
ESTUDOS EM EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA: 

DAS PRÁTICAS ESCOLARES À 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Organizadores:
Gabriel de Oliveira Soares

Denise Ritter



ESTUDOS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: 
DAS PRÁTICAS ESCOLARES À FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES

Organizadores:
Gabriel de Oliveira Soares

Denise Ritter



FICHA CATALOGRÁFICA

DOI DO LIVRO: 10.48209/978-65-00-16553-1

1.ª Edição - Copyright© 2021 dos autores.

Revisão: Arco Editores



CONSELHO EDITORIAL

Msc. Ivanio Folmer - 
Universidade Federal de Santa Maria

http://lattes.cnpq.br/2379707211288456

Msc. Gabriella Eldereti Machado – 
Universidade Federal de Santa Maria

http://lattes.cnpq.br/5628308415823159

Msc. Jesica Wendy Beltrán -
UFCE- Colômbia

http://lattes.cnpq.br/0048679279914457

Dra. Fabiane dos Santos Ramos - 
Universidade Federal de Santa Maria

http://lattes.cnpq.br/0003382878348789

Dr. João Riél Manuel Nunes Vieira de 
Oliveira Brito -

 UAL -Lisboa- Portugal.
http://lattes.cnpq.br/1347367542944960

Msc. Rodrigo de Morais Borges – 
Universidade Federal de Santa Maria

http://lattes.cnpq.br/4696236455119397

 Dra. Alessandra Regina Müller Germani 
– Universidade da Fronteira Sul

http://lattes.cnpq.br/7956662371295912

Dra. Micheli Bordoli Amestoy –
 Universidade Federal de Santa Maria

http://lattes.cnpq.br/7865042624189677

Esp. Thais de Melo Amaral Machado – 
Universidade Federal de Viçosa

http://lattes.cnpq.br/2592090131289979

Dr. Everton Bandeira Martins – 
Universidade da Fronteira Sul

http://lattes.cnpq.br/9818548065077031

 Cássio Rodrigo Aguiar – 
Universidade Federal de Santa Maria

http://lattes.cnpq.br/5541624029364072

Dr. Erick Kader Callegaro Corrêa -
 Universidade Franciscana

http://lattes.cnpq.br/2363988112549627

 Dr. Pedro Henrique Witchs – 
Universidade Federal do Espírito Santo
http://lattes.cnpq.br/3913436849859138

Msc. Luiza Carbunck Godoi – 
Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul
http://lattes.cnpq.br/4447866451051627

Msc. Alberto Barreto Goerch – 
Universidade Franciscana

http://lattes.cnpq.br/7845816473131059

Dr. Mateus Henrique Köhler - 
Universidade Federal de Santa Maria

http://lattes.cnpq.br/5754140057757003

Msc. Yosani Morales Martínez - 
Universidade Federal de Santa Maria

http://lattes.cnpq.br/3656123692269129

Msc. Alisson Galvão Flores - 
Universidade Federal de Santa Maria

http://lattes.cnpq.br/1218196537137303



Dra. Liziany Müller Medeiros - 
Universidade Federal de Santa Maria

http://lattes.cnpq.br/1486004582806497

Dr. Camilo Darsie de Souza – 
Universidade de Santa Cruz do Sul

http://lattes.cnpq.br/4407126331414792

Murilo Vasconcelos Machado – 
PUC- Pelotas/RS

http://lattes.cnpq.br/606818103504319 7

Msc. João Felipe Llehmen – 
Universidade de Santa Cruz do Sul

http://lattes.cnpq.br/9018174122542310

Msc. Claudionei Lucimar Gengnagel – 
Universidade de Passo Fundo

http://lattes.cnpq.br/3676481979050032

Msc. Sandi Mumbach - 
Universidade Federal de Santa Maria

http://lattes.cnpq.br/0222637186466933

Esp. Ana Paula Visintainer Coelho - 
Universidade Federal de Santa Maria

http://lattes.cnpq.br/0410723770403484

Dra. Aline Ferreira Paim – 
Universidade Federal de Santa Maria

http://lattes.cnpq.br/5813893425276768

 Msc. Itagiane Jost - IFFar - São Vicente 
do Sul/RS

http://lattes.cnpq.br/7751407219167290

Msc. Flávio Cezar dos Santos 
-SMEDSC- Chapecó/sc

http://lattes.cnpq.br/4711802547326257

Msc. Gabriel de Oliveira Soares – 
Universidade Franciscana

http://lattes.cnpq.br/5182622667860285

Dr. Dioni Paulo Pastorio – 
Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul
http://lattes.cnpq.br/7823646075456872

Msc. Sara Beatriz Eckert Huppes - 
SEDUC/RS- Santa Maria/RS

http://lattes.cnpq.br/3412482515928321

Dra. Maria Cristina Rigão Iop – 
Universidade de Santa Cruz do Sul

http://lattes.cnpq.br/8028841762393298

Fagner Fernandes Stasiaki – 
Universidade Regional Integrada do Alto 

Uruguai e das Missões
http://lattes.cnpq.br/0614691997654146

Dr. Leonardo Bigolin Jantsch – 
Universidade Federal de Santa Maria

http://lattes.cnpq.br/0639803965762459

Dr. Leandro Antônio dos Santos - Univer-
sidade Federal de Uberlândia

http://lattes.cnpq.br/4649031713685124

Dr. Rafael Nogueira Furtado – 
Universidade Federal de Juiz de Fora

http://lattes.cnpq.br/9761786872182217



Msc. Adilson Cristiano Habowski – 
Universidade La Salle

http://lattes.cnpq.br/2627205889047749

Dra. Angelita Zimmermann – 
Universidade Federal de Santa Maria

http://lattes.cnpq.br/7548796037921237

Msc. Anísio Batista Pereira – 
Universidade Federal de Uberlândia

http://lattes.cnpq.br/5123270216969087

Esp. Dennis Soares Leite - 
Universidade Federal de São Carlos

http://lattes.cnpq.br/4205979645558904

Msc. Juliane Paprosqui Marchi da Silva- 
Universidade Federal de Santa Maria

http://lattes.cnpq.br/4553161791704500

Dra. Francielle Benini Agne Tybusch – 
Universidade Franciscana 

http://lattes.cnpq.br/4400702817251869

Msc. Martiéli de Souza Rodrigues - 
Universidade Federal de Santa Maria

http://lattes.cnpq.br/1460690648891778

Msc. Taciana Uecker – 
Universidade Federal de Santa Maria

http://lattes.cnpq.br/9050445553522704



APRESENTAÇÃO

Em nosso tempo, nunca foi tão mandatório pensar em possibilidades para ir 
além daquilo que conhecemos, daquilo que já vivemos, daquilo que pode ser 
repetido sem reflexão. A situação que vivemos exige que nos coloquemos 
frente ao contexto com nossa história como uma ferramenta para criar o pos-
sível – Fernanda Liberali, 2020.

 O ano de 2020 trouxe uma gama de reflexões sobre o papel da educação 

em nossa sociedade atual. Reflexões essas acompanhadas de muitos desafios para 

nós, professores. Mais do que nunca, foi necessário que pensássemos sobre nosso 

planejamento, atividades, tecnologias, etc.

 Quando propusemos esse livro, pensamos que através dele, poderíamos con-

tribuir para que docentes de todo o país conhecessem um pouco de experiências 

realizadas em outros contextos e que adaptassem para o seu próprio. Afinal, embora 

haja apenas uma pesquisa desenvolvida especificamente nesse período, acredita-

mos que muitos dos onze capítulos aqui apresentados podem servir de inspiração 

para tal.

 Cremos que a partir da leitura de uma coletânea de artigos como essa, será 

possível compreender um pouco mais da área de Educação Matemática, diferentes 

perspectivas de pesquisa que a compõem ou práticas realizadas sob essa perspecti-

va, buscando aprimorar nossa própria prática e colaborando para que outros profes-

sores também caminhem nessa direção.

 Sem mais delongas, passamos a apresentação dos trabalhos que compõem 

o livro “Estudos em Educação Matemática: das práticas escolares à formação de 

professores”, que com certeza, trazem experiências enriquecedoras a todos que se 

propuserem a ler. 

 Denise Ritter e Gabriel de Oliveira Soares no artigo “Pesquisa em Educação 
Matemática no Ensino Médio: um mapeamento no SIPEM (2010-2020)” investi-

garam o foco das pesquisas desenvolvidas sobre a Educação Matemática no Ensi-

no Médio apresentados no SIPEM nos últimos 10 anos. Para tanto foi realizado um 

mapeamento que possibilitou perceber que a maioria dos trabalhos publicados são 

da região Sudeste, o conteúdo mais explorado é o de funções e que a maioria das 

investigações tem como foco o contexto das políticas educacionais públicas.



 A pesquisa intitulada “A aproximação da família como um enfrentamento 
potente da violência na escola”, de Ana Lúcia Vila de Oliveira, discute sobre a 

importância da interação família e escola em todo o processo de escolarização do 

aluno, visando unir forças para o enfrentamento da violência no ambiente escolar. A 

autora destaca a importância da escola garantir a permanência das crianças e buscar 

incentivar os pais a se reconhecerem como um dos agentes principais na educação 

e na vida profissional de seus filhos, pois quanto maior a participação dos pais na 

escola, maior é a formalização das relações entre profissionais da educação e dos 

educandos, o professor tem maior possibilidade de trabalhar com o apoio dos pais e 

as crianças maiores possibilidade de absorver os conteúdos trabalhados em sala de 

aula.

 No artigo “O ensino de frações e a semiótica: objetivos e relações no pro-
cesso educativo da matemática”, de Alessandro Moura Costa, o autor apresenta 

os resultados obtidos em uma pesquisa sobre o ensino de frações, com alunos do 6º 

ano de uma escola estadual, utilizando-se para tanto dos conceitos de registros de 

representação semiótica, como procedimento metodológico. O autor conclui que o 

ensino de matemática deve pautar-se na variedade de representações de um objeto 

matemático e na possibilidade de trocar de representação sempre que necessário, 

pois somente por meio da mobilização dessas representações que o aluno poderá 

conhecê-lo e compreendê-lo.

 A pesquisa intitulada “Ensinando frações por meio do simulador “Associe 
frações PHET” de Vitor Franco Rodrigues, Priscila Dias de Souza Silva, Taís Santos 

Neves Carvalho, apresenta o relato da aplicação remota do simulador educacional 

“Associe Frações-PhET” no conteúdo de funções junto a alunos do 9º ano do Ensino 

Fundamental. Os autores verificaram que o uso do simulador estimulou a motivação 

do educando em participar da aula e possibilitou a revisão e o reforço do conteúdo, 

melhorando sua compreensão. 

 Em “Um olhar para a avaliação da aprendizagem na prática dos professo-
res de escolas públicas na Educação Básica” Leonor Fernanda Volpato de Moraes 

discute e analisa aspectos relevantes sobre avaliação, seus diferentes conceitos e 

pressupostos. A autora utiliza a História Oral como método de pesquisa e o Modelo 

dos Campos Semânticos como uma possibilidade refinada de leitura. A autora ressal-



ta que a avaliação revela ser um instrumento valioso no processo de ensino aprendi-

zagem, e se bem trabalhada, possibilita um possível diagnóstico do aluno sobre seus 

conhecimentos. Orienta os professores em verificar, refletir e tomar decisão em sua 

prática pedagógica, podendo haver uma melhora no processo de ensino e aprendi-

zagem.

 A pesquisa intitulada “Qual o ponto crítico? Um olhar sobre a prática de 
ensinaraprender matemática no ensino básico estadual do Paraná”, de Adriana 

Sbardelotto Di Domenico, Marcos Vinicius Pereira Ribeiro, Eduarda Leandra Sbarde-

lotto e Lilian de Souza Vismara teve por objetivo apontar os principais desafios que 

os professores de escolas públicas estaduais do Paraná enfrentam no processo de 

ensinaraprender matemática e aspectos das práticas docentes. Ao final do estudo, os 

autores constataram que a falta de um laboratório específico para o Ensino de Mate-

mática, a pouca formação continuada e o tempo curto destinado às horas-atividade 

dos professores são fatores que podem influenciar negativamente no processo de 

ensinaraprender.

 No artigo “Avaliações e a sala de aula de matemática”, de Leonor Fernanda 

Volpato de Moraes, a autora investiga a temática avaliação (tanto da aprendizagem 

quanto avaliações externas), a partir de entrevistas com quatro professores. Utili-

zando da História Oral como método de pesquisa, ela conclui que se faz necessário 

refletir sobre o ato de avaliar em Matemática, bem como sobre os efeitos das avalia-

ções externas em suas práticas profissionais.

 Em “O consumo de álcool entre jovens: uma proposta interdisciplinar”, 
Andressa Franco Vargas e Camila Dorneles da Rosa apresentam uma proposta de 

trabalho interdisciplinar a partir da temática do consumo de álcool entre os jovens, 

elencando conhecimentos oriundos das áreas de Biologia, Matemática, Química e 

Língua Portuguesa durante as etapas de seu desenvolvimento.

 Vartieli Lopes Viero, Juliana Gabriele Kiefer e Rita de Cássia Pistóia Mariani 

investigam, em “Prática letiva: um olhar para o PIBID Matemática/UFSM (2014-
2018)”, impressões sobre a prática letiva desenvolvida por bolsistas de iniciação à 

docência do projeto citado com vistas às aprendizagens profissionais. Através de 

uma análise de conteúdo realizada a partir de uma pergunta disponibilizada em um 



questionário, as autoras constataram que o espaço do PIBID vêm contribuindo com 

os estudantes a formar-se docentes, reafirmando seus efeitos positivos.

 Por fim, no relato “O estágio curricular obrigatório como possibilidade de 
ressignificar a prática docente: aprendizagem de funções de 1º grau no Ensino 
Fundamental”, Iris Tuty Dalcanale Araujo, Simone Catafesta, Fátima Peres Zago de 

Oliveira, Solange Aparecida de Oliveira Hoeller e Ruy Piehowiak relatam uma ex-

periência do estágio curricular supervisionado desenvolvida enquanto aluno de um 

curso de Licenciatura em Matemática. Ao final do capítulo, os autores destacam que 

esse período permitiu a compreensão de propostas que podem auxiliar professores 

e alunos a compreenderem melhor o conteúdo das funções e sua importância para 

aprendizagem.

 Agradecemos a todos aos autores que colaboraram para essa publicação e 

que 2021 nos permita caminhar cada vez mais, em busca de uma educação de qua-

lidade.

Gabriel de Oliveira Soares

Denise Ritter
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INTRODUÇÃO

 O Simpósio Internacional de Pesquisa em Educação Matemática (SIPEM) é 
uma reunião de pesquisadores brasileiros e estrangeiros que se dá na forma de um 
evento, com periodicidade trienal, organizado pela Sociedade Brasileira de Educa-
ção Matemática (SBEM) desde o ano 2000.

10.48209/978-65-00-16553-A

PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
NO ENSINO MÉDIO: UM MAPEAMENTO NO 
SIPEM (2010-2020)
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 Tem por finalidade a constituição de um espaço de diálogo entre pesquisadores 
da área de Educação Matemática em nosso país a fim de possibilitar conhecer o que 
se tem produzido e apontar novas direções e perspectivas na pesquisa em Educação 
Matemática (SBEM, 2000).
 Em sua primeira versão, foram constituídos dez grupos de trabalho (GT’s), sen-
do na mais recente, atualizados em quinze, apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 - Grupos de Trabalho

GT’s – 2000 GT’s – 2018

GT1 - Educação Matemática nas séries ini-
ciais do EF

GT1 - Matemática na Educação Infantil e nos 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental

GT2 - Educação Matemática nas séries fi-
nais do EF

GT2 - Educação Matemática nos anos finais 
do Ensino Fundamental e Ensino Médio

GT3 - Educação Matemática no Ensino 
Médio GT3 - Currículo e Educação Matemática

GT4 - Educação Matemática no Ensino         

Superior
GT4 - Educação Matemática no Ensino Supe-

rior

GT5 - História da Matemática e Cultura GT5 - História da Matemática e Cultura

GT6 - Educação Matemática: Novas Tec-
nologias e Educação à Distância

GT6 - Educação Matemática: novas tecnolo-
gias e educação a distância

GT7 - Formação de professores que ensi-
nam Matemática

GT7 - Formação de professores que ensinam 
Matemática

GT8 - Avaliação em Educação Matemática GT8 - Avaliação em Educação Matemática

GT9 - Processo Cognitivos e Linguísticos 
na Educação Matemática e

GT9 - Processos cognitivos e linguísticos em 
Educação Matemática

GT10 - Modelagem Matemática GT10 - Modelagem Matemática

GT11 - Filosofia da Educação Matemática

GT12 - Ensino de Probabilidade e Estatística
GT13 – Diferença, inclusão e Educação             

Matemática
GT14 – Didática da Matemática

GT15 – História da Educação Matemática

Fonte: SBEM (2000; 2018).

É importante ressaltar que esses GT’s constituem a atual organização dos GT’s 

da SBEM, apontando a relevância do evento para a pesquisa brasileira.

 Dessa forma, buscando refletir sobre as investigações realizadas no âmbito do 

Ensino Médio, etapa de ensino que tem características e especificidades bastante 
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demarcadas pelos sujeitos que o cursam, objetivou-se conhecer um pouco mais so-

bre o foco das pesquisas que foram apresentadas nesse evento a partir desse con-

texto.

 Assim, partindo da questão “Qual o foco das pesquisas desenvolvidas sobre 

a Educação Matemática no Ensino Médio apresentados no SIPEM nos últimos 10 

anos?”, foi organizado um estudo, do tipo mapeamento, que tem por objetivo investi-

gar o foco dos trabalhos desenvolvidos sobre a Educação Matemática no Ensino Mé-

dio que foram apresentados nesse evento. Como marcador temporal, optou-se por 

investigar as pesquisas realizadas nos últimos dez anos, apresentadas nas últimas 

três edições do SIPEM: 2012, 2015 e 2018.

 O SIPEM 2012 foi realizado em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e contou com 

a participação de 313 participantes inscritos; o SIPEM 2015 foi realizado na cidade 

de Pirenópolis, no estado Goiás, e teve 319 pesquisadores participantes e; o SIPEM 

2018 foi realizado na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, e contou com a participa-

ção de 365 investigadores (SBEM, 2012; 2015; 2018).

 Logo, considerando o SIPEM um evento relevante para a área, realizou-se 

uma pesquisa que permitiu categorizar e mapear, sistematicamente, os trabalhos 

apresentados nas últimas três edições do seminário, buscando identificar tendências 

temáticas, regiões do país e conteúdos abordados.

A MATEMÁTICA DO ENSINO MÉDIO
 
 O Ensino Médio é a etapa final da Educação Básica. Segundo a Lei de Diretri-

zes e Bases da Educação Nacional (LDB), essa etapa tem por finalidade aprofundar 

e consolidar os conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, possibilitando, 

dessa forma, o prosseguimento dos estudos; visa preparar o educando para a cida-

dania e para o trabalho de modo que seja capaz de continuar aprendendo e consiga 

se adaptar a diferentes situações; tem por intuito uma formação ética, o desenvolvi-

mento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; visa auxiliar os estudantes 

a compreender os fundamentos científicos e tecnológicos, aliando teoria e prática 

(BRASIL, 1996). 

No Ensino Médio, na área da Matemática, conforme a Base Nacional Comum 
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Curricular (BNCC) 

[...] os estudantes devem utilizar conceitos, procedimentos e estratégias não 
apenas para resolver problemas, mas também para formulá-los, descrever 
dados, selecionar modelos matemáticos e desenvolver o pensamento com-
putacional, por meio da utilização de diferentes recursos da área. (BRASIL, 
2018, p. 470). 

 Dessa forma, percebe-se a importância do professor utilizar diferentes recursos 

e estratégias para auxiliar os estudantes no seu desenvolvimento, na aquisição de 

competências e habilidades e na aprendizagem dos conceitos matemáticos. 

 Outro aspecto relevante dessa etapa é que os estudantes consigam aplicar os 

conhecimentos estudados em situações reais, visto que “[...] no Ensino Médio o foco 

é a construção de uma visão integrada da Matemática, aplicada à realidade” (BRA-

SIL, 2018, p. 518). 

 Diante desses aspectos, percebe-se a importância da etapa do Ensino Médio 

na formação dos estudantes, visando aprofundar os conhecimentos adquiridos no 

Ensino Fundamental, utilizando diferentes metodologias, recursos e estratégias para 

auxiliar os estudantes no desenvolvimento de habilidades, aquisição de conhecimen-

tos e aplicação destes em situações cotidianas. 

ASPECTOS METODOLÓGICOS

Esse estudo tem por objetivo investigar o foco dos trabalhos desenvolvidos 

sobre a Educação Matemática no Ensino Médio que foram apresentados no SIPEM 

no período de 2010 a 2020. Para tal, realizou-se um estudo qualitativo, de caráter 

bibliográfico do tipo mapeamento que, segundo Bortoncello e Franco (2001, p. 84), 

“compreende a leitura, seleção, fichamento e arquivo dos tópicos de interesse para 

a pesquisa em pauta, com vistas a conhecer as contribuições científicas que se efe-

tuaram sobre determinado assunto”.

Para tal, inicialmente, foram consultadas as páginas dos anais dos eventos em 

suas três edições compreendidas no período selecionado para a pesquisa: 2012, 

2015 e 2018.

Assim, foram baixados todos os trabalhos publicados no GT3 - Educação Ma-
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temática no Ensino Médio nas edições de 2012 e 2015 e, os trabalhos que foram 

desenvolvidos no âmbito do Ensino Médio do GT2 - Educação Matemática nos anos 

finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio na edição de 2018.

Após, foram lidos e sistematizados, dos quais elencamos três eixos de análise: 

regiões do país dos quais originam-se os trabalhos, conteúdos matemáticos mobili-

zados nos estudos e focos das pesquisas.

A análise, organizada por um viés interpretativo-descritivo, proporcionou cons-

truir um panorama do que tem sido publicado no evento para a temática proposta, 

além de mostrar dados qualitativos quanto às temáticas de pesquisa presentes.  

RESULTADOS

  Na Tabela 2 apresenta-se uma síntese da quantidade de trabalhos publicados 

nos últimos dez anos do SIPEM e também a quantidade de trabalhos publicados nos 

GT’s que envolvem o Ensino Médio. 

Tabela 2 - Quantidades de trabalhos publicados no SIPEM nos últimos 10 anos

Ano do SIPEM Quantidade total de 
trabalhos publicados

Quantidade de traba-
lhos publicados no GT 

Ensino Médio

% dos trabalhos 
publicados pelo 
GT Ensino Médio

2012 154 9 5,84%

2015 169 10 5,91%

2018 428 10 2,33%

Fonte: elaborado pelos autores com base nos dados coletados.

 

 Ressalta-se que em 2018, o GT do Ensino Médio foi substituído pelo GT Edu-

cação Matemática nos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Pode-se 

perceber que neste ano, a porcentagem de trabalhos publicados no GT Ensino Mé-

dio em relação a quantidade total de trabalhos publicados no evento diminuiu muito. 

Percebe-se ainda que 2015 foi o ano em que o GT do Ensino Médio atingiu o maior 

percentual de trabalhos dentre as publicações dos últimos dez anos do SIPEM. 

 A análise das publicações, possibilitou identificar as regiões e estados de ori-

gem dos pesquisadores que publicaram trabalhos sobre o ensino de Matemática no 
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Ensino Médio nos últimos dez anos. 

 A Tabela 3 apresenta a distribuição das publicações dos últimos dez anos do 

SIPEM, dos trabalhos relacionados ao eixo destinado ao Ensino Médio. 

Tabela 3 - Regiões e estados oriundos das publicações

Região/País Estado/País Quantidade Total %

Sudeste
São Paulo 12

16
40,01%

Minas Gerais 3 10%
Espírito Santo 1 3,33%

Nordeste
Bahia 1

3
3,33%

Pernambuco 1 3,33%
Rio Grande do Norte 1 3,33%

Sul Rio Grande do Sul 2 3 6,67%
Paraná 1 3,33%

Centro-Oeste Mato Grosso do Sul 2 2 6,67%
Nordeste e Sudeste Ceará e São Paulo 1 1 3,33%

Sul e Sudeste Santa Catarina e Espírito Santo 1 1 3,33%

Sudeste e Centro-Oeste São Paulo e Mato Grosso do 
Sul

2 2 6,67%

Sudeste e Angola Minas Gerais e Angola 2 2 6,67%
Total 30 30 100%

Fonte: elaborado pelos autores com base nos dados coletados. 

Ressalta-se que um dos autores pertence a duas instituições de estados dife-

rentes, dessa forma, a quantidade de estados dos participantes é maior que a quan-

tidade de trabalhos.

Destaca-se ainda que a região Norte não está presente na tabela pois não pos-

sui trabalhos publicados no eixo referente ao Ensino Médio nos últimos dez anos do 

SIPEM. Dessa forma, o eixo referente às pesquisas desenvolvidas no Ensino Médio 

carece de trabalhos da região Norte do Brasil. 

A região que possui a maior (53,34%) concentração de trabalhos é a Sudeste, 

tendo destaque nessa região o estado de São Paulo com 40,01% das produções e o 

estado de Minas Gerais com 10% das publicações. 

Outro aspecto relevante, são as parcerias desenvolvidas por pesquisadores de 

diferentes regiões e estados, como é o caso do Sudeste e Centro-Oeste com dois 

trabalhos (6,67%) - estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul; Nordeste e Sudeste 
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possuem um trabalho (3,33%) - estados do Ceará e São Paulo; Sul e Sudeste tam-

bém possuem um trabalho (3,33%) - estados de Santa Catarina e Espírito Santo. A 

região Sudeste também realizou uma parceria a nível internacional com o país de 

Angola, sendo fruto dessa parceria dois trabalhos (6,67%) - Minas Gerais e Angola 

publicados no eixo do Ensino Médio nos últimos dez anos do SIPEM. 

Na Tabela 4 é possível visualizar os conteúdos matemáticos abordados nas 

publicações analisadas. 

Tabela 4 - Conteúdos matemáticos abordados nas publicações

Conteúdo
Quantidade de       

  trabalhos
Quantidade de traba-

lhos (%)
Cálculo 1 3,23%

Estatística 2 6,45%
Frações 1 3,23%
Funções 8 25,80%

Geometria 4 12,90%
Matemática Financeira 2 6,45%
Números complexos 1 3,23%

Progressões 1 3,23%
Sistemas lineares 1 3,23%

Não explicitam o conteúdo abordado 10 32,25%
Total 30 100%

Fonte: elaborado pelos autores com base nos dados coletados.

         Ressalta-se que em dois trabalhos foi abordado mais de um conteúdo, dessa 
forma, a quantidade de conteúdos é maior que a quantidade de trabalhos analisados. 

O conteúdo de Funções é o mais (25,80%) abordado dentre as pesquisas de-
senvolvidas no Ensino Médio nos últimos dez anos do SIPEM. Em segundo lugar 
está a Geometria com 12,90%. Os conteúdos de Estatística e Matemática Financeira 
são abordados em 6,45% dos trabalhos analisados. Com um percentual menos ex-
pressivo (3,23%) aparecem os conteúdos de Cálculo, Frações, Números Complexos, 
Progressões e Sistemas Lineares. Em uma quantidade expressiva das publicações 
analisadas (32,25%) não foi possível identificar o conteúdo matemático abordado, 
pois estes trabalhos não o explicitam. Dessa forma, percebe-se que vários conteú-
dos, como por exemplo, matrizes, não são abordados nas publicações analisadas 
e vários trabalhos desenvolvem pesquisas sem explicitar na escrita dos artigos os 



20 21

conteúdos matemáticos trabalhados. Além disso, em alguns trabalhos foram aborda-
dos conteúdos que não fazem parte da ementa do Ensino Médio, como é o caso do 
conteúdo de frações.

Por fim, são apresentados os focos temáticos das pesquisas, sistematizados 

por meio da Tabela 5.

Tabela 5 - Focos temáticos dos trabalhos

Foco Temático N° Subfocos N° Pesquisadores

Estudos e reflexões sobre con-
cepções, crenças, formação, 

prática, saberes e o desenvolvi-
mento profissional do professor

04 
(13,79%)

Formação Conti-
nuada de Profes-

sores
04

Maciel (2012); Oliveira 
e Silva (2015); Silva, 

Panossian e Mocrosky 
(2018); Lima e Borba 

(2018).

Estudos sobre a utilização de 
estratégias, recursos e materiais 

que contribuam para a prática 
docente no Ensino Médio

09 
(31,04%)

Utilização de sof-
twares e tecnolo-

gias digitais
02

Oliveira, Miranda e Lau-
dares (2012); Gonçalves 

e Lima (2018).

Aplicação, vali-
dação e análise 
sobre produtos 

educacionais (ob-
jetos de aprendi-
zagem, trajetórias 
de aprendizagem, 

etc.)

04

Rosenbaum (2012); Pinto 
e Ludares (2015); Kaiber 
(2018); Bastos, Galvão e 

Souza (2018).

Análise de práti-
cas balizadas por 
tendências meto-
dológicas para o 
ensino de Mate-

mática (Resolução 
de Problemas e 

Modelagem Mate-
mática)

03
Ninow e Kaiber (2015); 

Costa (2018); Laudares e 
Cunha (2018).
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Estudos que tratam do Ensino 
Médio no contexto das políticas 

educacionais públicas

10 
(34,48%)

Estudos            re-
lacionados ao          

currículo do    En-
sino Médio (nos 

documentos e pra-
ticado)

06

Silva (2012); Pires 
(2012); Costa e Santos 
(2012); Gonçalves e Pi-

res (2015); Duli e Carrião 
(2015); Godoy e Santos 

(2015).

Análises de       li-
vros didáticos do 

Ensino Médio
03

Gonçalves, Lima e Kar-
rer (2015); Lima (2015); 
Gentil, Amaral-Schio e 

Potyrala (2018).

Estudos relaciona-
dos às Feiras de 

Matemática
01 Sá, Gonçalves e Turi 

(2018).

Estudos relacionados à 
aprendizagem de estudantes 

do Ensino Médio
05 

(17,25%)

Estudos re-
lacionados à 

aprendizagem, 
dificuldades e 

conhecimentos 
prévios dos estu-

dantes

03
Pompeu (2012); Silva 

e Perovano (2012); 
Ribeiro e Traldi Júnior 

(2012).

Estudos relacio-
nados à aprendi-
zagem sob uma 
perspectiva teó-
rica (Registros 
de Representa-
ção Semiótica)

02
Lucas e Gualandi 

(2015); Abrantes, Mo-
rais e Barros (2018).

Contribuições das pesquisas 
para o contexto de investiga-

ção no Ensino Médio
01 

(3,44%)

Mapeamento 
dos trabalhos 
publicados so-
bre análises de              
livros didáticos 

do Ensino Médio

01 Januário e Pires 
(2015).

Fonte: elaborado pelos autores com base nos dados coletados.

 Elaborada a partir do mapeamento, a Tabela 5 traz a categorização proposta 

para os 29 trabalhos analisados neste estudo, divididos em cinco grandes focos te-

máticos e dez subfocos. A partir desta, é possível observar que dois eixos apresen-

tam grande relevância no que tangem à pesquisa sobre Educação Matemática no 

Ensino Médio: Estudos sobre a utilização de estratégias, recursos e materiais que 

contribuam para a prática docente no Ensino Médio e Estudos que tratam do Ensino 

Médio no contexto das políticas educacionais públicas.
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As pesquisas do foco temático Estudos que tratam do Ensino Médio no con-

texto das políticas educacionais públicas (34,48%), eixo com o maior número de tra-

balhos, se desenvolveram no âmbito de analisar, principalmente, o currículo escolar 

do Ensino Médio, seja ele o currículo proposto ou o praticado em sala de aula. Além 

disso, a análise de livros didáticos foi um tipo de estudo encontrado, o que nos leva a 

crer que esses materiais podem ter influência no ensino e na aprendizagem no coti-

diano escolar. Ademais, havia um trabalho focado nas Feiras de Matemática, que são 

um evento voltado à divulgação de estudos da área por estudantes do Ensino Médio. 

As feiras são uma tendência emergente, e é possível que comecem a aparecer em 

trabalhos a partir dessa última edição.

 Os estudos categorizados no foco temático Estudos sobre a utilização de estra-

tégias, recursos e materiais que contribuam para a prática docente no Ensino Médio 

(31,04%) trazem principalmente, considerações sobre a aplicação de algum recurso 

em uma experiência docente. Há uma variedade grande de objetos utilizados nas 

pesquisas: objetos de aprendizagem, softwares, trajetórias de aprendizagem, meto-

dologias para o ensino de Matemática, etc., o que nos leva a compreender que há 

uma preocupação dos pesquisadores com o ensino e a aprendizagem por meio de 

recursos, tecnologias e com abordagens de ensino inovadoras. Entretanto, pode-se 

perceber, por exemplo, um número bastante pequeno de trabalhos que exploram as 

tecnologias nessa etapa de ensino. Considerando documentos como a BNCC, que 

norteiam a educação brasileira, e pesquisas como a de Seibt (2019), nos quais indi-

cam a necessidade de inserir a cultura digital na escola, essa é uma carência ainda 

presente na pesquisa na área.

 Do total de trabalhos elencados para a análise, 17,25% se enquadram no foco 

temático Estudos relacionados à aprendizagem de estudantes do Ensino Médio que, 

com certeza, é uma grande preocupação dos pesquisadores na área da Educação 

Matemática. Entretanto, apenas 3 trabalhos discutiram a aprendizagem, as dificulda-

des e os conhecimentos prévios dos estudantes de uma maneira mais ampla. Outros 

dois, tiveram um caráter teórico em sua análise, trazendo a Teoria dos Registros de 

Representação Semiótica para balizar suas conclusões. Entretanto, refletindo a par-

tir de pesquisas como as de Soares, Vargas e Leivas (2020, p. 21), ao investigarem 

as percepções sobre a Matemática de estudantes do Ensino Médio e identificarem 
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que muitos têm uma “visão um pouco negativa sobre ela, de modo que a têm como 

algo que exige bastante conhecimento e causa medo”, talvez seja necessário investir 

mais em propostas que não só identifique esses conhecimentos prévios e fatores que 

interferem na aprendizagem, mas também contribuam na superação de dificuldades.

 Um foco temático que surpreendeu com uma quantidade pequena de trabalhos 

foi o Estudos e reflexões sobre concepções, crenças, formação, prática, saberes e o 

desenvolvimento profissional do professor (13,79%), com apenas quatro trabalhos. 

Todos os trabalhos focaram na formação continuada de professores que ensinam 

matemática, trabalhando aspectos relacionados à conteúdos matemáticos e na su-

peração de fragilidades no processo de ensino. Esse foi um dado surpreendente por 

entender-se que a formação de professores necessita olhar para a possível atuação 

profissional dos mesmos, sendo o Ensino Médio, um desses locais. Acredita-se ser 

necessário refletir acerca dos alunos dessa etapa do ensino, quais seus anseios, 

desejos; que diferenças há ao ensinar alunos do Ensino Fundamental e do Ensino 

Médio; conhecer e repensar estratégias de ensino voltadas à idade escolar desses 

estudantes; etc. 

 O foco temático com menor número de publicações foi o intitulado Contribui-

ções das pesquisas para o contexto de investigação no Ensino Médio (3,44%), com 

apenas um trabalho que realiza um mapeamento de pesquisas que têm o livro didá-

tico do Ensino Médio como objeto de estudo. Assim como esse estudo, trabalhos de 

revisão podem contribuir para entender o que se tem produzido e dar novas perspec-

tivas de pesquisa na área.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

 Esse estudo teve como objetivo investigar o foco dos trabalhos desenvolvidos 

sobre a Educação Matemática no Ensino Médio que foram apresentados no SIPEM, 

no período de 2010 a 2020. Para tal, realizou-se um mapeamento das publicações 

disponíveis online nos anais do evento.

 Constatou-se que apenas 3,86% do total de trabalhos apresentados nas três 

edições do evento se relacionavam com a temática analisada. Esse é um dado rele-

vante pois mostra que, embora sejam realizadas pesquisas na Educação Básica, o 
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Ensino Médio ainda é uma etapa pouco explorada.

 Ademais, a maioria dos trabalhos publicados nesse GT são oriundos da região 

Sudeste (16) evidenciando que pode-se conhecer mais sobre esse nível de ensino 

em outras regiões do país. Além disso, o conteúdo de funções foi o mais explorado 

pelos pesquisadores em seus estudos (8), o que já era esperado, tendo em vista que 

esse conteúdo está presente no currículo do Ensino Médio e também por ser consi-

derado um dos mais importantes da Matemática, tendo seus aspectos mais simples 

presentes nas noções mais básicas desta ciência, como por exemplo, na contagem 

(MENNA BARRETO, 2007). 

Quanto aos focos temáticos, percebeu-se que houve uma grande predominân-

cia de investigações que tem como foco o contexto das políticas educacionais públi-

cas. Acredita-se que essa predominância possa ter influenciado a criação de um GT 

específico sobre currículo na última edição do evento, mostrando a abrangência da 

Educação Matemática como área de pesquisa.

Por fim, é interessante revisitar os focos temáticos pouco explorados: Estudos 

e reflexões sobre concepções, crenças, formação, prática, saberes e o desenvolvi-

mento profissional do professor; Estudos relacionados à aprendizagem de estudan-

tes do Ensino Médio e Contribuições das pesquisas para o contexto de investigação 

no Ensino Médio. Ao fazer isto, é possível vislumbrar novos caminhos e perspectivas 

para a pesquisa em Educação Matemática que envolvem o contexto do Ensino Mé-

dio.

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoa-

mento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 

001.

REFERÊNCIAS

BERTONCELLO, N. M. F.; FRANCO, F. C. P. Estudo bibliográfico de publicações 
sobre a atividade administrativa da enfermagem em saúde mental. Rev. Latino-Am. 
Enfermagem, v. 9, n. 5, p. 83-90,  set.  2001.



26

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. 2018. Dispo-
nível em: <http:// basenacionalcomum.mec.gov.br>. Acesso em 20 nov. 2020.

BRASIL. LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996. Estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
leis/l9394.htm>. Acesso em: 02 dez. 2020.

MENNA BARRETO, M. Matemática e educação sexual: modelagem do fenômeno 
da absorção/eliminação de anticoncepcionais orais diários. 2007. 215f. Dissertação 
(Mestrado em Ensino de Matemática) - UFRGS, Porto Alegre, 2007.

SBEM. I Simpósio Internacional de Pesquisa em Educação Matemática. 2000. 
Disponível em: <http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/files/sipemI.pdf>.
 Acesso em: 01 dez. 2020.

SBEM. Boletim temático: divulgação do relatório do V Seminário Internacional de 
Pesquisa em Educação Matemática. 2012. Disponível em: <http://sbem.iuri0094.
hospedagemdesites.ws/sbembrasil/images/Boletim%2019.pdf>. Acesso em: 01 dez. 
2020.

SBEM. VI Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática - Rela-
tório. 2015. Disponível em: <http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/sbembra-
sil/images/arquivos/relatorio_visipem.pdf>. Acesso em: 01 dez. 2020.

SBEM. VII Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática. 2018. 
Disponível em: <http://www.sbemparana.com.br/eventos/index.php/SIPEM/VII_SI-
PEM/schedConf/presentations>. Acesso em: 01 dez. 2020.

SEIBT, I. P. S. BNCC- Base Nacional Comum Curricular: a abordagem da tecno-
logia da informação e comunicação (TIC’s) nas séries finais do ensino fundamental. 
2019. 43f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Mídias na Educa-
ção) - UFGRS, Porto Alegre, 2019. Disponível em: <https://www.lume.ufrgs.br/hand-
le/10183/200569>. Acesso em 10 dez. 2020.

SOARES, G.; VARGAS, A.; LEIVAS, J. Percepções e sentimentos de alunos do En-
sino Médio  à Matemática. Boletim Cearense de Educação e História da Mate-
mática, v. 7, n. 19, p. 5 - 23, 11 abr. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.30938/
bocehm.v7i19.2927>. Acesso em 10 nov. 2020.

REFERÊNCIAS UTILIZADAS NO MAPEAMENTO
ABRANTES, W. G. B.; MORAIS, T. M. R.; BARROS, L. G. X. de. Um olhar sobre a 
face oculta dos Registros de Representação Semiótica envolvendo Sistemas Linea-
res. In: Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática, VII, 2018, 
Foz do Iguaçu. Anais... Foz do Iguaçu: 2018. Disponível em: <http://www.sbempara-

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/files/sipemI.pdf
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/sbembrasil/images/Boletim%2019.pdf
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/sbembrasil/images/Boletim%2019.pdf
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/sbembrasil/images/arquivos/relatorio_visipem.pdf
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/sbembrasil/images/arquivos/relatorio_visipem.pdf
https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/200569
https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/200569
https://doi.org/10.30938/bocehm.v7i19.2927
https://doi.org/10.30938/bocehm.v7i19.2927
http://www.sbemparana.com.br/eventos/index.php/SIPEM/VII_SIPEM/paper/view/654/455


26 27

na.com.br/eventos/index.php/SIPEM/VII_SIPEM/paper/view/654/455>.  Acesso em: 
25 out. 2020.

BASTOS, L. C.; GALVÃO, M. E. E. L.; SOUZA, V. H. G. de.  Contribuições da Geome-
tria Dinâmica na introdução ao estudo da perspectiva para alunos do Ensino Médio. 
In: Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática, VII, 2018, Foz do 
Iguaçu. Anais... Foz do Iguaçu: 2018. Disponível em: <http://www.sbemparana.com.
br/eventos/index.php/SIPEM/VII_SIPEM/paper/view/402/288>. Acesso em: 21 out. 
2020.

COSTA, F. de A.  Os fenômenos periódicos nas Funções Trigonométricas: uma se-
quência didática com a bicicleta. In: Seminário Internacional de Pesquisa em Educa-
ção Matemática, VII, 2018, Foz do Iguaçu. Anais... Foz do Iguaçu: 2018. Disponível 
em: <http://www.sbemparana.com.br/eventos/index.php/SIPEM/VII_SIPEM/paper/
view/583/293>. Acesso em: 24 out. 2020.

COSTA, J. C. O.; SANTOS, V. de M.  O currículo de Matemática para o Ensino Médio 
frente à diversidade de caminhos formativos. In: Seminário Internacional de Pesqui-
sa em Educação Matemática, V, 2012, Petrópolis. Anais... Petrópolis: 2012. Dis-
ponível em: <http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/files/v_sipem/PDFs/GT03/
CC89804600820_A.pdf>. Acesso em: 15 out. 2020.

DULI, J. L. B.; CARRIÃO, A. O Ensino de Matemática Prescrito e o Praticado em An-
gola. In: Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática, VI, 2015, Pi-
renópolis. Anais... Pirenópolis: 2015. Disponível em: <http://sbem.iuri0094.hospeda-
gemdesites.ws/anais/visipem/anais/story_content/external_files/O%20ENSINO%20
DE%20MATEM%C3%81TICA%20PRESCRITO%20E%20O%20PRATICADO%20
EM%20ANGOLA.pdf>. Acesso em: 18 out. 2020.

GENTIL, L. A.; AMARAL-SCHIO, R. B.; POTYRALA, S. B. Geometria Euclidiana Es-
pacial: interlocução entre a formação de professores e a sala de aula. In: Seminá-
rio Internacional de Pesquisa em Educação Matemática, VII, 2018, Foz do Iguaçu. 
Anais... Foz do Iguaçu: 2018. Disponível em: <http://www.sbemparana.com.br/even-
tos/index.php/SIPEM/VII_SIPEM/paper/view/669/456>. Acesso em: 22 out. 2020.

GODÓI, E. V.; SANTOS, V. de M. Os Lugares Privilegiados das Disciplinas Escolares. 
In: Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática, VI, 2015, Pirenó-
polis. Anais... Pirenópolis: 2015. Disponível em: <http://sbem.iuri0094.hospedagem-
desites.ws/anais/visipem/anais/story_content/external_files/OS%20LUGARES%20
PRIVILEGIADOS%20DAS%20DISCIPLINAS%20ESCOLARES.pdf>. Acesso em: 19 
out. 2020.

GONÇALVES, H. J. L.; PIRES, C. M. C. Meta-Análise de Estudos Comparativos so-
bre Currículos de Matemática Latino-Americanos. In: Seminário Internacional de Pes-
quisa em Educação Matemática, VI, 2015, Pirenópolis. Anais... Pirenópolis: 2015. 

http://www.sbemparana.com.br/eventos/index.php/SIPEM/VII_SIPEM/paper/view/654/455
http://www.sbemparana.com.br/eventos/index.php/SIPEM/VII_SIPEM/paper/view/402/288
http://www.sbemparana.com.br/eventos/index.php/SIPEM/VII_SIPEM/paper/view/402/288
http://www.sbemparana.com.br/eventos/index.php/SIPEM/VII_SIPEM/paper/view/583/293
http://www.sbemparana.com.br/eventos/index.php/SIPEM/VII_SIPEM/paper/view/583/293
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/files/v_sipem/PDFs/GT03/CC89804600820_A.pdf
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/files/v_sipem/PDFs/GT03/CC89804600820_A.pdf
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/anais/visipem/anais/story_content/external_files/O%20ENSINO%20DE%20MATEM%C3%81TICA%20PRESCRITO%20E%20O%20PRATICADO%20EM%20ANGOLA.pdf
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/anais/visipem/anais/story_content/external_files/O%20ENSINO%20DE%20MATEM%C3%81TICA%20PRESCRITO%20E%20O%20PRATICADO%20EM%20ANGOLA.pdf
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/anais/visipem/anais/story_content/external_files/O%20ENSINO%20DE%20MATEM%C3%81TICA%20PRESCRITO%20E%20O%20PRATICADO%20EM%20ANGOLA.pdf
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/anais/visipem/anais/story_content/external_files/O%20ENSINO%20DE%20MATEM%C3%81TICA%20PRESCRITO%20E%20O%20PRATICADO%20EM%20ANGOLA.pdf
http://www.sbemparana.com.br/eventos/index.php/SIPEM/VII_SIPEM/paper/view/669/456
http://www.sbemparana.com.br/eventos/index.php/SIPEM/VII_SIPEM/paper/view/669/456
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/anais/visipem/anais/story_content/external_files/OS%20LUGARES%20PRIVILEGIADOS%20DAS%20DISCIPLINAS%20ESCOLARES.pdf
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/anais/visipem/anais/story_content/external_files/OS%20LUGARES%20PRIVILEGIADOS%20DAS%20DISCIPLINAS%20ESCOLARES.pdf
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/anais/visipem/anais/story_content/external_files/OS%20LUGARES%20PRIVILEGIADOS%20DAS%20DISCIPLINAS%20ESCOLARES.pdf


28

Disponível em: <http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/anais/visipem/anais/
story_content/external_files/META-AN%C3%81LISE%20DE%20ESTUDOS%20
COMPARATIVOS%20SOBRE%20CURR%C3%8DCULOS%20DE%20MATEM%-
C3%81TICA%20LATINO-AMERICANOS.pdf>. Acesso em: 18 out. 2020.

GONÇALVES, J. da S.; LIMA, R. N. de; KARRER, M. Funções Composta e Inversa 
e os Registros de Representação Semiótica em Livros Didáticos do PNLD-2015 do
Ensino Médio. In: Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática, VI, 
2015, Pirenópolis. Anais... Pirenópolis: 2015. Disponível em: <http://sbem.iuri0094.
hospedagemdesites.ws/anais/visipem/anais/story_content/external_files/Fun%-
C3%A7%C3%B5es%20composta%20e%20inversa%20e%20os%20Registros%20
de%20Representa%C3%A7%C3%A3o%20Semi%C3%B3tica%20em%20livros%20
did%C3%A1ticos%20do%20PNLD-2015%20do%20Ensino%20M%C3%A9dio.pdf>. 
Acesso em: 17 out. 2020.

GONÇALVES, J. da S.; LIMA, R. N. de;  Análise das relações entre Funções Com-
posta e Inversa de Funções Polinomiais de Primeiro Grau. In: Seminário Internacio-
nal de Pesquisa em Educação Matemática, VII, 2018, Foz do Iguaçu. Anais... Foz do 
Iguaçu: 2018. Disponível em: <http://www.sbemparana.com.br/eventos/index.php/
SIPEM/VII_SIPEM/paper/view/529/291>.  Acesso em: 21 out. 2020.

JANUARIO, G.; PIRES, C. M. C. Análise de Questões em Pesquisas sobre Livros 
Didáticos de Matemática. In: Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Ma-
temática, VI, 2015, Pirenópolis. Anais... Pirenópolis: 2015. Disponível em: 
<http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/anais/visipem/anais/story_content/ex-
ternal_files/AN%C3%81LISE%20DE%20QUEST%C3%95ES%20EM%20PESQUI-
SAS%20SOBRE%20LIVROS%20DID%C3%81TICOS%20DE%20MATEM%C3%-
81TICA.pdf>. Acesso em: 16 out. 2020.

KAIBER, C. T. Contribuições da utilização de uma Unidade de  Ensino e Aprendiza-
gem (UEA) para o ensino de Geometria Espacial. In: Seminário Internacional de Pes-
quisa em Educação Matemática, VII, 2018, Foz do Iguaçu. Anais... Foz do Iguaçu: 
2018. Disponível em: <http://www.sbemparana.com.br/eventos/index.php/SIPEM/
VII_SIPEM/paper/view/637/294>. Acesso em: 22 out. 2020.

LAUDARES, J. B.; CUNHA, C. L. da.  Educação Financeira e Matemática Financeira 
na perspectiva da Educação Matemática. In: Seminário Internacional de Pesquisa 
em Educação Matemática, VII, 2018, Foz do Iguaçu. Anais... Foz do Iguaçu: 2018. 
Disponível em: <http://www.sbemparana.com.br/eventos/index.php/SIPEM/VII_SI-
PEM/paper/view/471/289>. Acesso em: 22 out. 2020.

LIMA, A. P. B. de.; BORBA, R. E. de S. R. Ações colaborativas fortalecendo conhe-
cimentos de professores dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio 
- membros de uma comunidade de prática. In: Seminário Internacional de Pesquisa 
em Educação Matemática, VII, 2018, Foz do Iguaçu. Anais... Foz do Iguaçu: 2018. 

http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/anais/visipem/anais/story_content/external_files/META-AN%C3%81LISE%20DE%20ESTUDOS%20COMPARATIVOS%20SOBRE%20CURR%C3%8DCULOS%20DE%20MATEM%C3%81TICA%20LATINO-AMERICANOS.pdf
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/anais/visipem/anais/story_content/external_files/META-AN%C3%81LISE%20DE%20ESTUDOS%20COMPARATIVOS%20SOBRE%20CURR%C3%8DCULOS%20DE%20MATEM%C3%81TICA%20LATINO-AMERICANOS.pdf
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/anais/visipem/anais/story_content/external_files/META-AN%C3%81LISE%20DE%20ESTUDOS%20COMPARATIVOS%20SOBRE%20CURR%C3%8DCULOS%20DE%20MATEM%C3%81TICA%20LATINO-AMERICANOS.pdf
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/anais/visipem/anais/story_content/external_files/META-AN%C3%81LISE%20DE%20ESTUDOS%20COMPARATIVOS%20SOBRE%20CURR%C3%8DCULOS%20DE%20MATEM%C3%81TICA%20LATINO-AMERICANOS.pdf
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/anais/visipem/anais/story_content/external_files/Fun%C3%A7%C3%B5es%20composta%20e%20inversa%20e%20os%20Registros%20de%20Representa%C3%A7%C3%A3o%20Semi%C3%B3tica%20em%20livros%20did%C3%A1ticos%20do%20PNLD-2015%20do%20Ensino%20M%C3%A9dio.pdf
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/anais/visipem/anais/story_content/external_files/Fun%C3%A7%C3%B5es%20composta%20e%20inversa%20e%20os%20Registros%20de%20Representa%C3%A7%C3%A3o%20Semi%C3%B3tica%20em%20livros%20did%C3%A1ticos%20do%20PNLD-2015%20do%20Ensino%20M%C3%A9dio.pdf
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/anais/visipem/anais/story_content/external_files/Fun%C3%A7%C3%B5es%20composta%20e%20inversa%20e%20os%20Registros%20de%20Representa%C3%A7%C3%A3o%20Semi%C3%B3tica%20em%20livros%20did%C3%A1ticos%20do%20PNLD-2015%20do%20Ensino%20M%C3%A9dio.pdf
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/anais/visipem/anais/story_content/external_files/Fun%C3%A7%C3%B5es%20composta%20e%20inversa%20e%20os%20Registros%20de%20Representa%C3%A7%C3%A3o%20Semi%C3%B3tica%20em%20livros%20did%C3%A1ticos%20do%20PNLD-2015%20do%20Ensino%20M%C3%A9dio.pdf
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/anais/visipem/anais/story_content/external_files/Fun%C3%A7%C3%B5es%20composta%20e%20inversa%20e%20os%20Registros%20de%20Representa%C3%A7%C3%A3o%20Semi%C3%B3tica%20em%20livros%20did%C3%A1ticos%20do%20PNLD-2015%20do%20Ensino%20M%C3%A9dio.pdf
http://www.sbemparana.com.br/eventos/index.php/SIPEM/VII_SIPEM/paper/view/529/291
http://www.sbemparana.com.br/eventos/index.php/SIPEM/VII_SIPEM/paper/view/529/291
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/anais/visipem/anais/story_content/external_files/AN%C3%81LISE%20DE%20QUEST%C3%95ES%20EM%20PESQUISAS%20SOBRE%20LIVROS%20DID%C3%81TICOS%20DE%20MATEM%C3%81TICA.pdf
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/anais/visipem/anais/story_content/external_files/AN%C3%81LISE%20DE%20QUEST%C3%95ES%20EM%20PESQUISAS%20SOBRE%20LIVROS%20DID%C3%81TICOS%20DE%20MATEM%C3%81TICA.pdf
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/anais/visipem/anais/story_content/external_files/AN%C3%81LISE%20DE%20QUEST%C3%95ES%20EM%20PESQUISAS%20SOBRE%20LIVROS%20DID%C3%81TICOS%20DE%20MATEM%C3%81TICA.pdf
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/anais/visipem/anais/story_content/external_files/AN%C3%81LISE%20DE%20QUEST%C3%95ES%20EM%20PESQUISAS%20SOBRE%20LIVROS%20DID%C3%81TICOS%20DE%20MATEM%C3%81TICA.pdf
http://www.sbemparana.com.br/eventos/index.php/SIPEM/VII_SIPEM/paper/view/637/294
http://www.sbemparana.com.br/eventos/index.php/SIPEM/VII_SIPEM/paper/view/637/294
http://www.sbemparana.com.br/eventos/index.php/SIPEM/VII_SIPEM/paper/view/471/289
http://www.sbemparana.com.br/eventos/index.php/SIPEM/VII_SIPEM/paper/view/471/289


28 29

Disponível em: <http://www.sbemparana.com.br/eventos/index.php/SIPEM/VII_SI-
PEM/paper/view/536/292>. Acesso em: 20 out. 2020.

LIMA, K. Quadro Analítico para a Avaliação de Materiais Curriculares por Professores 
de Matemática. In: Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática, 
VI, 2015, Pirenópolis. Anais... Pirenópolis: 2015. Disponível em: 
<http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/anais/visipem/anais/story_content/
external_files/QUADRO%20ANAL%C3%8DTICO%20PARA%20A%20AVALIA%-
C3%87%C3%83O%20DE%20MATERIAIS%20CURRICULARES%20POR%20
PROFESSORES%20DE%20MATEM%C3%81TICA.pdf>. Acesso em: 20 out. 2020.

LUCAS, T. M.; GUALANDI, J. H. As Diferenças Formas de Registro de Funções Ex-
ponenciais. In: Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática, VI, 
2015, Pirenópolis. Anais... Pirenópolis: 2015. Disponível em: <http://sbem.iuri0094.
hospedagemdesites.ws/anais/visipem/anais/story_content/external_files/AS%20
DIFERENTES%20FORMAS%20DE%20REGISTRO%20DE%20FUN%C3%87%-
C3%95ES%20EXPONENCIAIS.pdf>. Acesso em: 17 out. 2020.

MACIEL, M. M. Formação continuada e práticas de professores de Matemática: re-
lações e perspectivas.  In: Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Mate-
mática, V, 2012, Petrópolis. Anais... Petrópolis: 2012. Disponível em: <http://sbem.
iuri0094.hospedagemdesites.ws/files/v_sipem/PDFs/GT03/CC01233648411_A.
pdf>.  Acesso em: 14 out. 2020.

NINOW, V.; KAIBER, C. T. Projetos de Trabalho: Possibilidades para o Ensino e 
Aprendizagem da Matemática. In: Seminário Internacional de Pesquisa em Educa-
ção Matemática, VI, 2015, Pirenópolis. Anais... Pirenópolis: 2015. Disponível em: 
<http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/anais/visipem/anais/story_content/ex-
ternal_files/PROJETOS%20DE%20TRABALHO_POSSIBILIDADES%20PARA%20
O%20ENSINO%20E%20APRENDIZAGEM%20DA%20MATEM%C3%81TICA.pdf>. 
Acesso em: 19 out. 2020.

OLIVEIRA, A. L. de.; MIRANDA, D. F. de.; LAUDARES, J. B. Construção de Objeto 
de Aprendizagem para o reconhecimento de uma Cônica. In: Seminário Internacio-
nal de Pesquisa em Educação Matemática, V, 2012, Petrópolis. Anais... Petrópolis: 
2012. Disponível em: <http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/files/v_sipem/
PDFs/GT03/CC10992200687_A.pdf>. Acesso em: 14 out. 2020.
OLIVEIRA, J. C. G. de; SILVA, M. A. da. A Influência da Organização do Currículo 
Prescrito do Ensino Médio na Produção de Significados de Professoras de Matemá-
tica. In: Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática, VI, 2015, 
Pirenópolis. Anais... Pirenópolis: 2015. Disponível em: <http://sbem.iuri0094.hospe-
dagemdesites.ws/anais/visipem/anais/story_content/external_files/A%20INFLU%-
C3%8ANCIA%20DA%20ORGANIZA%C3%87%C3%83O%20DO%20CURR%C3%-
8DCULO%20PRESCRITO%20DO%20ENSINO%20M%C3%89DIO%20NA%20
PRODU%C3%87%C3%83O%20DE%20SIGNIFICADOS%20DE%20PROFESSO-

http://www.sbemparana.com.br/eventos/index.php/SIPEM/VII_SIPEM/paper/view/536/292
http://www.sbemparana.com.br/eventos/index.php/SIPEM/VII_SIPEM/paper/view/536/292
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/anais/visipem/anais/story_content/external_files/QUADRO%20ANAL%C3%8DTICO%20PARA%20A%20AVALIA%C3%87%C3%83O%20DE%20MATERIAIS%20CURRICULARES%20POR%20PROFESSORES%20DE%20MATEM%C3%81TICA.pdf
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/anais/visipem/anais/story_content/external_files/QUADRO%20ANAL%C3%8DTICO%20PARA%20A%20AVALIA%C3%87%C3%83O%20DE%20MATERIAIS%20CURRICULARES%20POR%20PROFESSORES%20DE%20MATEM%C3%81TICA.pdf
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/anais/visipem/anais/story_content/external_files/QUADRO%20ANAL%C3%8DTICO%20PARA%20A%20AVALIA%C3%87%C3%83O%20DE%20MATERIAIS%20CURRICULARES%20POR%20PROFESSORES%20DE%20MATEM%C3%81TICA.pdf
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/anais/visipem/anais/story_content/external_files/QUADRO%20ANAL%C3%8DTICO%20PARA%20A%20AVALIA%C3%87%C3%83O%20DE%20MATERIAIS%20CURRICULARES%20POR%20PROFESSORES%20DE%20MATEM%C3%81TICA.pdf
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/anais/visipem/anais/story_content/external_files/AS%20DIFERENTES%20FORMAS%20DE%20REGISTRO%20DE%20FUN%C3%87%C3%95ES%20EXPONENCIAIS.pdf
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/anais/visipem/anais/story_content/external_files/AS%20DIFERENTES%20FORMAS%20DE%20REGISTRO%20DE%20FUN%C3%87%C3%95ES%20EXPONENCIAIS.pdf
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/anais/visipem/anais/story_content/external_files/AS%20DIFERENTES%20FORMAS%20DE%20REGISTRO%20DE%20FUN%C3%87%C3%95ES%20EXPONENCIAIS.pdf
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/anais/visipem/anais/story_content/external_files/AS%20DIFERENTES%20FORMAS%20DE%20REGISTRO%20DE%20FUN%C3%87%C3%95ES%20EXPONENCIAIS.pdf
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/files/v_sipem/PDFs/GT03/CC01233648411_A.pdf
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/files/v_sipem/PDFs/GT03/CC01233648411_A.pdf
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/files/v_sipem/PDFs/GT03/CC01233648411_A.pdf
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/anais/visipem/anais/story_content/external_files/PROJETOS%20DE%20TRABALHO_POSSIBILIDADES%20PARA%20O%20ENSINO%20E%20APRENDIZAGEM%20DA%20MATEM%C3%81TICA.pdf
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/anais/visipem/anais/story_content/external_files/PROJETOS%20DE%20TRABALHO_POSSIBILIDADES%20PARA%20O%20ENSINO%20E%20APRENDIZAGEM%20DA%20MATEM%C3%81TICA.pdf
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/anais/visipem/anais/story_content/external_files/PROJETOS%20DE%20TRABALHO_POSSIBILIDADES%20PARA%20O%20ENSINO%20E%20APRENDIZAGEM%20DA%20MATEM%C3%81TICA.pdf
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/files/v_sipem/PDFs/GT03/CC10992200687_A.pdf
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/files/v_sipem/PDFs/GT03/CC10992200687_A.pdf
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/anais/visipem/anais/story_content/external_files/A%20INFLU%C3%8ANCIA%20DA%20ORGANIZA%C3%87%C3%83O%20DO%20CURR%C3%8DCULO%20PRESCRITO%20DO%20ENSINO%20M%C3%89DIO%20NA%20PRODU%C3%87%C3%83O%20DE%20SIGNIFICADOS%20DE%20PROFESSORAS%20DE%20MATEM%C3%81TICA.pdf
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/anais/visipem/anais/story_content/external_files/A%20INFLU%C3%8ANCIA%20DA%20ORGANIZA%C3%87%C3%83O%20DO%20CURR%C3%8DCULO%20PRESCRITO%20DO%20ENSINO%20M%C3%89DIO%20NA%20PRODU%C3%87%C3%83O%20DE%20SIGNIFICADOS%20DE%20PROFESSORAS%20DE%20MATEM%C3%81TICA.pdf
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/anais/visipem/anais/story_content/external_files/A%20INFLU%C3%8ANCIA%20DA%20ORGANIZA%C3%87%C3%83O%20DO%20CURR%C3%8DCULO%20PRESCRITO%20DO%20ENSINO%20M%C3%89DIO%20NA%20PRODU%C3%87%C3%83O%20DE%20SIGNIFICADOS%20DE%20PROFESSORAS%20DE%20MATEM%C3%81TICA.pdf
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/anais/visipem/anais/story_content/external_files/A%20INFLU%C3%8ANCIA%20DA%20ORGANIZA%C3%87%C3%83O%20DO%20CURR%C3%8DCULO%20PRESCRITO%20DO%20ENSINO%20M%C3%89DIO%20NA%20PRODU%C3%87%C3%83O%20DE%20SIGNIFICADOS%20DE%20PROFESSORAS%20DE%20MATEM%C3%81TICA.pdf
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/anais/visipem/anais/story_content/external_files/A%20INFLU%C3%8ANCIA%20DA%20ORGANIZA%C3%87%C3%83O%20DO%20CURR%C3%8DCULO%20PRESCRITO%20DO%20ENSINO%20M%C3%89DIO%20NA%20PRODU%C3%87%C3%83O%20DE%20SIGNIFICADOS%20DE%20PROFESSORAS%20DE%20MATEM%C3%81TICA.pdf


30

RAS%20DE%20MATEM%C3%81TICA.pdf>. Acesso em: 16 out. 2020.

PINTO, J. E.; LAUDARES, J. B. Objeto de Aprendizagem: Ensino dos
Números complexos com Aplicações na Área Técnica em Eletroeletrônica. In: Se-
minário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática, VI, 2015, Pirenópolis. 
Anais... Pirenópolis: 2015. Disponível em: <http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.
ws/anais/visipem/anais/story_content/external_files/OBJETO%20DE%20APRENDI-
ZAGEM.pdf>. Acesso em: 19 out. 2020.

PIRES, C. M. C. Pela criação de um grupo de trabalho sobre currículos de Matemá-
tica, no SIPEM. In: Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática, 
V, 2012, Petrópolis. Anais... Petrópolis: 2012. Disponível em: <http://sbem.iuri0094.
hospedagemdesites.ws/files/v_sipem/PDFs/GT03/CC07234546804_A.pdf>. Acesso 
em: 16 out. 2020.

POMPEU, C. C.  A experiência escolar de alunos jovens e adultos e sua relação com 
a matemática. In: Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática, 
V, 2012, Petrópolis. Anais... Petrópolis: 2012. Disponível em: <http://sbem.iuri0094.
hospedagemdesites.ws/files/v_sipem/PDFs/GT03/CC33744809854_A.pdf>. Acesso 
em: 13 out. 2020.

RIBEIRO, M. R. R. C. JÚNIOR, A. T. Funções Trigonométricas: conhecimentos 
prévios dos estudantes do Ensino Médio. In: Seminário Internacional de Pesquisa 
em Educação Matemática, V, 2012, Petrópolis. Anais... Petrópolis: 2012. Disponí-
vel em:<http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/files/v_sipem/PDFs/GT03/
CC07604550827_A.pdf>. Acesso em: 15 out. 2020.

ROSENBAUM, L. S. Construtivismo no ensino de Funções Trigonométricas: limites 
e possibilidades. In: Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática, 
V, 2012, Petrópolis. Anais... Petrópolis: 2012. Disponível em: <http://sbem.iuri0094.
hospedagemdesites.ws/files/v_sipem/PDFs/GT03/CC14888911843_A.pdf>. Acesso 
em: 14 out. 2020.

SÁ, L. C. e; GONÇALVES, A.; TURI, L. F. Integração curricular na Educação Profis-
sional: uma análise de projetos de feiras de matemática. In: Seminário Internacional 
de Pesquisa em Educação Matemática, VII, 2018, Foz do Iguaçu. Anais... Foz do 
Iguaçu: 2018. Disponível em: <http://www.sbemparana.com.br/eventos/index.php/SI-
PEM/VII_SIPEM/paper/view/681/457>. Acesso em: 24 out. 2020.

SILVA, A. LIMA da; PANOSSIAN, M. L.; MOCROSKY, L. F.  Sentidos atribuídos pelos 
professores à Função Exponencial na Oficina Pedagógica de Matemática. In: Semi-
nário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática, VII, 2018, Foz do Iguaçu. 
Anais... Foz do Iguaçu: 2018. Disponível em: <http://www.sbemparana.com.br/even-
tos/index.php/SIPEM/VII_SIPEM/paper/view/478/306>. Acesso em: 25 out. 2020.

http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/anais/visipem/anais/story_content/external_files/A%20INFLU%C3%8ANCIA%20DA%20ORGANIZA%C3%87%C3%83O%20DO%20CURR%C3%8DCULO%20PRESCRITO%20DO%20ENSINO%20M%C3%89DIO%20NA%20PRODU%C3%87%C3%83O%20DE%20SIGNIFICADOS%20DE%20PROFESSORAS%20DE%20MATEM%C3%81TICA.pdf
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/anais/visipem/anais/story_content/external_files/OBJETO%20DE%20APRENDIZAGEM.pdf
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/anais/visipem/anais/story_content/external_files/OBJETO%20DE%20APRENDIZAGEM.pdf
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/anais/visipem/anais/story_content/external_files/OBJETO%20DE%20APRENDIZAGEM.pdf
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/files/v_sipem/PDFs/GT03/CC07234546804_A.pdf
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/files/v_sipem/PDFs/GT03/CC07234546804_A.pdf
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/files/v_sipem/PDFs/GT03/CC33744809854_A.pdf
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/files/v_sipem/PDFs/GT03/CC33744809854_A.pdf
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/files/v_sipem/PDFs/GT03/CC07604550827_A.pdf
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/files/v_sipem/PDFs/GT03/CC07604550827_A.pdf
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/files/v_sipem/PDFs/GT03/CC14888911843_A.pdf
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/files/v_sipem/PDFs/GT03/CC14888911843_A.pdf
http://www.sbemparana.com.br/eventos/index.php/SIPEM/VII_SIPEM/paper/view/681/457
http://www.sbemparana.com.br/eventos/index.php/SIPEM/VII_SIPEM/paper/view/681/457
http://www.sbemparana.com.br/eventos/index.php/SIPEM/VII_SIPEM/paper/view/478/306
http://www.sbemparana.com.br/eventos/index.php/SIPEM/VII_SIPEM/paper/view/478/306


30 31

SILVA, C. V.; PEROVANO, A. P. Obstáculos na compreensão de Frações por alunos 
da Educação Básica. n: Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Mate-
mática, V, 2012, Petrópolis. Anais... Petrópolis: 2012. Disponível em: <http://sbem.
iuri0094.hospedagemdesites.ws/files/v_sipem/PDFs/GT03/CC01155158601_A.
pdf>. Acesso em: 15 out. 2020.

SILVA, M. A. Cálculo Diferencial e Integral no Ensino Médio: um ensaio teórico.  In: 
Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática, V, 2012, Petrópolis. 
Anais... Petrópolis: 2012. Disponível em: <http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.
ws/files/v_sipem/PDFs/GT03/CC15100115874_A.pdf>. Acesso em: 13 out. 2020.

http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/files/v_sipem/PDFs/GT03/CC01155158601_A.pdf
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/files/v_sipem/PDFs/GT03/CC01155158601_A.pdf
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/files/v_sipem/PDFs/GT03/CC01155158601_A.pdf
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/files/v_sipem/PDFs/GT03/CC15100115874_A.pdf
http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/files/v_sipem/PDFs/GT03/CC15100115874_A.pdf


32

10.48209/978-65-00-16553-2

A APROXIMAÇÃO DA FAMÍLIA COMO 
UM ENFRENTAMENTO POTENTE DA 
VIOLÊNCIA NA ESCOLA

Ana Lúcia Vila de Oliveira1

1 Possui graduação em LETRAS - PORTUGUÊS / INGLÊS pela UNIVERSIDADE do SUL de 
SANTA CATARINA (2008). Possui pós-graduação em TERAPIA COGNITIVO - COMPORTAMEN-
TAL pela UNIVERSIDADE ANHANGUERA UNIDERP (2020) Atualmente, é professora de Inglês.



32 33

INTRODUÇÃO

A família é o primeiro ambiente de desenvolvimento da criança, o seu papel é 

poder oportunizar a ela um espaço de formação integral, levando em consideração 

os seus aspectos físicos, cognitivos, afetivos, emocionais, entre outros. Assim, atual-

mente é visível como a escola também passou a ser constituída como a segunda 

família do educando, sendo estas duas esferas um dos pilares essenciais para o 

desenvolvimento de todo e qualquer sujeito, desvelando assim, uma relação de re-

ciprocidade entre elas, para que uma ofereça o apoio necessário para a integração 

desse sujeito na sociedade.

 No Brasil a constituição Federal (1988), a Lei de Diretrizes e Bases da Edu-

cação (1996), como também o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), traz 

significativas reflexões sobre a família e escola e suas respectivas responsabilidades 

sobre a educação da criança. Também no novo Plano Nacional (2014-2024) fala da 

importância de mobilizar as famílias e sociedade civil para maior cumprimento das 

políticas públicas para a educação. Percebe-se então que a relação família e escola 

vêm tendo uma maior visibilidade na sociedade atual, com discursões que veem bus-

car efetivação concreta de planos e ações criadas nesse sentido.

Segundo pesquisas realizadas pelo movimento todos pela educação (2014) em 

2014 com 2002 pais ou responsáveis de alunos entre 4 e 17 anos apontaram que 

19% são considerados distantes da relação com os filhos na escola, já 12% apresen-

tam comprometimento. Esses dados demonstram que existe um distanciamento bem 

considerável dos pais com relação à educação de filhos, havendo a necessidade de 

pesquisas nessa temática.

Considera-se que o tema seja de grande relevância por ser atual, e alvo de 

constantes debates e reflexões na sociedade. Com isso, espera-se que esta pesqui-

sa chame atenção para a importância da interação família e escola em todo o proces-

so de escolarização do aluno, e assim unir forças para o enfrentamento da violência 

que acontece no ambiente escolar. 
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BREVE HISTÓRICO ACERCA DA FAMÍLIA E O SURGIMENTO DE               
NOVAS CONFIGURAÇÕES EM SUA ESTRUTURA

A família presente em todas as sociedades é um dos primeiros espaços de 

socialização do indivíduo, e mais importantes dentro de todo e qualquer contexto so-

cial responsável pela transmissão de valores, crenças e opiniões e significados que 

estão presente na humanidade. Sendo assim, o conceito de família de acordo com 

Ferreira (2010) é:

Pessoas aparentadas, que vivem, em geral, na mesma casa, particularmente 
o pai, a mãe e os filhos; pessoas unidas por laços de parentesco, pelo sangue 
ou por aliança; ou ainda como núcleo constituído pela união entre dois indiví-
duos, e pelos filhos nascidos ou agregados a partir dessa união. (FERREIRA, 
2010, p. 915).

Esse conceito de família é bem atual, porém, é importante retornar a história de 

como ocorreu o seu processo de constituição e transformações ocorridas no decorrer 

do tempo até os tempos atuais.

 Os estudos desenvolvidos por Philippe, apresentados na sua obra intitulada 

“História social da criança e da família”, o mesmo faz referência a família por meio 

de documentos pictóricos. A análise iconográfica leva-os a concluir que o sentimento 

da família era desconhecido na idade média e vinha a nascer nos séculos XV-XVI 

(ARIÉS, 2011). 

O autor destaca que a família no século XIV, no período medieval tinha por mis-

são a conservação de bens, a prática comum de ofício. É percebível a importância 

dada ao oficio na iconografia medieval pelo apego sentimental que o homem tinha 

como o mais importante na sua vida (ARIÉS, 2011). 

Nos séculos XVI e XIX o modelo de família que predominou na colonização do 

Brasil foi o modelo patriarcal onde tinha na figura do homem a autoridade sobre os 

outros membros da família que era composta principalmente pelo patriarca sua espo-

sa, filhos legítimos abarcando também parentes, serviçais e escravos, o patriarca era 

o chefe da família e tinha por obrigação cuidar dos negócios, sustentar o lar e zelar 

pela honra de sua família e preservar sua linhagem. A mulher possuía atribuições 

voltadas ao ambiente doméstico. O casamento era tido apenas como uma forma de 
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construir novas famílias, não havia sentimento afetivo, mas apenas ligado à procria-

ção e a satisfação sexual.

Já no século XX, com o início da modernização, urbanização e industrialização 

do país, a um avanço gradativo de afastamento do indivíduo e de sua família da co-

munidade e de grupos de convivência, como era presente na família patriarcal. Sur-

gindo assim a família burguesa- família nuclear formada por pai, mãe e filho onde a 

casa passa a ser um lugar de familiaridade, aconchego e proteção. O amor à família 

e o cuidado é um sentimento cultivado e preservado nesse período.

Nessa perspectiva, Lévi-Strauss (1956, p. 309) coloca que “[...] a família basea-

da no casamento monogâmico era considerado instituição digna de louvor e carinho”. 

Entende-se que ainda hoje esse perfil de família é o que prevalece em nossa socie-

dade. A questão é que a família se transforma e se modifica mediante o contexto so-

cial, histórico e econômico. Refletindo assim no surgimento de novos modelos fami-

liares como casais vindos de outros relacionamentos, homossexuais, avos e netos, 

dentre outros.

Algumas mudanças no contexto social e econômicos desencadearam mudan-

ças nas famílias um fato relevante foi à aprovação da lei Nº 6.515 em 26 de dezem-

bro de 1977(lei do divórcio), que permitia o divórcio direto após cinco anos da sepa-

ração de fato ou com três anos após conversão judicial. Com esta lei, o casamento 

que antes era indissolúvel, passa a ser permitido. Possibilitando as pessoas que 

não queriam viver com seus parceiros, passarem a se separarem e encontrar outra 

pessoa. É relevante destacar que essas mudanças fizeram com que a constituição 

federal de 1988, estabelecesse relevantes mudanças no conceito e expansão da fa-

mília. No seu artigo 226 a constituição prevê que a “família, base da sociedade, tem 

especial proteção do estado”. A família é de fundamental importância para o sustento 

e formação de valores morais e éticos na criança.

Além disso, nesse mesmo artigo, passou a reconhecer como um grupo familiar, 

formadas pelo casamento entre o homem e a mulher, pela união estável por qualquer 

dos pais ou descendentes, dispor da igualdade de direitos e deveres do homem e 

da mulher na sociedade conjugal e facilitar a dissolução do casamento pelo divórcio. 

(BRASIL, 1988).

Percebe-se que vai se configurando um novo olhar para o direito da família 
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quando surgem esses novos arranjos familiares assegurando direitos iguais a todas 

as crianças.

No artigo 227, parágrafo 6º estabelece, à igualdade “os filhos, havidos ou não 

do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas 

quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação”. Observa-se que inde-

pendentemente da criança viver em um ambiente composto por pai, mãe e filhos, ou 

no ambiente com características patriarcais, ou em uma das novas configurações de 

família que estão surgindo, os direitos são assegurados a todos os filhos de forma 

igual perante a lei.

Segundo Vaitsman (1994, p. 32), “a participação crescente das mulheres nas 

atividades públicas e a conquista de direitos formais de cidadania não apenas desa-

fiaram a hierarquia sexual moderna, mas atingiram em cheio o coração da família”. 

Essa mulher que antes dependia do homem, agora inserida no mercado de trabalho 

se torna mais independente, sendo mais um dos motivos para as transformações 

nas novas configurações de família. Homens e mulheres passaram a se verem como 

iguais, e isso não só abriu lugar a um conflito como também levou muitos casais a se 

separarem e a refazerem suas vidas através de uma nova organização familiar.

Sobre isso, José Filho (2007, p. 139) afirma que:

O modelo de família nuclear brasileira, que se estabeleceu como padrão no 
ocidente, começou a mudar, ainda que de forma desigual em suas diversas 
regiões. Embora não tenha afetado todas as partes do mundo igualmente, de 
maneira geral aumentou a tendência de famílias chefiadas por mulheres e de 
pessoas vivendo sozinhas. (JOSÉ FILHO, 2007, p.139).

Assim vários “arranjos familiares” podem variar em combinações de diferentes 

naturezas como: uniões consensuais de casais separados ou divorciados; uniões de 

pessoas de mesmo sexo; união de pessoas com filhos de outros casamentos; mãe 

sozinha com seus filhos, sendo cada um de pai diferente; pai sozinho com seus fi-

lhos; avós com os netos; e outras formas a serem definidas, colocando-nos diante de 

uma nova família diferente do modelo de família nuclear.

Diante disso, faz-se necessário um olhar atento para os novos arranjos fa-

miliares e entender que ela possui suas especificidades, mas não deixa de ser um 

ambiente onde as crianças também estão sendo educadas. É preciso levar em consi-
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deração as experiências vividas por cada família, como se organizam e que ligações 

e táticas são mais harmonia nessa configuração familiar diferenciada. (JOSE FILHO, 

2007).

Independentemente das múltiplas maneiras de se organizar Carvalho (2002, 

p.93) afirma:

De fato, a família é o primeiro sujeito que referencia e totaliza a proteção e a 
socialização dos indivíduos. Independentemente das múltiplas formas e de-
senhos que a família contemporânea apresente, ela se constitue num canal 
de iniciação e aprendizado dos afetos e das relações sociais.

A família deste modo independente da constituição ou modelo é responsável 

pelo desenvolvimento e cuidado da criança, é a partir dela que se passam valores 

e tradições que serão necessários para o seu desenvolvimento psicológico, social e 

cultural da mesma.

A VIOLÊNCIA NA ESCOLA

O entendimento a respeito de violência, no que se refere às suas origens e 

diversas formas de manifestação, pode ser encontrado nos escritos científicos e no 

saber popular, referida por meio de orientações que assumem posicionamentos am-

bientalistas, inatistas ou metafísicos. 

A explicação de suas causas assume um papel ambientalista quando é oca-

sionada pelas condições que estão no ambiente, que podem apresentar variadas 

formas, de acordo com aspectos territoriais, socioeconômicos e culturais. Atribui-se 

um papel inatista quando a caracterização é dada à estrutura genética transmitida ao 

longo da transgeracionalidade, e diz respeito às orientações metafísicas quando sua 

existência é atribuída à vontade divina, aos dons e à simples abstração, sem dados 

concretos. 

Entende-se que a violência pode ser compreendida de forma polissêmica, po-

rém as explicações referentes à constituição humana da violência não se restringem 

aos aspectos biológicos, intrapsíquicos e/ou extraído de circunstâncias reais. A capa-

cidade do homem de se desenvolver dentro de um espaço social propiciou o avanço 

para além da condição biológica, para um psiquismo que se desenvolve em relação 
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dialética com um meio cultural. 

Ao levar em consideração a ideia de que “o desenvolvimento psicológico dos 

homens é parte do desenvolvimento geral de nossa espécie” (VIGOTSKY, 1991, 

p.69), considera-se que entender as problemáticas da sociedade deve ir além de uma 

abordagem naturalizante, que compreende o homem enfocado somente no biológi-

co. Os fenômenos não devem ser tratados por uma lógica abstrata de pensamento 

filosófico, mas como concretos, historicamente vividos (VIGOTSKI, 1999). Deve-se 

aproximar de uma abordagem dialética, que busca a compreensão do movimento 

histórico da humanidade.  

A violência que o homem manifesta passa por um processo lento de consti-

tuição, que vai desde o estágio de preparação biológica, chamado de hominização, 

aparato que coloca o homem em movimento e com capacidade de aprender, à forma-

ção da humanização, que é determinada pelos instrumentos e signos influenciados e 

apreendidos por meio do trabalho e da sociedade.  Repetidas vezes tenta-se sujeitar 

a explicação deste às leis biológicas transmitidas hereditariamente, porém esta tor-

na-se insuficiente para explicar a complexidade que o humano apresenta. 

A violência não é algo que está presente no biológico do indivíduo desde o seu 

nascimento, mas um conjunto de símbolos e significados que foram transmitidos pe-

los contextos social e cultural que envolve o sujeito.

Nesse sentido, é válida a importância de estudar a violência a partir do contexto 

social, econômico, cultural e político da sociedade (PLACCO et al., 2002). No mes-

mo raciocínio, Engels (1986, p.150) coloca que “estão sempre e em toda parte, as 

condições econômicas e os recursos de poder que estão disponíveis para ajudar a 

violência ter sucesso sem que ela deixe de ser violência”. 

Em apontamentos realizados por Lozano (1998), Marx reconhece que a forma-

ção do capitalismo só foi possível mediante uma série de atos violentos. O capitalis-

mo recorreu há várias condições econômicas, sociais, históricas e culturais prévias 

que estiveram vinculadas à violência desde o regime feudal, como: a colonização e 

a venda de escravos, as guerras entre os senhores feudais na disputa por terras e 

a troca dessas terras por dinheiro, a exploração dos meios de produção de grandes 

grupos de homens que foram lançados no mercado de trabalho como indivíduos li-

vres e também, as medidas coercitivas que se utilizam nas cidades enquanto nestas 
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não existiam as possibilidades de assimilar as forças de trabalho (ANDERY, et al. 

2012).

Em um campo de luta entre as classes sociais, que origina e dá sustentação ao 

sistema capitalista, foram reproduzidos os já existentes e produzidos novos vínculos 

explorativos, de oposição e rivalidade, resultando na violência que está presente em 

qualquer ambiente em que o homem esteja, como na escola.

A partir de sua inserção no mundo e da consequente internalização dos proces-

sos culturais, o sujeito carrega uma estrutura social. Uma série de valores e significa-

dos da classe dominante, que não são questionados e sucedem, em uma combina-

ção de elementos, resultantes nas manifestações de violência. 

 O indivíduo se constitui e humaniza à medida que estabelece interações com 

o ambiente, principalmente este ambiente representado pela presença de um outro 

homem, ou seja, “O mecanismo da mudança individual ao longo do seu desenvolvi-

mento tem sua raiz na sociedade e na cultura” (VIGOTSKI, 2001, p. 11).  

De acordo com esta constatação, a escola e os sujeitos que fazem parte dela 

são decorrências de um longo e permeado processo de conflitos históricos e sociais, 

que implica em várias contradições. Infelizmente, a violência formada por processos 

sociais gerou frutos que chegaram até a escola e os tratos instalados em seu âmbito, 

demandando ao homem, a escola e as famílias, o confronto por meio de ações.

A TRABALHO COPARTICIPATIVO ENTRE FAMÍLIA E ESCOLA NO EN-
FRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA

A família é a base da convivência social, é por ela onde a criança dá seus 

primeiros passos, encontra afeto, carinho, proteção, aprende princípios e valores 

para as relações com outras pessoas, e é ela que molda sua personalidade e seu 

crescimento cognitivo. Sendo assim independente de a família ser constituída por 

pai- mãe e filhos ou por qualquer outro arranjo familiar a criança desde que nasce 

estará inserida num seio familiar onde crescera e aprendera os ensinamentos que 

lhe acompanhara pela vida.

A escola é o segundo grupo social de desenvolvimento e aprendizagem, onde 

são oferecidos todos os conceitos educacionais, culturais e formativos, onde ensina 
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valores constrói laços afetivos e preparam as crianças a se tornar cidadãos para 

exercer seu papel na sociedade.

Apesar da família e a escola possuírem características distintas e peculiares, 

ambas apresentam semelhanças por tratar-se de ambientes onde existem convivên-

cias diárias das crianças. Sendo assim devem manter uma relação de trocas que 

busque o desenvolvimento das mesmas e as preparem para viver e conviver em 

sociedade de forma autônoma e critica. Segundo Piaget (1997, p.57), “ao aproximar 

a escola da vida ou das preocupações profissionais dos pais, e ao proporcionar, re-

ciprocamente, aos pais um interesse pelas coisas da escola, chega-se até mesmo a 

uma divisão das responsabilidades.” Esse diálogo recíproco faz-se necessário entre 

a escola e família para que a mesma crie maior responsabilidade sobre suas atribui-

ções especificas na educação da criança.

Para qualquer relação positiva entre a escola e família, é essencial, que pri-

meiramente se pense no aluno, a família por ser responsável pela criança ao nascer, 

deve possibilitar a ela todo o amparo, que lhe proporcione condições para se desen-

volver, e a escola precisa fazer parte desse processo. Pois só haverá essa reciproci-

dade quando a mesma aceitar a família como o suporte necessário na qualidade da 

aprendizagem dos alunos. A escola precisa ainda ter o reconhecimento do próprio 

grupo escolar, não somente de educadores ou gestores, mas da comunidade em 

geral que forma a escola, e assim buscar uma aproximação com as famílias de seus 

alunos, promovendo atividades como: apoio de diversos profissionais, fazer visitas 

aos familiares, reunião de pais e mestres com maior frequência, bem como realiza-

ção de trabalhos técnicos com a participação dos familiares para que os mesmos 

tenham oportunidade de conhecer conteúdos que seus filhos estão estudando nas 

atividades curriculares propostas pela a escola, proporcionando assim uma interação 

entre escola- família- professores.

Nessa direção segundo Nicolau (2000, p.120):

Torna-se valioso o dialogo entre a família e o profissional da educação. É im-
portante, por exemplo, saber que concepções os pais e os educadores têm 
a respeito do ato de conhecer, como percebem os efeitos para a vida do ho-
mem, do saber e do não saber, quais as concepções que tem sobre a cultura 
e sobre a infância, em especifico, e se consideram ou não uma cidadã.
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O diálogo entre a família e educador é de extrema importância, pois o professor 

deve conhecer a história de vida dos seus alunos, como os pais conhecer a rotina 

dos seus filhos dentro da escola. E deste modo passar a criar laços de amizade, res-

peito, e trocas de aprendizagem na construção de conhecimentos significativos para 

a criança.

É necessário que a escola abra as suas portas garantindo permanência das 

crianças, e buscar incentivar os pais a se reconhecerem como um dos agentes 

principais na educação e na vida profissional de seus filhos, como também a família 

deve se esforçar e superar desafios para estar presente em todos os momentos 

da vida da criança e ajudar no seu processo de escolarização. Caetano, Franci e 

Yaegashi (2014, p.22) afirma “a família e a escola são contexto de desenvolvimento 

e aprendizagem e apenas essa constatação deveria bastar e ser suficiente para 

justificar a necessidade de que a escola e a família trabalhassem cooperativamente.” 

Na busca de encontrar caminhos para a relação família e escola fica evidente que a 

cooperação é um dos caminhos a serem seguidos. Partindo do papel que cada um 

deve desempenhar e buscar reflexões acerca dos problemas cotidianos que as duas 

instituições enfrentam, é uma maneira viável e pratica de encontrar respostas que 

possam colaborar para que a escola e a família possam caminhar juntas no processo 

de formação do indivíduo.

A maioria das pessoas reconhece a importância da família no que diz respeito 

aos cuidados primários que se deve ter com as crianças, como alimentação, higie-

nização, proteção, afeto, entre outros cuidados que um filho necessita para a sua 

própria subsistência humana. Entretanto, não é só de necessidades básicas que um 

indivíduo vai precisar para se desenvolver. Os pais devem oferecer uma educação 

de qualidade, um ambiente de respeito mútuo e atitudes éticas no cotidiano com os 

filhos em casa. Knobel (1996), chama a atenção para que os pais não apresentem 

atitudes depreciativas, ou de menosprezo com a capacidade de seus filhos em com-

preender os sentimentos que os cercam, para assim evitar transtornos de conduta no 

decorrer do desenvolvimento da criança. Torna-se importante esse cuidado para que 

posteriormente não venha afetar a aprendizagem e o comportamento dessa criança 

no ambiente escolar.

Para que ocorra o desenvolvimento global do educando, é importante que es-
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cola e pais trabalhem juntos. O acompanhamento escolar sistemático do filho é fator 

preponderante para fortalecimento dos laços afetivos da família e para um desenvol-

vimento educacional saudável e satisfatório. Nogueira (2006) afirma que a família é 

responsável pelos êxitos e fracasso escolares e profissionais dos seus filhos, sendo 

assim responsáveis por instrui-los da melhor forma possível, criando estratégias que 

elevem as chances do seu sucesso na sociedade e evita comportamentos violentos 

no âmbito escolar. Diante disto quanto maior a participação dos pais na escola, maior 

é a formalização das relações entre profissionais da educação e dos educandos, o 

professor tem maior possibilidade de trabalhar com o apoio dos pais e as crianças 

maiores possibilidade de absorver os conteúdos aplicados em sala de aula.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A escola deve criar momentos para que os significados que medeiam o sujeito 

e a realidade coletiva possam ser ampliados, questionados, pensados de maneira 

que as pessoas possam dialeticamente constituir-se neste processo e não simples-

mente agir em resposta a uma palavra ou comportamento. Afinal, entre a palavra e a 

atividade externa deve sempre haver o pensar. E esses constituir-se dialeticamente 

pode ser concretizado no fortalecimento entre o estudante-escola-família.
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INTRODUÇÃO

O ensino da matemática passa atualmente por um momento de reflexão em 

sua práxis, muito em virtude ao baixo desempenho dos alunos nesta disciplina e 

consequente aversão deles pela mesma, entretanto, sabe-se que os domínios dos 

conhecimentos matemáticos são fundamentais em qualquer setor da sociedade, o 

que causa certa contradição entre professores e alunos. 

O ensino de Matemática costuma provocar duas sensações contraditórias, 
tanto por parte de quem ensina como por parte de quem aprende: de um lado, 
a constatação de que se trata de uma área de conhecimento importante; de 
outro, a insatisfação diante dos resultados negativos obtidos com muita fre-
quência em relação à sua aprendizagem. (BRASIL, 1997, p.15)

 Historicamente à docência da matemática vinha utilizando-se de técnicas ope-

ratórias para a transmissão do conhecimento que não eram construídas pelos alu-

nos, só que este método não acompanhou a mudança dos perfis dos mesmos e 

muito menos de seus próprios cursos de formação de professores, os alunos e à 

docência necessitam hoje de maior compreensão das coisas, assim, “fica evidente, 

portanto, que a forma tradicional como era ensinada a matemática, não se adapta 

mais aos novos modelos de ensino e principalmente as expectativas dos alunos que 

atendemos atualmente” (LUZ; BULATY, 2019, p. 93).

E esta nova compreensão docente “não é apenas entender o que as coisas re-

presentam, mas é entender o modo de existir dessas coisas no mundo.” (DANYLUK, 

1989, p. 26), principalmente na formação de cidadãos plenamente alfabetizados nos 

conteúdos matemáticos.

Mais do que nunca precisamos de pessoas ativas e participantes, que deve-
rão tomar decisões rápidas e, tanto quanto possível, precisas. Assim, é ne-
cessário formar cidadãos matematicamente alfabetizados, que saibam como 
resolver, de modo inteligente, seus problemas de comércio, economia, admi-
nistração, engenharia, medicina, previsão do tempo e outros da vida diária. 
(DANTE, 2003, p. 15)

Se analisarmos a formação de professores no Brasil, apesar destes cursos ofe-

recerem uma boa base teórica e cientifica, não trabalham o lado cognitivo dos futuros 

professores e educadores, sendo a prática pedagógica, dona de uma carga horária 
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insignificante nos mesmos, o que dificulta muito o ato de ensinar, inclusive para peda-

gogos atores chaves neste processo, uma vez que interagem com crianças de 6 a 11 

anos diretamente no ensino da matemática do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental: 

Em outubro de 2008, uma pesquisa da Fundação Carlos Chagas (FCC) feita 
a pedido da Fundação Vitor Civita (FVC) e publicada por NOVA ESCOLA de-
monstrava bem essa situação. Àquela altura, menos de 30% das disciplinas 
nos cursos espalhados por todo o país se referiam à formação profissional 
específica (20,5% a metodologias e práticas de ensino e 7,5% a conteúdos). 
Já as matérias voltadas para o funcionamento da Educação correspondiam a 
42% dos currículos. (MANO, 2011, p.88).

Sendo o caso das licenciaturas mais preocupantes ainda, onde as “ativida-

des em sala de aula com os alunos ficam em média abaixo de 5% da carga horá-

ria total do curso” (MANO, 2011, p.88), não sendo a matemática uma exceção, o 

que consequentemente impacta negativamente no processo da práxis destes futuros 

docentes:

Para se formar e poder exercer bem a sua profissão, um médico precisa do-
minar os saberes científicos, obtidos no curso universitário, e os saberes da 
ação, aprendidos durante o trabalho em hospitais. Ali, ele compartilha com 
médicos e enfermeiros o atendimento a pacientes. Se ele tiver somente o 
saber científico, pode até se tornar um bom conhecedor da medicina, mas ja-
mais será um bom médico. Com os professores, ocorre situação semelhante. 
Ou seja, sem a prática, o educador não será eficiente em sala de aula (CHAR-
TIER, 2010, p. 32).    

Esta realidade faz com que estes docentes recém-formados “se agarrarem” na 

ampla utilização do livro didático como a principal estratégia de ensino utilizada por 

eles em sala de aula, como explicitado por Chartier (2010) na citação acima e rati-

ficado abaixo pelas palavras de Farias (2009), sem esta práxis, estes profissionais 

tendem a reproduzir as experiências escolares experimentadas durante a época de 

aluno, inadequadas para sua nova condição como docente: 

As menções revelaram que as aulas de Matemática realizadas no período 
escolar aconteciam de forma padronizada e mecanizada, baseadas na re-
produção de soluções apresentadas pelo professor, cujos materiais utilizados 
eram especialmente o caderno, o livro didático ou a apostila. (FARIAS, 2009, 
p. 184)
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Em face dessas situações, percebe-se a existência de um grande desafio na 

busca de opções que venham a contribuir para a superação das dificuldades encon-

tradas por professores e alunos no processo de ensino-aprendizagem dessa dis-

ciplina e, para tal reflexão, apresentamos os resultados obtidos em uma pesquisa 

de campo realizada, em 2019, com alunos do 6º ano de uma Escola Estadual de 

Alegrete/RS, mais especificamente no ensino de frações, utilizando-se dos conceitos 

de registros de representação semiótica, como procedimento metodológico a fim de 

minimizar os obstáculos durante práxis do ensino da matemática.

CONSIDERAÇÕES SOBRE FRAÇÕES

A. BREVE HISTÓRICO SOBRE AS ORIGENS DAS FRAÇÕES

As primeiras notícias que se têm sobre a utilização de frações remontam da 

época do Antigo Egito há mais de 5.000 anos atrás, sendo as mesmas criadas a partir 

das necessidades de medir terras, repartir as colheitas, eram pensadas devido à falta 

de instrumentos e de ferramentas que lhes permitissem fazer operações matemáti-

cas com numeradores maiores. 

Cerca de 3000 a.C no Egito, era realizado por matemáticos dos faraós mar-
cações de terras nas margens do rio Nilo para que os povos cultivassem e 
plantassem. Mas com o período de inundação tais demarcações eram des-
feitas, havendo a necessidade de remarcar as áreas. Para marcar as terras 
eram utilizadas cordas como unidade de medida sendo os nós separando 
cada comprimento. No entanto, dependo dos lados dos terrenos nem sempre 
as medidas davam número inteiro de vezes, com isso surgiu à necessidade 
de se criar um novo tipo de unidade de medida, ou seja, um novo número. 
Surgem então, as primeiras noções de números fracionários e a utilização 
das frações. (MACHADO, 2013, p. 17).

Os egípcios da Antiguidade criaram um sistema muito interessante para escre-

ver números, baseando em agrupamentos hieroglíficos. Essa ideia de agrupar foi uti-

lizada nos sistemas mais antigos de numeração, a unidade egípcia era representada 

por I, a dezena por ∩, centena por  e o milhar por , assim a cada marca de dez 

mudava-se o símbolo.
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Figura 1: Sistema de Numeração Egípcio

                                           Fonte: Silveira, Marques (2013, p. 14).

Com base neste sistema de notação hieroglífica, os egípcios também represen-

tavam as frações utilizando um sinal elíptico seguido do número inteiro correspon-

dente, por exemplo, 1/3 era , com exceção da fração 2/3, a qual era considerada a 

fração geral representada pelo sinal hierático. “Os egípcios esforçaram-se para evitar 

algumas das dificuldades computacionais encontradas com frações, representando-

-as, com exceção de 2/3, como soma de frações unitárias” (EVES, 2004, p. 73), uma 

vez que a mesma era utilizada como base para as operações fracionárias, não como 

uma regra elementar, mas sim como parte de um processo, que sem o uso da mes-

ma seria incompleto. 

Então, “para se obter um terço de um número, os egípcios primeiramente encon-

travam os dois terços, para em seguida, calcular a metade do valor obtido” (BOYER, 

1974, p.26).  Logo, percebe-se que a origem do conhecimento matemático da fração 

está intimamente relacionada ao problema de medida e na busca de uma notação 

para representar esta medida. 

De modo a sintetizar este pensamento, o homem precisou organizá-lo de 
forma que pudesse ser registrado e o registro desse pensamento proporcio-
nou ser possível transmiti-lo culturalmente às futuras gerações. Olhar para 
o passado e buscar o contexto histórico e as necessidades humanas que 
proporcionaram a criação de determinados conhecimentos matemáticos per-
mite-nos, além de conhecermos a história matemática, aprimorarmo-nos do 
contexto histórico-cultural de algumas civilizações. (PERLIN, 2014, p.53-54).

A partir disto, é possível afirmar que a fração está presente na escola como 

conteúdo essencial a ser ensinado, pois seu conceito teve origem nas necessidades 

práticas do homem, e sua inserção e permanência curricular em nossas escolas jus-

tifica-se uma vez que o conteúdo dos números fracionários foi:

Estabelecido a partir do objetivo que vise possibilitar ao cidadão um saber 
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que lhe permita lidar também com os números não naturais que possam re-
presentar quantidades não inteiras, já que estas, com o desenvolvimento das 
relações sociais, passaram a fazer parte do cotidiano desse cidadão. Foi à 
vida quotidiana que definiu este objetivo como significativo. Daí a definição de 
um conjunto de estratégias para possibilitar o acesso ao novo conhecimento 
não precisou muito. E desta maneira o ensino das frações ordinárias passou 
a fazer parte dos programas escolares. (MOURA, 1996, p.30).

Entretanto, apesar de ser um conteúdo tão importante, o ensino de frações 

ainda é visto pelos professores como um dos conceitos matemáticos mais difíceis de 

trabalhar em sala de aula.

B. DIFICULDADES NO ENSINO DE FRAÇÕES

A “fração é a relação da parte com o todo, ou seja, apresenta-se quando um 

todo (unidade) é dividido em partes iguais” (CATTO, 2000, p.35). A fração é escrita na 

forma “a/b”, em que “a” é o numerador e “b” o denominador, entretanto, existem hoje 

vários estudos sobre docência matemática que investigam a fundo este conceito e as 

possíveis soluções de questões matemáticas associadas aos erros cometidos pelos 

alunos no ensino de frações. 

As investigações apoiadas nos erros não têm o propósito de avaliar o aluno, 
mas de contribuir para compreender como ele se apropria de um determinado 
conhecimento e quais as dificuldades que ainda precisa superar até ser capaz 
de trabalhar com o conteúdo em questão. (CURY, 2013, p. 1).

 E colaborando com este pensamento investigativo, Castelnuovo (1973) nos 

convida a refletir sobre a nossa própria práxis ao constatar um alto grau de dificulda-

de no ensino de frações, comentando que:

É notável para quem ensina, que um dos conceitos de mais difícil construção 
para o aluno é o da fração. Examinemos as causas dessas dificuldades e 
indaguemos se as razões de nossos frequentes fracassos didáticos se atribuem 
a um ensino que não segue uma metodologia adequada ao desenvolvimento 
da criança. (CASTELNUOVO, 1973, p.113).

Segundo a pesquisadora Raquel Gomes de Oliveira em seu Livro “Aprendiza-

gem de Frações” na maioria das literaturas científicas (artigos, monografias e dis-
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sertações) sobre a aprendizagem de frações, os problemas encontrados geralmente 

durante o processo de ensino-aprendizagem dos alunos são: 

Dificuldades para localizar frações na reta numérica; dificuldades no trabalho 
com números mistos e frações equivalentes nas operações com frações; difi-
culdades em entender o conceito de uma fração, mesmo possuindo possibi-
lidades computacionais, isto é, o que existe é um conhecimento instrumental 
das frações, mas não o conhecimento das relações subjacentes às mesmas; 
dificuldades para ver as várias interpretações do conceito como tópicos re-
lacionados; uso predominante de estratégias e propriedades dos números 
naturais quanto à ordem das frações e também à razão e proporção; interfe-
rência de habilidades pertencentes ao contexto contínuo no contexto discreto; 
dificuldades em representar frações de forma simbólica, isto é, em modelos 
físicos ou diagramas, devido ao uso excessivo de figuras pré-divididas; bus-
ca de um raciocínio mecânico (regras e truques) no trabalho com frações.         
(OLIVEIRA, 1996, p.49).

Para entender estes problemas de aprendizagem temos que realizar uma re-

flexão e voltarmos nos primórdios do ensino de frações, o que ocorre geralmente no 

5º ano do ensino fundamental, é nesta etapa que os alunos tem o primeiro contato 

com a escrita de frações, com o conceito de frações como parte de um todo, e na 

maioria das vezes é neste momento que começa a surgir os problemas com o ensino 

da matemática, tanto por parte de professores, quanto de alunos, uma vez que os 

mesmos possuem dificuldades de dar significado a elas, principalmente quando se 

trata de frações impróprias.

No ensino fundamental as frações são apresentadas inicialmente como re-
lação parte-todo, representam partes, números menores que a unidade, que 
foi dividida em partes iguais. Mas logo a seguir tal ideia é confrontada com a 
definição de frações impróprias como se isso fosse algo natural, quando de 
fato não é. Entendo que ocorre pela pressa em passar da ideia de relação 
parte – todo, para a ideia da fração representando um número racional ou um 
quociente (divisão). (LOPES, 2008, p.8) 

Quantas vezes já se ouviram professores de matemática “chorar suas mágoas” 

nas reuniões pedagógicas quando o ensino de frações é retomado no 6º ano (geral-

mente começa no 5º ano), inclusive “culpando” os colegas pedagogos afirmando que 

os mesmos não desenvolveram as bases matemáticas (adição, subtração, multipli-

cação e divisão) com os alunos, o que na maioria não retrata a realidade, pois, ao 

observar os mesmos, percebe-se que os alunos até compreendem o início da maté-
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ria que estaria ligado as tais bases matemáticas, pois geralmente fazem divisões e 

conseguem associar, por exemplo, quando a professora leva uma pizza e divide na 

sexta parte, e eles compreendem que dá para seis alunos, e a partir disso vai ques-

tionando os alunos, perguntando que parte do bolo cada um comeu como eram as 

partes e, assim, vai construindo o conceito parte-todo. 

A dificuldade se acentua quando o aluno se depara com frações de denomi-

nadores diferentes, e assim, acabam confundindo-os com adição e subtração de 

números naturais. E aqui na maioria dos casos a dificuldade não é falta de base ma-

temática e sim, um problema de maturação.

Este processo de maturação descrito por Piaget distinguiu quatro grandes pe-

ríodos no desenvolvimento das estruturas cognitivas, intimamente relacionados ao 

desenvolvimento da criança: 

“estágio da inteligência sensório-motora (até, aproximadamente, os 2 anos); 
estágio da inteligência simbólica ou pré-operatória (2 a 7-8 anos); estágio da 
inteligência operatória concreta (7-8 a 11-12 anos); e estágio da inteligência 
formal (a partir, aproximadamente, dos 12 anos)” (CAVICCHIA, 1992, p.15), 
mas é consenso entre os especialistas que pode ir até 14/15 anos em alguns 
indivíduos, logo:

Confinar o tema frações em algumas séries do currículo é um erro grave, 
desconsidera o fato de que o desenvolvimento do pensamento proporcional 
se estende por um longo período que vai dos 7/8 anos aos 14/15 anos, em ní-
veis distintos de complexidade. Uma consequência pedagógica que se pode 
extrair destas considerações, é que os currículos deveriam contemplar ex-
periências diversas com frações em todas as séries do ensino fundamental 
e médio, algo que vá além da revisão com frações mais “difíceis”. (LOPES, 
2008, p.11).

Neste sentido, ao observar a heterogeneidade das faixas etárias no desenvol-

vimento do pensamento proporcional no que se refere aos processos de desenvol-

vimento das estruturas cognitivas dos nossos alunos, a Teoria dos Registros de Re-

presentação Semiótica de Raymond Duval surge como uma alternativa pedagógica 

frente às dificuldades de construção da capacidade compreensiva necessária para 

o ensino de frações, em virtude dos mais diversos tipos de registros e conversões 

empregadas neste processo.
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SEMIÓTICA E REGISTROS DE REPRESENTAÇÃO

A. SEMIÓTICA

O termo semiótica origina-se do “grego semeiotiké ou a arte dos sinais” (DEL-

GADO, 2010, p.41), é um saber que estuda os modos como o homem significa o 

que o rodeia, “das representações das coisas do mundo que estão em nossa mente. 

A semiótica ajuda a entender como as pessoas interpretam mensagens, interagem 

com os objetos, pensam e se emocionam” (DELGADO, 2010, p.41). A semiótica ser-

ve para analisar as relações entre uma coisa e seu significado, ou seja, é o estudo 

dos signos:

O significado de um signo é outro signo – seja este uma imagem mental 
ou palpável, uma ação ou mera reação gestual, uma palavra ou um mero 
sentimento de alegria, raiva [...] uma ideia ou sei lá o que for – porque 
esse seja lá o que for, que é criado na mente pelo signo, é um outro signo 
(tradução do primeiro). (SANTAELLA, 2007, p.59).

Entretanto, o signo não é algo acabado, um elemento estável, ele passa por 

um processo de construção e está sempre em evolução. “é o conhecimento de um 

objeto a partir do conhecimento de outro objeto que é representado”. (GARCIA, 2007, 

p. 28).

B. TEORIA DOS REGISTROS DE REPRESENTAÇÃO SEMIÓTICA

A Teoria dos Registros de Representação Semiótica (TRRS), do filósofo e psi-

cólogo francês Raymond Duval trata de aspectos cognitivos relacionados à aquisição 

de conhecimentos matemáticos. 

A TRRS tem como ideia central que a aprendizagem dos conceitos matemáticos 

está relacionada ao uso e à coordenação de diferentes registros de representações. 

Responsável por várias pesquisas, em sua extensa produção, o filósofo e psicólogo 

trata do funcionamento cognitivo, implicando, sobretudo na atividade matemática e 

nos problemas de aprendizagem.

Em seus estudos sobre a matemática, Duval concluiu que:
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Para que os alunos possam realmente compreender matemática, ou para 
que a matemática contribua para a formação intelectual e geral deles, que 
vá além de uma aprendizagem tecnológica de procedimentos executados à 
mão ou com máquinas, é preciso desenvolver outro tipo de funcionamento 
cognitivo que o praticado nas outras disciplinas. (DUVAL, 2011, p. 9)

Dessa maneira, o teórico espera que o aluno desenvolva seu raciocínio e per-

ceba o objeto matemático, sendo assim, necessário que ele tenha contato com diver-

sos registros de representação. Entende-se por diferentes registros: “língua materna, 

desenhos, tabelas, gráficos, linguagem algébrica, escrita numérica” (SOUSA; OLI-

VEIRA, 2012, p.3).

Assim sendo, “considera que para haver a aprendizagem matemática, fa-

z-se necessária à diversificação de registros de representação semiótica, a 

coordenação entre esses registros e a diferenciação entre representante e represen-

tado” (DUVAL apud MACHADO, 2003, p.16), sendo assim:

[...] para que haja a compreensão em Matemática, é fundamental não só 
diversificar os registros, mas conseguir coordenar pelo menos dois registros 
de representação semiótica relativos a um mesmo objeto matemático. Exem-
plo disso é a compreensão da ideia de metade, por exemplo, pois semioti-
camente, ½ ≠ 0,5, no entanto ambas as representações significam metade. 
(SOUSA; OLIVEIRA, 2012, p.3).  

Na realidade, a possibilidade de mudança de registro se constitui uma condi-

ção necessária ao processo de aprendizagem conforme evidencia o pensamento a 

seguir:

A originalidade da atividade matemática está na mobilização simultânea de 
ao menos dois registros de representação ao mesmo tempo, ou na 
possibilidade de trocar a todo o momento de registro de representação. 
 (DUVAL apud MACHADO, 2003, p.11)

O autor destaca a importância dos registros de representação para a matemá-
tica dizendo que: “o desenvolvimento das representações semióticas foi à condição 
essencial para a evolução do pensamento matemático” (DUVAL apud MACHADO, 
2003, p.13), ou seja, o desenvolvimento da própria matemática se deu em função dos 
registros usados para expressar as ideias construídas. 

A Teoria dos Registros de Representação Semiótica diz que durante o processo 
de estudo dos objetos matemáticos deve ser dado ênfase a duas transformações de 
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representação semiótica que são radicalmente diferentes: os tratamentos e as con-
versões:

Os tratamentos são procedimentos de justificação do objeto de estudo ba-
seados em fenômenos congruentes, segundo os quais os registros perma-
necem num mesmo sistema de representação, seja através da escrita, de 
figuras, gráficos, diagramas, dentre outros; já a conversão é um processo de 
transformação de um tratamento em outro no qual há mudança de sistema de 
registro com a conservação da referência ao objeto estudado. (PANTOJA, et 
al., 2013, p.5)

Ao discutir as transformações de tratamento e conversão em sua teoria, Duval 

complementa e descreve que:

[...] os tratamentos são transformações de representações dentro de um mes-
mo registro, por exemplo: efetuar um cálculo ficando estritamente no mesmo 
sistema de escrita ou de representação. [...] as conversões são transforma-
ções de representação que consistem em mudança de registro conservando 
os mesmos objetos denotados: por exemplo, reconhecer a escrita algébrica 
de uma equação em sua representação gráfica. (DUVAL apud. MACHADO, 
2003, p.16)

Assim, como para Raymond Duval, outros autores colaboram com as percep-
ções do “pai da Teoria dos Registros de Representação Semiótica, como por exem-
plo, Damm, que descreve como as representações tornam possível o estudo com 
relação à construção do conhecimento, pois elas não cumprem apenas a função de 
comunicação, mas são fundamentais para as atividades cognitivas do pensamento, 
onde o indivíduo precisa recorrer a uma representação para poder acessar os ob-
jetos matemáticos, uma vez que eles não são acessíveis, “[...] trabalha com objetos 
abstratos. Ou seja, os objetos matemáticos não são diretamente acessíveis à per-
cepção, necessitando, para sua apreensão, o uso de uma representação” (DAMM 
apud MACHADO 2008, p.169-170).

METODOLOGIA
A. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este capítulo fundamenta-se nos seguintes procedimentos metodológicos:

Quanto aos objetivos, à metodologia o tipo de pesquisa escolhida foi a biblio-



54 55

gráfica a qual foi “desenvolvida com base em material já elaborado, constituído prin-

cipalmente de livros e artigos científicos” (GIL, 2002, p.44), além de algumas mo-

nografias e dissertações de Mestrado.  Já no que se refere aos procedimentos de 

coleta, a mesma pautou-se na realização de uma pesquisa de campo com vinte e 

quatro alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental, de uma escola estadual do municí-

pio de Alegrete/RS, os quais segundo a professora de matemática regente na maio-

ria ainda enfrentam dificuldades na resolução de problemas envolvendo o conteúdo 

em questão (frações e consequentemente números decimais), mesmo já tendo sido 

trabalhados em sala de aula. Neste sentido foi elaborado e aplicado um pré-teste 

diagnóstico com os respectivos alunos.

a.1. O Pré-teste

Elaborou-se um pré-teste com 5 (cinco) questões envolvendo frações e núme-

ros decimais como um instrumento pedagógico inicial para diagnosticar o conheci-

mento prévio dos alunos e suas limitações sobre o conteúdo.

B. ANÁLISES DOS RESULTADOS
B.1. CONSIDERAÇÕES SOBRE AS QUESTÕES DO PRÉ-TESTE

O pré-teste evidenciou uma situação complexa, mas não surpreendente para 

este pesquisador, confirmando-se junto aos alunos pesquisados a maioria das dificul-

dades já descritas na fundamentação teórica deste artigo, como se pode ver abaixo:

Dificuldade na transformação de números fracionários em números decimais 

e vice-versa, nesta questão o aluno nº 07 (figura 2), equivocasse ao tentar transfor-

mar os registros, o mesmo demonstra dificuldade no entendimento do registro, pois, 

não domina o conceito básico de fração “a/b” e do processo inverso (decimal para 

fracionário), o aluno apresenta falta de noções de equivalência, observados tanto na 

execução dos exercícios da letra a) no cálculo da fração: 7/1000, assim como na letra 

b) do decimal: 3,43. Em ambos os casos o aluno não conseguiu visualizar a equiva-

lência dos registros fracionários e decimais. 
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Figura 2: Questão 1 do Pré-teste – Aluno nº 07

Fonte: Pré-teste elaborado pelo o autor

Dificuldades na utilização das propriedades dos números naturais quanto à 
ordem das frações e também à razão e proporção, aqui o aluno nº 21 (figura 3), ao 
invés de dividir os 16 litros de leite por 2/3 (dois terços), e assim por propriedade das 
frações: multiplicar por 3/2 (três meios), o respectivo aluno não percebeu que 2/3 < 
1, logo o número de garrafas teria que ser superior a 16, além disso, utilizou como 

unidade de medida, litros ao invés de garrafas.

Figura 3: Questão 2 do Pré-teste – Aluno nº 21

Fonte: Pré-teste elaborado pelo o autor

Dificuldades em entender o conceito de uma fração, aqui o aluno nº 16 (figura 
4) demonstrou conhecimentos computacionais, entretanto, confundiu-se com os con-

ceitos de 1,5 (uma vez e meia) por 1/5 (um quinto).

Figura 4: Questão 3 do Pré-teste – Aluno nº 16

Fonte: Pré-teste elaborado pelo o autor
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Conhecimento instrumental das frações, mas desconhecimento das relações 

subjacentes às mesmas, aqui o aluno nº 04 (figura 5) comete dois erros básicos de 

relação subjacente, primeiro não domina os conceitos de soma de frações, o que 

ocasiona o segundo uma vez que a respectiva soma das frações ultrapassa os R$ 

520 reais, e o aluno afirma que ainda sobra parte do salário de João Carlos.

Figura 5: Questão 4 do Pré-teste – Aluno nº 04

Fonte: Pré-teste elaborado pelo o autor

Dificuldades para localizar frações na reta numérica, neste caso o aluno nº 19 

(figura 6) localizou na respectiva reta o valor de 4,1(quatro vírgula um), mas confun-

diu-se na localização do 3/5 (três quintos), confundindo-o com 3,5 (três vírgula cinco).

Figura 6: Questão 5 do Pré-teste – Aluno nº 19

Fonte: Pré-teste elaborado pelo o autor

Somente 9 alunos (37,5%), conseguiram realizar as cincos questões correta-

mente, e cerca 46% (11 alunos) demonstraram dificuldades mais acentuadas no que 

se refere ao conceito de frações.

b.2. Proposta de Intervenção

Nossa proposta de intervenção baseou-se na TRRS começando logo após a 

aplicação e respectivos resultados obtidos pelos alunos no pré-teste, como primeiro 
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ato, utilizou-se o material lúdico (material concreto) neste caso, os discos fracioná-

rios, os quais foram elaborados pelo autor juntamente com os alunos, trazendo para 

os alunos um olhar diferente da forma tradicional de ensinar frações, aqui entendida 

como memorização de regras, apresentação de exemplos seguida pela resolução re-

petida de exercícios de fixação. Em seguida dividiu-se a atividade em dois momentos, 

primeiramente trabalhou-se junto aos alunos com adição de frações com denomina-

dores iguais, e após com frações de denominadores diferentes, tendo como objetivo 

chegar ao final de cada momento de forma investigativa, comparando as respostas 

obtidas e procurando despertar nos alunos padrões para que os mesmos pudessem 

formular uma regra geral própria, e começassem a coordenar os registros, claro que 

esta técnica é muito boa para se trabalhar frações irredutíveis, mas mostrou-se um 

pouco abstrata na resolução de frações com denominadores diferentes em virtude 

das dificuldades da turma, entretanto, ainda assim, foi uma parte importante no pro-

cesso de ensino-aprendizagem de frações.

Nosso segundo ato foi por meio de uma oficina, denominado “Fração na Cozi-

nha”, onde se aplicou o ensino de frações e números decimais e suas equivalências 

no período da tarde (inverso às aulas) utilizando as dependências da escola (cozi-

nha) sendo patrocinada pelo autor no restante do material (formas, farinha, açúcar, 

fermento, etc), buscando assim trazer o conteúdo para a realidade dos alunos, traba-

lhando-se receitas, medidas, abandonando assim, a abstração do conceito.

b.3. Resultados Pós-Intervenção

Após 5 semanas (4 de novembro a 6 de dezembro de 2019), aplicou-se nova-

mente questões similares ao pré-teste, e os novos resultados demonstraram uma 

grande evolução, todos os alunos demonstraram uma melhora significativa nos con-

ceitos sobre frações, números decimais e suas equivalências, respondendo significa-

tivamente não somente ao testes aplicados pelo autor, mas também nas atividades 

propostas pela professora regente, atividade, metodologia esta, que pode vir a se 

tornar uma atividade permanente na respectiva escola, uma vez que a compreensão 

e a aquisição do conceito de fração, através dos diferentes registros de representa-

ção utilizados nas atividades propostas na intervenção, possibilitaram na maioria dos 

alunos a identificação da grandeza e o significado das frações dadas, principalmente, 
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pelo uso de desenhos e/ou gráficos, assim como na interpretação de situações pro-

blemas ou no contexto em que a fração está inserida. 

Isto se deu, porque os enunciados dos problemas de frações funcionam como 

um registro de representação escrito e para chegarmos às soluções existe a necessi-

dade de outras representações intermediárias tais como: o tratamento aritmético, os 

registros de cálculos e a mudança de sistemas semióticos, os quais foram desmem-

brados e trabalhados separadamente e posteriormente unidos no processo educa-

cional, gerando assim, bons resultados de aprendizagem.

BREVES CONSIDERAÇÕES

Em relação à prática pedagógica, o professor deve propor, portanto, uma ação 

no ambiente da sala de aula que compreenda atividades a serem desenvolvidas 

pelas crianças, e ao mesmo tempo, interpretar e analisar os desempenhos destas 

e suas compreensões frente ao objeto matemático em questão. O docente deve 

aprender a dar lugar às formas de pensar e proceder dos alunos e entender como um 

conteúdo matemático se traduz em conhecimento a ser aprendido.

Dessa forma, o ensino de matemática deve pautar-se na variedade de 

representações de um objeto matemático e na possibilidade de trocar de represen-

tação sempre que necessário, pois somente por meio da mobilização dessas repre-

sentações que o aluno poderá conhecê-lo e compreendê-lo.

Como sugestão para trabalhos futuros indica-se para a academia (professores 

e pesquisadores) um aprofundamento de pesquisas sobre a TRRS, principalmente 

nos cursos de formação de professores de matemática, buscando assim, um repen-

sar de nossa própria práxis. Uma opção seria a curatela acadêmica, mas para isto, 

precisaríamos repensar nossos currículos formativos de professores e/ou fortalecer 

a ampliação dos cursos de formação continuada, os quais ainda são escassos para 

a demanda de profissionais que a educação possui, pois, começamos a nossa vida 

docente, na condição de alunos e não como professores, e o tempo que passamos 

em sala de aula com os nossos alunos durante a nossa formação inicial (± 5%) é 

insignificante ao comparamos com a dos conteúdos teóricos (± 95%), um contato 

efetivo com um docente (curador) experiente, é fundamental para o desenvolvimento 
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deste professor, economizaria tempo didático-pedagógico (tentativa e erro) e fortale-

ceria aspectos cognitivos deste profissional frente aos seus alunos.
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Resumo: Este artigo apresenta um Relato de Experiência da aplicação remota do si-

mulador educacional “Associe Frações-PhET” dentro do ensino de Matemática e pe-

rante o conteúdo de fração. Foi desenvolvida uma Sequência de Atividades (SA) no 

modelo remoto, aplicada em turmas do 9º ano do Ensino Fundamental II de um colé-

gio público estadual no Município de Jataí-GO. A SA foi composta por três etapas:1ª 

apresentação da proposta e levantamento inicial de conhecimentos (assíncrona) por 

meio de um pré-teste; 2ª Correção/revisão do conteúdo com base no pré-teste e a 

aplicação do simulador (síncrona); 3ª Pós-teste de conhecimentos e questionário de 

opinião (assíncrona). O objetivo geral da SA foi reforçar a aprendizagem dos edu-

candos acerca do conteúdo de fração utilizando o simulador educacional “Associe 

Frações-PhET”. Perante os resultados obtidos, verificou-se que o uso do simulador 

estimula a motivação do educando em participar da aula e possibilita a revisão/re-

forço do conteúdo em questão alunos participantes apresentaram uma melhoria na 

compreensão do conteúdo. 

Palavras-chave: Simulador, frações, ensino remoto, ensino de matemática.

INTRODUÇÃO

 As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) têm exercido grande in-

fluência no processo de ensino e aprendizagem, proporcionando novas maneiras do 

professor trabalhar os conteúdos junto aos seus alunos, aproximando-os do mundo 

virtual e conectado. Hoje o educador possui uma enorme gama de recursos digitais 

de aprendizagem que incorporaram os mais diversos conteúdos educacionais e es-

tão disponibilizados na internet como áudios, vídeos, hipertextos, animações gráfi-

cas, games e simuladores.

 Por conta da pandemia gerada pelo novo Coronavírus no ano de 2020, a edu-

cação brasileira foi forçada a adequar as aulas presenciais a um modelo à distân-

cia, também chamado de ensino remoto. Com a quarentena fixada em quase todo 

território nacional e os alunos e professores afastados do ambiente escolar, muitos 

Estados brasileiros aderiram as TIC para viabilizar esta nova forma de ensino, para 

tal, os professores tiveram que adequar suas aulas e recorrer a recursos didáticos 

digitais que fossem interativos e instigantes aos alunos, visando dar prosseguimento 
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ao ensino. 

 Perante este cenário educacional, surgiu a oportunidade de estudar os simu-

ladores educacionais, com foco no ensino de Matemática e no conteúdo de frações. 

Esta tarefa foi desenvolvida por meio de uma Sequência de Atividades (SA) junto a 

disciplina de Análise e Desenvolvimento de Metodologias e Recursos Didáticos1 para 

o Ensino de Ciências e Matemática do Programa de Mestrado em Educação para 

Ciências e Matemática do Instituto Federal de Goiás- Campus Jataí.

 Adotaremos o termo Sequência de Atividades (SA) seguindo as orientações 

de Zabala (1998, p.18) que esclarece que “[...] as sequências de atividades ou se-

quência didática como unidade preferencial para a análise da prática, que permitirá 

o estudo e a avaliação sob uma perspectiva processual, que indica as fases de pla-

nejamento, aplicação e avaliação”. A SA sobre a qual discorreremos neste trabalho 

tem como objeto educativo o reforço/revisão dos conteúdos de fração e as atividades 

objetivam levantar os conhecimentos prévios dos alunos, aplicar o simulador mate-

mático e verificar a aprendizagem do conteúdo e as opiniões dos alunos quanto ao 

uso do simulador. A partir desses objetivos educacionais, este artigo busca verificar 

se o simulador possibilita reforçar a aprendizagem dos educandos, do conteúdo de 

frações, dentro do atual cenário brasileiro de aulas remotas.

DESENVOLVIMENTO
O que são simuladores educacionais?

 Para responder esta pergunta recorremos ao artigo “Simuladores educacionais: 

definições e apropriações como objetos da aprendizagem” da pesquisadora doutora 

Carolina Calomeno (2017) que aponta algumas características dos simuladores edu-

cacionais como: “[...] permitir a criação de ambiente livre de riscos; propiciar a experi-

mentação; desenvolver a habilidade de solução de problemas; oferecer um processo 

de avaliação; e promover a interação social [...]” (CALOMENO, 2017, p.267).

 Calomeno (2017), enfatiza que o simulador ao gerar um ambiente livre de riscos 

possibilita o seu usuário falhar, voltar e modificar sua ação, ou seja, para o proces-

so educacional o ciclo de errar e refazer, aprimora o conhecimento. O simulador ao 

apresentar ambientes gráficos digitais leva o educando a resolver o problema e testar 
1 Professor Dr. Rodrigo Claudino Diogo, regente da disciplina em 2020.
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seu conhecimento, como também pode modificar o comportamento existente do alu-

no e treinar a atividade para a aplicação na prática real. Além disso, os simuladores 

educacionais permitem ao professor introduzir novos tópicos conceituais, construir 

conceitos, gerar competências, reflexões, além de ser uma ferramenta que permite 

reforçar/revisar conteúdos e gerar uma revisão final. Pode ser usado em aulas ex-

positivas, em atividades de grupo, tarefas em casa ou no laboratório de informática 

(ARANTES, MIRANDA e STUDART, 2010).

 Arantes, Miranda e Studart (2010), esclarecem que, em aulas explicativas, os 

simuladores servem para realizar demonstrações aos alunos, permitindo visualizar 

conceitos abstratos muitas vezes não compreendidos. Em atividades práticas, o si-

mulador permite o aluno rever suas respostas e refazê-las, além de apresentar um 

resumo final dos acertos/erros dos alunos, despertando o entusiasmo e o espírito 

competitivo. Segundo o próprio site PhET a vantagem em utilizar o simulador está 

na construção de hipóteses e teorias pelos alunos em conjunto com seus colegas e 

professor.

 Em relação ao uso de simuladores em casa, Arantes, Miranda e Studart (2010) 

apontam que estes servem para a revisão de conteúdo, no qual o aluno pode acessar 

a hora que quiser e rever o conteúdo já estudado, além disso, permite introduzir um 

novo conteúdo, com aprofundamento paralelo à aula explicativa do professor.

Os simuladores PhET

 Conforme Barros (2019) o Ph*ysics *E*ducation *T*echnology (PhET) In-

teractive Simulations é uma plataforma virtual no modelo de oficina, onde estão 

disponibilizados diferentes simuladores de experimentação científica. Esta plataforma 

foi desenvolvida pela Universidade do Colorado Boulder, situada no Estados Unidos 

da América. Dentro desta plataforma encontramos simuladores que abordam as 

disciplinas: Física; Química; Matemática; Ciências da Terra e Biologia. Acessando 

o site dos simuladores PhET: <https://phet.colorado.edu/> é possível verificar que o 

site já foi traduzido para 93 idiomas e possui 158 simuladores educacionais, além de 

2389 planos de aulas utilizando os simuladores que foram envidas por professores 

cadastrados em sua rede. 
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 Os simuladores são gratuitos e não há necessidade de cadastro na plataforma. 

Para acessar os simuladores (software) o usuário basta ter um computador/notebook 

ou celular Smart com acesso à internet e com tecnologia Flash instalada. A maioria 

dos simuladores são passíveis de download e utilização em modo off-line (BARROS, 

2019). 

 Arantes, Miranda e Studart (2010) afirmam que os simuladores PhET foram 

formulados com base em pesquisas científicas. Antes de serem publicadas no site os 

mesmos passam por um processo de planejamento, desenvolvimento e por fim, são 

avaliados perante um grupo educacional competente e são realizadas entrevistas 

com os estudantes para analisar a interação com as simulações, tornando-as efeti-

vamente educacionais. 

Simuladores no ensino de frações

 Neste subtópico apresentaremos três sínteses de produções científicas, sendo 

dois artigos e uma dissertação, as quais utilizaram simuladores educacionais mate-

máticos em torno do conteúdo de frações. Com estas sínteses, pretendemos apontar 

como os simuladores foram aplicados na prática educacional brasileira e suas contri-

buições para o processo de ensino-aprendizagem do conteúdo de frações. 

 A primeira produção estudada foi “O uso do PhET simuliations no ensino de 
frações” desenvolvida por Makuch e Martins no ano de 2018, publicada pela Revista 

Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia (RBECT) em Ponta Grossa-PR. Os pa-

rágrafos seguintes descrevem sucintamente o conteúdo deste artigo.  

 O trabalho de Makuch e Martins (2018) apontam uma Intervenção Pedagógica 

por meio da aplicação de uma Sequência Didática (SD) desenvolvida em duas esco-

las públicas do Estado do Paraná com a participação de 21 estudantes. A SD apre-

sentada teve como objetivo geral: explorar as potencialidades do PhET Simulations, 

com base nas metodologias Resolução de Problemas e Mídias Tecnológicas, a fim 

de proporcionar uma aprendizagem efetiva sobre as frações. 

 Durante processo de produção de dados os autores Makuch e Martins (2018) 

utilizaram registros no diário de bordo, produção escrita dos alunos e observação 

participante. O tema para a pesquisa partiu de resultados da Prova Brasil e pela equi-
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pe da coordenação pedagógica da escola participante da pesquisa, ficando consta-

tada uma deficiência na aprendizagem dos conteúdos de fração. Diante do problema 

foi proposto uma intervenção pedagógica envolvendo o simulador de fração PhET, 

para oportunizar um aprendizado por meio de metodologias e recursos além dos que 

já foram utilizados (MAKUCH; MARTINS, 2018).

 A intervenção ocorreu durantes dez aulas com duração de 2 horas cada. O 

conteúdo trabalhado foi fração relacionado a números inteiros. Durante os encontros 

foram apresentadas as atividades, buscando elencar os conhecimentos prévios dos 

alunos. Após as aulas expositivas foi inserido o simulador PhET para ambientação 

dos alunos com o simulador. A cada exemplo os alunos tinham a oportunidade de tes-

tar suas hipóteses, possibilitando aos discentes criar suas próprias conjecturas, por 

meio das representações dispostas no simulador, tornando o conhecimento interativo 

e divertido, ao final de cada atividade o professor registrava na lousa os conhecimen-

tos trabalhados. (MAKUCH; MARTINS, 2018).

 O processo avaliativo ocorreu a partir de atividades de pré-teste e pós-teste, 

equivalentes em dificuldade, com perguntas objetivas e subjetivas que foram analisa-

das de acordo com os erros/acertos cometidos antes e depois da aplicação do simu-

lador. As análises dos resultados foram colocadas em forma de tabela para compa-

ração por meio de percentual (MAKUCH; MARTINS, 2018).  O artigo traz, nas suas 

considerações finais, a importância de saber utilizar as mídias tecnológicas com foco 

no aprendizado e não puramente como distração para aulas.

 O próximo artigo sintetizado tem como título “O uso de Ferramentas Diver-
sificadas no Ensino de Frações” dos autores Portela; Sousa; Rufino e Branches 

(2013). O trabalho foi publicado no Atlas do VII CIBEM (Congresso Ibero-americano 

de Educação Matemática) em Montevidéu, Uruguai. 

 No desenvolvimento do artigo os autores relatam que a escolha do tema se 

deu ao fato de ser um conteúdo complexo em que os alunos possuem muitas dificul-

dades na aprendizagem. A ideia de trabalhar com recursos didáticos manipuláveis 

para o ensino de frações surgiu devido à complexidade do tema, e com o intuito de 

que o ensino-aprendizagem possa se tornar significativo e eficaz. Os autores reali-

zaram diversas pesquisas, nas quais averiguaram as dificuldades de assimilação do 

conteúdo de frações, afirmando que o uso de materiais manipuláveis pode amenizar 
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esse problema. Recursos didáticos como jogos, computadores e outros materiais 

desempenham um papel importante para o ensino aprendizagem (PORTELA et al., 

2013).

 Segundo os autores foi realizada uma Feira de Matemática a nível educativo. A 

atividade foi desenvolvida em três etapas: no primeiro momento foi trabalhado o con-

ceito de fração de forma simples, usando exemplos do cotidiano. Os alunos por meio 

dos exemplos puderam estabelecer relações com conceitos matemáticos. A Feira de 

Matemática possibilitou que os alunos compreendessem as origens das frações, que 

surgiu perante a necessidade de medir com exatidão terras, colheitas, tecidos, entro 

outros elementos que levaram o homem a introduzir as frações e a criar unidades 

padrão para as medidas. (CAVALIERI, 2005 apud PORTELA et al., 2013).

 No segundo momento foi utilizado um jogo “Formando Frações”, no qual os 

alunos manusearam materiais concretos, sendo peças de uma disco fracionado. A 

manipulação é livre, mas sempre com o auxílio do professor, que deve por meios de 

perguntas estimular o raciocínio e fazer ligação direta aos conceitos básicos de fra-

ções (PORTELA et al., 2013).

 Depois do jogo foi dada sequência com o uso das simulações, que tem por fi-

nalidade fazer a revisão dos conteúdos das etapas anteriores, podendo formalizar e 

internalizar os diversos conceitos trabalhados no decorrer do jogo (PORTELA et al., 

2013). Segundo os autores as atividades propostas foram agradáveis e favoreceram 

o processo de ensino aprendizagem:

Essa atividade consegue desenvolver e transformar um assunto não muito 
aceito pelos alunos em algo bem dinâmico e manipulável que é agradável aos 
sentidos e a mente. E inserir recursos digitais e jogos a atividades didáticas, 
além de atrair o aluno, faz com que ele participe diretamente do processo de 
aprendizagem. E quando o mesmo, está consciente do que está aprendendo 
e passa a compreender o assunto não mais só decorando fórmulas. Passa 
a ocorrer então uma aprendizagem mais saudável. O importante no estudo 
de frações e em toda a matemática é evitar a memorização e a colocação de 
regras e definições que para o aluno acaba se tornando algo sem sentido. E 
são atividades como essa que reciclam e melhoram o ensino hoje (PORTELA 
et al., 2013. p. 4).

 Os autores chegaram à conclusão que com a realização da atividade houve a 

aprendizagem do conteúdo, foi possível transformar um assunto que geralmente não 

é aceito pelos alunos em algo dinâmico e manipulável sendo agradável aos sentidos 

e para a mente. Inserir recursos digitais e jogos e atividades didáticas, atrai a atenção 
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dos alunos e faz com que eles participem diretamente do processo de aprendizagem.

 Por fim, apresentamos a síntese da dissertação: A utilização do Phet para 
aprendizagem de Matemática nas séries finais do Ensino Fundamental, de Jail-

son Cardoso de Barros do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e 

Matemática da Universidade Federal de Alagoas, defendida em maio de 2019.

 Barros (2019) apresenta em sua dissertação um guia de utilização de um sof-

tware de objetivos virtuais chamado PhET, que almeja facilitar a aprendizagem de 

Matemática nas séries finais do Ensino Fundamental, para tanto, foi desenvolvida 

e aplicada, por meio de uma Pesquisa-ação, uma Sequência Didática baseada na 

teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel (1968 apud MOREIRA; MASINI, 

2006) que contou com a participação de 138 estudantes dos 9º e 8º anos do Ensino 

Fundamental de uma escola pública de Maceió/AL.

 Inicialmente Barros (2019) apresenta alguns dados do Ministério da Educação 

(MEC) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre o baixo de-

sempenho dos alunos na disciplina de Matemática no Ensino Fundamental e Médio. 

Sequencialmente em sua Revisão da Literatura aborda explicações, vantagens e 

condições de viabilidade de aplicação da Aprendizagem Significativa de Ausubel no 

ensino de Matemática, logo em seguida sustenta teoricamente o uso das TIC nas 

aulas de Matemática, e por fim, aborda a utilização da tecnologia digital PhET como 

objeto de aprendizagem de Matemática e suas possíveis formas de utilização.

 Na metodologia da pesquisa, Barros (2019) descreveu ter utilizado simulações 

interativas como objetos de aprendizagem sobre os seguintes temas: frações, núme-

ros mistos, gráficos, curvas, equações, sistemas de equações, braço de alavanca e 

equilíbrio rotacional. Assuntos abordados no 8º e 9º ano do Ensino Fundamental.

 O trabalho foi desenvolvido em dois momentos, o primeiro destinado ao escla-

recimento e a aplicação de um mini curso sobre os simuladores PhET aos professo-

res da área. No segundo momento foi realizada a aplicação do experimento com foco 

nos conteúdos de frações, equações do 1º grau, proporções, equilíbrio, torque e o 

Princípio da Lei de Alavancas de Arquimedes em quatro séries dos 8º e 9º anos. Duas 

turmas utilizaram  apenas giz e quadro para aprenderem o conteúdo, as demais se 

aplicou o simulador Balançando, e os resultados foram comparados posteriormente 
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por meio de um pré-teste e um pós-teste contendo 10 questões de avaliação com 

respostas fechadas. 

 Todas as 4 turmas participantes realizaram um pré-teste de conhecimentos 

(com 10 questões fechadas) sobre o tema da aula (Lei de Alavancas de Arquimedes), 

os resultados foram insatisfatórios, com baixo rendimento em todas as turmas. Após 

essa constatação foi realizada a Sequência Didática, com revisão de equações e 

proporções, equilíbrio, torque, e por fim, a dedução da Lei de Alavancas de Arquime-

des. Duas turmas trabalharam somente com giz e quadro e as outras duas com os 

simuladores PhET.

 Posteriormente foram feitos os pós-testes em todas as 4 turmas e constatou-se 

uma melhora de rendimento em torno de 59 a 60% nas turmas de aulas tradicionais e 

de 82 a 88% nas turmas com PhET. As médias das turmas tradicionais foram: 5,97 e 

5,89, já as com aulas com simuladores PhET foram: 8,19 e 8,79, ficando provado que 

as turmas que utilizaram aulas com o software livre PhET obtiveram um desempenho 

superior aos que utilizaram quadro e giz.

 Os trabalhos aqui apontados evidenciam as potencialidades do simulador       

como um recurso didático que pode corroborar para o processo de ensino e apren-

dizagem dos conteúdos de frações. Em suas conclusões são apontadas caracterís-

ticas positivas do emprego dos simuladores em sala de aula, como a possibilidade 

de construção de hipóteses pelos alunos, a repetição de atividades e o aumento do 

entusiasmo e motivação dos alunos que desperta um espírito auto competitivo de 

superação.

 O próximo subtópico apresentará a SA aplicada no mês de setembro de 2020 

em formato remoto, em turmas do 9º ano do Ensino Fundamental II de um colégio 

público de Goiás em tempos de pandemia do novo Coronavirus. 

A Sequência de Atividades (SA)

 A Sequência de Atividades foi aplicada, simultaneamente, em quatro turmas do 

9º ano do Ensino Fundamental - Fase II de um colégio público estadual de Jataí-GO, 

com aproximadamente 36 alunos em cada turma. Como mencionado anteriormente, 

as aulas em setembro de 2020, no estado de Goiás estavam ocorrendo no modelo 
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remoto. A Sequência de Atividades foi composta por três aulas, sendo duas assíncro-

nas e uma síncrona 1, perfazendo um total de duas horas e meia de carga horária. A 

seguir apresentamos, para maior clareza, uma síntese da sequência desenvolvida:

Objetivos da SA:
Geral: Reforçar a aprendizagem dos educandos acerca do conteúdo de fração, por 

meio do simulador “Associe Frações PhET” de modo remoto.

Específicos: 
• Compreender a fração como parte da divisão por meio do simulador “Associe 

Frações PhET” ocorrendo a interatividade com a tecnologia introduzida na sala de 

aula;

• Apurar e registrar o que os alunos já conhecem sobre o conteúdo de fração;

• Trabalhar o conceito básico de frações, levando o aluno a: compreender e iden-

tificar a similaridade da representação gráfica e escrita de frações, encontrar frações 

equivalentes entre diferentes padrões de imagens, comparar frações utilizando nú-

meros e padrões e simplificar frações.

Os conteúdos abordados pela SA: Conceito básico de fração; Analogia da repre-

sentação gráfica e escrita de frações; Simplificação de frações; Equivalência/simila-

ridade de frações.

Metodologia

1ª Etapa (Aula assíncrona – duração de 45 minutos) - Inicialmente os professores 

pesquisadores levantaram os conhecimentos prévios dos alunos em relação ao con-

ceito de fração, seguindo a metodologia da Aprendizagem Significativa (AUSUBEL, 

1963 apud MOREIRA; MASINI, 2006) que afirma que o ensino precisa fazer sentido 

ao aluno, no qual, as informações passadas devem ter como base primitiva a própria 

compreensão inicial do educando (subsunçores), ou seja, a aprendizagem deve par-

tir do que o aluno já conhece ou vivencia.

 Foi enviado um vídeo de apresentação com explicações da proposta no qual 

cada professor se apresentou e convidou os alunos para participarem das atividades. 

1   Síncrono: que ocorre ao mesmo tempo.  Assíncrono: que não ocorre ou não se processa, 
em sincronia com algum evento ou processo. (FERREIRA, 2001). 
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 Para o levantamento dos conhecimentos acumulados dos alunos referente ao 

conteúdo de fração, foi disponibilizado no Classroom Google das turmas um pré-tes-

te com questões abordando os temas: Equivalência e Simplificação de frações. Os 

alunos tiveram o prazo de um dia (24 horas) para responderem o pré-teste e encami-

nharem as respostas à professora titular da turma.

2ª Etapa (Aula síncrona – duração de 60 minutos) - Os alunos acessaram uma reu-

nião online, por meio do Google Meet, e de modo simultâneo os pesquisadores reali-

zaram a correção do pré-testes entregue na aula anterior, por meio da apresentação 

de slides transpostos no Google Meet. Com essa correção, pretendeu-se sanar as 

dúvidas sobre os conceitos básicos de frações e relembrar os conhecimentos dos 

alunos sobre o tema. Na sequência foi apresentado o simulador “Associe Frações 

PhET”, apontando suas funcionalidades e ensinando aos alunos os procedimentos 

de manuseio do simulador de forma a progredirem em suas habilidades.

 Posteriormente os alunos, por meio de seus computadores ou celulares Smart, 

acessaram o simulador “Associe Frações PhET” através do link <https://phet.colora-

do.edu/pt_BR/simulation /fraction-matcher> (Figura 1).

Figura 1: Imagens do simulador 

Fonte: PhET Interactive Simulations – Associe Frações (2020)

 Os educandos iniciaram o simulador no nível 1, seguindo até o nível 8, regis-

trando com um print da tela do computador ou do celular, o resultado final de cada ní-

vel e enviando para a professora regente as imagens de cada nível finalizado, alguns 

alunos enviaram os prints pelo WhatsApp ou por e-mail.

 Os professores pesquisadores auxiliaram os alunos em casos de dúvidas e 

realizaram anotações no Diário de Bordo, que segundo Cañete (2010) é um docu-
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mento que permite fazer anotações sobre os acontecimentos, dificuldades e possí-

veis comentários que surjam durante a aula, além de observar até qual nível do jogo 

os alunos conseguiram responder. Durante todo o processo os alunos utilizaram o 

chat do Google Meet ou se comunicaram por meio do microfone, de modo que havia 

condições para as interações entre alunos e professores.

 Os alunos tiveram trinta minutos (30 min) para desenvolverem as atividades a 

cada nível no simulador e retornarem à reunião no “Google Meet”. Após o retorno de 

todos os alunos, os professores disponibilizaram um pós-teste final com questões 

objetivas sobre o conteúdo e um pequeno questionário de opinião sobre o uso do si-

mulador. Este formulário foi desenvolvido no “Google Forms” e foi estipulado o prazo 

de três dias para os alunos entrarem na plataforma e responderem.

 No simulador o aluno deve colocar nas “bandejas” as frações similares, rea-

lizando a comparação da representação gráfica com a numérica. Em alguns níveis 

é necessário realizar a simplificação das frações de modo a encontrar sua similar, 

formando assim pares de frações igualitárias.

 A cada par de frações similares formado, o aluno deverá verificar se aquela 

formação está correta, se sim, ele irá pontuar e aquele par subirá para a aba “Meus 

acertos”, se não, o aluno terá que refazer a montagem do par de frações similares e 

repetir a operação. É importante destacar que o simulador sempre registra os erros, 

em cada nível. Os alunos utilizaram a simulação até alcançarem o nível 8 (término da 

simulação) ou até encerrar o tempo estipulado para a atividade (30 minutos).

3ª Etapa (Aula assíncrona – duração de 45 minutos) - Esta etapa se destinou ao pro-

cesso de análise e avaliação das aulas antecedentes, na qual os alunos receberam 

um pós-teste avaliativo individual por meio de um formulário desenvolvido no Google 

Forms, contendo cinco questões sobre frações, similares às atividades desenvol-

vidas no simulador, com referência a conceitos básicos de frações, representação, 

equivalência e simplificação de frações. A intenção desse pós-teste avaliativo por 

meio de uma análise quantitativa, observando os erros e acertos dos alunos, se os 

mesmos conseguiram relembrar e/ou reforçar sua aprendizagem nos conceitos bási-

cos de fração, posterior ao uso do simulador.

 Sequencialmente os discentes responderam, ainda no Google Forms, a um 

questionário de opinião, contendo cinco perguntas abertas sobre a experiência indivi-
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dual dos alunos em utilizar o simulador. A aplicação dessas perguntas visava analisar 

qualitativamente o desenvolvimento das aulas de fração utilizando o simulador em 

casa, perante a perspectiva do aluno.

Processo avaliativo da SA - A avaliação ocorreu de forma contínua, realizada no 

transcorrer das aulas, primeiramente por meio da observação dos professores pes-

quisadores durante a formação/revisão de conceitos pelos alunos e pela análise dos 

erros e acertos no pré-teste e pós-teste.

 Durante a execução do simulador (Etapa 2), os professores pesquisadores rea-

lizaram anotações no Diário de Bordo, percebendo e registrando as dificuldades/fa-

cilidades, os comentários dos alunos, os problemas operacionais ocorridos durante a 

aplicação do simulador. Por meio da leitura do simulador, com o avançar dos alunos 

nos níveis do jogo e o acúmulo de pontos (erros e acertos acumulados), os professo-

res avaliaram a aprendizagem e participação dos alunos.

 O encerramento do processo avaliativo ocorreu com a aplicação de um pós-

-teste individual que visou quantificar os acertos/erros dos alunos através de cinco 

questões fechadas sobre o conteúdo trabalhado no simulador. Posteriormente os 

alunos responderam a um questionário aberto de opinião, sobre a experiência no uso 

do simulador “Associe Frações PhET”.

 Por meio de todas estas etapas: pré-teste, diário de bordo, acompanhamento e 

interação da aplicação do simulador, pós-teste e questionário de opinião, o processo 

avaliativo possibilitou reconhecer a assimilação do conteúdo pelos alunos. 

Análises e discussões

 Passaremos neste subtópico a apresentar os resultados coletados durante a 

aplicação da SA e a realizar algumas análises pertinentes ao tema de estudo. Os 

resultados serão organizados seguindo os três momentos que compõe a SA. 

Análise da 1ª etapa (assíncrona) - Após o recebimento de 25 atividades desenvolvi-

das pelos alunos no pré-teste (aproximadamente 18% do número de alunos convida-

dos a participarem da pesquisa), realizamos diversas análises nas respostas expres-

sas, que possibilitaram observar a dificuldade dos alunos em relação ao conteúdo de 

fração, desde conceitos básicos como diferenciar numerador e denominador, simpli-
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ficação, equivalência até a representação gráfica de frações.

 Para melhor compreensão dos resultados coletados no pré-teste, apresentare-

mos as respostas/acertos dos educandos de acordo com os conceitos abordados nas 

atividades. No questionário inicial a primeira questão está relacionada com a Parte/

Todo (PT) e Fração Própria (FP). A segunda questão está relacionada com reconhe-

cer a Representação Numeral (RN), Representação Geométrica (RG). A terceira está 

relacionada com Fração Própria (FP), Fração Imprópria (FI) e Fração Mista (FM). A 

quarta apresenta conceitos de Equivalência de Frações (EF). Na quinta questão re-

laciona a Equivalência de Frações (EF) e Simplificação de Frações (SF). Na tabela a 

seguir apresentaremos a quantidade de erros e acertos tendo em vista que tivemos 

o retorno de 25 atividades.

Tabela 1: Quantidade de erros/acertos dos alunos com relação aos conceitos 
abordados por questão, no pré-teste.

Questão Conceito Acertos Erros Não respondeu

1 (PT) 19 6
1 (FP) 19 6
2 (RN) 23 2
2 (RG) 23 2
3 (FP) 19 4 2
3 (FI) 5 18 2
3 (FM) 3 20 2
4 (EF) 16 6 3
5 (EF) 17 5 3
5 (SF) 17 6 3

Fonte: próprios autores (2020)
 

De acordo com os conceitos abordados, apresentaremos algumas das respos-

tas dos alunos, nas quais se evidenciam esses erros, acertos e, também, as ativida-

des que não foram realizadas. Na questão 1, é possível analisar que alguns alunos 

responderam as atividades de acordo com a proposta, demostrando compreender 

PT e FP (Figura 2, primeira imagem). Na segunda e terceira imagem da Figura 2, 

percebemos que o aluno não reconhece a fração com um número que necessita de 

numerador e denominador (PT) e não reconhece a fração própria (FP). 
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Figura 2 – Questão 1 – algumas repostas dos alunos em relação a questão 1 
do pré-teste

Fonte: próprios autores (2020)
 

Na questão 2, foi possível analisar que maior parte dos alunos (93%) consegui-

ram solucionar as atividades relacionando a RN com a RG.

Figura 3 – Questão 2 – algumas repostas corretas dos alunos em relação a questão 

2 do pré-teste

Fonte: próprios autores (2020)

 Na questão 3, 76% dos alunos conseguiram compreender e solucionar correta-

mente as questões que envolviam FP, entretanto, 72 % erraram a questão que envol-

via a FI e 80%  não responderam corretamente a questão de FM. 8% dos educandos 

deixaram as questões da FM e da FI em branco ou escreveram não saberem res-

ponder à questão, já outros utilizaram meios criativos, não corretos, para responder 

a questão de FM. 
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Figura 4 – Questão 3 – algumas respostas dos alunos referentes a questão 3 do 

pré-teste. 

Fonte: próprios autores (2020)
 

Na questão 4, é possível analisar que 64% dos alunos conseguiram compreen-

der e solucionar as questões que envolviam EF. 36 % não conseguiram compreender 

e solucionar corretamente a questão e 12 % dos alunos não responderam. Na Figura 

5 encontram-se dois exemplos de respostas incorretas.

Figura 5 – Questão 4 – algumas respostas erradas dos alunos referentes a questão 

4 do pré-teste.
 

Fonte: próprios autores (2020)
 

Na questão 5, é possível analisar que 68% dos alunos conseguiram compreen-
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der e solucionar as questões que envolviam EF, e SF. Um aluno transformou a fração 

em decimais, sem apresentar o cálculo e outro escreveu as frações por extenso, 

enfatizando não terem compreendido a pergunta. Somente três alunos deixaram a 

questão sem responder, um deles escreveu sobre a questão “não sei”. A Figura 6 

exibe algumas respostas dos alunos:

Figura 6 – Questão 5 – algumas respostas dos alunos referentes a questão 5 do 
pré-teste.

Fonte: próprios autores (2020)
 

Diante das respostas obtidas no pré-teste, foi possível quantificar os acertos 

dentro de uma escala de 0 a 10 e atribuindo o mesmo peso quantitativo para todas 

as questões, a média aritmética das repostas recebidas resultou em 6,44, ou seja, 

perante a média calculada a maioria das respostas recebidas foram corretas.  Entre-

tanto as questões que abordavam conceitos mais complexos como FI e FM, apresen-

taram os menores percentuais de acerto, 28% e 20% respectivamente, o que pode 

indicar que estes conceitos ainda não estão totalmente compreendidos pelos alunos. 

Análise da 2ª etapa (síncrona) – Apresentaremos primeiramente quais são as com-

petências requeridas de conhecimentos sobre frações, em cada um dos oito níveis 

existentes no simulador “PhET Associe Frações”. No nível 1 e no nível 2 do simulador 

o aluno deverá fazer a comparação entre as figuras fracionadas e a fração represen-

tada numericamente e, também, fazer a comparação entre os desenhos fracionados. 
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Nesses níveis o aluno deve verificar quais frações próprias possuem a representação 

correspondente e qual representação é igual ao outro.

No nível 3 o simulador mostra fração própria e imprópria, o aluno terá que re-

lacionar o desenho com a fração, tanto das frações próprias quanto das frações im-

próprias. Nesse nível é necessário fazer relação com figuras de diferentes formatos.

 No nível 4 já é necessário que o aluno saiba encontrar a fração equivalente, fa-

zer a relação com a representaçao de desenhos e frações e, em alguns casos, terão 

que localizar a fração equivalente mentalmente. Podemos observar um exemplo na 

Figura 7

Figura 7 – Nível 4 do simulador

Fonte: próprios autores (2020)
 

Aqui temos a representação de uma fração imprópria  , porém o aluno deverá 

relacionar com a fração equivalente . Neste caso o aluno multiplicará  o numerador 

9 e o denominador 7 pelo número 2 e encontrará a fração . Dessa mesma forma 

serão propostos outros casos aos alunos.

 Nos níveis 5 , 6 e 7 (Figura 8) se confirmam as mesmas relações, entre fra-

ções próprias e impróprias, relações com equivalência de frações. 

Figura 8 – Níveis 5, 6, e 7 do simulador “Associe frações PhET”

Fonte: próprios autores (2020)
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O simulador finaliza com o nível 8, assim como os níveis mencionados seguem 

as mesmas relações e nesse último nível os alunos terão o resultado final de sua 

atuação.

 Durante a aula remota iniciamos com as boas vindas e uma conversa informal, 

em seguida foi realizada a correção comentada de cada questão do pré-teste. Se-

quencialmente deu-se continuidade com a apresentação e explicação do simulador, 

disponibilizamos no chat da plataforma Google Meet o link de acesso para o simula-

dor, sendo delimitado o tempo para os alunos realizarem as atividades. Estipulamos 

20 minutos e depois mais 10 minutos, para finalizarem as atividades, de forma que os 

alunos pudessem concluir os níveis. Foi comentado que os alunos poderiam acessar 

o simulador em outro momento e completar os níveis caso não tivessem finalizado 

durante a aula. Os alunos que não participaram da aula síncrona foram comunicados 

pela professora que poderiam acessar o simulador posteriormente, sendo repassado 

o link de acesso. 

 Durante o uso do simulador, os alunos usaram o chat para sanar suas dúvidas 

e para comemorar cada avanço obtido no simulador. A cada nível eles faziam comen-

tários do tipo: “Top”, “Esse jogo é para testar nossas mentes”, “parece sem bom” e 

ainda “Cheguei no nível 5”, “Nossa só feraaa passei do nível 3” e também “Hoje um 

dia de conquista eu passei pro nível 5”. Percebe-se que a todo momento os alunos 

comemoravam seus resultados. Acreditamos ter sido positiva a aplicação do simula-

dor, perante os comentários dos discente durante a aula, mas infelizmente a partici-

pação dos alunos não foi expressiva, devido diferentes fatores, entre eles a atividade 

ter sido realizada no vespertino, fora do horário regular de aulas das turmas.

 A Tabela 2 mostra os resultados obtidos em cada nível. Lamentavelmente não 

foram todos os alunos que enviaram o print da tela com o resultado final das etapas 

dos níveis do simulador. No momento da aula tivemos a presença de somente 20 alu-

nos (13,8% do total de alunos convidados a participarem da pesquisa), alguns saiam 

mais voltavam por conta da instabilidade na conexão que gerava quedas no acesso. 

Observem os resultados na Tabela 2:
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Tabela 2 – Número de acertos dos alunos conforme níveis concluídos no simulador 

“Associe Frações PhET”

PLANILHA DE RESULTADOS - PHET SIMULADOR – NÚMERO DE ACERTOS

Turma Aluno Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 Nível 6 Nível 7 Níve l 
8

9º A
A 12 12 8 9 10
B 12 10 9 8 8

9º B
C 12 12 11 11 5 8 9
D 12 12 10 9 10 4 6 9
E 12 12 10

9º C
F 11 12 10 12 11 9 8 11
G 11 9 12 8 8 8

9º D
H 12 12 12 11 6 10 9 8
I 12 12 10 8 12 10 9 10
J 12 12 12 11 8 8 10 11

Fonte: próprios autores (2020)

 

Podemos verificar, por meio das interações dos alunos com falas no chat do 

Google Meet, que eles estavam entusiasmados em utilizar o simulador e desafiar-se 

a vencer todas os níveis do jogo, pedindo até para terem outras aulas neste formato. 

A aula seguiu com a apresentação do questionário final, no qual os alunos deveriam 

responder no prazo de 3 dias. 

Análise da 3ª etapa (assíncrona)- Como mencionado anteriormente, no final da 

aula remota (síncrona) do dia 04 de setembro deste ano, foi compartilhado através do 

chat na sala do Google Meet e no Classroom da turma o link <“https://docs.google.

com/forms/d/e/1FAIpQLSdvlmorPG9steg1vI-fF05BHDyL8mzBmsavAc GCTkKipWc-

qBw/viewform?usp=sf_l ink> que permitiu o acesso dos alunos ao questionário final 

que ficou receptivo a respostas durante 7 dias, possibilitando aos alunos que não 

estavam presentes na aula síncrona, responde-lo posteriormente.

 Este questionário fez parte dos instrumentos de coleta de resultados da aplica-

ção do simulador “Associe frações – PhET” e foi composto por duas etapas de per-

guntas. A primeira etapa possui quatro perguntas objetivas referentes ao conteúdo de 

frações, já a segunda etapa de perguntas foi composta por cinco perguntas abertas 

referentes ao uso do simulador. O questionário foi respondido por 23 alunos.
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 Partindo para a análise das respostas coletadas na primeira etapa de pergun-

tas, a primeira pergunta foi referente a associação de uma imagem fracionada com 

sua respectiva representação numérica sem a necessidade de realizar simplifica-

ções/reduções das frações. Nesta primeira pergunta 91,7% dos educandos respon-

deram corretamente, enfatizando que os mesmos já construíram o conhecimento 

necessário para este nível de atividade de assimilação simples.

 A segunda questão objetiva do questionário exigia do aluno o conhecimento de 

equivalência de frações numéricas. Foi apresentada a fração 2/9 e indagada qual a 

sua fração correspondente entre as opções. A resposta correta é 4/18 e 68,3% dos 

alunos marcaram corretamente, apresentando uma redução em relação a primeira 

pergunta o que sugere que alguns estudantes ainda não compreenderam plenamen-

te o conceito de equivalência entre representações numéricas de frações. 

 A terceira questão solicitava que o aluno relacionasse uma imagem circular 

(fracionada em 8 partes igualitárias estando 6 partes coloridas) com a sua fração 

numérica equivalente. Para isso o educando necessitava observar as opções e de-

senvolver cálculos de multiplicação e divisão de frações, para assim encontrar a 

resposta correta, 12/16. O aluno para acertar deveria multiplicar a fração 6/8, que 

representa numericamente a figura, pelo fator 2. Nesta questão, pouco mais da me-

tade dos alunos participantes (55,8%) responderam corretamente, demostrando que 

com o avançar do nível cognitivo exigido pela questão, a porcentagem de acertos é 

reduzida, o que pode indicar que alguns alunos ainda apresentam dificuldades neste 

nível de conhecimento.

 A última questão referente ao conteúdo de frações era: “Qual alternativa é a 

simplificação da fração 30/20?”. Para o aluno responder corretamente, uma das 

formas de encontrar o resultado era realizando a simplificação da fração, dividindo 

o numerador e denominador pelo divisor 10, apontando a fração 3/2 como resposta 

correta. Nesta questão as respostas apresentaram 71,7% de acertos.
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Partindo para a análise das respostas subjetivas recebidas na segunda etapa do 

questionário, relativas à questão do uso do simulador, perante a opinião dos alunos, 

a primeira pergunta era: “Você gostou de usar o simulador?”. A respeito dessa per-

gunta a maioria das respostas foi positiva (88,3%), tendo relatos como: “sim”, “ado-

rei”, “amei”, “gostei muito”, “bastante”. Foram descritos também comentários como: 

“talvez”, “mais ou menos”, “não muito”, “um pouco”, “é melhor que copiar”. Foram 

mínimas as respostas negativas, somente dois alunos responderam “não”. Ou seja, 

os participantes em sua maioria declararam ter gostado da aula com o simulador.

 A próxima pergunta do questionário de opinião foi: “Aprendeu algo com essa 

experiência?”. As respostas foram bem variadas, mas em sua maioria (68,6%) apre-

sentavam respostas positivas como: “sim”; “com certeza”; “aprendi”; “muita coisa”; 

“sim, muito bom”, além de outros comentários positivos como: “Dá para fazer uma 

prova tranquilo”; “Reforcei meu conhecimento”; “Sim aprendi, e relembrei matérias do 

5° ano”; “Sim eu relembrei o tema frações”; “Sim,  acho que o simulador é um jeito 

diferente, porém divertido”; “Sim, a representar frações por meio da imagem”. tiveram 

respostas negativas desde um simples “não” até comentários como: “Nada por que já 

sabia disso”; “Não. Apenas revisei esse conteúdo”; “Vamos se dizer que um pouco... 
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Mas eu n estou conseguindo responder tudo certinho até mesmo pq é muito difícil 

aprender através da distância...”. Além das respostas negativas e positivas, ocor-

reram respostas neutras como: “+ou-”; “Mais ou menos”; “um pouco”; “Nada muito 

extremo, mas achei legal a experiência”. Analisando as respostas coletadas verifica-

-se que os alunos declararam principalmente terem relembrado e revisado os seus 

conhecimentos sobre fração, isso se dá pelo fato de já terem estudado este conteúdo 

em anos escolares anteriores e de já possuírem um domínioum domínio prévio do 

tema trabalhado. 

 A terceira pergunta do questionário foi: “O que esse simulador contribuiu para 

sua aprendizagem?”, as respostas recebidas 25% relacionavam a revisão dos con-

teúdos de fração com comentários como: “Relembrei de algumas coisas”; “Contribuiu 

para que eu pudesse me recordar desse conteúdo”; “O simulador me ajudou a lembra 

algumas coisas que eu já tinha esquecido”; “Ele me ajudou a relembrar o conteúdo 

frações”. 10% das respostas apontavam que não houve acréscimo no aprendizado 

por já terem estudado o conteúdo em séries anteriores: “Nada por que já sabia disso”; 

“Nada pq essa matéria já foi estudada”. ocorreram também respostas que apontaram 

aprendizagem: “Lembrar sempre de fazer a simplificação de frações, pois muitas 

vezes a resposta só será encontrada por ela”; “Ele contribuiu para o melhoramento 

dos meus cálculos matemáticos”; “Simplificar fração”. Analisando essas respostas é 

possível compreender que os alunos já conheciam o conteúdo trabalhado e que ao 

jogarem as atividades do simulador, desenvolveu-se uma revisão dos conceitos de 

frações, e muitos despertaram os conhecimentos que estavam adormecidos. 

 A quarta pergunta foi: “Você acha interessante esse formato de aula? Gosta-

ria de ter mais aulas utilizando os simuladores?”. 90 % das respostas sobre essa 

pergunta foram positivas, que expressaram comentários elogiando o formato da 

aula como: “1000vezes melhor”; “Achei muito interessante, sim gostaria de ter mais 

aulas com simulador”; “Sim, acho que se aprende muito, porque além de ter a ex-

plicação sobre o conteúdo ainda pode praticar o que aprendeu. Seria legal ter mais 

aulas assim”; “Sim além de deixar a aula mais interessante”. As únicas respostas 

negativas foram: “não”; “mais ou menos”; “Eu gostei do simulador, mas prefiro as 

aulas normais, está é MINHA opinião.” Estas declarações positivas quanto ao forma-

to da aula utilizando o simulador expressam a necessidade de o professor dinamizar 
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suas aulas, incrementando novas formas/ metodologias/ ferramentas que possam 

tirar a aula da rotina e despertar o interesse do alunado em aprender.  

 Por fim, a última pergunta solicitava ao aluno que avaliasse a aula utilizando o 

simulador, atribuísse uma nota de 0 a 5, explicando a nota atribuída.  Nas respostas 

verificamos que a 81% dos alunos atribuíram nota máxima (5), ao realizar a média 

aritmética das notas resultou-se o valor de 4,6. A nota mais baixa recebida foi 2, 

possuindo a seguinte justificativa: “por que minha internet e fraca”, o que reafirma a 

dificuldade de acesso dos alunos a aulas em modelo remoto.

 As notas 3 e 4 recebidas, foram justificadas com relação a dificuldade de 

entendimento/compreensão do conteúdo; preferência do aluno pelas aulas presen-

ciais e pela dificuldade de acesso ao simulador. 18 alunos escreveram comentários 

positivos e elogios à aula: “achei bem legal, tbm adorei o jogo”; “pela praticidade 

que o simulador fornece”; “pois nos tirou da rotina repetitiva do dia a dia”; “O simula-

dor ajuda a não perdermos tanto tempo copiando, e focar mais em entender e resol-

ver as atividades”; “é uma ótima maneira de aprender, porque vai estar entendendo 

melhor o conteúdo e se divertindo, pois além de ser um jogo é um objetivo que se 

deseja atingir”. Portanto, perante a avalição dos alunos sobre a aula, podemos 

constatar a sua aprovação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a quarentena instaurada em grande parte do território brasileiro a partir 

do mês de março de 2020, o sistema educacional público de muitos Estados optou 

em adotar o ensino remoto como forma de prosseguir com as atividades escolares. 

Para este processo os professores tiveram que adequar as aulas ao modelo remoto, 

empregando ainda mais as TIC no ensino brasileiro. Dentro deste cenário este artigo 

se propôs a apresentar um relato de experiência da aplicação em modelo remoto de 

uma Sequência de Atividades utilizando o simulador “Associe fraçõe PhET” para o 

ensino de frações, além de outras ferramentas de tecnologia de comunicação como 

Classerom, Google Meet, Whatsapp e Google forms utilizadas no processo.

 Inicialmente a Sequência de Atividades apresentada neste artigo foi planejada 

para o desenvolvimento em aulas presenciais, utilizando o laboratório de informática 

da escola e com a parceria de toda a equipe escolar. No plano inicial foram projetadas 
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seis aulas presenciais (o dobro da carga horaria do plano atual), que possibilitariam 

aprofundar no conteúdo trabalhado e aproximar das dificuldades dos educandos, 

permitindo aos pesquisadores intervirem individualmente, auxiliando os alunos de 

forma mais eficaz.

 Entretanto, por conta da quarentena, as atividades presenciais foram suspen-

didas e adequamos a SA ao modelo remoto. O primeiro impasse encontrado foi na 

carga horária da SA, pois as turmas escolhidas para a aplicação do projeto tinham 

somente uma aula de Matemática quinzenalmente, ou seja, não era possível as       

professoras regentes concederem o momento da aula regular para a aplicação do 

projeto. A única forma encontrada foi reduzir a SA de seis aulas presenciais para três 

aulas remotas, sendo somente uma síncrona que ocorreu fora do horário normal das 

aulas, no contraturno.

 Durante a etapa 2, com a aula síncrona, o número de alunos participantes tam-

bém foi baixo, em torno de 25% do total de alunos matriculados nas turmas. Vários 

são os motivos dessa baixa participação síncrona, um deles pode estar relacionado 

a aula ter ocorrido fora do horário regular (contraturno) ou por falta de recursos tec-

nológicos e de acesso que permitisse a participação do educando.

 Partindo para o objetivo estabelecido na SA, há indícios de que foi possível 

reforçar a aprendizagem dos educandos acerca do conteúdo de fração, por meio do 

simulador “Associe Frações PhET”. Perante as correções das respostas recebidas 

(pré-teste e pós-teste) verificamos que cerca de 30% dos participantes ainda apre-

sentam dificuldades na compreensão dos conceitos básicos de frações, principal-

mente em frações impróprias e frações mistas.

 De forma geral consideramos válida a aplicação da SA de modo remoto. O uso 

do simulador deixou a aula mais dinâmica e visual, os alunos demostraram motiva-

ção e espirito de superação e auto competição, por conta da possibilidade de refazer 

a atividade no simulador. Comparando o pré-teste com os resultados do pós-teste,

verificou-se que houve um aumento nos acertos em torno de 70%. Mesmo sendo um 

conteúdo já trabalhado em séries/anos anteriores, alguns alunos ainda não domina-

ram totalmente os conceitos de frações, principalmente em relação a fração mista 

e imprópria. No questionário de opinião, os relatos em sua maioria foram positivos, 

aproximadamente 80%. Os alunos descreveram terem gostado e conseguido relem-
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brar os conceitos de fração por meio do simulador.

 A sequência de atividades proposta neste artigo apresenta aspectos positivos 

dentro da perspectiva educacional ao apresentar aulas no formato remoto, ainda 

pouco difundido no país, que adota as TIC como ferramentas que podem colaborar 

com o ensino e aprendizagem dos educandos nos tempos de pandemia, diversifican-

do a aula ao tomar o simulador um recurso de ensino que torna a aula remota mais 

atrativa ao alunado. Verificamos que existem aspectos negativos ao executar essa 

SA, como a dificuldade de acesso dos alunos as aulas remotas, principalmente à 

aulas síncronas, o distanciamento do professor e alunos o que impossibilita o ensino 

individualizado, exclusão dos alunos que não possuem acesso à internet e a apare-

lhos tecnológicos  capazes de estabelecer a comunicação, entre outras dificuldades 

enfrentadas no ensino remoto. 

 Registramos também que esta SA ao ser aplicada em outra turma/escola/local 

deverá passar por uma adequação perante a realidade de cada unidade escolar. É 

possível realizar a SA presencialmente utilizando o laboratório de informática, pré-

-teste e pós-teste impressos, ampliar a carga horária da SA caso necessário e apro-

fundar em conteúdos específicos com outros modelos de simuladores sobre frações. 

 Por fim, desejamos que este Relato de Experiência sirva aos educadores da 

área como elemento motivador para incrementar as aulas remotas, utilizando recur-

sos educacionais pouco habituados como os simuladores educacionais, de forma a 

aprimorar o processo de ensino e aprendizagem, mesmo em tempos de pandemia 

e com inúmeras dificuldades existentes no campo educacional. 
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INTRODUÇÃO 

Este artigo faz parte de um recorte de dissertação em andamento, desenvolvida 

como parte integrante do Grupo de Pesquisa em Formação, Avaliação e Educação 

Matemática (FAEM), que se constitui como espaço de pesquisa e desenvolvimento 

na área de Educação Matemática. Sua estrutura se desenvolve com base na inten-

ção de apresentar alguns movimentos em torno da avaliação da aprendizagem em 

uma escola pública municipal de Educação Básica de Campo Grande - MS. Para dar 

ênfase ao campo teórico-metodológico da pesquisa, faz-se necessário apresentar 

de forma sucinta o movimento de História Oral em Educação Matemática e algumas 

relações com o Modelo dos Campos Semântico. 

A História Oral como método de pesquisa qualitativa em Educação Matemática 

se configura como uma possibilidade para realizar trabalhos que envolvem, intencio-

nalmente a produção de fontes por meios de entrevistas. Já o Modelo dos Campos 

Semânticos apresenta uma possibilidade refinada de leitura.   

Neste trabalho, minhas fontes, minhas histórias orais, foram as entrevistas com 

professores de matemática, que envolvemos e conversamos sobre avaliação, ava-

liação da aprendizagem, avaliação em larga escala e avaliação em tempos de pan-

demia. Existe um contexto, um movimento muito forte, que precisa ser discutido com 

professores atuantes na Educação Básica.

Destacamos que este artigo se desenvolveu a partir de fontes bibliográficas, vi-

sando a compreensão dos diferentes conceitos atribuídos, bem como seu papel no 

processo educacional e vivenciado no contexto da sala de aula, com base na Educa-

ção Básica, anos finais do Ensino Fundamental. 

UM OLHAR PARA A AVALIAÇÃO

A atividade de avaliar é constituída como um meio subsidiário do crescimento, 

da construção dos instrumentos evolutivos e definição de propósitos do que se faz 

com o resultado de avaliar. É uma prática corriqueira da humanidade, nas empresas, 

nas universidades. Quase nada sobrevive sem a avaliação, e com consequente in-

fluência na tomada de decisão, tendo em vista o melhor funcionamento e produtivi-
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dade.

Em decorrência histórica da avaliação e atos pedagógicos escolares, a avalia-

ção da aprendizagem ou avaliação do rendimento escolar, que na minha visão são 

diferentes e na prática são iguais, tratando especificamente o ensino, assumiu a prá-

tica de “provas e exames” e são reprodutoras de punição e exclusão. 

A maioria das escolas públicas do nosso país possui (em) uma política de ava-

liação de sala de aula que apresenta certa aparência com avaliação do rendimento 

escolar, muito autoritária, atuando geralmente na classificação, presa a dicotomia 

aprovação/reprovação. Segundo os professores entrevistados as práticas de avalia-

ções escolar na Educação Básica está inserida num modelo que enxerga a educação 

como mecanismo de conservação e reprodução da sociedade padronizada (e enxer-

ga a avaliação pela falta e não pelo aprendizado). 

Quando a avaliação escolar passa a ser praticada como ato somente de clas-

sificação ela é absolutamente empobrecida, deixa de ser processo e passa somente 

a ser uma etapa final, uma etapa que permite a exclusão. Atualmente consiste em 

verificar a retenção ou não das competências e habilidades trabalhadas. Além disso, 

uma avaliação mal direcionada pode colaborar para o fracasso escolar, potenciali-

zadora dos alunos que abandonam a escola (potencializando a evasão escolar e o 

desinteresse pelo estudo).

A avaliação se desvia de sua função diagnóstica e volta-se, quase que exclu-

sivamente

para a função classificatória, que é incentivada no modo de vida de uma 
sociedade que valoriza a competição. Com isso, define, muitas vezes, a 
trajetória escolar do aluno, não só em termos da sua manutenção ou eli-
minação da escola, como também no tipo de profissão que terá no futuro. 
Assim, ao decidir sobre quem fica ou sai da escola, a avaliação demostra 
fortemente sua função seletiva. (BURIASCO,1999, p.158).

 A avaliação do rendimento escolar tem assumido a direção das avaliações de 

sala de aula, como forma de verificação se o aluno domina bem as competências e 

habilidades que fazem parte do objeto estudado, capaz de situar o aluno em um mo-

mento de processo de aprendizagem, mas incapaz de orientar este aluno nas suas 

escolhas escolares, por seguir processos padronizados, técnicos. A avaliação é um 

julgamento de valor sobre manifestações relevantes da realidade, tendo em vista 
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uma tomada de decisão. 

A função da avaliação escolar está em permitir o ajustamento que envolve o 

movimento de ensino e aprendizagem que efetivamente possa acontecer, possibili-

tando a compreensão dos alunos, de suas maneiras de aprender, respeitando que 

cada pessoa aprende no seu tempo, respeitando a ação pedagógica, estabelecendo 

os critérios de observação e avaliação qualitativa, possibilitando compreender os 

acontecimentos no processo de ensino e aprendizagem. A função da avaliação esco-

lar deve ser sempre formativa, nunca classificatório/excludente.

Alguns pesquisadores e escritores defendem a ideia e a importância de traba-

lhar o erro dos alunos. O que argumentam é trabalhar o erro como uma etapa para 

aprendizagem, nunca de forma punitiva, ridicularizar o aluno frente a turma. A ideia 

do erro só existe frente a existência do padrão correto. Sem padrão, não há erro. 

Em ciências, para produzir conhecimento, ia -se tentando, se desse certo, obtém se 

um conhecimento, caso contrário, não há conhecimento e há de tentar novamente, 

“acerto e erro”. Essa caracterização é útil para o esforço de alguém que busca cons-

truir seu conhecimento. 

As salas de aula de matemática segundo Santos (2007), reproduzem estas 

duas ideias de erro, a do padrão e da busca por solucionar seguindo um caminho 

estratégico dado, conhecido como a matemática do professor de matemática.

Porém se atentarmos de fato, para o que acontece dentro das escolas públicas, 

veremos essa ideia jogada no lixo. Ainda nos dias atuais existem muitos professores 

que castigam seus alunos como forma de punição, ficar sem aula de educação física, 

ficar sem o recreio, ou ficar copiando após a aula. Já presenciei colegas professores 

punir o aluno com notas baixas, penalizando os estudantes, colocando toda a culpa 

da não aprendizagem nas costas do aluno e da família. 

Nem sempre a escola é a única responsável por todo o processo culposo, que 

cada um de nós carregamos, mas reforça muito esse processo. Muitos professores 

corrigem as provas dos alunos com cores berrantes. Por exemplo, se o aluno erra, 

rabiscam a prova com caneta vermelha, e escrevem a nota baixa de vermelho, desse 

modo todos seus colegas sabem que aquele aluno saiu mal na prova, contribuindo 

para baixa estima dos estudantes.

 Como a escola está distante de suspender a responsabilização e a punição, 
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trazendo consigo a ideia do erro, quero intensificar o uso do erro como fonte de virtu-

de, no caso de uma atuação malsucedida. O fato de o aluno não chegar na solução 

correta imposta por um padrão, indica que podemos dar um novo salto nesse tram-

polim. Não há porque ser castigado, e sim utilizar positivamente dela, para avançar 

na busca da solução pretendida.

 [...] Assim sendo, o erro não é fonte para castigo, pois é mais um supor-
te para o crescimento. Nessa reflexão, o erro é visto e compreendido de 
forma dinâmica, na medida em que contradiz o padrão, para, subsequen-
temente, possibilitar uma conduta nova em conformidade com o padrão 
ou mais perfeita que este. O erro, aqui, é visto como algo dinâmico, como 
caminho para o avanço. (LUCKESI, 2011, p.198) 

Se os professores partirem do pressuposto que o erro é um sinalizador para 

chegar aos acertos, e que o importante são os pequenos avanços diante das dificul-

dades, a avaliação será eficaz e de forma interativa entre o professor e aluno, ambos 

caminhando na mesma direção, na busca dos mesmos objetivos.

É necessário que a avaliação do rendimento escolar, ou avaliação da 

aprendizagem sirva de suporte para aquilo que acontece com o educando, diante 

dos objetivos que se têm, de modo a possibilitar como agir com os alunos para ajudá-

-los a alcançar a aprendizagem possível de ser alcançada. A avaliação não deve ser 

fonte de castigo, mas sim de decisão sobre um caminho do crescimento satisfatório. 

Quero ressaltar que diante do insucesso do aluno nunca se deve acrescentar a 

culpa e o castigo, e sim os professores aprender a retirar deles os melhores e mais 

significativos benefícios. Eles devem ser vistos como percalços de travessia, com o 

qual podemos positivamente aprender e evoluir.

Entretanto ainda se continua utilizando a palavra “erro” para se referir a um tipo 

de 

resolução do aluno que, olhando mais detalhadamente, nada mais é que 
diferente daquela considerada correta. Algumas vezes, quando se fala em 
“erro”, mesmo tomando-o como constituinte da aprendizagem, resultado 
das concepções prévias, entre outros fatores positivos, está se referindo 
ao que o aluno não fez em relação ao que ele deveria ter feito. Caracteri-
zam-se os alunos pelo que lhes falta e não pelo que eles já têm. É nesse 
ponto nossa discordância e, por conta dela, buscamos uma outra maneira 
de caracterizar o “erro”. (SANTOS, 2007, p.22).
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O erro deve ser entendido como uma etapa necessária para nossos alunos 

vencer e construir aquele conhecimento pretendido. Quando o professor deixar de 

punir o aluno através da nota e passa a compreender a importância dessa etapa, 

possivelmente a evasão escolar também será menor. Já se conhece o ditado: “é er-

rando que se aprende”.

De qualquer maneira que se aborde a questão do erro na escola, o professor 

precisa diferenciar as diferentes naturezas dos erros, e conduzir diferentes atos pe-

dagógicos que busquem fazer os alunos superarem os erros. É tarefa do professor 

fazer com que os alunos observem seus erros, para que os mesmos tomem cons-

ciências.   

Posso citar vários exemplos como professora de Educação Básica. Um destes 

é a quantidade de vezes que olho as provas dos alunos, e vejo aquele erro bobo de 

tabuada, que passa despercebido para o aluno, e no momento pergunto: quanto é 

6 vezes 9? E ele responde corretamente, e na prova que acabou de fazer, escreveu 

errado. Isso é só um exemplo para dizer que muitas vezes a avaliação não mede 

conhecimento, pois o aluno sabe e fez errado. Aí vem a indagação: é correto eu o 

reprovar? Não, pois uma escola tem que ir além de provas e testes.

As provas, aplicadas hoje nas escolas, revelam-se de pouca utilidade, já que 

são 

concebidas quase que essencialmente em vista mais do desconto do que 
da análise dos erros, mais para a mera classificação dos alunos do que 
para a identificação do nível de domínio de cada um, mais para a compa-
ração entre eles do que para a comparação de cada um consigo mesmo. 
Uma prova dessas apenas penaliza os erros cometidos, sem que o profes-
sor busque meios para compreendê-los e para trabalhar com eles, trans-
formando-os em estratégias de aprendizagem. (BURIASCO, 1999, p.175)

Na literatura em Educação Matemática alguns autores, dentre eles  Santos e 

Buriasco (2008) apresentam a Análise de Produções Escritas como um meio poten-

cial para o complexo movimento de ensino e aprendizagem matemática. Essa análi-

se apresenta um caminho promissor, porque por um lado oportuniza outros olhares 

para a sala de aula, e por outro está o alcance dos professores da Educação Básica 

em formação e em exercício. A Análise da Produção Escrita é um caminho para co-

nhecer o que os alunos sabem sobre um conceito matemático. É muito utilizada em 
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trabalhos que se preocupa com a problemática da avaliação, e também, como uma 

possibilidade para o professor se orientar na sua prática pedagógica. 

A avaliação como prática de investigação é uma alternativa defendida por  San-

tos e Buriasco (2008), pois permite a reconstrução do processo de avaliação, articu-

lado a uma prática pedagógica comprometida com a inclusão, em que os professores 

passam a conversar com os alunos sobre suas resoluções matemáticas, sempre 

com questões abertas para o aluno explicar o raciocínio dele, que muitas vezes é 

diferente do raciocínio do professor de matemática. Assim, a avaliação é vista por um 

processo de investigação, atividade compartilhada por professores e alunos de uma 

maneira dinâmica, aonde acontece o diálogo e feedback.  

Uma estratégia a serviço de conhecer as maneiras como os alunos e pro-
fessores lidam com questões abertas de matemática; oportunizar ativida-
des para a formação (inicial e continuada) de professores; analisar os erros 
dos alunos; investigar o papel do contexto das tarefas de avaliação, é a 
análise da produção escrita. Ao encontro da avaliação como prática de in-
vestigação, esse tipo de análise tem possibilitado conhecer as estratégias 
que os alunos elaboram, os procedimentos que utilizam, os modos de in-
terpretação que fazem do enunciado, as características dos problemas que 
constroem a partir da sua interpretação do enunciado original, ao resolver 
uma questão. (SANTOS, 2008, p.37)

Pesquisas têm mostrado que alunos e professores não têm problemas em al-

goritmos, que a maior dificuldade entre os alunos é compreender os enunciados das 

atividades. Essa estratégia de análise serve para os professores em todos os níveis 

de ensino engajarem seus estudos com erros matemáticos, para não apenas corri-

gi-los, mas mudar a direção, se preocupar com às explorações positivas que esses 

erros podem motivar e fazer o aluno ir além daquelas estratégias apresentadas.  As-

sim, valorizando o correto e desconsiderando o errado na dinâmica da sala de aula. 

E o professor deixar de ser o detentor do saber matemático.

[...] A avaliação deve ser encarada como uma prática de investigação pe-
los professores e alunos em sala de aula, e a análise da produção escrita 
se apresentam como uma estratégia para sua implementação. A avalia-
ção deve ser tomada como uma “câmera digital” dos trabalhos dos alunos, 
um processo de apresentar indicativos de suas aprendizagens, indicativos 
incompletos, imprecisos, sempre com a possibilidade de remediação, de 
retomada. (SANTOS, 2007, p.96)  
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Na minha prática de sala de aula como professora da educação básica tenho 

realizado esse tipo de estratégia com meus alunos. Possibilidades que conheci na 

UFMS participando de Grupo de Trabalho1 conduzido pelo professor Viola, no projeto 

de extensão com intenção de levar essa proposta de Análise de Produção Escrita 

para os professores em exercício de sua função.

 Depois de conhecer estas estratégias e diálogo no grupo, venho praticando 

o ato de conversar com os alunos, analisar as atividades deles, parar para escutar 

e entender o pensamento do aluno, o que ele pensou para responder tal questão. 

Muitas vezes, apesar do aluno cometer o que é considerado “erro”, seu pensamento 

e estratégia de resolução está no caminho de apresentar suas estratégias e procedi-

mentos, apesar de não estar no padrão considerado certo, estipulado pelo professor 

de matemática, por conveniência. Podemos chegar nas respostas corretas, porém 

muitos fazem por caminhos diferentes, dado a idiossincrasia. Segundo Santos (2008) 

pela autoridade Diferentes do que aquele imposto do professor de matemática.

Muito do que estudei nos grupos de trabalho sobe análise de produção escrita, 

está me ajudando durante esta pandemia do Covid-19, pois estamos atendendo os 

alunos a distância sobre grupo de WhatsApp. Nos grupos postamos as atividades 

e conversamos com os alunos, discutimos as atividades matemática através de áu-

dios, a todo instante estamos fazendo feedback com os alunos e a família, a escola 

precisou se reinventar. 

Porém, segundo os professores entrevistados e também o que estou presen-

ciando na escola e analisando a situação vivenciada no mundo inteiro, em que muitos 

dos professores de matemática estão com dificuldade em fazer esses atendimentos, 

em lidar com a tecnologia, e dialogar com a família. 

Entre os   professores de matemática da educação básica, não existe o hábito 

de analisar, conversar, fazer feedback, somente fazer e refazer atividades no quadro 

e os alunos copiarem e reproduzirem no caderno. Em minha visão é uma “pena” que 

nem todos os professores de matemática tiveram a oportunidade de participar deste 

projeto: Analise de Produção Escrita desenvolvido em extensão entre a (UEL Londri-

na- PR) e UFMS (Campo Grande-MS), por Buriasco e Viola no ano de 2014. 

1  É um espaço formação atendendo professores de diversos segmentos, que tem em comum 
o fato de atuarem ensinando matemática. As discussões envolvem o cotidiano dos professores na 
Educação Básica. 
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Essas, entre outras estratégias, podem ser utilizadas por professores nos 
trabalhos com alunos, explorando as potencialidades da análise da produ-
ção escrita, a qual se apresenta como um caminho para implementação da 
avaliação enquanto prática de investigação, na medida em que o professor 
foca mais seus objetivos na formação do aluno e menos na sua certifica-
ção. (BURIASCO, SANTOS, 2008, p.43)

A avaliação é uma das práticas educativas presentes na sala de aula, não po-

demos pensar em mudanças na escola, na educação se não começarmos a mudar 

as práticas avaliativas. Para repensar a avaliação que está presente hoje nas es-

colas, primeiro precisamos repensar o papel do professor de matemática, de como 

acontece o processo de ensino e aprendizagem, de como lidar com os conteúdos, 

de como lidar com os alunos na presença do erro (quando se analisa por este mode-

lo), sem que esses mesmos alunos sejam excluídos e engolidos por uma prática de 

avaliação que somente classifica, submetida por professores geralmente autoritários.  

O ato de avaliar para Luckesi (2011, p.149) devem ser vistos como “avaliação 

de aprendizagem escolar como um ato amoroso”. Quando você convida amigos para 

passar uma tarde com você, você está incluindo as pessoas, esse fato de reunir pes-

soas de todo conhecimento, o ato de avaliar também deve ser de inclusão. Avaliar 

alunos com dificuldades é criar a base de modo a inclui-lo dentro do processo de en-

sino e aprendizagem, dentro das escolas, junto com os colegas, pois um fator muito 

importante nas escolas é a interação entre todos os estudantes. 

A avaliação nas escolas, têm que ser entendida pelos seus professores, como 

auxiliar o educando no seu desenvolvimento pessoal. Para isso os educadores de-

vem olhar a avaliação como diagnóstica e formativa, tendo objetivos muitos claros, 

que podem ser aquilatar atos, situações, pessoas, tendo em vista tomar decisões, 

no sentido de criar condições para obtenção de uma maior produtividade do que se 

almeja alcançar. E que seja sempre na individualidade, nunca comparativa.

É muito importante que os professores em sua prática constante de sala de aula 

tenham clareza de uma avaliação amorosa, do tipo diagnóstica e sempre formativa, 

que não se destina a um julgamento definitivo. Mas sim a inclusão, e melhoria do 

ciclo de vida dos estudantes, com o poder de resgatar o conhecimento, a qual se 

pretende alcançar ou produzir.
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A função da avaliação está em permitir que a regulação das aprendizagens 
possa efetivamente acontecer, possibilitando a compreensão dos alunos, 
de suas maneiras de construir a aprendizagem, explicitando instrumento 
de regular a ação pedagógica, estabelecendo critérios de observação e 
avaliação qualitativa, permitindo compreender o que está acontecendo no 
processo de aprendizagem. A inclusão está posta na realidade escolar e 
receber crianças com característica peculiares, com dificuldades específi-
cas ou com problemas de aprendizagem requer encontrar elementos em 
comum e focos de interesse e desenvolvimento de todo o grupo. Trata-se 
de pensar novas estratégias que favoreçam o desenvolvimento do aluno, 
em função de suas próprias necessidades e que vão ao alcance de um 
desenvolvimento do potencial criativo. O professor deve gerar e garantir 
a progressão da aprendizagem e também poder refletir sobre como  isso 
pode ser feito. É no momento da ação educacional que se expressa á sa-
bedoria do educador por meio da transformação de seu conhecimento em 
prática. (CARMEM, ALINE, 2012, p.7) 

Assim, em minha perspectiva, compreendo que a avaliação é considerada como 

um processo democrático que promove as transformações da prática educativa, le-

vando a autonomia pedagógica. A avaliação surge como um caminho, crescimento e 

desenvolvimento, na modernização da cidadania, tornando-os críticos, participativos 

e inseridos no contexto social e político da era da globalização. 

Acredito que os professores, vivam em busca de um avanço na área educacio-

nal, tanto para permanência dos alunos nas escolas, quanto à aprendizagem deles. 

Mas como mudar a escola se a avaliação continua a mesma? A avaliação de larga 

escala vem prometendo mudanças, mas segue ranqueando as escolas. A avaliação 

do rendimento escolar continua em 15 anos excluindo os alunos, e está aí atrope-

lando a todos, alunos e professores. Para uma mudança efetiva no sistema escolar, 

primeiro precisamos mudar a avaliação do sistema, pois gradativamente uma afeta a 

outra, que afeta a todos na área educacional. Como professora da educação básica 

não posso mudar o sistema ou a escola onde atuo, mas tenho consciência que posso 

colaborar para sua melhoria e aperfeiçoamento, assim como ler meus alunos pelo 

que produzem e não pelo que deveria produzir.

MODELO DOS CAMPOS SEMÂNTICOS E ALGUMAS NOÇÕES REFINA-
DORAS DO OLHAR DO PROFESSOR

Em minha pesquisa estou abordando e apropriando de noções do MCS (Mode-

los dos Campos Semânticos). E vejo como potencial aguçado para ler processos de 
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produção dos alunos, o que impacta no ato avaliativo.

A ideia inicial do modelo surgiu em agosto de 1992, pelo professor pesquisador 

Romulo Campos Lins, em sua defesa de tese “A framework for understanding what 

algebric thinking1”. É um modelo epistemológico adotado como referencial por pro-

fessores e pesquisadores em Educação Matemática.

Segundo o autor dessa teorização, o modelo surgiu de suas inquietações com 

a sala de aula, de ler processos de produção de significado que ocorre em sala de 

aula. Em princípio suas crenças não o ajudavam muito na prática pedagógica, pois 

ele ficava com uma inquietude sobre porque os alunos erravam, como trabalhar es-

ses erros, mas sem recorrer a ideia do erro e sem punir o aluno por cometer tal erro.

...em uma conversa minha comigo mesmo sobre coisas que me interessam 
em relação ao MCS. Eu penso que o leitor pode encontrar também, na pro-
dução deste capítulo, o próprio modelo “em ação”. Aliás, o MCS só existe 
em ação. Ele não é uma teoria para ser estudada, é uma teorização para 
ser usada. (LINS, 2012, p.11)

Para a teorização do MCS o conhecimento é formado por uma tríade: crença-

-afirmação-justificação. Segundo Lins, um conhecimento consiste em uma crença-

-afirmação (o sujeito enuncia algo em que acredita) junto com uma justificação (aqui-

lo que o sujeito entende como lhe autorizando a dizer o que diz). A justificação como 

parte constituinte é o que difere o modelo de outras teorizações. Isso porque algumas 

outras teorias também incorporam esses três elementos: crença, afirmação e justifi-

cação, mas o modelo diferencia, entende que a justificação vem junto e não depois.

Lembrando que o exercício de estabelecer coerência na fala de alguém está 

relacionado com ler de forma plausível o aluno que faz algo em sala de aula, no in-

terior de uma atividade. De acordo com Paulo (2020, p. 10) “Ler este aluno em seu 

próprio termo, ou seja, o professor buscar um modo de pensar no qual faz sentido 

para o aluno, que seja coerente com suas crenças”. 

Realizar uma leitura plausível é, nessa perspectiva, estabelecer um espaço 
comunicativo com o um autor daquele resíduo a partir do qual se produz 
significado, lembrando que esse estabelecimento se refere a um espaço no 
qual interlocutores são compartilhados, onde um enuncia coisas que outro 
enunciaria, com as justificações que outro adotaria. (PAULO, 2020, p.15)

1  Uma estrutura para entender o que é pensamento algébrico.
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Referindo-se à capacidade de produzir uma leitura fina dos processos de apren-

dizagem, de acordo com Paulo (2020, p. 17) “sendo essa leitura fina identificada com 

estabelecer uma coerência na fala de um autor, sempre referente às justificações que 

possivelmente ele esteja mobilizando”. 

 Utilizando a leitura plausível e a leitura fina no mesmo sentido, em ler o movi-

mento da sala de aula. A leitura fina não é uma nova noção do modelo. Ela é sinôni-

mo da leitura plausível e uma tentativa de explicar o que a gente entende por produzir 

uma leitura do aluno.

CONSIDERAÇÕES 

Este texto se desenvolveu considerando a proposta de analisar e sistematizar 

aspectos relevantes sobre avaliação, seus diferentes conceitos e pressupostos. A 

partir das referências apresentadas, percebo a importância deste tema, assim como 

oportunizar que professores apropriem de fundamentação teórica sobre que se 

entende por avaliação, e como situar o erro como oportunidade pedagógica. Ou, em 

termos teóricos, atuar para além do erro. 

A avaliação revela ser um instrumento valioso no processo de ensino-

aprendizagem, e se bem trabalhada, possibilita um possível diagnóstico do aluno 

sobre seus conhecimentos. Orienta os professores em verificar, refletir e tomar 

decisão em sua prática pedagógica, podendo haver uma melhora no processo de 

ensino e aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

O processo de ensinaraprender1 Matemática vem sendo muito discutido no 

Brasil por pesquisadores e profissionais da Educação, em todos os níveis de ensi-

no. E, embora haja novas tendências e possibilidades de mudanças metodológicas/

tecnológicas de ensino para esta área da Ciência, os estudantes brasileiros perma-

necem com muitas dificuldades de aprendizagem e, consequentemente, se excluem 

de carreiras que requerem maior letramento matemático. 

Para Bianquini et al. (2010), na maioria das vezes, o Ensino de Matemática 

ocorre de maneira abstrata e mecânica, através da resolução repetitiva de exercí-

cios, onde os estudantes simplesmente decorram regras e conceitos; o que pode 

desmotivar e dificultar a aprendizagem de objetos de estudo. Isto porque, o ensi-

no puramente teórico pode não contribuir para que o estudante relacione o que foi 

aprendido em sala de aula com o seu cotidiano e vivências (AUSUBEL, 2003). Ou 

seja, a aprendizagem não foi significativa para o potencial aprendiz, o estudante. 

Por outro lado, Rocha (2010) descreveu que o professor se vê desafiado a 

repensar sua prática e procurar novas formas de melhorar o processo de ensinara-

prender, de modo a possibilitar um maior entendimento dos conteúdos e motivação 

dos estudantes para se engajar nas aulas. Então, qual o ponto crítico?

De acordo com Davis et al. (2011), no Brasil, desde a década de 90, algumas 

medidas governamentais encaminharam o setor da Educação para: reformas curri-

culares, políticas educacionais, reforma de emendas constitucionais, decretos, etc. 

Contudo, segundo os autores, o professor passou a encontrar maiores dificuldades 

em sua prática profissional: (i) turmas numerosas de estudantes devido à universali-

zação da Educação Básica pelo governo; (ii) déficit de aprendizagem dos estudantes; 

(iii) formação inadequada durante a graduação e/ou falta de formação continuada. 

Além disso, segundo Eberhardt e Coutinho (2011), alguns dos fatores que com-

prometem o processo de ensinaraprender1 são: a) o professor espera um desenvol-

vimento potencial e cognitivo muito mais avançado do que o aluno pode apresentar; 

b) existe uma diferenciação de aprendizagem para cada estudante, uns desenvol-

vem maneiras mais fáceis de compreender os aspectos conceituais matemáticos, 

1 Palavra atribuída a Carvalho e Fiorentini (2013), que expressa a complexidade e a dialética 
de que o ensino só tem sentido se gerar aprendizagens.
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enquanto outros dependem didaticamente do professor; c) falta de apoio dos pais ou 

familiares em suas atividades extraclasses, devido a diversos fatores sociais; d) mui-

tas vezes, o conhecimento científico não se relaciona com a realidade do educando; 

e) atividades concentradas em teorias sem interligação com atividades práticas e 

lúdicas; f) alunos que são aprovados sem atenderem os quesitos necessários, pro-

vocando problemas de aprendizagem no ano escolar seguinte, por não possuírem os 

conhecimentos prévios. 

Pereira e Santos Jr. (2014) afirmam que o ensino de forma descontextualizada 

e sem inter-relações com as demais áreas do conhecimento, podem deixar lacunas 

na formação curricular do estudante. Por isso, o ensino da Matemática deve ser 

constantemente renovado, de modo que proporcione o desenvolvimento de habilida-

des como o raciocínio lógico-crítico, a investigação por elementos que possibilitem a 

aquisição do conhecimento, fazendo com que o estudante aprenda de forma signifi-

cativa (PARANÁ, 2008) e, se torne letrado e proficiente em Matemática.

Para Leal Jr e Onuchic (2015), um melhor desempenho da aprendizagem em 

matemática pode acontecer quando o professor procura aproximar o conteúdo à rea-

lidade dos estudantes e não focar apenas em representações de conceitos, assim 

como, procedimentos para fixação/repetição. Martins, Bianchini e Yaegashi (2017) 

acreditam que um dos motivos que levam ao desinteresse — o qual se relaciona com 

a cognição, afetividade e motivação — no processo de aprendizagem é a dificuldade 

que os estudantes encontram em relacionar conteúdos com a realidade, visto que, 

muitos conceitos matemáticos são ensinados de forma abstrata e descontextualiza-

dos.  

Porém, é fato que há conceitos que são inerentes ao exercício de abstração. 

Logo, uma alternativa para o ensino desses é assumir a Educação Matemática crítica 

em que a “matemática em ação” possa transcender a abstração via a elaboração e 

investigação de hipóteses para a construção tecnológica (SKOVSMOSE, 2007). 

Considerando este contexto, este trabalho busca apontar os principais desafios 

que os professores de escolas públicas estaduais do Paraná enfrentam no processo 

de ensinaraprender Matemática e aspectos das práticas docentes. Para isto, foram 

realizados dois estudos: (1) levantamento de dados de cunho de gestão escolar, 

donde levantou-se as principais características dos colégios (Apêndice I); e (2) re-
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gistrou-se um perfil dos professores voluntários entrevistados; e, depois, levantou-

-se aspectos de suas práticas educacionais, das principais adversidades na prática 

docente no ensino desta Ciência na escola pública, bem como, as possíveis causas 

e medidas para dirimir dificuldades de aprendizagem (Apêndice II). Espera-se contri-

buir com informações sobre a prática de ensinaraprender Matemática no Ensino Bá-

sico Estadual do Paraná, em particular no município de Dois Vizinhos e, quiçá, servir 

para prospecções de trabalhos colaborativos entre Universidade e a Escola Básica.

MATERIAL E MÉTODOS

Buscando levantar dados sobre os pontos críticos no processo de ensinara-

prender Matemática foram aplicados os questionários apresentados nos Apêndices I 

e II, após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Tec-

nológica Federal do Paraná (UTFPR), o que ocorreu a partir de fevereiro de 2018. 

Foram entrevistados 36 (trinta e seis) professores de matemática que se encontram 

em plena atividade na rede estadual de ensino do NRE-DV e 3 (três) gestores, um 

de cada colégio supracitado. A análise dos dados foi realizada em planilha eletrônica, 

através de estatísticas descritivas.

Em particular, o Apêndice I apresenta o questionário que foi aplicado aos ges-

tores de três Colégios pertencentes ao NRE-DV: Colégio Estadual Germano Stedile 

(localizado no campo, em zona rural); Colégio Estadual Vinicius de Moraes (locali-

zado em um bairro periférico) e Colégio Estadual Leonardo da Vinci (localizado no 

centro urbano). Já o Apêndice II, compreende o questionário que foi aplicado aos 

professores de matemática atuantes no Núcleo Regional de Ensino de Dois Vizinhos 

(NRE-DV), pertencente a rede Estadual do Paraná. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Um olhar da gestão escolar e os desafios para a prática docente

O Colégio Estadual Germano Stédile, é uma unidade escolar do Campo, locali-

zado na comunidade Santa Lúcia, interior de Dois Vizinhos-PR, atendendo estudan-

tes da comunidade e proximidades, tanto para os anos finais do ensino fundamental, 
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quanto para o ensino médio. Não possui o Quadro de Próprio do Magistério (QPM) 

efetivo completo, devido a isto, requer um número expressivo de professores contra-

tados temporariamente por meio do Processo Seletivo Simplificado (PSS). Sua nota 

na última avaliação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi 

4,8. 

Tem apenas 220 alunos regularmente matriculados; destes 11 alunos com lau-

do de Pessoas com Deficiência (PCDs). Há apoio pedagógico especializado aos es-

tudantes PCDs; contudo, tanto a estrutura física quanto profissional do colégio ainda 

é/está parcialmente adaptada para o atendimento desses. 

Em suas instalações há um laboratório de informática, mas não possui am-

biente/laboratório de matemática específico. Possui os seguintes materiais didáticos 

para o ensino da disciplina: material dourado, blocos lógicos, ábaco, geoplano, ba-

ralho, dados, dominó, fita métrica, réguas, calculadoras, relógios, tangram, material 

de fração, sólidos geométricos, balanças e transferidores. O pedagogo, relatou que 

durante o ano letivo raramente é ofertada formação continuada específica para os 

professores de matemática e, que os auxilia sempre que possível. 

O Colégio Estadual Vinicius de Moraes, localizado na Rua Argentina, 168, bair-

ro Santa Luzia, Dois Vizinhos-PR, é uma unidade escolar urbana na periferia (bairro) 

da cidade. Possui em seu quadro de professores um número significativo de contra-

tados pelo PSS. Sua nota na última avaliação do IDEB foi 5,2. 

Atende 535 estudantes, regularmente matriculados nos anos finais do ensino 

fundamental ou médio; entre esses 3 PCDs. Possui adaptação e acessibilidade para 

atender estudantes com PCDs, mas apresenta poucos materiais de pedagógicos 

adequados para atender a demanda e, também, não tem professor especializado 

com formação específica para o atendimento. 

Não possui laboratório de informática e nem de matemática; apenas ábaco e 

jogos educativos como: tangram, batalha naval e jogos intuitivos. Sobre a formação 

continuada específica para professores de matemática, fora descrito que, às vezes, 

é ofertada no colégio e, também, o pedagogo auxilia no planejamento e execução de 

trabalho docente de ensino de matemática. 

O Colégio Estadual Leonardo da Vinci, localizado na Avenida Salgado Filho, 

175, bairro Centro, Dois Vizinhos-PR, é unidade escolar central-urbana. Atende 950 
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estudantes dos anos finais do ensino fundamental ao ensino médio, donde 52 são 

PCDs. Também não conta com o QPM completo, mas conta com poucos professores 

do PSS. A instituição obteve a nota de 5,6 no IDEB. 

Os profissionais que atendem estudantes PCDs possuem formação parcial para 

atendê-los. Entretanto, a instituição procura promover acompanhamento diferencia-

do e proporcionar o maior aproveitamento didático, mesmo com poucos recursos e 

pelas limitações de acessibilidade no espaço. 

Segundo o gestor entrevistado, raramente é ofertada formação continuada es-

pecífica para os profissionais da área de matemática, mas a gestão pedagógica pro-

cura estar presente no planejamento e execução do plano de trabalho docente. 

A escola possui 2 laboratórios de informática e 60 tablets disponíveis para o 

ensino, inclusive de matemática. Não possui laboratório/ambiente de matemática, 

mas dispõe dos seguintes materiais: blocos lógicos, ábaco, geoplano, baralho, da-

dos, dominó, fita métrica, réguas, calculadoras, relógios, tangram, material de fração, 

sólidos geométricos, balança, transferidor, compasso, jogos de matemática, jogos 

educativos, batalha naval, jogos intuitivos e exemplos de material concreto. 

Os gestores dos três colégios relataram que as medidas tomadas no acom-

panhamento dos resultados dos estudantes com dificuldades de aprendizagem em 

matemática consistem em: acompanhamento da equipe pedagógica aos alunos com 

dificuldades; suporte aos professores para que estes usem metodologias diferencia-

das nas salas de aula; aulas de reforço em salas de apoio no contra turno da aula; 

conversa com a família; projetos extraclasse; mantêm parcerias em projetos com a 

Universidade via estudantes dos Programas Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID) e Residência Pedagógica, ambos financiados pela Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

Um olhar sobre a própria prática profissional docente

Entre os 36 professores entrevistados, fora constatado que grande parte deles, 
leciona em mais de um colégio e, que alguns que lecionam em escolas do campo 
e, também, lecionam em outra unidade escolar urbana. Destes professores, 22 tra-
balham com estudantes dos anos finais do ensino fundamental, 5o ao 9o ano, e 15 
ensino médio, sendo que 3 deles em ambos níveis (fundamental e médio). A Tabela 
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1 apresenta os dados a respeito da opinião dos professores, destacando os pontos 
críticos que podem influenciar no processo de ensinaraprender matemática. 

A partir da Tabela 1, constata-se que 30,56% e 47,22% dos professores en-
trevistados acreditam que os conhecimentos prévios dos alunos influenciam com 
frequência ou sempre, respectivamente, no processo de ensinar matemática. Beltrão 
et al. (2017) destaca grande importância dos conhecimentos prévios dos estudantes 
na agregação de novos conhecimentos, pois o planejamento dos conteúdos de cada 
ano escolar compreende uma sequência dosada de tempo e, um apanhado retroativo 
de conteúdos pode interferir e deixar lacunas no atual conjunto de conteúdos progra-
máticos a ser desenvolvido, afetando o planejamento dos conhecimentos vindouros.

Também, 41,67% dos entrevistados indicam que salas superlotadas por estu-
dantes podem influenciar com frequência no processo de ensinaraprender matemá-
tica, enquanto que 27,78% demonstram que influencia às vezes (Tabela 1). Para a 
influência da estrutura precária nas escolas, ocorre uma divisão de ideia: 50% dos 
entrevistados dizem que não influencia, às vezes ou raramente influencia; enquanto 
a outra metade diz que influencia com frequência ou sempre (Tabela 1).

Tabela 1. Percepção de professores (%) do Ensino Básico público sobre pontos crí-
ticos que podem influenciar no processo de ensinaraprender matemática, Dois Vizi-
nhos-PR.

Pontos/aspectos críticos
Não Influencia

influencia raramente às 
vezes

com          
frequência sempre

Falta de conhecimento prévio dos alunos      
influencia no processo de ensinar 0% 0% 22,22% 30,56% 47,22%

Salas com muitos alunos influenciam no     
processo de ensinar 2,78% 5,56% 27,78% 41,67% 22,22%

Estrutura precária do colégio influencia 
no   processo de ensinar 11,11% 8,33% 30,56% 27,78% 22,22%

Poucas horas atividades influenciam no      
processo de ensinar 0% 0% 16,67% 25% 58,33%

Falta de formação continuada influencia 
no processo de ensinar 0% 8,33% 52,78% 19,44% 19,44%

Baixa carga horária de aulas influencia 
no   processo de ensinar 2,78% 2,78% 33,33% 33,33% 27,78%

Fonte: Autoria própria.
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O pouco tempo de horas-atividade dos professores (Tabela 1) foi indicado como 

ponto crítico pela maioria (58,33%) e nenhum profissional acredita que esse fator não 

influencia ou raramente influencia no processo de ensinaraprender matemática. As-

sim como em Beltrão et al. (2017), muitos professores justificam que o baixo número 

de horas-atividade ocasiona falta de tempo para buscar diferentes metodologias de 

ensino, assim como, aplicações que podem ser desenvolvidas em sala de aula, tanto 

em termos de resolução de problemas, como elaboração de jogos e materiais con-

cretos, entre outros.

Dos professores entrevistados, 52,78% dizem que a falta de formação conti-

nuada influencia às vezes no processo de ensinar matemática, enquanto 19,44% 

acreditam que influencia com frequência ou sempre; por outro lado, nenhum entre-

vistado acredita não influenciar e apenas 8,33% acham que raramente influencia 

(Tabela 1). Justulin (2017) compartilha da opinião de que a formação continuada dos 

professores compreende um avanço para os processos de ensinaraprender, quando 

esta possibilita o conhecimento de metodologias que colaborem com este, assim 

como, propulsiona reflexão sobre a própria prática docente.

Para a baixa carga horária de aulas em relação à quantidade de conteúdos a 

serem ensinados, 33,33% dos professores entende que influencia às vezes ou com 

frequência, 27,78% acreditam que influencia sempre; enquanto apenas 2,78% dizem 

que não influencia ou que influencia raramente. Oliveira, Negreiro e Neves (2015) 

descrevem que por um longo período acreditou-se que o professor era o fator con-

dicional para a aprendizagem — já que se entendia que o ensino e a aprendizagem 

fossem processos independentes —, donde os obstáculos no processo de ensinara-

prender eram atribuídos à figura do professor. Porém, atualmente utiliza-se o termo 

ensino-aprendizagem (OLIVEIRA; NEGREIRO; NEVES, 2015) ou ensinaraprender  

(CARVALHO; FIORENTINI, 2013), as quais remetem que há uma relação mútua, 

bidirecional e interligada do processo. Adicionalmente, a palavra ensinaraprender, 

expressa também a complexidade e a dialética de que o ensino só tem sentido se ge-

rar aprendizagens, as quais podem ser múltiplas e nem sempre alinhadas às expec-

tativas que o professor estabelece ao estudante (FIORENTINI; CARVALHO, 2015). 

Contudo, um questionamento que ainda se tem é: o quanto o ensino é eficiente, 
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quando a aprendizagem é baixa?

A pesquisa também buscou levantar dados sobre a atuação dos professores 

de matemática com os estudantes PCDs, uma vez que, o ensino para estes requer 

um condições específicas e especializado. Dos professores entrevistados 58,33% 

descreveram ter dificuldade em atender educandos PCDs, 36,11% disseram ter difi-

culdades às vezes, enquanto que, apenas 5,56% relataram não ter dificuldade.

Os professores também foram questionados acerca da utilização de metodo-

logias diferenciadas no Ensino de Matemática, com o intuito de investigar se estes 

acrescentam em suas práticas, além da utilização do livro didático adotado pelo colé-

gio, outras que possam proporcionar ganhos tanto na bagagem pedagógica docente, 

quanto na promoção na superação de obstáculos de aprendizagem.

Neste contexto, constatou-se que 22,22% dos professores utilizam metodolo-

gias diferenciadas em suas práticas, 72,22% às vezes utilizam; 5,56% raramente e 

nenhum dos professores relatou não utilizar. Com estes dados, pode-se aferir que os 

professores de matemática entrevistados não reproduzem suas aulas apenas ado-

tando apenas o livro didático, e que tentam acrescentar metodologias diferentes em 

suas práticas docentes, visando motivar os alunos e contribuir assim como no pro-

cesso de ensinaraprender matemática. Martins, Biachini e Yaegashi (2017) afirmam 

que a aprendizagem é mais satisfatória quando se incorpora algo novo ao processo 

de ensino, como diferentes práticas educativas, despertando o interesse (visual ou 

motivacional) do estudante.

Na Figura 1 estão apresentadas as tendências metodológicas que os profes-

sores indicaram utilizar em suas aulas, cabendo lembrar que podiam assinalar mais 

de uma alternativa neste quesito. Desta forma, percebeu-se que, a resolução de 

problemas é a tendência metodológica mais utilizada pelos professores (91,67%); 

seguida pelo uso de jogos (83,33%); tecnologias da informação e comunicação 

(TICs, 72,22%); ensino tradicional (61,11%); história da matemática (55,56%); inves-

tigação matemática (47,22%); modelagem matemática (44,44%); e etnomatemática 

(22,22%), respectivamente.
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Figura 1. Porcentagem de tendências metodológicas para o Ensino de Matemática 
que os professores relataram utilizar em suas aulas nos colégios públicos, Dois Vizi-
nhos-PR.

Constatou-se (Figura 1) que a maioria dos professores procura utilizar a reso-

lução de problemas como uma metodologia que facilita a aplicação dos conteúdos 

matemáticos com situações reais e com a realidade do educando. Justulin (2017) 

destaca que esta metodologia articula a reflexão e o pensamento crítico do educan-

do, e que o professor tem o papel mediador do conhecimento com o dever de utilizar 

ferramentas de ensino que melhor possibilitem a compreensão dos conteúdos. Isto 

porque, a de resolução de problemas é um método de contextualização e aplicação 

dos objetos de conhecimento matemáticos às situações da realidade. 

Os jogos podem ser vistos com uma atividade colaborativa adicional à resolu-

ção de problemas e ao processo de ensinaraprender, pois no desenvolvimento dos 

jogos os estudantes põem em prática, através do lúdico, os conhecimentos que lhe 

foram previamente ensinados, o que proporciona uma maior assimilação de concei-
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tos e, consequentemente, um maior ganho de conhecimento (BELTRÃO et al., 2017) 

que pode tanger a criatividade em matemática. Para Grando e Raupp (2013) os jogos 

descrevem o seu princípio educativo quando articulam diálogo e interação, dinami-

zando a atividade, que consegue ser executada de modo a atingir os benefícios do 

processo de ensinaraprender.

Para os professores que responderam que utilizam TICs em suas aulas de ma-

temática, solicitaram-se exemplos (Tabela 1, Apêndice II). O laboratório de informá-

tica foi descrito como o mais utilizado dentre os exemplos citados, com 47,2 %, se-

guido dos aplicativos de celulares com 27,7%, televisores com 22,2% e tablets com 

11,1%. Os professores relataram que, em geral, utilizam o laboratório de informática 

para que os estudantes façam pesquisas e usem ferramentas de edição de texto, pla-

nilha eletrônica e apresentação de slides. A televisão é utilizada para passar vídeos 

em geral, vídeoaulas, imagens e slides. Também alguns entrevistados descreveram 

utilizar smartphone e tablets fazendo uso de aplicativos como Geo gebra, Mathway, 

Photomath, WhatsApp, calculadora e jogos matemáticos.

Embora a Figura 1 apresente um elevado índice de utilização das TICs pelos 

professores no ensino de matemática (72,22%), durante a tabulação dos dados per-

cebeu-se alguns contrapontos, pois muitos que diziam utilizar as tecnologias nas 

práticas de ensino descreviam apenas utilizar televisores, pen drives, calculadoras 

ou projetores. Assim observou-se, falta de conhecimento profissional por parte dos 

entrevistados sobre o uso dessa tendência metodológica, pois fazer uso de TICs é 

fazer uso de um ferramental muito mais amplo que a calculadora ou o pen drive.

CONCLUSÃO 

O fato dos colégios não disporem de um laboratório específico para o Ensino 

de Matemática, pode influenciar negativamente no processo de ensinaraprender esta 

Ciência. A falta ou pouca formação continuada para os professores dessa área foi 

outro ponto crítico destacado na pesquisa e, também, o tempo destinado para as 

horas-atividade — considerado pelos professores como demasiadamente curto para 

refletir e investigar a própria prática docente, bem como, explorar novas ferramentas/

metodologias de ensino e planejar práticas educativas diferentes.
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É fato que os professores precisam e consideram repensar suas práticas 

educativas de modo a dar significado aos objetos de conhecimento matemáticos, 

visando o engajamento estudantil em aprender a aprender matemática. Logo, um 

ambiente com alguns materiais que a unidade escolar já possua, além de facilitar o 

acesso e uso desses, pode vir a favorecer uma construção coletiva-institucional que, 

reconheça a Matemática como Ciência e Cultura1 necessária ao desenvolvimento 

tecnológico sustentável, promovendo a investigação da própria prática pelos docen-

tes, bem como, letramento matemático pelos estudantes. 

Espera-se que este estudo, além apresentar um olhar sobre a prática de ensi-

naraprender matemática no Ensino Básico estadual do Paraná, também possa servir 

para prospecções de trabalhos colaborativos entre a Universidade e a Escola Básica. 
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APÊNDICE I

QUESTIONÁRIO PARA GESTORES DO COLÉGIO

Colégio do Campo (   )  Colégio Urbano do Centro (   ) Colégio Urbano de Bairro (   )

1) Quantos alunos tem no colégio? ( __ )   

2) Qual a nota do IDEB do colégio? ( __ )

3) O quadro permanente de professores está completo?

(   ) Sim;            

(   ) Não conta com professores PSS e tem pouca rotatividade; 

(   ) Não conta com professores PSS, mas tem grande rotatividade.

4) O colégio tem laboratório de Informática? 

(   ) Sim. Quantos? ( __ );          (   ) Não.

5) Quantos alunos PCD - Pessoas Com Deficiência - tem no colégio? ( __ ) 

6) Com relação aos alunos PCDs, assinale com “S” para sim, “N” para não 
e “P” para parcial para as alternativas a seguir:

(   ) Possuem acompanhamento pedagógico diferenciado por pessoas especializa-
das neste colégio;

(   ) O colégio possui acessibilidade;

(   ) O colégio possui materiais didáticos adequados, conforme necessidade do alu-
no;

(   ) Os professores regentes das disciplinas específicas possuem formação para 
atenderem as demandas de educação especial.

7) Durante o ano letivo, são ofertadas formações continuadas para o Ensi-
no da Matemática:

(   ) Sim, sempre;      (   ) Algumas vezes;      (   ) Raramente;       (   ) Nunca.
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8) Mencione quais materiais didáticos o colégio possui para o Ensino de 
Matemática, além dos livros didáticos:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

9) O pedagogo do colégio orienta no planejamento e na execução do Plano 
de Trabalho Docente de Ensino da Matemática 

(   ) Sim;         (   ) Não.

10) Quais medidas que a escola desenvolve no acompanhamento dos re-
sultados no Ensino de Matemática e/ou dos estudantes com dificuldades de 
aprendizagem?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE II

QUESTIONÁRIO PARA PROFESSORES DE MATEMÁTICA

Colégio do Campo (   )  Colégio Urbano do Centro (   )  Colégio Urbano de Bairro (   )

1) Classifique cada uma das situações abaixo, pensando o quanto elas in-
fluenciam no seu processo de ensinar Matemática, atribuindo valores de 1 a 5 
nos parênteses (   ), sendo:

1 Não influencia

2 Influencia raramente

3 Influencia às vezes

4 Influencia com frequência

5 Influencia sempre

a) Falta de conhecimentos prévios do aluno (   ); 

b) Salas com elevado número de alunos (   ); 

c) Infraestrutura precária da escola, com salas de aula divididas com outros am-

bientes, inexistência de laboratórios de matemática e de informática (   ); 

d) Poucas horas-atividade para preparação de aulas diferenciadas e materiais 

didáticos como jogos, quiz de perguntas, etc. (   );

e) Falta de formação continuada, cursos, palestras de atualização na área (   ); 

f) Baixa carga horária de aulas para a quantidade de conteúdos a serem ensina-

dos (   ).

2) Em relação ao ensino de matemática para PCDs (Pessoas com Deficiên-
cia), você tem dificuldades:

(   ) Sim

(   ) Às vezes, dependendo da deficiência.

(   ) Não, fiz especialização ou tenho formação complementar em educação espe-
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cial.

3) Você usa metodologias diferenciadas para ensinar matemática?

(   ) Sim, sempre.

(   ) Sim algumas vezes, em alguns conteúdos;

(   ) Uso raramente;

(   ) Não, utilizo somente o livro didático adotado pela Escola.

4) Dentre as tendências metodológicas de ensino da matemática quais você 
utiliza nas aulas (pode assinalar mais que uma):

(   ) Resolução de Problemas;

(   ) Investigação Matemática;

(   ) Etnomatemática;

(   ) Modelagem Matemática;

(   ) História da Matemática;

(   ) Jogos;

(   ) Tecnologias de Informação e comunicação (TICs), [Exemplos?];

(   ) Tradicional;

(   ) Nenhuma;

(   ) Outras (descreva): ___________________________________________ 

5) Em suas aulas de matemática, você utiliza as TICs: 

(   ) Sim                      (   ) Não
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Se respondeu sim, assinale quais TICs e descreva exemplos.

(   ) O laboratório de informática. Quais softwares e recursos?

_______________________________________________________________

(   ) Aplicativos de Celular. Quais? 

_______________________________________________________________

(   ) Televisão. Quais recursos? 

_______________________________________________________________

(   ) Tablets. Quais recursos? 

_______________________________________________________________

(   ) Outros. Descreva: 

_______________________________________________________________
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INTRODUÇÃO

Este artigo faz parte de um recorte de dissertação de mestrado, em andamen-

to, desenvolvida como parte das pesquisas do Grupo de Pesquisa em Formação, 

Avaliação e Educação Matemática (FAEM), que se constitui como um espaço de 

pesquisa e desenvolvimento na área de Educação Matemática. 

A natureza desta pesquisa se desenvolve com base nas entrevistas com qua-

tro professores de matemática que atuam nos anos finais do ensino fundamental. 

A temática   principal é avaliação (tanto da aprendizagem quanto avaliações exter-

nas), com a qual investigamos movimentos, discussões de seus efeitos na prática 

profissional de professores de uma escola pública municipal de Educação Básica de 

Campo Grande -MS.  Para dar ênfase ao campo teórico-metodológico da pesquisa, 

faz-se necessário apresentar de forma sucinta alguns pressupostos da História Oral 

em Educação Matemática e algumas noções  do Modelo dos Campos Semântico. 

A História Oral como método de pesquisa qualitativa em Educação Matemática 

se configura como uma possibilidade para realizar trabalhos que envolvem, intencio-

nalmente, a produção de fontes por meios de entrevistas. Já o Modelo dos Campos 

Semânticos apresenta uma possibilidade refinada de leitura de processos de produ-

ção de significados.   

SOBRE A AVALIAÇÃO EXTERNA E A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

A escola e, de modo geral, o sistema educacional, compõem-se por diversos 

sujeitos em relação/interação: professores, alunos, pais, gestores, coordenadores, 

dirigentes educacionais, sempre marcados por um coletivo heterogêneo.  Fazem par-

te desse processo o PPP (Projeto Político Pedagógico) de cada instituição escolar, 

que é construído junto com a comunidade escolar, valorizando a cultura de cada 

região. No PPP estão as ações pedagógicas, e devem traduzir a proposta educativa 

construída coletivamente, garantida a participação efetiva da comunidade escolar e 

local, bem como a identidade entre a escola e o território no qual está inserida. Se-

gundo as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (2013, p.117), sobre 

avaliação no PPP de cada escola, em seu artigo XI, avaliação da aprendizagem, com 

diagnóstico preliminar, é entendida como processo de caráter formativo, permanente 
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e cumulativo.

No contexto escolar, duas modalidades de avaliação são realizadas: avaliações 

externas e avaliações da aprendizagem. Avaliações externas se caracterizam como 

avaliações realizadas de tempos em tempo, produzidas por profissionais que estão 

fora da sala de aula. Muitas vezes, a partir de uma ideia de qualidade restrita à medi-

ção do desempenho em conteúdos escolares, não havendo uma análise mais apro-

fundada desses dados. Os professores, e me incluo neste coletivo, não têm acesso 

ao resultado da prova. As informações dos dados de erros e acertos dos alunos não 

chegam nas mãos dos professores, que basicamente são os maiores interessados 

para poder diagnosticar o erro do aluno e trabalhar este erro como fonte de virtude.  

Avaliação da aprendizagem pode ser caracterizada como uma avaliação de 

processos: de ensinos, aprendizagens, dinâmicas, etc. Segundo Fernandes (2008), 

a avaliação centrada na aprendizagem, com ênfase na aprendizagem dos alunos, 

está orientada para melhorar a aprendizagem dos alunos, em oposição ao controle 

e classificação. 

A avaliação está presente no cotidiano das escolas, dos professores e alunos 

há muito tempo. Os professores têm a função de avaliar seus alunos para conhecer 

suas possibilidades e dificuldades, o que foi apreendido durante uma etapa escolar, 

de forma a auxiliá-los no processo de ensino e aprendizagem.

Nas ações pedagógicas temos vários instrumentos avaliativos que são defi-

nidos com base em sua modalidade e intenção: avaliação formativa, avaliação so-

mativa, avaliação diagnóstica, para citar algumas. Todas estas avaliações devem e 

podem fazer parte do processo escolar de ensino e aprendizagem de alunos e pro-

fessores. Entretanto, muitas vezes na escola, a avaliação se relaciona a uma prática 

de: prova, nota, recuperação, aprovação, reprovação. Uma palavra que traduz bem 

a prática avaliativa na escola, muitas vezes, é a punição. Este é um olhar a respeito 

da avaliação da aprendizagem em algumas escolas.

Por outro lado, as avaliações externas parecem provocar um pavor nos pro-

fessores. Essas avaliações servem muito mais para produzir informações para os 

gestores de redes educacionais e ranquear as escolas, do que ajudar os professores 

a analisarem os resultados, buscando rever seus métodos de ensino e práticas de 

avaliação. 



124

Para a revista Nova Escola, a análise dos resultados das avaliações externa: 
possibilita a criação de um painel da Educação no país, ferramenta funda-
mental na elaboração de políticas públicas para a área. Em uma perspectiva 
política, elas contribuem para definir qual o direito de aprendizagem básico 
que todo aluno deve ser assegurado. Esses parâmetros são essenciais para 
que as redes e as escolas reflitam quais são as estratégias para promover 
uma Educação de qualidade. Avaliação Externa Como Compreender e Utili-
zar os Resultados (NOVAESCOLA, 2019).

Apesar desta narrativa em torno das avaliações externas, pesquisas têm mos-
trado que muitas Secretarias de Educação estão fazendo suas próprias avaliações 
externas e que direta ou indiretamente, estão colocando suas escolas em concorrên-

cias, bem como instituindo um dispositivo de controle e de vigilância. 

Nos últimos anos, muitos países vêm investindo significativos recursos na 
realização de avaliações externas constituídas, entre outros instrumentos, por 
provas aplicadas aos alunos com o objetivo de verificar se eles estão adqui-
rindo os conhecimentos e as competências necessárias para a conclusão de 
um nível ou ciclo do sistema educativo. Poderíamos identificar dois pressu-
postos que orientaram a realização dessas avaliações. Primeiramente, os mi-
nistérios de educação desses países estariam indicando de forma objetiva os 
referenciais de qualidade que deveriam ser seguidos pelas escolas. O outro 
seria uma preocupação com as provas aplicadas pelos professores, que não 
+permitiriam avaliar com objetividade os conhecimentos e as competências 
adquiridos pelos alunos. Qualquer que seja a premissa que oriente essas 
avaliações, é inevitável identificar nessas concepções alguma intenção de de-
senvolver mecanismos de controle sobre os processos educacionais (HORTA 
NETO, 2010, p. 86).

É muito comum que professores de português e matemática passem boa parte 

do ano escolar se preparando para avaliações externas, fazendo de suas aulas, la-

boratórios de treinamentos para que a escola alcance os sonhados índices.

Alguns efeitos das avaliações externas na escola é fazer com que professores 

desconsiderem a importância em diagnosticar as dificuldades de alunos, avalia-los 

com diversos instrumentos e considerar a particularidade de cada um, pois, muitas 

vezes, o que importa é aumentar o índice.

As avaliações somativas estariam considerando apenas os resultados da 
aprendizagem e não os processos que estariam sendo construídos durante 
ela, portanto, não teriam nenhum significado importante, já que a educação 
seria um fenômeno essencialmente qualitativo. Além disso, não respeitariam 
a diversidade de aprendizagem que se apresenta em diferentes contextos, 
nem mesmo a diversidade dos alunos. Assim, elas sinalizariam que todos os 
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discentes deveriam aprender o mesmo e que todos os professores deveriam 
ensinar o mesmo. Esse tipo de avaliação estaria, portanto, fortalecendo o po-
der nas mãos do Estado e, com isso, limitando a atuação dos agentes locais 
(HORTA NETO, 2010, p. 88).

Dentro do ambiente escolar, os professores estão utilizando dois pesos e duas 

medidas para lidar com seus estudantes. Digo isso pela minha experiência como 

professora, quando estamos em frente das turmas que realizaram as avaliações ex-

terna, esses alunos tem um trabalho somente relacionado com o conteúdo escolar 

matemático trabalhamos as habilidades cobradas na prova SAEB, e praticamente 

posso dizer que uso toda a “cota de xerox” da escola para treinar meus alunos. 

Existe um investimento por parte da gestão escolar nos professores e alunos destas 

disciplinas. Entretanto, outros alunos dos anos diferentes de 9 anos, não têm direito 

a atividades xerocopiadas. Assim, temos dois pesos e duas medidas para o trabalho 

dos professores com os alunos. 

Para Barreto (2001), diante da escassez de recursos, o alto custo desses sis-

temas tem consumido os recursos que poderiam ser utilizados para realização de 

estudos e pesquisas menos custosos, que também teriam potencial para melhorar 

o sistema escolar. Outro ponto que é importante destacar refere-se a forma como 

devem ser:

Divulgados os resultados das avaliações. Os responsáveis pela avaliação de-
vem cuidar para que os resultados sejam apresentados para as autoridades/
decisores com clareza, para que permitam oferecer uma visão ampla dos 
problemas levantados. É importante salientar que os resultados apurados não 
são suficientes, para a tomada de decisões e que é necessário aprofundar os 
aspectos mais problemáticos apontados pela avaliação (HORTA NETO, 2010, 
p. 92).

Vale ressaltar, qualquer que seja o processo avaliativo, tanto em relação às 

avaliações externas ou da aprendizagem, ele precisa oferecer possibilidades para 

professores e alunos tomarem decisões e repensar o processo educacional. A ava-

liação precisa orientar o professor na condução de sua prática de sala de aula, bem 

como ajudá-lo em relação aos seus alunos. 
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MODELOS DOS CAMPOS SÊMANTICOS E HISTÓRIA ORAL

Em minha pesquisa, tomo como referencial teórico-metodológica noções do 

MCS (Modelos dos Campos Semânticos). A ideia inicial do modelo surgiu em 1992, 

pelo professor pesquisador Romulo Campos Lins, em sua defesa de tese “A fra-

mework for understanding what algebric thinking1”. É um modelo epistemológico ado-

tado como referencial por professores e pesquisadores em Educação Matemática.

Uma noção central em nosso trabalho é a leitura plausível. Ler o que o profes-

sor fala, sem caracterizá-lo pela falta, sem dizer o que ele deveria falar. O exercício 

de estabelecer coerência na fala de alguém está relacionado com ler de forma plau-

sível o aluno (em nosso caso o professor) que faz algo em sala de aula, no interior 

de uma atividade. De acordo com (Paulo, 2020, p.10) “Ler este aluno em seu próprio 

termo, ou seja, o professor buscar um modo de pensar no qual faz sentido para o 

aluno, que seja coerente com suas crenças”. 

Realizar uma leitura plausível é, nessa perspectiva, estabelecer um espaço 
comunicativo com o um autor daquele resíduo a partir do qual se produz sig-
nificado, lembrando que esse estabelecimento se refere a um espaço no qual 
interlocutores são compartilhados, onde um enuncia coisas que outro enun-
ciaria, com as justificações que outro adotaria. (Paulo, 2020, p.15)

Referindo-se à capacidade de produzir uma leitura fina dos processos de apren-

dizagem, de acordo com Paulo (2020, p.17)  “sendo essa leitura fina identificada com 

estabelecer uma coerência na fala de um autor, sempre referente às justificações que 

possivelmente ele esteja mobilizando”. 

Meus movimentos se dão na direção de ler entrevistas com professores a res-

peito de avaliações que acontecem na escola e para isso produzi entrevistas, toman-

do como referência a história Oral. Recolher e estudar os depoimentos olhando para 

como os professores de matemática estão trabalhando em sua prática, ouvir aten-

tamente as narrativas e com elas dialogar, procurando produzir discussões a partir 

destas entrevistas. 

Falar em História Oral como metodologia de pesquisa qualitativa servindo á 
Educação Matemática implica estudar fundamentos para ações de distintas 
naturezas. Primeiramente há que estabelecer o que se pretende compreen-

1  Uma estrutura para entender o que é pensamento algébrico.



126 127

der a partir de depoimentos orais e, junto a isso, o que faz um depoimento 
pertencer a essa abordagem específica e não a outras tantas abordagens de 
pesquisa que já são tidas como “naturais” em Educação Matemática. (GAR-
NICA, 2006, p.137)

Algumas conversas com professores a respeito das avaliações

 Apresentamos alguns trechos de algumas entrevistas com professores de ma-

temática.

Que aspecto influência o resultado da Prova Brasil, positivamente e negativa-

mente?

Positivo tem, porque você se sente parte daquilo “puxa valeu a pena” e profes-

sor é assim bobo, um pouquinho que progride, você já se sente bem, se sente feliz, 

mais animado. Imagina você trabalhar, trabalhar e quando chegar na Prova Brasil, o 

aluno tira 4,8. Mas se acontecer de tirar uma nota ruim, é bom para rever os concei-

tos da minha prática, se não está dando certo, vou rever. Isso aí faço direto, dou uma 

avaliação e quando não deu resultado, eu já revejo o que está acontecendo. 

Você tem duas turmas distintas, o mesmo professor, o mesmo material, elas 

podem apresentar resultados diferentes?

Sim, você sabe que pode, dependendo da turma, uma pessoa influencia toda 

uma sala de aula, aquela turma puxa pra trás, fica pedindo para você retomar aquele 

conceito e não progride. Na Prova Brasil do ano passado, 2017, tinham duas turmas 

muitos diferentes, e éramos nós duas as professoras, dando a mesma matéria, nem 

sempre depende do professor. É bagagem quando a gente trabalha os 9 anos só, a 

gente acrescenta pouca coisa, na Prova Brasil bem pouca, eu acho que deveria tra-

balhar esse quinto ano bem, depois o sexto até chegar a Prova Brasil. Todo bimestre 

temos que rever e ir acrescentando um pouquinho mais. Agora, chega lá no nono 

ano e joga uma carga de conteúdo nos guris. Tem aluno que tinha uma bagagem de 

conhecimento, igual os meninos da tarde que falaram que a prova estava ridícula de 
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fácil, mas teve aluno que falou que a prova estava muito difícil, dependeu do conhe-

cimento que ele trouxe.

Quando a escola tem um bom ou mau resultado nas avaliações externas, o que 

acontece na escola? E na sua prática?

Eu não espero uma Prova Brasil, vou analisando nas listas mesmo. Quando 

eu vejo que o conteúdo não foi compreendido, aprendido, eu já sei que eu tenho que 

retomar. Agora, na escola, eu já passei por uma dessa, na outra escola, lá, quando 

eu entrei, eles já tinham feito a Prova Brasil e a nota foi 3,8, aí o pessoal da SEMED 

sempre fazia visitas, a gente ficava com aquilo, que a escola estava ruim, tinham 

sempre supervisão da SEMED, ficamos com gente observando durante o ano inteiro. 

Nós sofremos intervenção da SEMED, o clima é horrível, como se nós profes-

sores fossemos burros, pessoal fica cuidando, eu estava no oitavo e nono e ficamos 

trabalhando, trabalhando, passou pra 4,2 e depois chegamos no 5,0, foi uma alegria. 

Quando a nota é boa, todo mundo fica contente, só alegria, agora, se saírem-

-se mal, as pessoas olham com desprezo, como se você não soubesse fazer nada. 

É horrível, horrível, as reuniões começam assim “olha, passamos por um problema, 

a nossa nota caiu, agora teremos acompanhamento por parte dos técnicos da SE-

MED”. Tem que cuidar melhor as avaliações, até material nós tínhamos mais aces-

sos, não se pode tirar muita xerox, e lá esse anos, tudo que é apostila que eu fazia, 

tirava xerox à vontade, porque precisa melhorar, é aquela pressão pra você dar conta 

de subir aquela nota. Eu que estava como convocada no oitavo e nono ano trabalhei 

e joguei uma carga de matéria nos meninos, quando chegou no final, eles foram com 

5,0, se não for, eu que sou convocada, perco minhas aulas, sou mandada embora. A 

pressão psicológica é muito grande. 

Algumas discussões

  Com a produção de dados de minha pesquisa, um dos objetivos específicos é 

conversar com os professores sobre avaliações que acontecem na escola. Vale res-

saltar que minha ideia e de meu orientador não é julgar os professores e sim produzir 
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com eles, focando o que acontece dentro da sala de aula com relação a noção de 

leitura plausível proposta pelo MCS.

Linardi (2006), em sua pesquisa sobre a formação matemática do professor de 

matemática, diz:

Antes de mais nada, a partir das falas da professora, buscaremos estabelecer 
coerências, isto é, produzir significados para as falas da professora que as 
tornem coerentes – ao invés de nos atermos, por exemplo, a significados di-
cionarizados ou senso comum, e nos contentarmos em identificar, por exem-
plo, contradições e acertos. O pressuposto fundamental é que a prática da 
professora é coerente em seus próprios termos (LINARDI, 2006, p. 35).

O professor Leandro fala que se deixarmos os conteúdos matemáticos de lado, 

e ficarmos preparando os alunos para realização dessa prova, teremos um bom re-

sultado no IDEB. Porém, ele pensa que seria necessário um professor acompanhar 

a turma durante esses 4 anos que ficam nas séries finais do ensino fundamental; 

segundo ele se prepararmos o aluno desde do 6º ano e o mesmo professor acom-

panhar a turma dentro dos 4 anos, quando chegar no 9º ano esses alunos vão “arre-

bentar” na prova do SAEB.

O professor Ivanei não vê a prova do SAEB com muita importância, pois sua 

preocupação com a aprendizagem dos alunos indica que há problemas com a edu-

cação e a formação futura dos nossos alunos, problemas esses que não dependem 

somente do professor, e sim de um cuidado a mais nas atividades, nas tarefas para 

casa, um apoio maior da família ou até um esforço maior dos nossos alunos. Para o 

professor, os alunos que têm que se interessar em realizar essa prova final. 

O professor Ivanei deixa claro que quando o resultado da prova não sai o es-

perado, sempre a cobrança vem em cima do professor, do tipo “vamos rever nossa 

metodologia de ensino, vamos verificar nosso erro para poder melhorar e na próxima 

prova SAEB podermos atingir a meta proposta pelo governo”.

O professor Leonardo nunca passou uma prova SAEB, pois é novato na Edu-

cação, porém tem ideias interessantes. Segundo nossa leitura, ele gosta de ministrar 

aulas na aplicação matemática, porque além de ensinar a ferramenta matemática 

você entende como ela funciona e acontece no nosso mundo, é muito importante. A 

Aplicação Matemática é uma disciplina colocada no último ano das séries finais do 

ensino fundamental. 
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   Apesar do professor nunca ter passado uma prova SAEB conseguiu falar do 

que ele espera, é de sua opinião que se fosse trabalhado mais aplicações em todos 

os anos das séries finais do ensino fundamental, os alunos teriam uma compreensão 

melhor desta prova do SAEB, porque pelo que ele já ouviu falar que é do tipo modelo 

ENEM, bastante contextualizada, então não resolve somente ensinar a ferramenta, 

precisa aplicar essa ferramenta. 

O professor também valoriza o material humano, que em sua visão é toda cul-

tura herdada da família, de quem frequenta a igreja, por exemplo.  Temos alunos com 

família imensa que têm pessoas em sua volta que são estudadas e podem apoiar as 

crianças desde pequenos. Ao passo que também têm crianças que são muito solitá-

rias, sem apoio. Então, para poder ter um bom ou um mal resultado nas avaliações 

precisamos levar isso em conta, se aplicarmos provas em uma sala de aula que as 

famílias são estruturadas e os pais ajudam os filhos vamos ter um resultado, mas se 

for o contrário,  não havendo uma estrutura para a criança estudar, o resultado com 

certeza será diferente. 

A professora Cristiane é a mais experiente entre os professores entrevistados, 

já passou por várias provas SAEB, é quem diz com muita propriedade: “esse ano dei-

xei o conteúdo de aplicação de lado e ficamos só trabalhando os descritores que cai 

na prova SAEB, e assim vale a pena, um pouquinho que a escola progride na nota, 

me sinto feliz”.

A professora explicita a pressão que sofrem se não elevarem a nota: “Nós 

sofremos intervenção da SEMED, o clima é horrível, como se nós professores fos-

semos burros, pessoal fica cuidando”. Para a professora Cristiane, o significado do 

resultado desta prova não é somente uma nota, mas sim, reflete até no tratamento 

que os professores recebem por parte da gestão da escola. 

 Como professora da Educação Básica, e com alguns anos de experiência, 

penso que esses comentários dos professores são excepcionais, pois muitas vezes, 

as provas do SAEB de múltipla escolha não medem nada, somente classificam e 

ranquear as escolas, e jogam a culpa por não alcançar a meta nas costas dos pro-

fessores.

Em minha experiência como professora da Educação Básica, já vivenciei mui-

tas provas SAEB, pois já atuo há 12 anos na Escola municipal Padre José Valen-
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tim. Há um movimento interno por parte da gestão e coordenação em prol da prova 

SAEB. Em ano de prova ficamos treinando os alunos a fazerem simulados para con-

seguir manter um padrão de qualidade imposto pelo IDEB, que é 6,5 anos iniciais e 

6,2 anos finais. 

Porém, fico angustiada porque sinto que não estamos fazendo nosso papel 

como educadores, “perdemos” um ano inteiro só em relação à prova SAEB, e os 

alunos reclamam muito: “lá vem a senhora aplicando de novo essa prova, a gente 

não aguenta mais fazer tanta prova, tanto simulado”. Os alunos e os professores são 

obrigados a entrarem no sistema da escola, porque se não fizerem a coordenadora, 

muitas vezes, deixa claro que podem procurar outra escola onde se sentirem melhor, 

tanto para quem estuda como para quem trabalha.

CONSIDERAÇÕES 

Este trabalho apresenta primeiros resultados, de uma dissertação em anda-

mento, que busca conhecer como vem ocorrendo o movimento dentro de uma escola 

pública de Educação Básica sobre avaliações.    

O SAEB afeta diretamente os professores de matemática, e os alunos, por mui-

tas vezes os professores deixam claro nas entrevistas sobre a pressão que sofrem 

por parte dos gestores da escola para treinar os alunos para a prova SAEB. 

Os professores em nossas entrevistas afirmam que trabalham, muitas vezes, 

para a prova, treinando, treinando. Se a escola melhora, eles se sentem felizes, me-

lhor dizendo, sentem quase um alívio, pois terão poucas pressões no próximo ano, 

quando se mantém essa nota estipulada. 

É necessário e urgente que professores da Educação Básica discutem e 

problematizam e repensem o ato de avaliar dentro da Educação Matemática, bem 

como explicitem efeitos das avaliações externas em suas práticas profissionais.  
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INTRODUÇÃO 

Atualmente se fala muito da interdisciplinaridade quando o assunto é educação. 

Porém, poucas são as escolas ou professores que praticam a mesma no ambiente 

escolar e que tem flexibilidade para o fomento de discussões com relação a esta 

tendência da educação moderna. 

Partindo  deste princípio, se vê a necessidade de refletir sobre a interdiscipli-

naridade e como a inserção desta na escola pode vir a contribuir para o desenvolvi-

mento de habilidades e competências por parte dos alunos. Sendo assim, o presen-

te estudo ter por objetivo apresentar uma proposta de caráter interdisciplinar a ser 

aplicada no nível médio que busca discutir e refletir acerca do tema do consumo de 

álcool entre jovens. 

Não se pode negar que a interdisciplinaridade se mostra como uma alternativa 

de se trabalhar mais próximo ainda da realidade dos nossos alunos, dando sentido 

ao que se trabalha em sala da aula por meio de temáticas significantes.  

A ideia de interdisciplinaridade surgiu por volta dos anos 70, começando a pen-

sar as relações entre educação e a interdisciplinaridade. Mas é fundamental escla-

recer que esta não é uma mera aproximação de disciplinas, a educação necessita 

da aproximação dos saberes, ou seja, um autêntico empreendimento transdisciplinar 

(KUIAVA; PAVIANI, 2005).

Ao longo do tempo a ciência foi fragmentada em diversas disciplinas específi-

cas, com isso a interdisciplinaridade surgiu para restabelecer, pelo menos, um diálo-

go entre elas. Kuiava e Paviani (2005, p.15) conceituam interdisciplinaridade como 

“uma maneira de interação entre as ciências e as disciplinas”. 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), apresenta exatamente esta ideia 

uma vez que pontua ser de extrema importância para o desenvolvimento do co-

nhecimento e da ciência a superação da fragmentação disciplinar do conhecimento, 

estimulando assim a aplicação deste em situações de aplicação na vida cotidiana, 

enaltecendo a notoriedade de se dar sentido ao que se aprende no ambiente escolar 

(BRASIL, 2017).

O professor, neste contexto, necessita conhecer o que está sendo trabalhado, 

para que com isso, seja possível o desenvolvimento de conhecimentos científicos por 
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meio de discussões criadas com base em temas geradores.

Para Paviani (2014, p. 14), “a interdisciplinaridade pode ser vista como uma 

teoria epistemológica ou como uma proposta metodológica. Também como uma mo-

dalidade de aplicação de conhecimentos de uma disciplina em outra”. O autor defen-

de também a ideia de interdisciplinaridade como uma modalidade de colaboração 

entre professores e pesquisadores para que juntos não percam a visão do todo.

Deste modo, Paviani (2014) ainda enfatiza que a origem do processo interdis-

ciplinar está nas transformações no modo produzir ciência e de perceber a realidade, 

proporcionando assim o desenvolvimento de aspectos de ensino e pesquisa nas 

instituições de ensino. 

Fazenda (1991, p.17) pontua que “o pensar interdisciplinar parte do princípio de 

que nenhuma forma de conhecimento é em si mesma racional. Tenta, pois, o diálogo 

com outras formas de conhecimento, deixando-se interpenetrar por elas”. Porém, 

para que este diálogo ocorra é necessária certa autonomia das disciplinas, e a falta 

dessa, por vezes, é o que impede o avanço em termos pedagógicos e a produção de 

novos conhecimentos. 

Neste sentido, a BNCC, define como sendo necessário “decidir sobre formas de 

organização interdisciplinar dos componentes curriculares e fortalecer a competência 

pedagógica das equipes escolares para adotar estratégias mais dinâmicas” (BRA-

SIL, 2017, p.27) visando assim, uma possível gestão do ensino e da aprendizagem.

Assim, a interdisciplinaridade pressupõe novos questionamentos e buscas, ob-

jetivando compreender a própria realidade. Apesar de conhecermos todos os benefí-

cios que a interdisciplinaridade traz ao processo ensino-aprendizagem, ainda encon-

tramos resistência em sua utilização como método de ensino.

Neste sentido, Terradas, (2011, p. 99), quando afirma que:

[...] “a interdisciplinaridade é a atitude que se deve tomar para superar todo 
e qualquer enfoque fragmentado que ainda mantemos de nós mesmos, do 
mundo e da realidade que nos cerca. Assim, a interdisciplinaridade pressupõe 
novos questionamentos e buscas, visando compreender a própria realidade. 
Isto implica, na maioria das vezes, em mudanças de atitude, que possibilita 
a aquisição do conhecimento por parte do indivíduo, indo além dos limites de 
seu saber, para então, acolher e agregar contribuições de outras disciplinas”. 

 Quando pensamos em trabalhar de forma interdisciplinar é necessário que 
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todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem estejam dispostos a 
se “movimentar”, pois a interdisciplinaridade requer um conhecimento maior do que 
apenas o específico de cada disciplina, também é fundamental que haja respeito e 
interação entre as ciências, assim a interdisciplinaridade se caracteriza como uma 
atitude de rompimento da postura positivista da fragmentação das ciências, com a 
intenção de uma compreensão mais ampla da vida em sociedade.

Pretto (2015, p. 25), ainda conclui que a escola é quem dá acesso ao conheci-
mento partilhado entre todos os seres humanos que “examinam as suas condições 
de validade e suas reais condições sociais. A educação é caminho que vai formando 
e preparando esse gênero humano para as diferentes profissões”. Sendo assim, a 
interdisciplinaridade pode e deve ser vista como sinônimo de mudança e modernida-
de na educação, enaltecendo temas integradores e que sejam de relevância social. 

Neste estudo, o tema integrador da proposta apresentada versa sobre o 
consumo de álcool entre jovens. Em nosso país, o consumo de bebidas alcoólicas 
por jovens têm crescido com o passar dos anos, segundo algumas pesquisas já 
realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no ano de 2016 
os dados apontam um crescimento de cerca de 55% no índice de jovens que tenham 
ingerido bebidas de teor alcoólico, e ainda 21,4 % já chegaram a passar por situações 
de embriaguez. 

Segundo o Guia Prático de Orientação desenvolvido pela Sociedade Brasileira 
de Pediatria (SBP), a ingestão de álcool têm sido uma das principais razões que levam 
jovens entre 15 à 24 anos a óbito, são dados alarmantes que nos levam a pensar qual 
o estímulo que estes jovens possuem para começar tão cedo a ingerir estas drogas? 
O guia também nos responde esta questão, no intervalo de 12 a 13 anos é comum 
para os jovens brasileiros começarem a beber, tanto por influência doméstica, em 
suas próprias casas, quanto no ambiente escolar por parte dos amigos. 

Deste modo, a proposta elaborada vem a promover o diálogo sobre questões 
sociais no ambiente escolar de forma contextualizada, utilizando conteúdos regulares 
e os discutindo por meio do tema integrador. 

A PROPOSTA INTERDICIPLINAR 

A proposta foi elaborada sobre a temática do “O Consumo de álcool entre 

jovens”, elencando conhecimentos oriundos das áreas de Biologia, Matemática, 
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Química e Língua Portuguesa durante as etapas de desenvolvimento. A estrutura 

desta proposta, baseou-se na metodologia de projetos, pois esta possibilita o aluno ir 

à busca de informações, estudando e investigando questões e problemas que podem 

ser vivenciados no mundo real. 

Segundo Pietrocola, (2004, p. 2)

“A atividade por projeto pressupõe que se saiba cruzar saberes provenientes 
de muitas disciplinas e conhecimentos da vida cotidiana. Seu valor e sua efi-
ciência estão vinculados à contribuição que se possa dar para solução de um 
problema bem determinado. Na execução do projeto surgirão questões espe-
cíficas (caixas pretas) que poderão ser respondidas (abertas) ou não. Neste 
tipo de atividade as respostas são dependentes do projeto em execução e 
não de uma verdade geral previamente existente. É o projeto que define a 
teorização produzida e não as teorias prévias do mundo acadêmico”. 

Por isso, o professor deve ser visto como um mediador no processo de busca 

por informações, sem sugerir encaminhamentos, pois a autonomia é um dos objeti-

vos ao se trabalhar com projetos.

O projeto será intitulado “O consumo de bebidas alcoólicas entre jovens: uma 

proposta de conscientização”. Neste projeto iremos abordar com ênfase dados re-

ferentes ao tema, tendo como objetivo a conscientização dos jovens sobre este. O 

projeto será explicado por partes nos itens abaixo.

	 Definição da Situação Problema – Nesta etapa serão destacadas ima-

gens relativas ao consumo de álcool na adolescência, para que os alunos participan-

tes possam interpretar o tema, abaixo, destacam-se as possíveis imagens que serão 

utilizadas. 

O professor deverá levantar questões sobre a importância da conscientização, 

questões de saúde e sociais. Para encaminhar a discussão e restringir a problemá-

tica inicial, o professor irá delimitar o problema para “Quais os impactos sociais 
causados pelo uso inconsciente do álcool na adolescência?”

	 Produto - Como se trata de um projeto de cunho investigativo e a impor-

tância social, poderíamos citar como produto um documentário, uma palestra sobre 

a importância da conscientização e os impactos sociais para levar a outras escolas, 

juntamente com a elaboração de um folheto para distribuição após a palestra.

	 Tempo - O tempo estimulado para duração deste projeto será de um mês.



138

Etapa 1 – Sondagem Inicial - Ao se propor um tema para nortear o projeto, es-

pera-se que os alunos questionem espontaneamente sobre o problema de pesquisa, 

logo abaixo serão listadas as possíveis questões que poderão surgir.

1) Quais os benefícios da conscientização da sociedade?

2) Quais os índices de abordagens realizadas por órgãos públicos en-

volvendo essa situação?

3) Quais os principais riscos referentes à saúde destes jovens?

Etapa 2 – Panorama de investigação – Nesta etapa serão organizados os fo-

cos de pesquisa, ou seja, o que devemos buscar durante a realização do projeto e 

quais profissionais podem contribuir com a pesquisa. 

Na lista dos autores poderão ser entrevistados autoridades e alguns jovens.

Nas pesquisas serão levados em conta aspectos sobre a legislação que envol-

ve o assunto estudado. 

Para pautar a lista de interesses e tensões será levado em conta o cum-

primento da legislação, o jovem sabendo quais os seus direitos e deveres fren-

te à sociedade, e os riscos que este pode causar para outras pessoas e para si. 

A listagem das caixas-pretas ligadas à situação trata-se de aspectos culturais 

envoltos pelo tema integrador.

A Organização Conceitual do Problema consiste em assuntos do projeto 

entorno do problema inicial, por exemplo, a necessidade de tornar a socieda-

de consciente, pensando no bem estar destes jovens, os benefícios que esta 

atitude pode trazer para a evolução da cidade ou região, a análise dos dados 

obtidos nas pesquisas, as vantagens na área da saúde e da sociedade.

Por fim, na lista de especialidades pertinentes, serão envolvidos na pro-

blemática alguns profissionais que entendem sobre o tema, como médicos, 

advogados e pessoas que já tenham vivenciado experiências envolvendo esta 

realidade.

Etapa 3 – Consulta aos especialistas – Nesta etapa é necessário que se pro-

cure especialistas que possam esclarecer dúvidas pertinentes, por exemplo, um mé-

dico para relatar suas experiências sobre o tema, um conselheiro tutelar para citar 

casos envolvendo álcool e menores de idade, tanto em festas, bares ou em casa, e 

também o processo de abordagens e fiscalização com o apoio de outros órgãos pú-
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blicos. Também podem ser utilizados reportagens e textos na internet.

Etapa 4 – Saída de campo – Na devida ordem, a saída de campo consiste em 

pesquisar com pessoas, em lugares da cidade, em estabelecimentos, em órgãos 

públicos etc. Para esta proposta pensou-se em orientar os alunos a conversar com a 

população e coletar opiniões, e, dialogar com conselheiros tutelares da cidade, bus-

cando sempre informações sobre a temática.

Etapa 5 – Investigação Interdisciplinar – Neste estágio da proposta serão ob-

servadas as relações dos dados coletados nas pesquisas com os profissionais e nas 

visitas de campo, a análise dos dados coletados, os impactos sociais que podem 

ocorrer e a verificação dos dados estatísticos, se houve avanços ou retrocessos nos 

últimos anos.

Etapa 6 - Organização dos conhecimentos obtidos – Para melhor organização 

será elaborado um relatório, levando em conta todo o material produzido e coletado 

durante o percurso, elencando possíveis mudanças e propondo ações para serem 

realizadas na sociedade, sempre estabelecendo relações com o conteúdo obtido 

durante as pesquisas. 

Etapa 7 – Elaboração do Produto Solicitado – Neste momento é necessário 

que o professor esteja aberto a sugestões e ao diálogo, porém, como já falado ante-

riormente alguns dos possíveis produtos que poderão ser construídos são:

	 Palestra – Será elaborada como se fosse uma conversa para levar 

as escolas a informação sobre o tema, conscientizando, esclarecendo dúvidas, 

relatando os impactos sociais para que os ouvintes percebam a importância de 

ações como estas, pois afetam grande parte da sociedade. A palestra será de 

no máximo 45 minutos, com os tópicos organizados no Power Point para ser 

projetada.

	 Folheto – Um folheto com o número máximo de 3 páginas, colorido, 

impresso para a distribuição nas escolas, contendo informações sobre saúde, 

segurança, família, sociedade e tudo que está dentro deste círculo, ou seja, 

que está envolvido no projeto.

	 a última parte de nossa proposta consiste em uma avaliação, que 

será subdividida em três etapas. 

A primeira etapa será um questionário que irá ser abordado nas escolas com a 
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possibilidade de se realizar uma palestra, evidenciando questões como: a) Qual sua 

opinião sobre o consumo precoce de álcool?; b) Você acha importante debater sobre 

este assunto em sala de aula? c) Em sua opinião, atividades como esta são impor-

tantes para conscientizar a população?; e d) Qual a sua opinião/avaliação sobre as 

atividades desenvolvidas durante todo percurso.

A segunda etapa será a aplicação de um questionário aos alunos participantes 

do projeto, constituído por quatro questões, são elas: a) Qual a sua opinião sobre 

o projeto desenvolvido?; b) Esta atividade permitiu que você tivesse um novo olhar 

para a situação?; c) Em sua opinião, quais os benefícios que a conscientização da 

sociedade pode acarretar? e d) Você acredita que as palestras e folhetos podem aju-

dar as pessoas a terem um conhecimento maior sobre o assunto e, a partir disso se 

tornarem conscientes do problema proposto?

A etapa final consistirá na análise dos dados coletados nos questionários, sem 

esquecer-se da avaliação realizada pelos professores envolvidos no projeto, uma 

avaliação individual e coletiva da participação e empenho dos alunos. 

Destacamos por fim que nesta proposta buscamos elencar diversas áreas, 

como por exemplo, a Biologia por meio da saúde e os riscos que o consumo precoce 

e desenfreado de álcool pode trazer, a Química, por meio das reações que podem 

existir na mistura de bebidas e outras drogas, bem como seus componentes quími-

cos, a Matemática, com base nos dados estatísticos, tratamento da informação e 

comunicação e também a construção de gráficos, e por fim a Língua Portuguesa, por 

meio dos textos, da interpretação de imagens, da elaboração de questões, da leitura, 

da pesquisa, da dicção e da criatividade.

RESULTADOS ESPERADOS

Tendo como objetivo desde o início trabalhar com a interdisciplinaridade, acre-

ditamos que a proposta apresentada se tornou ampla, pois o tema do consumo de ál-

cool entre jovens se faz presente nas escolas, nas famílias, na roda de amigos, logo 

com esta atividade tanto alunos e professores terão a oportunidade de se tornarem 

pesquisadores, buscando informações que envolvam mais de uma área do conhe-

cimento, podendo assim a proposta ser trabalhada com diversos níveis do ensino 
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básico. 

A grande questão desta prática é a oportunidade de dialogar, de refletir e de 

unir, alunos e professores, além de se trabalhar conteúdos de maneira contextua-

lizada com o mundo real, elencando questões sociais, de saúde, de legislação, de 

cotidiano, de segurança e do próprio adolescente.

Outro ponto relevante é o estimulo a pesquisa, a criticidade, a busca por infor-

mações para solucionar o problema, pois esta atividade irá proporcionar aos alunos a 

se verem como pesquisadores aprendizes, organizando o material obtido, aprenden-

do coisas novas e compartilhando a experiências com outros alunos, disseminando 

assim a conscientização esperada com a situação problema.

Em decorrência do que foi mencionado neste trabalho, espera-se que a partir 

desta proposta os alunos possam criar um pensamento consistente sobre o tema, 

observando que por meio de fatos verdadeiros e reais, podemos trabalhar conheci-

mentos escolares e regulares das disciplinas com base no mundo do qual vivemos, 

estimulando o estudo e a pesquisa dentro e fora dos muros da escola, ampliando os 

horizontes para observar o mundo que se movimenta pelas relações sociais e edu-

cacionais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A metodologia de projetos traz consigo a necessidade de autonomia do aluno 

frente à situação problema, logo, o professor se torna um mediador do processo, sen-

do assim, se torna possível e de grande valia trabalhar com a interdisciplinaridade, 

pois o professor que adota esta estratégia deve estar aberto a mudança e também 

disposto a conhecer o trabalho dos demais professores, para que com essa integra-

ção consigam motivar os alunos no processo de busca pelo conhecimento. 

Neste sentido, a metodologia acaba por ser um suporte, pois tendo como base 

um tema geral o grupo de professores de áreas diferentes poderão realizar pesqui-

sas, debates e através disso interagir com o mundo, com seus alunos e demais co-

legas.

Em virtude disto, buscaram-se ligações entre as áreas da Biologia, Química, 

Língua Portuguesa e Matemática, tendo um tema norteador, logo, acredita-se que a 
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principal relevância e resultado concreto deste trabalho é trazer, construir, uma ideia 

possível e viável que proporcione a aproximação de conhecimentos de áreas distin-

tas, criando assim um ambiente interdisciplinar, ligando o mundo real, os conteúdos 

diversos e o envolvimento dos alunos em busca de respostas para o problema pro-

posto inicialmente. 

Como neste trabalho foi proposta uma atividade de conscientização com rela-

ção ao consumo de álcool, desta forma os alunos terão a oportunidade de se aven-

turarem na busca de informações sobre o tema, ou seja, estarão em uma constante 

busca de conhecimentos variados, isto se torna de grande importância, pois a escola 

hoje tem como um de seus principais papéis a formação de jovens conscientes de 

sua participação no meio social, desenvolvendo a sua criticidade frente aos proble-

mas, e sabendo observar e pensar de forma consciente.

Como estamos relatando uma proposta não podemos obter resultados verídi-

cos, mas sim análises prévias com base nas atividades elaboradas para aplicação 

em uma turma de Ensino Médio. Começar a plantar sementes benéficas nesta faixa 

etária, de fato, se pensa concretamente que iremos colher frutos em um futuro não 

muito distante, e sem dúvida, este é um dos pontos chave desta proposta. Assim, a 

escola se torna espaço transformador na sociedade. 
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INTRODUÇÃO

A partir de uma ação conjunta do Ministério da Educação, por intermédio da 

Secretaria de Educação Superior, da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (Capes) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação, foi instituído, em 2007, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 

à Docência (Pibid). A estrutura desse programa envolve licenciandos, professores 

supervisores, atuantes nas escolas públicas de Educação Básica, docentes das 

Instituições de Ensino Superior, coordenadores de área e um coordenador institucional.

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) participa desse programa, desde 

o primeiro edital em 2007 (Edital MEC/CAPES/FNDE nº 01/2007), embora somente 

iniciasse efetivamente suas atividades junto às escolas em 2009. Na ocasião, cinco 

licenciaturas tiveram seus projetos contemplados, sendo um deles o do Curso de 

Matemática Licenciatura da UFSM1 (REISDOERFER, 2015).

Após o término do Edital nº 061/2013 em fevereiro de 2018, o Curso retomou 

as atividades do Pibid somente a partir do Edital n° 02/2020 que atende a Portaria 

Capes nº 259, de 17 de dezembro de 2019. Nesse intervalo desenvolveu um projeto 

vinculado ao Programa de Residência Pedagógica, instituído pela Portaria Capes nº 

38, de 28 de fevereiro de 2018.

De acordo com Ferreira e Mariani (2019, p. 74), as ações realizadas no 

Pibid Matemática/UFSM buscavam promover: “[...] um espaço de aprendizagem, 

oportunizando elaborar, desenvolver e analisar práticas docentes de caráter inovador 

e interdisciplinar subsidiadas pela perspectiva das investigações matemáticas 

com vistas ao desenvolvimento profissional.” Em 2014, o projeto contava com a 

participação de 21 Bolsistas de Iniciação à Docência (Bid), qquatro professores 

supervisores atuantes em quatro escolas públicas parceiras e duas coordenadoras 

de área docentes do Departamento de Matemática. Entretanto, com os cortes de 

bolsas, encerrou em fevereiro de 2018 com 16 Bid, duas coordenadoras de área, uma 

delas de modo voluntário e três professores supervisores, atuando em duas escolas.

Dentre as ações desenvolvidas no Pibid Matemática/UFSM, no quadriênio 2014-

1  Utiliza-se a expressão Curso, para denominar o Curso de Matemática Licenciatura da UFSM 
ofertado nos turnos diurno e noturno.
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2018, destacam-se: reuniões semestrais com as equipes diretivas e pedagógicas das 

escolas parceiras, para expor as propostas de trabalho bem como acompanhamento 

das reuniões pedagógicas nas escolas. No âmbito do Pibid foram realizadas sessões 

de estudo; elaboração, aplicação e análise de cartografias, para identificar aspectos 

relevantes do contexto sociocultural das escolas; elaboração e dinamização do 

Projeto Didático Pibid na Copa do Mundial de Futebol 2014, durante o horário de 

recreio de cada turma com intuito de aproximar os Bid do âmbito escolar.

Após o desenvolvimento e análise da implementação desse primeiro Projeto 

Didático, o grupo optou por manter essa dinâmica considerando um tema ou um 

recurso didático como elemento central dos projetos, a saber: Algeplan, Cálculo 

Mental, Educação Financeira, Frac-Soma 235, GeoGebra, Geoplano, Grafos, História 

da Matemática, Matemática e Arte, Material Dourado, Origami, Quadrados Mágicos, 

Sólidos Geométricos e Tangram. (FERREIRA; MARIANI, 2019).

Para tanto, foram construídos recursos didáticos e realizadas reuniões 

periódicas para elaboração de tais projetos a partir de temáticas contextualizadas. 

Os projetos foram dinamizados por meio de intervenções em aulas regulares da 

disciplina de Matemática nas escolas parceiras e contavam com a presença dos 

professores supervisores. Além disso, eram realizados encontros semanais de 

socialização, reflexão e replanejamento das intervenções contando com a presença 

de todos os participantes do Pibid Matemática/UFSM (FERREIRA; MARIANI, 2019). 

Enfim, os encontros semanais regulares do projeto se destinavam ao planejamento, 

acompanhamento e avaliação das ações, considerando a constituição e organização 

de diretrizes norteadoras embasadas na perspectiva do trabalho colaborativo, da 

prática letiva e da investigação sobre a prática.

Diante do exposto, neste artigo vamos delimitar como lócus as ações que 

ocorreram no Edital nº 061/2013, tendo em vista o objetivo de investigar impressões 

sobre a prática letiva desenvolvida por bolsistas de iniciação à docência, participantes 

do Pibid Matemática/UFSM (2014-2018) com vistas às aprendizagens profissionais.
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PRÁTICA LETIVA NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE MA-
TEMÁTICA

A prática letiva é uma atividade essencial dos professores de Matemática, pois 

se refere a situações de trabalho docente que ocorrem no interior da sala de aula 

(SOUZA, 2014). Desse modo, os cursos de formação inicial de professores, tem um 

importante papel a cumprir, configurando-se “[...] como um percurso formativo que 

visa à constituição estrutural do perfil profissional a formar (neste caso o professor) 

[...]” (RICHIT; PONTE, 2020, p. 2).

“Atualmente, um número significativo de pesquisadores se debruçam sobre 

essa temática com o intuito de compreender o modo como o professor interpreta, 

desenvolve e ressignifica as suas ações na sala de aula [...]” (SOUZA; PONTE, 2012, 

p. 470). Nesse sentido, entendemos que, apesar de parecer um termo simples, a 

prática letiva assume diferentes entendimentos, sendo ancorada nas relações dentro 

da sala de aula, com interesse em atividades desenvolvidas, “[...] na linguagem 

utilizada, na natureza do discurso que ocorre na sala de aula, no papel que o professor 

desempenha nas discussões que se estabelecem, assim como na identificação e na 

caracterização dos padrões de interação.” (SOUZA, 2014, p. 114).

A partir das ações dos professores em sala de aula, é “[...] possível observar 

e, consequentemente, nomear três fases constituídas de numerosas dimensões 

interconectadas que se identificam na prática letiva do professor: antes (pré-ativa), 

durante (interativa) e após a aula (pós-ativa).” (SOUZA; PONTE, 2012, p. 470).

Na fase pré-ativa, antes da aula propriamente dita, o professor deve planejar 

as suas intenções em termos de conteúdos e atividades que serão desenvolvidos 

posteriormente durante a regência em sala de aula (SOUZA, 2014). Além disso, é 

necessário refletir para a ação e planejamento, analisando as possíveis dúvidas que 

os alunos poderão ter, atuando de forma preventiva nas situações para agir de modo 

mais confiante, priorizando o ensino e aprendizagem (ALARCÃO, 2003).

Trata-se de um processo inerente à função docente e inclui/exige, além 
da previsão das atividades didáticas e dos objetivos a serem atingidos, 
organização, sistematização, previsão, decisão bem como outros aspectos 
desejáveis para que se possa alcançar a eficiência e a eficácia desejada, 
configurando-se inclusive como um momento valioso onde o professor pode 
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pesquisar e refletir sobre sua prática. (SOUZA, 2014, p. 119).

Na fase interativa, dentro da sala de aula, podem ser desenvolvidas ações pelo 

professor e também pelos alunos. Schön (2000) ressalta, que nesse momento pode 

ocorrer a reflexão na ação, processo em que o docente pensa sobre algo que acontece 

na execução da ação em aula, direcionando os alunos para a melhor estratégia de 

compreensão de determinada situação. Nessa fase,

[...] o papel do professor é propor/questionar/desafiar, sendo que o papel do 
aluno passa a ser descobrir/explicar/justificar. Nesse caso, o professor propõe 
tarefas desafiantes aos alunos e estes têm de descobrir estratégias para as 
resolver, explicar e justificar o raciocínio utilizado. (SOUZA, 2014, p. 130).

Além disso, conforme o autor, respeitar e valorizar o modo de pensar do 

educando é também uma das vertentes atuais que os estudos em investigação 

das práticas letivas em Matemática têm abordado. Ou seja, dar atenção às ideias 

Matemáticas do aluno e verificar os detalhes do pensamento do aluno, são aspectos 

da prática letiva fundamentais.

Por fim, a fase pós-ativa, refere-se a reflexão e avaliação das ações 

desenvolvidas antes e durante a prática letiva em sala de aula, isso significa que 

esse processo envolve as duas fases anteriores, e se baseia na avaliação, reflexão 

e nova compreensão daquilo que se fez, promovendo uma autoavaliação crítica do 

que foi realizado (SOUZA, 2014). 

Trata-se assim, de entender os fatos que ocorreram anteriormente, verificando 

se os objetivos iniciais foram alcançados ou não e quais os motivos. “A reflexão que 

se faz sobre as actividades realizadas na sala de aula permite identificar problemas, 

levantar questões para aprofundar, ensaiar estratégias e soluções [...]” (FIDALGO; 

PONTE, 2004, p. 9). Nessa perspectiva é possível auxiliar na definição de traços 

fundamentais da sua identidade. “Esse momento reflexivo é de suma importância no 

processo de desenvolvimento profissional docente, pois agrega ao conhecer na ação 

do professor elementos que constituirão sua prática profissional.” (SOUZA, 2014, p. 

135).
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PERCURSOS METODOLÓGICOS

O presente estudo segue uma abordagem qualitativa, conforme Garnica (2006, 

p. 88) o adjetivo “qualitativo” pode ser evidenciado por meio de cinco características, 

das quais corroboramos com o fato que nessas pesquisas: “[...] a constituição de 

suas compreensões dá-se não como resultado, mas numa trajetória em que essas 

mesmas compreensões e também os meios de obtê-las podem ser (re)configuradas”. 

Além disso, que existe “[...] a impossibilidade de estabelecer regulamentações, em 

procedimentos sistemáticos, prévios, estáticos e generalistas.” (GARNICA, 2006, p. 

88)

Para tanto, esta pesquisa considera como sujeitos 18 Bolsistas de Iniciação à 

Docência (Bid) do Pibid Matemática/UFSM entre 2014-2018 egressos do Curso de 

Matemática Licenciatura formados entre os anos de 2015 e 2019 (Quadro 1). 

Quadro 1 – Ano de formação dos sujeitos
2015 2016 2017 2018 2019

1º semestre 0 1 2 1 3

2º semestre 2 5 3 1 0

Fonte: Autoras, a partir das respostas do Questionário.

Ao serem questionados sobre sua atuação profissional após a conclusão do 

Curso, verificamos que apenas P14 nunca exerceu, de modo formal ou informal, a 

profissão de professor (Quadro 2):

Quadro 2 – Atuação como professor de Matemática, após a conclusão do Curso

Atuação como professor de Matemática, após a conclusão do Curso Total 

Sim
Formal P01, P02, P03, P05, P06, P07, P08, P09, P13 9

Informal P01, P02, P03, P04, P06, P07, P08, P10, P11, P12, P13, P15, 
P16, P17, P18 15

Não P14 1

Fonte: Autoras, a partir das respostas do Questionário.
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Os demais, já atuaram em, pelo menos, algum momento após concluírem o 

Curso, sendo que P05 e P09 apenas formalmente, P04, P10, P11, P12, P15, P16, P17 

e P18 apenas informalmente. Os demais tanto formalmente quanto informalmente.

De modo formal esses sujeitos estiveram vinculados aos setores público 

federal (1), público estadual (4), público municipal (5) e privado (4). No que tange 

ao nível de ensino, constatamos que a maioria ministrou aulas nos anos finais do 

Ensino Fundamental (8), seguido pelo Ensino Médio (4). Mas também observamos 

experiências nos anos iniciais do Ensino Fundamental (1), Ensino Técnico (1), 

Educação de Jovens e Adultos (1) e Escola de Ginástica para o Cérebro (1).

Cabe ressaltar que alguns sujeitos estiveram vinculados a mais de um setor 

e/ou atuaram em mais de um nível de ensino. Em relação às atuações informais 

também pudemos concluir o predomínio nos anos finais do Ensino Fundamental 

(15), seguido pelo Ensino Médio (11). Além disso identificamos vínculos com os anos 

iniciais do Ensino Fundamental (8) e Ensino Superior (2).

Ao analisar a trajetória dos sujeitos da pesquisa constatamos que além das 

vivências no Pibid Matemática/UFSM, a maioria deles teve a oportunidade de 

implementar outras ações docentes que se caracterizam como uma prática letiva, o 

que pode contribuir para revelar com mais precisão as aprendizagens profissionais 

decorrentes de sua atuação no projeto.

A opção por denominar os sujeitos de P01 até P18 segue os preceitos éticos 

da pesquisa qualitativa e também está em conformidade com os procedimentos 

metodológicos, pois consideram-se os pressupostos técnicos da análise de conteúdo 

com intuito de apreciar as respostas de uma das 38 perguntas, dispostas em seis 

seções que foram respondidas por esses sujeitos no mês de novembro de 2020 

(Quadro 3):

Quadro 3 - Questão analisada
Ao atuar como docente, mesmo que informalmente, você identifica algumas aprendizagens 
decorrentes de suas vivências. No quadro que segue existem algumas possibilidades.

Autonomia docente Mudança na prática Autonomia dos alunos
Trabalho colaborativo Reflexão sobre a prática Comunicação em sala de aula 

Planejamento de ativida-
des

Representações mate-
máticas Metodologias de ensino

Estudo de conteúdos cur-
riculares de Matemática

Pesquisa em Educação 
Matemática

Potencialidades do uso de recursos 

didáticos
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Modificação de crenças 
sobre o ensino de Mate-

mática

Alteração de concep-
ções sobre a aprendiza-

gem dos alunos

Participação ativa dos alunos em sala 
de aula

A9) Exponha e justifique duas aprendizagens provenientes de sua atuação no Pibid Mate-
mática/UFSM. (Pode incluir outras que não estão expressas no quadro).

Fonte: Autoras, a partir do Questionário.

Por meio dessa técnica é possível obter “[...] por procedimentos, sistemáticos 

e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos 

ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens.” (BARDIN, 1977, p. 42). 

Para tanto, na análise de conteúdo são percorridos três polos cronológicos:

i) pré-análise: organização da pesquisa e definição do corpus;

ii) exploração do material: definição das categorias (codificação) e identificação 

das unidades de registro (unidade de significação), permitindo, assim, realizar as 

interpretações das inferências, o tratamento dos resultados e interpretação;

iii) tratamento dos resultados e interpretações: condensação e destaque das 

informações para uma análise mais elaborada, reflexiva e crítica dos dados da 

pesquisa (BARDIN, 1977).

Na seção seguinte são apresentadas análises das respostas obtidas no 

questionário, bem como a organização das mesmas a partir das categorias e unidades 

de registro elencadas a posteriori. Além disso, no decorrer do texto são expostos 

alguns extratos com argumentos emitidos pelos sujeitos, sendo suas transcrições 

feitas na íntegra e indicadas em itálico.

ASPECTOS DA PRÁTICA LETIVA DECORRENTES DO PIBID MATEMÁ-
TICA/UFSM

De acordo com Richit e Tomkelski (2020), as aprendizagens profissionais se 
relacionam diretamente às diferentes experiências que ocorrem com os professores 
de Matemática e se constituem diretamente ao longo da carreira profissional. Nesse 
sentido, defendemos que elas podem envolver também a formação inicial, por meio 
de um processo de iniciação à docência.

Dentre as 15 aprendizagens profissionais explicitadas na pergunta, apenas três 
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não foram mencionadas por nenhum dos sujeitos. Duas delas estão diretamente 
relacionadas com os alunos: alteração de concepções sobre a aprendizagem dos 
alunos e autonomia dos alunos e a outra se refere à mudança na prática.

A partir dos argumentos expostos, identificamos 13 unidades de registro e dis-
tribuímos tais aprendizagens nas três etapas da prática letiva, ou seja: pré-ativa, 

interativa e pós-ativa (Quadro 4):

Quadro 4 – Aspectos decorrentes da Prática Letiva
Categorias Unidades de Registro f %

Pré-ativa

(Planejamento de atividades) Uma atividade para vários níveis; Impor-
tância do planejamento; Pensar nos possíveis imprevistos. 3 8,33

(Potencialidades no uso de recursos didáticos) Importância do recur-
so; Conhecer os recursos auxiliou no planejamento; Uso do recurso 
para o ensino e aprendizagem; Testagem.

7 19,44

(Representações matemáticas) Entender e resolver as dificuldades 
dos alunos; Reconhecer os conceitos matemáticos; Uso de uma va-
riedade de representações.

3 8,33

(Metodologias de ensino) Diversidade de metodologia; Utilização na 
prática letiva; Troca de conhecimento. 2 5,56

(Estudo de conteúdos curriculares de Matemática) Estudar novamen-
te e pensar as possíveis dúvidas. 1 2,78

(Pesquisa em Educação Matemática) Leitura sobre a educação ma-
temática; Aprendeu a escrever artigos científicos, eventos e oficinas; 
Incentivo na formação docente bem como fazer mestrado em educa-
ção matemática.

2 5,56

Interativa

(Participação ativa dos alunos em sala de aula) Aluno como protago-
nista de aprendizagem; Atuação participativa; Compartilhar ideias. 3 8,33

(Comunicação em sala de aula) Dificuldade de comunicação em sala 
de aula; melhorar/mudar a comunicação; Comunicação individual ou 
em grupo.

2 5,56

(Início da prática docente em sala de aula) Primeira inserção na sala 
de aula; Pibid auxiliou na permanência do curso e conclusão. 1 2,78

(Trabalho colaborativo) Facilitar as atividades por meio da colabo-
ração; Troca de conhecimentos e aprendizagem; Todas as opiniões 
eram consideradas

2 5,56

Pós-ativa

(Reflexão sobre a prática) Inserção na prática letiva; Reflexão sobre 
as vivencias; Aliar conhecimentos com a prática; Reflexão sobre nos-
sas atitudes e a dos alunos.

6 16,66

(Modificação de crenças sobre o ensino de Matemática) Utiliza dife-
rentes metodologias; Foge do tradicional; Observar e refletir sobre os 
estudantes.

3 8,33

(Autonomia profissional) Professor deve seguir o planejamento do 
ano letivo mas pensando por si só. 1 2,78

Total 36 100

Fonte: Autoras, a partir das respostas do Questionário.
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Por meio da análise do Quadro 4, verificamos que as unidades de registro que 

fazem referência às ações da fase pré-ativa foram as mais citadas. É nessa fase que 

o professor reflete sobre a ação, “[...] planejando e analisando-a tendo em vista suas 

intencionalidades, prevendo limitações e percalços que porventura possam ocorrer.” 

(SOUZA; PONTE, 2012, p. 470).

Dentre os argumentos dos Bid e as ações desta primeira fase, observamos 

destaque às potencialidades no uso de recursos didáticos, seguida pelo planejamento 

e mobilização de representações matemáticas, mas também constatamos 

aprendizagem que se referem às metodologias de ensino, estudo de conteúdos 

curriculares e a pesquisa em Educação Matemática.

Além disso, constatamos que no projeto ocorreram diversas sessões de estudos 

teóricos que envolveram conhecimentos dirigidos abarcando conceitos/conteúdos 

diretamente relacionados com a matemática e com o ensino de matemática. Foi a 

partir dessas sessões que os sujeitos afirmaram terem seu primeiro contato com a 

pesquisa em Educação Matemática, conforme P16:
Ingressei no Pibid no meu 3° semestre do curso, eu não possuía experiência alguma sobre 
pesquisa e lembro que nossa primeira leitura foi “A educação matemática como campo 
profissional e científico”, pois precisávamos entender o que era Educação Matemática, a 
diferença entre ser professora de matemática e educadora matemática, é um dos capítulos 
do livro Investigação em Educação Matemática. Este foi o meu primeiro contato com a 
pesquisa nesta área que até então nem sabia que existia, este foi o início da minha paixão 
pela área da Educação Matemática e certamente foi o que me levou a fazer pesquisa nesta 
área. Além disso, foi no Pibid que aprendi como escrever artigos científicos, participar de 
eventos, montar oficinas. (P16, nov. 2020).

Conforme o relato, eles foram instigados a estudar sobre alguns referenciais 

teóricos. Giacomelli et al (2014) explica que a dinâmica se deu por estudar e, 

posteriormente, apresentar aos demais integrantes do Pibid Matemática/UFSM, 

descrevendo as principais ideias e fazendo a mediação da discussão, norteando as 

ações do projeto e concomitantemente, sustentando as produções acadêmicas dos 

grupos de trabalho.

A utilização de recursos didáticos manipuláveis nos projetos didáticos também 

foi uma experiência muito significativa para os Bid que desencadeou aprendizagens 

profissionais. Isso porque por meio do estudo e produção de recursos didáticos, 

os Bid puderam refletir, discutir e testar tais recursos. Posteriormente, elaboraram 

os projetos didáticos com atividades para os anos finais do Ensino Fundamental, 
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bem como para o Ensino Médio, com o mesmo recurso, mas com conteúdos da 

matemática escolar distintos. Essas atividades ainda eram orientadas pelos princípios 

da investigação matemática e foram dinamizadas durante o horário regular de aula de 

Matemática nas escolas parceiras, sempre com o acompanhamento dos professores 

supervisores (VIERO et al, 2016):

Até entrar no Pibid eu nunca havia tido aula de matemática com algum recurso didático, 
além do livro didático, não tinha noção alguma sobre o uso destes recursos para o ensino e 
aprendizagem de matemática. Digamos que minha concepção de ensino era bem tradicional, 
o Pibid me possibilitou fazer novas descobertas sobre ensino e me deu uma nova abordagem 
metodológica, tendo a participação ativa de estudantes em sala de aula e me tirando do 
conforto. Lembro que discutíamos as atividades nas reuniões antes de levar para sala de 
aula e testávamos os recursos didáticos até chegarmos em algo satisfatório. Acredito que 
não foi só comigo que ocorreu uma certa mudança na maneira de ver a matemática, os 
recursos didáticos nos possibilitam pensar matematicamente e mobilizar registros, diferente 
do modo como havia sido abordada a matemática quando eu estudei na escola. (P16, nov. 
2020).

Relatos semelhantes a esse também foram emitidos por outros sujeitos, pois 

evidencia a relevância das aprendizagens profissionais relacionadas à análise, ao 

terem ingressado no Pibid Matemática/UFSM. Ressalta-se ainda, que a partir do que 

foi exposto pelo participante é possível observar outras aprendizagens, como por 

exemplo a mudança na maneira de ver a matemática, pois ocorreu uma modificação 

na sua perspectiva inicial. Essa transformação também foi destacada no relato a 

seguir, com ênfase na importância de pensar nos possíveis imprevistos que podem 

ocorrer em sala de aula:

[...] quando iniciei minha vida acadêmica não tinha noção do quanto é necessário o 
planejamento da atividade antes de querer ir para uma sala de aula, ou dar uma aula 
particular. Por que as vezes o que pode ser muito produtivo para uma determinada turma ou 
aluno, pode não ser para a outra. E também deve-se fazer este planejamento pensando em 
alguns possíveis imprevistos no meio do caminho, pois eles acontecem. (P04, nov. 2020).

Em relação à segunda fase da prática letiva, ou seja, a fase interativa, 

constatamos referência à comunicação em sala de aula não só por parte dos alunos, 

mas também dos Bid. Isso porque, normas e papeis assumidos pelos professores 

e alunos estão ligados, de modo que os professores têm um papel significativo na 

estrutura de como os alunos interagem e se comunicam na sala de aula (SOUZA, 

2014), como revela o extrato que segue:

Por ser muito tímido, enquanto estava no PIBID tinha certa dificuldade em me comunicar 
com a sala de aula, em especial, com os alunos. E com o tempo fui “quebrando” isso e cada 
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vez mais me sinto apto na comunicação em sala de aula. E posso afirmar que parte desse 
processo de mudança veio da minha atuação no PIBID. (P13, nov. 2020).

Nesta mesma fase, a participação ativa dos alunos em sala de aula foi 

a aprendizagem mais mencionada pelos Bid. “Este aspecto aponta para uma 

modificação em termos das crenças e predisposições dos professores (Desimone, 

2009) para repensar os papeis assumidos por professores e alunos no ensino de 

matemática.” (RICHIT; TOMKELSKI, 2020, p. 23, tradução nossa). De acordo com 

P03, as atividades desenvolvidas no Pibid Matemática/UFSM, sempre tinham como 

protagonista no processo de aprendizagem, o aluno:

[...] isso é uma das coisas que mais utilizo na prática como professora de Matemática! 
Sempre procuro desenvolver nos meus alunos a curiosidade, instigando e motivando-os a 
participarem de maneira ativa das aulas. (P03, nov. 2020).

Evidenciamos também, tanto nos relatos dos sujeitos, como nas publicações 

científicas realizadas pelo Pibid Matemática/UFSM, aspectos relacionamos aos 

princípios do trabalho colaborativo, de modo que esse termo é empregado quando 

os diversos participantes trabalham conjuntamente, mas sem impor uma relação de 

hierarquia,

[...] mas numa base de igualdade de modo a haver ajuda mútua e a atingirem 
objectivos que a todos beneficiem. Deste modo, embora na colaboração os 
papéis dos parceiros possam ser diferenciados e possam existir, à partida, 
diferenças de estatuto, num grupo fortemente hierarquizado, em que de um 
lado temos o chefe que dá ordens e do outro os subordinados que as execu-
tam, configura-se uma situação de actividade conjunta de natureza não-cola-
borativa. (BOAVIDA; PONTE, 2002, p. 3).

O sujeito P11 expressa esse aspecto do trabalho colaborativo e afirma que foi 

durante sua participação no projeto que modificou alguns pontos de vista pessoais e 

profissionais, sendo:

Durante a elaboração das atividades todos os membros do grupo interagiam, discutindo 
tópicos relacionados a estas, expressando a sua opinião sobre o tema. Essas opiniões 
sempre eram consideradas durante a elaboração, correção e aplicação das atividades. Isso 
colaborou para que tanto na minha vida pessoal e profissional eu me tornasse uma pessoa 
mais aberta a receber opiniões e críticas e aceita-las, entendendo que isso colabora para o 
meu crescimento. (P11, nov. 2020).

Na fase pós-ativa, um número bastante expressivo de participantes mencionou 

a reflexão sobre a prática como aprendizagens decorrentes de sua participação. 
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Nesse sentido, entendemos a reflexão como “[...] mais do que uma simples tomada 

de consciência da nossa experiência e do nosso conhecimento (reflexão sobre os 

conteúdos). Ela envolve, também, a crítica sobre como estamos a perceber, pensar, 

julgar e agir (reflexão sobre os processos) [...]” (SARAIVA; PONTE, 2003, p. 7), esse 

aspecto foi identificado nas seguintes falas:

[...] foi no PIBID que comecei a conhecer a realidade em sala de aula e refletir sobre 
nossas vivências, dialogar e debater com os colegas me auxiliou muito no meu processo de 
constituição docente. (P02, nov. 2020).

[...] em nossa atuação como bolsistas, após realizar as inserções em sala de aula, sempre 
ocorriam momentos de troca de experiências, ideias e uma avaliação sobre a prática 
realizada, tanto da nossa atuação, quanto da atuação dos alunos. Acredito que isso tenha 
sido uma das principais aprendizagens que adquiri durante a participação como bolsista do 
Pibid, pois isso me ajuda muito na atuação como professora de Matemática. Sempre procuro 
refletir sobre a prática desenvolvida em sala de aula com meus alunos, pois acredito que isso 
contribui muito para melhorar a qualidade do ensino e das minhas aulas. Além disso, refletir 
sobre a prática permite uma melhor percepção sobre as principais dificuldades dos alunos 
e quais as ações que precisam ser feitas para contribuir na melhora da aprendizagem (P03, 
nov. 2020).

Esse aspecto reflexivo aponta para uma modificação nas crenças e concepções 

dos sujeitos sobre o Ensino de Matemática, pois essas “[...] desempenham um papel 

estruturante no pensamento e na prática do professor.” (OLIVEIRA; PONTE, 1997, p. 

10), conforme o extrato:

Mesmo participando do Pibid por um pequeno período, as discussões e modo de elaborar 
as atividades para então realizar as intervenções nas escolas me fez repensar as minhas 
crenças sobre o ensino de Matemática e o ensino de modo geral. Percebi que sempre 
pode existir um outro modo de ensinar, que é sempre muito importante observar como os 
estudantes reagem, pois isso reflete muito sobre o que eles estão aprendendo e deve ser 
uma questão que tem que ser considerada durante a elaboração das aulas, pois sempre 
pode existir um outro ponto de vista e esse tem que ser considerado [...]. (P11, nov. 2020).

Essas perspectivas da prática letiva foram essenciais para promover a autonomia 

profissional dos sujeitos, permitindo aos licenciados implementar os projetos didáticos 

e desenvolver soluções para os possíveis equívocos que podem surgir, pois:

[...] compreendo que esta seja de suma importância, pois o professor deve seguir o 
planejamento do ano letivo, mas também deve pensar e por sua vez agir se necessário, em 
alterar cronologia de conteúdos e também complementá-los. (P04, nov. 2020).

A autonomia na prática letiva é uma aprendizagem profissional que propicia 

ao docente o desenvolvimento profissional que envolve a combinação de processos 

formais e informais e ocorre de dentro para fora, considerando a teoria e prática de 
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forma interligada (PONTE, 2017). Esse desenvolvimento profissional foi evidenciado 

nos extratos dos sujeitos, proporcionando assim uma transformação interna que 

refletiu na sua realidade em sala de aula incorporando um crescimento pessoal e 

profissional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme Gatti (2014), diversos estudos têm mostrado efeitos positivos do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), tanto nas escolas 

de Educação Básica e seus participantes, quanto no âmbito dos cursos de formação 

inicial de professores. Nesse sentido, a presente pesquisa que teve como objetivo 

investigar impressões sobre a prática letiva desenvolvida por bolsistas de iniciação 

à docência, participantes do Pibid Matemática/UFSM (2014-2018) com vistas às 

aprendizagens profissionais, mostrou contribuições significativas deste programa na 

prática letiva destes licenciados.

A  partir da abordagem qualitativa apoiada pelos princípios da análise de 

conteúdo, identificamos nas respostas de 18 licenciados, participantes do Pibid 

Matemática/ UFSM no quadriênio 2014 a 2018, aprendizagens profissionais 

decorrentes de vivências no Pibid Matemática/UFSM. Para tanto, consideramos três 

categorias de análise relacionadas à prática letiva a partir das fases: pré-ativa, que 

ocorre durante o planejamento; interativa, no decorrer da execução das ações em 

sala de aula; e pós-ativa, depois que ocorre a implementação.

Salientamos que os estudos e pesquisas, que ocorreram antes da aula, foram 

essenciais para o desenvolvimento de todas as ações, incluindo as pesquisas na 

área da Educação Matemática, recursos didáticos, planejamento de atividades, 

representações matemáticas e metodologias de ensino. Além disso, têm-se o 

momento prático realizado com a inserção dos Bid no ambiente escolar, na fase 

interativa, que para muitos era a primeira vez em sala de aula, esse momento foi 

marcado principalmente pela colaboração dos colegas, participação ativa dos alunos 

em sala de aula e comunicação entre os pares. 

Após cada inserção, na fase pós-ativa, ocorria o momento de refletir sobre o 

aprendizado que ficou para os bolsistas e alunos. Essa reflexão permitiu uma análise 
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apurada, tanto interna de cada Bid, como também, uma verificação geral sobre como 

foi desenvolvido o planejamento, evidenciando as modificações nas crenças sobre o 

ensino de Matemática e na autonomia profissional.

Portanto, ao analisar esta perspectiva, percebemos a importância de verificar 

o ponto de vista de cada Bid sobre suas experiências no Pibid Matemática/UFSM, 

analisando prática letiva durante o projeto, favorecendo assim, o desenvolvimento 

profissional a partir de suas aprendizagens profissionais.
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho apresenta um relato da experiência do Estágio Supervisionado 

II, do Curso de Matemática - Licenciatura do Campus Rio do Sul do Instituto Federal 

Catarinense, realizado na Escola de Educação Básica Paulo Zimmermann de Rio 

do Sul/SC, em uma turma de 8ª série do ensino fundamental, nos meses de julho a 

agosto de 2012.

Elaboraram-se diversas atividade dinâmicas e contextualizadas, que permiti-

ram a compreensão de propostas que podem auxiliar professores e alunos a apreen-

derem melhor o conteúdo das funções, com aprofundamento conceitual e reflexivo. 

Percebeu-se a importância de trabalhar temas relacionados à realidade do aluno, 

visto que a contextualização oportuniza interpretação. 

O objetivo foi aplicar os saberes/conhecimentos adquiridos ao longo da forma-

ção acadêmica, ao estabelecer uma relação entre teoria e prática, e ao verificar se as 

atividades propostas seriam adequadas considerando-se a aprendizagem da turma. 

Já o objetivo relacionado ao conteúdo aplicado foi o aprendizado sobre função de 1º 

grau. 

MATERIAL E MÉTODOS

O Estágio Supervisionado II ocorreu, de julho a agosto de 2012, na Escola de 

Educação Básica Paulo Zimmermann de Rio do Sul, sendo a população envolvida 19 

estudantes de uma sala de aula da 8ª série do ensino fundamental.  

Na primeira aula, realizamos um contrato didático com os alunos e organiza-

mos o layout da sala em semicírculo, como forma de buscar uma relação dialógica, e 

de que todos pudessem manter o contato visual. O contrato didático pode ser enten-

dido como um conjunto de comportamentos do professor, esperado pelos alunos, e 

dos alunos, esperado pelo professor. Conforme Brousseau (1986 apud SILVA, 2010, 

p. 50), “chama-se contrato didático o conjunto de comportamentos do professor que 

são esperados pelos alunos e o conjunto de comportamentos do aluno esperado pelo 

professor”. Nesta atividade, procuramos contemplar a interação, de modo a possibili-

tar aos alunos a compreensão e apropriação dos conceitos matemáticos apontados.  
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Utilizamos as atividades descritas a seguir, que serviram para introdução dos 

conceitos de funções de 1° grau, bem como para apropriação e finalização do con-

teúdo. Inicialmente, coube aos alunos à organização de: frases e expressões mate-

máticas distribuídas, envolvendo conceitos de equação, expressão e função; revisão 

das coordenadas geográficas, com o apoio do globo terrestre e mapa da cidade de 

Rio do Sul, para averiguar a coordenada da rua onde cada aluno morava; e revisão 

de plano cartesiano, com ênfase na localização dos pontos. Em outra atividade, os 

alunos escreveram frases com a palavra função, com o objetivo de desenvolver uma 

ideia intuitiva do conceito, bem como perceber as relações sociais entendidas pelos 

estudantes a partir das frases. Posteriormente, foram efetuados o estudo e a leitura 

dos conceitos e aplicações de função de 1º grau, bem como a construção do gráfico. 

A partir deste, objetivou-se identificar funções crescente e decrescente, e formalizar 

algebricamente a expressão matemática de uma função de 1º grau – atividade que 

teve como elemento auxiliar a coleta de informações com taxistas sobre valores de 

bandeiradas e custo por quilômetro rodado.  

Desenvolvemos essas atividades para aguçar a autoria, por meio da expres-

são oral, e a escrita dos estudantes. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como forma de fomentar a interação entre os estudantes e professores, foram 

desenvolvidas atividades que não ficaram restritas ao livro didático. A interação en-

tre indivíduos, mencionada por Vygotsky (1989 apud SANTA CATARINA, 1998), tem 

uma função central no processo de internalização dos conceitos. Assim, o conceito 

de aprendizagem mediada confere um papel privilegiado ao professor.  

[...] a interação social é o fator determinante para o sujeito passar do nível de 
pensamento de pseudoconceito, para a elaboração de conceitos. No contexto 
escolar, interagindo com os “mais capazes”, os alunos inferem as estruturas 
dos conceitos e os significados dos mesmos (VYGOTSKY, 1989 apud SANTA 
CATARINA, 1998, p. 107).

A construção de conhecimentos, por meio da interação com o outro e com o 

meio, a influência do contexto social, histórico e cultural, e o modo de pensar e agir do 

sujeito desenvolvem-se a partir das interações sociais e culturais que ele estabelece 
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com o meio. A contextualização do ensino traz uma aprendizagem mais significativa, 

que envolve, além da realidade do aluno, a cidadania e sua experiência. Além disso, 

busca relações com o mundo do trabalho, com outras disciplinas e com a cultura do 

aluno e da civilização.

Na atividade explicitada na Figura 1, buscou-se, através dos conhecimentos 

prévios de equação e expressão, mostrar a diferenciação de equação, expressão e 

função.  

Figura 1: Diferenciação de equação, expressão e função em andamento na 
sala de aula e construção de uma ideia intuitiva de função.

Fonte: Araujo e Catafesta (2012).

Percebeu-se que os estudantes tiveram dificuldades de diferenciar as expres-

sões apresentadas de acordo com a classificação de conteúdo que representam.

Entende-se que a autoria e o desenvolvimento da escrita é a forma de ex-

pressar a realidade. Por isso solicitou-se aos alunos que escrevessem uma frase 

envolvendo a palavra função. Essas frases foram discutidas no coletivo, a fim de sus-

citar uma ideia intuitiva do tema em estudo. Em seguida, trabalhou-se o conceito de 

função a partir de pesquisas em dicionários e das definições  escritas pelos próprios 

alunos.
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Para fazer a construção de ideia intuitiva de função, trabalhou-se com uma 

atividade na qual cada aluno escreveu algo com a referida palavra, conforme mostra 

a Figura 2.

Figura 2: Construção de uma ideia intuitiva de função

Fonte: Araujo, Catafesta (2012).
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Feita a leitura das frases, refletiu-se sobre o que cada um escreveu, e eles 

próprios perceberam o significado do vocábulo. Para além da reflexão sobre o signi-

ficado de função, foi necessário discutir as relações sociais implícitas existentes em 

algumas frases.

Por exemplo, as frases: “função de ser designado a fazer algo” e “nós temos a 

função de aceitar perguntas” apresentam uma relação de obediência, que pode estar 

refletindo as relações estabelecidas pelo sistema mercadológico, em que a aceitação 

do que está posto ou a ordem de alguém é regra. São relações estabelecidas na fa-

mília e na escola, que serão refletidas no mundo do trabalho desses jovens, o que faz 

com que os trabalhadores “[...] não cheguem a localizar o opressor concretamente, 

como também, enquanto não cheguem a ser ‘consciência para si’, assumam atitudes 

fatalistas em face da situação concreta de opressão em que estão” (FREIRE, 1987, 

p. 27).  

Percebeu-se que o entendimento de sociedade advém também da família e 

das transformações que nela ocorrem, e interfere no comportamento social do jovem, 

que se estende até a escola. 

Conforme Faco (2009), a família é o local onde se aprende na prática o exer-

cício de cidadania, é onde se inicia a busca de estratégias coletivas e surge a socia-

lização dos indivíduos. É ainda na família que cada indivíduo possui um papel impor-

tante, do qual decorre a compreensão do desenvolvimento do ser humano. 

Além disso, a atividade promoveu maior interação entre os alunos. Cada um 

escreveu e expôs sua frase, possibilitando a percepção dos valores sociais imbrica-

dos e a dificuldade de relacionarem a palavra função com os seus afazeres e hábitos 

do dia a dia. Concluiu-se que a leitura das frases foi fundamental para os alunos per-

ceberem o significado da palavra função e a relação entre os conceitos matemáticos 

e a vida.

A ideia central é que muitas coisas podem ser realizadas quando a matemáti-

ca está em jogo. Tais ações constituem as inovações tecnológicas, o gerenciamento, 

a tomada de decisão, fazem parte do dia-a-dia. A matemática em ação faz parte de 

nossos mundos-vida, podendo servir aos propósitos mais variados (SKOVSMOSE, 

2008, p. 12).
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Para gerar desenvolvimento e aprendizagem, o professor precisa ser orga-

nizado e, na interação com os alunos, mediar o acesso a diferentes saberes com o 

seu conhecimento específico. Os alunos, então, devem construir suas próprias ideias 

baseadas no que foi trabalhado em aula com os colegas e o professor.

Retomando a interação defendida por Vygotsky (1989 apud SANTA CATARI-

NA, 1998), percebemos que o conceito de aprendizagem mediada confere um papel 

privilegiado ao professor. É evidente que não se adquire conhecimentos apenas com 

os educadores: na perspectiva da teoria sociocultural desenvolvida por Vygotsky, a 

aprendizagem é uma atividade conjunta, em que relações colaborativas entre alunos 

podem e devem existir. O professor é o sujeito mais experiente, e sua interação deve 

ter planejamento e intencionalidade educativa. 

[...] este é o espaço privilegiado para que se faça a aproximação dos concei-
tos espontâneos – entendidos como os conceitos derivados das ações em-
píricas, da prática cotidiana em situações não escolares – com os conceitos 
científicos, que são sistematizados em situações de aprendizagem no proces-
so educativo (VYGOTSKY, 1989 apud SANTA CATARINA, 1998, p. 11).

A construção de conhecimentos, por meio da interação do sujeito, com o meio 

e com o outro, faz com que os processos de interação do aluno com o ambiente e 

as repercussões destas trocas passem a fazer parte do desenvolvimento cognitivo. 

Salienta-se a influência do contexto social, histórico e cultural, na medida em que o 

modo de pensar e agir do sujeito desenvolve-se a partir das interações sociais e cul-

turais que ele estabelece com o que o rodeia.

Buscando essa interação, cada aluno localizou seu endereço residencial e as 

coordenadas correspondentes no mapa de Rio do Sul, o que possibilitou a constru-

ção e a compreensão do sistema cartesiano de coordenadas. 

Com isso, retomaram-se as frases (Figura 2) para introduzir o conceito de 

função de 1º grau, o qual foi elaborado coletivamente no contexto da matemática. 

Ficou evidente a compreensão dos significados do conceito apreendido pelos alunos, 

bem como o interesse e entusiasmo pelas atividades. A realização dessa atividade 

coaduna com o posicionamento de Dante (2002, p. 52), segundo o qual “os alunos 

só podem dar significados à matemática se compreenderem os seus conceitos e 

significados’’.
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Uma das indicações dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), no que 

se refere à disciplina em questão, é a resolução de problemas, que pode ser o início 

para as demais atividades, oportunizando caminhos para entender a matemática. 

A situação-problema é o ponto de partida da atividade matemática e não a 
definição. No processo de ensino e aprendizagem, conceitos, ideias e méto-
dos matemáticos devem ser abordados mediante a exploração de problemas, 
ou seja, de situações em que os alunos precisem desenvolver algum tipo de 
estratégia para resolvê-las [...] (BRASIL, 1998, p. 40).

É necessário enxergar a resolução de problemas como condição para ensino/

aprendizagem de matemática e não apenas como a simples solução daqueles. Nos 

PCNs, o problema é um ponto de partida. Com a resolução de problemas na sala de 

aula, pode-se fazer conexões entre os diferentes ramos da matemática, buscando-

-se, assim, novos conceitos e novos conteúdos.   

O Plano Político Pedagógico da Escola de Educação Básica Paulo Zimmer-

mann (SANTA CATARINA, 2012, p. 06), em sintonia com os PCNs, pauta-se no en-

tendimento de que “[...] os conteúdos escolares devem ser adequados e com dados 

atualizados para facilitar a apropriação dos conceitos e como estes devem ser viven-

ciados na sociedade”.

Com a apropriação do conceito de função no contexto da matemática, seguiu-

-se para a formalização da expressão matemática que representa a função de 1° 

grau, tendo como elemento motivador a pesquisa junto aos taxistas, para conhecer 

o valor da bandeirada e do quilômetro rodado nos diferentes horários do dia. Com 

esses dados, foi construída a expressão matemática e o gráfico que representou a 

variação do preço (variável dependente) em função do valor dos quilômetros rodados 

(variável independente).

Foi surpreendente perceber a motivação dos alunos ao falarem sobre os va-

lores pesquisados e sobre a variação dos valores de: bandeirada; quilômetros roda-

dos; e serviço de táxi. Combinou-se de utilizar um valor médio, o que facilitou a ex-

plicação da função de 1º grau. Elaborou-se, coletivamente, o gráfico que evidenciou 

o conceito de função crescente e decrescente. Traçou-se a reta dos valores médios, 

e cada aluno construiu a função a partir dos seus dados coletados individualmente, 

já que vários alunos tinham valores diferentes. Com a socialização dos diferentes 

gráficos, discutiram-se os valores dos coeficientes ‘a’ e ‘b’ de uma função de 1° grau 
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e a influência destes no gráfico. 

Figura 3: Atividade com os dados coletados pelos alunos sobre valores de 
bandeiradas e de quilômetros rodados.

Fonte: Araujo e Catafesta (2012).

Para finalizar, trabalhamos com uma pequena abordagem histórica de fun-
ções, por meio da qual os alunos perceberam que, conforme Muniz (2012, p. 01), 
o conhecimento matemático é uma produção humana, e cuja história acompanha 
e pode até mesmo ser explicada pela história dos homens que estão eternamente 
construindo e reconstruindo as matemáticas nos mais diversos contextos sociocultu-
rais e em especial, resolvendo situações-problema.

A história da matemática possibilitou aos alunos perceberem o próprio pro-
cesso de construção pelo qual passam as pessoas que utilizam da matemática. Mu-
niz (2017, p. 01) afirma que, quando a prática pedagógica possui uma perspectiva 
construcionista da matemática, o aluno também precisa se sentir parte dessa cons-
trução, ou perceberá uma estrutura incerta e inacabada. Por isso, se mostrarmos a 
matemática dentro da realidade do aluno ou de alguém de seu convívio, o estudante 
conseguirá percebê-la com sentido. 

Descobrir o quanto são humanos aqueles que construíram e edificaram a ma-
temática é importante para que o aluno se identifique com aqueles que um dia foram 
alunos e cidadãos e fizeram da matemática um instrumento de trabalho. 

Paralelamente às atividades, ocorreu o processo de avaliação, o qual foi rea-
lizado com discussão em duplas e com entrega individual. 

Segundo os PCNs, a avaliação pode e deve destacar uma dimensão social e 
uma dimensão pedagógica. O documento (BRASIL, 1998) sugere que a avaliação 
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serve para mostrar aos estudantes seu desenvolvimento de capacidade e competên-
cias exigidas pela sociedade para o mercado de trabalho e para a vida sociocultural. 
Recomenda ainda que a avaliação possa fornecer aos professores o andamento da 
aprendizagem, desde os conhecimentos adquiridos, os raciocínios desenvolvidos, 
as crenças, os hábitos e os valores incorporados até o domínio de estratégias para a 
própria elaboração de conceitos do aluno.

Os PCNs deixam claro que a avaliação deve ocorrer de diversas formas. O 
aluno pode expressar em diferentes momentos e de diversas formas o seu conheci-
mento, numa discussão oral, em registros escritos, ou ainda em uma resolução de 
exercícios e/ou problemas. 

De acordo com os PCNs (BRASIL, 1998, p. 54), “as formas de avaliação de-
vem contemplar também as explicações, justificativas e argumentações orais, uma 
vez que estas revelam aspectos do raciocínio que, muitas vezes, não ficam evidentes 
nas avaliações escritas”.

Dessa maneira, a avaliação é também processual, porque considera o pro-
cesso de aprendizagem do estudante. Quando a avaliação é realizada por único 
instrumento, geralmente de maneira coercitiva, não retrata o conhecimento dos es-
tudantes. 

Para Luckesi (1999), se o aluno, ao responder a uma avaliação, souber que 
sua aprendizagem está sendo investigada para que ele possa ser ajudado e não pu-
nido, obviamente ele não utilizará a cola, e sim mostrará realmente o que ele sabe, 
para ser auxiliado com relação àquilo em que ainda tem necessidade de uma melhor 
aprendizagem. 

Conforme Luckesi (1999), se a avaliação não for utilizada como um diagnósti-
co e de forma processual, ela promove a competição, colocando-o numa escala que 
nem sempre retrata o que realmente o aluno aprendeu. Tem-se a necessidade de a 
avaliação assumir a forma diagnóstica e processual, para que o aluno tenha a chan-
ce de aprender o que ainda não assimilou, sem ajudar na construção dos resultados 
esperados de aprendizagem. 

A avaliação precisa ter um retrospecto construtivo, ou seja, ser usada para 
averiguar até onde o aluno aprendeu, mas após a avaliação os pontos onde não hou-
ve aprendizado devem ser retomados para que o aluno tenha a chance de aprender 
todo o conteúdo e não somente o 70% exigido na nota para ele passar de ano. 
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A avaliação da aprendizagem necessita, para cumprir o seu verdadeiro signi-
ficado, assumir a função de subsidiar a construção da aprendizagem bem-su-
cedida. A condição necessária para que isso aconteça é de que a avaliação 
deixe de ser utilizada como um recurso de autoridade, que decide sobre os 
destinos do educando, e assuma o papel de auxiliar o crescimento (LUCKESI, 
1999, p. 166).

O professor precisa estar atento e ajudar o aluno em seus percalços de apren-
dizagem, direcionando-o nos assuntos em que tem dificuldade. Deve, ainda contex-
tualizar o que está sendo ensinado, ou mostrar alguns exemplos de aplicabilidade 
do conteúdo, além de realizar mais exercícios com vistas à fixação do mesmo. É 
responsabilidade do docente, portanto, incluir o aluno na aprendizagem. 

Conforme Luckesi (1999, p. 173), “avaliar um aluno com dificuldades é criar 
a base do modo de como incluí-lo dentro do círculo da aprendizagem; o diagnóstico 
permite a decisão de direcionar ou redirecionar aquilo ou aquele que está precisando 
de ajuda”. Por isso, entende-se que a avaliação é um momento de aprendizagem e 
de reflexão sobre o próprio conhecimento, sendo o questionamento e as conversas 
de sala garantia para troca entre aluno e professor. 

Observou-se, na prática, que a avaliação, conforme afirmado pelos alunos, 
foi um momento de esclarecimento de possíveis dúvidas e de aprendizagem efetiva. 
Nesse sentido, a escola e o professor precisam considerar dois fatores quando se 
fala de avaliação, precisam atender o aluno no seu desenvolvimento pessoal e social 

a partir do ensino-aprendizagem.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Estágio Supervisionado II nos permitiu a compreensão de propostas que po-
dem auxiliar professores e alunos a compreenderem melhor o conteúdo das funções 
e sua importância para aprendizagem, contemplando a relevância de trabalhar temas 
relacionados à realidade do aluno, contextualizados, para mediar sua interpretação. 

Com o contrato didático construído junto aos alunos, possibilitou-se que os 
estudantes sentissem-se partícipes do processo e demonstrassem envolvimento e 
responsabilidade com as atividades propostas. No decorrer do estágio, perceberam-
se mudanças em relação à participação, ao interesse e à motivação dos alunos. 
Constatou-se que trabalhar com a realidade do aluno torna a matemática interessante 
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e significativa, pois possibilita o estabelecimento de relações entre o que se aprende 
e a realidade social, exercendo-se, assim, o princípio da cidadania. Para que essa 
contextualização aconteça, faz-se necessária a mediação do professor na sala de 
aula, que é o principal motivador do processo. Destacamos ainda a importância do 

feedback realizado em todas as aulas e as correções dos exercícios. 
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