional de ensino,  passou  a pensar 

sobre o modelo vigente e  a partir de então, percebeu  a possibilidade de romper com o 

mesmo. 

A ruptura com a forma tradicional levou à reconstrução das teorias estudadas, 

pensadas a partir da prática das alunas- professoras.  Os questionamentos sobre o 
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trabalho docente  foram a matéria prima,  a partir  da qual as alunas-professoras 

refletiram e levantaram hipóteses para a construção de uma proposta alternativa de 

trabalho docente.  

Nesse sentido, a pesquisadora entendeu que as práticas das professoras 

observadas, romperam com a lógica positivista de produção do conhecimento. Este 

aspecto se concretizou na seguinte declaração 

 

“ quando o aluno me diz: - Professora, eu fiz de outro jeito, olha aqui que não é 

igual ao seu; eu analiso e peço  que este aluno me explique o que fez. Se usou 

procedimento adequado e coerente. Então eu peço para que esse aluno vá ao quadro 

e escreva este novo jeito para seus colegas. Muitas vezes é muito simples a 

resolução, mas isto aumenta a auto-estima da criança e daí é uma corrida para o 

quadro; todos inventam  algum modo de fazer. Acredito  que, na verdade, o ganho é 

pela participação e motivação pela busca, porque eles se sentem maiores que o livro 

e, para o aluno,  isto é excelente”  (professora A)(grifo da pesquisadora). 

 

De acordo com  as idéias dos autores estudados, no depoimento da professora A, 

vemos várias perspectivas que identificam uma prática  rupturante (Santos, op.cit.): 

- a articulação de racionalidades que vão além da congnitivo-instrumental, 

quando ela declara que: “... isso aumenta a auto-estima da criança...o ganho é pela 

participação e motivação pela busca, porque eles se sentem maiores que o livro e, para o 

aluno isto é excelente”;  

-  o protagonismo que envolve novas configurações de poder, muda as relações 

entre base e permite decisões centrais na sala de aula, quando aluno diz: “...eu 

fiz de outro jeito...”,  

-  a vivência com o diferente no multiculturalismo, aberto a novas configurações 

de conhecimentos e tolerâncias , quando o aluno diz: “...olha aqui que não é igual 

ao seu...”;  

-  a possibilidade de os sujeitos manifestarem suas opiniões, quando a professora 

pede ao aluno: “...vá ao quadro e escreva este novo jeito para seus colegas”.  

 

Tentando aproximar, os depoimentos das  professora A e B quando se referem 

ao que “o aluno faz de forma diferente....”, e ao  “comportamento das curvas citado na geometria 

dos fractais e o comportamento das pessoas...”, percebemos   posturas  que evidenciam 
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práticas  que  foram  pensadas  em sala de aula, com a participação decisiva dos alunos.  

Não  foram resultado de  práticas sugeridas pela direção da escola e nem de práticas 

orientadas pela Secretaria de Educação.  

Por isso entendemos que não se tratavam de práticas docentes  pensadas do 

centro (simbolizado pela Secretaria de Educação) para a periferia (simbolizada pela sala 

de aula), mas sim discutidas no contexto da  classe o que  caracteriza  um aspecto da 

inovação,  proposta por Santos (1996/9). 

Os depoimentos  das professoras apresentados ao longo deste capítulo, 

demonstraram a  necessidade  de construção do coletivo, que caracterizamos  como 

ruptura com a forma tradicional do trabalho entre professores (Santos,1997,2000), 

materializado nas declarações: “é bom trabalhar juntas; uma ajuda a outra; parece que o 

trabalho agora esta mais completo; parece que ficamos mais amigas e essa amizade facilita o 

trabalho; com o grupo fazendo junto, temos reforço uma das outras e a crítica não assusta tanto.” 

A solidariedade presente no trabalho das professoras mostrou-se  propulsora  de 

uma prática inovadora; o apoio dos alunos, dos colegas de trabalho e da direção,  

ajudou-as a enfrentarem  as possíveis críticas. 

Também,  Porto (2001, p.235) aponta para  a  perspectiva  do coletivo, quando 

afirma que “o trabalho em parcerias colaborativas contribui para o processo de reflexão, 

autonomia, comunicação e melhoria nas relações, permitindo que o contexto 

sociopedagógico da escola esteja em discussão”. 

 Esta perspectiva  é reforçada pelo alcance que  teve junto aos  demais  

professores da escola,  que garantiram um espaço para reuniões de confraternização e  

de  estudos sobre temas do cotidiano dos alunos e dos professores. É possível afirmar 

que esta conquista do professorado,  provavelmente, conduzirá  a  outras  buscas e 

garantia de espaços no coletivo da escola. 

Procedimentos simples como a busca e a ocupação de espaços de discussão no 

coletivo da escola,  o apoio da direção  e as alterações no processo de avaliação foram 

interpretados como materializações de inovações no cotidiano escolar
12

. 

Trazendo  novamente  Santos (1997, p.18) para justificar  as análises realizadas, 

e  acreditando   nos  “sentidos inesgotáveis” da  prática, declaramos que foi gratificante  

pesquisar e encontrar os resultados  aqui descritos:  

                                                 
12 O processo de avaliação não foi alvo dessa pesquisa, mas manifestou-se em muitos depoimentos das 

alunas-professoras. Foi um tema muito discutido entre elas e sofreu modificações com o decorrer de 

nosso trabalho na escola.  
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“...a sala de aula tem de transformar-se ela própria  em campo de possibilidades  de 

conhecimento dentro do qual  há que optar. Optam os alunos tanto quanto os professores 

e as opções de uns e outros não têm de coincidir nem são irreversíveis. As opções não 

assentam exclusivamente em idéias já que as idéias deixaram de ser desestabilizadoras 

no nosso tempo. Assentam igualmente em emoções, sentimentos e paixões que 

conferem aos conteúdos curriculares sentidos inesgotáveis”.  

   

Certamente muito ainda há para se investigar e experimentar nesse  campo de 

possibilidade que é a sala de aula e, muito  ainda pode e será feito.  Temos a esperança 

que este relato possa de alguma forma trazer contribuições. 
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6.0– CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  “Somos o que fazemos, mas somos, 

principalmente, o que fazemos para mudar o 

que somos.” 

 

        Eduardo Galeano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

83 

 

 

 

Este relatório de pesquisa tem muito de subjetivo. É o  resultado da elaboração 

pessoal baseada na experiência  e nas relações  da realidade investigada. Como aponta 

Popkewitz (1995, p.49), “é preciso reconhecer que as palavras em si não têm qualquer 

significado intrínseco; só têm sentido em relação a outras palavras, a padrões sociais e a 

cenários institucionais”. 

As questões que balizaram essa investigação e  orientaram a escolha teórico-

metodológica, confirmaram o pressuposto de que é possível inovar na prática 

pedagógica e, por isso, acreditamos que os objetivos da pesquisa foram alcançados. 

Assim, pensamos  que se construiu um conhecimento que foi importante para  nós e 

pode ser válido para outros que tenham  responsabilidade de intervir no processo de 

formação de professores. 

Tentando organizar os elementos  coletados, percebemos que, quando as 

professoras   se referiam à prática  desenvolvida, mostravam-se mais tranqüilas e 

seguras.  A percepção de que o conhecimento não é algo acabado, mas um processo 

contínuo, interdisciplinar, histórico e construído permanentemente, conduziu às 

professoras a percepção de que o ato de ensinar  também pode ser construído.  

A percepção da  provisoriedade e a movimentação do conhecimento  foi uma 

condição importante para  mudanças na prática pedagógica. 

Quando as professoras  se referiam aos alunos e sua relação com eles,   

revelavam a valorização de todas as formas de participação dos alunos, além da 

percepção de que contribuíram para que eles (alunos) se sentissem mais seguros  e 

protagonistas de suas aprendizagens.  Elas procuravam   partir das experiências e/ou 

vivências dos alunos, mesmo que  essas  representassem  conhecimento do senso 

comum.   

Quando se referiam aos colegas, as observações e os depoimentos das 

professoras indicavam que essa relação era muito valorizada. Todos se viam como 

parceiros de uma  caminhada.   As experiências eram  respeitadas e valorizadas, 

servindo de  referência para o trabalho de outros colegas. A solidariedade, como 

compromisso pelo qual  as professoras  se ajudavam mutuamente,  revelou-se como 

propulsora de um trabalho inovador. 
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Quando se referiam à relação com os familiares dos alunos, os relatos e 

observações por nós  realizados,  evidenciaram  respeito mútuo, com aproximação entre  

pais, alunos,  professores e escola. Os familiares respeitavam  a busca de espaços pelos 

professores para se aperfeiçoarem, e os professores, por sua vez, buscavam melhorar  as 

condições de aprendizagem dos alunos. 

Quando se referiam à relação com a direção da escola, os depoimentos e as 

observações mostraram que existia um interesse desta em favorecer as práticas 

diferenciadas, que auxiliassem a aprendizagem dos alunos, e  em garantir a existência de 

espaço para os professores  fazerem trocas de experiências e  discutirem sobre possíveis 

alternativas para o trabalho na sala de aula. 

Quando se referem ao cumprimento dos programas, a preocupação maior era 

com o significado dos conhecimentos  e com as relações que deles podiam surgir, 

conferindo aos conteúdos curriculares os “sentidos inesgotáveis” ( conceitos 

apresentados por Santos op.cit). Dessa forma, não podemos considerar como 

irresponsabilidade dos professores,  o não-cumprimento dos  programas  na  íntegra. 

Quanto aos processos de avaliação, os comentários docentes e nossas 

observações demonstraram que a avaliação se tornou  mais ampla e flexível, 

acontecendo durante todo tempo, não só em momentos estanques (de provas). Os 

professores  buscaram formas contextualizadas para avaliar. A confiança  que os alunos 

depositavam nos professores, percebida durante as observações da pesquisadora, revelou 

a ausência de medo de punições. As trocas de informações entre as professoras, sobre os 

processos de avaliação, garantiram uma forma de cumplicidade entre elas, para tornarem 

este processo mais efetivo.  

E, neste momento, não sei o que me preocupa mais: se o ponto final desse 

capítulo ou se as inúmeras dúvidas que  ainda  persistem.  Sei que a dúvida, a incerteza, 

a insegurança, a consciência do meu  “ainda não saber” é que  me  convidam a 

investigar e, investigando, posso aprender algo que antes não sabia. 

Parte do entendimento desse fato, busco esclarecer  nos estudos da Física 

Quântica  em termos do princípio da incerteza (Heisenberg  e Bohr apud Capra, 1997). 

O  princípio da incerteza em sua versão mais simples,  assegura que é 

impossível medirem-se,  simultaneamente, a posição e a velocidade de uma partícula 

com precisão arbitrariamente alta. Por exemplo, se quisermos saber a posição e a 

velocidade de um elétron que gira em torno de um núcleo atômico, teremos de nos 

contentar com medidas de precisão limitada. E, o que é pior, quanto mais tentarmos 
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melhorar a precisão de uma das medidas, maior será o erro da outra. Daí a incerteza 

entre a posição e a velocidade.  

Heisenberg  e Bohr (op.cit)  apontam não ser possível observar ou medir um 

objeto sem nele interferir, sem o modificar, de tal forma que o objeto, exposto ao 

processo de observação ou medição, ao final já não é o mesmo. Na concepção quântica, 

a idéia de observação neutra não faz sentido: o resultado do experimento depende do 

observador. 

 A própria ação de observar muda o resultado obtido. Torna-se absolutamente 

inviável pensar na existência de uma realidade “lá fora”, existente por si própria. A 

realidade existe se observada.  A realidade existe se existe uma mente que a observa. 

Só há mundo físico se há consciência. 

Fazendo  uma analogia: nesta pesquisa, não apenas as professoras pesquisadas 

não são mais as mesmas.  Eu própria  não sou mais a mesma pessoa,  pois aprendi, com 

a prática investigativa, que estava  ajudando a influenciar e sendo  influenciada por ela. 

O sujeito interfere no objeto – ou seja, muda o mundo ao olhar para ele. Mais do que 

isso, não  pode nem ao menos  separar  sujeito e  objeto. Sujeito e objeto surgem juntos, 

como as mãos de M.C.Escher,  que desenham uma à outra. Uma ilusão, porque ambas 

se originam das mãos de Escher. (figura 9) 

 

 

 

 

 

 

 

Isto lembra uma concepção comum  nas grandes tradições de sabedoria oriental,  

a qual indica que todos os fenômenos têm origem numa mesma fonte.  Dentre  os 

avanços trazidos pela Física Quântica – dos componentes eletrônicos  às novas 

concepções – talvez um dos mais importantes seja a reabertura do diálogo da ciência 

com a ética, com  a arte e  com as tradições de sabedoria. Também é extremamente 

relevante a concepção de que se o mundo externo – incluídos seus sabores e dissabores 

– tem origem na consciência, então ele pode também  por nós ser mudado. 
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ROTEIRO PARA OBSERVAÇÃO  NA SALA DE AULA 

 

- Como o professor apresenta um assunto/conteúdo novo? Que “relações” faz 

com o contexto? 

- Como retoma um assunto anterior? Que “relações” faz com o contexto da 

turma? 

- O aluno participa da aula perguntando e/ou dando exemplos? 

- As intervenções/participações dos alunos são aproveitadas adequadamente (bem 

exploradas, mesmo que o aluno faça uma declaração/pergunta que pareça 

inadequada/ inconveniente/ ou fora do contexto)? 

- Se o aluno leva algum material/ou exemplo, como ele é aproveitado/explorado 

pelo professor? 

- O professor corrige as tarefas/tema para casa, dos alunos? 

- Quais as relações que o professor,  enquanto  “faz” a sua aula, estabelece: 

conversa com os alunos tentando uma “construção/produção” do conhecimento, 

ou simplesmente diz “ porque é assim”, “sempre foi assim”, “vai precisar para 

depois...” ? 

- Mostra caminhos para o aluno usar o que está sendo apresentado? 

- Ouve possíveis “histórias” que os alunos contam em sala de aula?  

- Outros elementos detectados no contexto da sala de aula... 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

 

- Como acontece a prática dos alunos-professores depois do curso de formação? 

- Em que medida a experiência de formação em serviço concorre para mudanças 

na prática docente? 

- Como o aluno-professor entendia e como entende, hoje, sua prática? 

- O aluno-professor acredita na possibilidade de ensinar Matemática inter-

relacionando com o contexto do aluno? 

- Como acontece a relação desse alunos-professores com seus colegas de trabalho 

acerca das inovações surgidas? 

- Que considerações gostarias de fazer? 
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Relatório do Ministério da Educação 

-  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 – Material  de  Geometria 
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