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Aí o ponteiro da tortura 
Naquela sala 

Que a matemática tornava mais escura 
Em vez de iluminá-la 

 
Felizmente só o nada-de-mim ficava lá dentro. 

 
O resto corria no pátio-em-que-sonhamos, 

Pássaro a aprender os cálculos do vento 
Aos saltos para os ramos. 

 
Mas só quando voltava para casa à tardinha 

Encontrava minha verdadeira matemática à espera 
Na lógica dura das teclas do piano, 

No perfil-oiro-pedra da vizinha, 
Na flauta de água macia do tanque 

- chuva de Mozart nos zincos da Primavera... 
 

Matemática cantante. 
 

(José Gomes Ferreira) 
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RESUMO 

 

 

 
O presente trabalho delimitou como objeto de estudo as práticas pedagógicas e formação 

docente continuada de professores de Matemática no Ensino Médio. Entendendo ser o 

professor de grande relevância no processo educativo por ser o mediador na apreensão de 

saberes por parte dos educandos e da importância que tem a formação continuada neste 

processo, procedeu-se à investigação e comparação sobre o que pensam os professores de sua 

atuação profissional, o tipo de formação continuada que recebem e seus desdobramentos nos 

saberes e fazeres docentes. Buscou-se, também, apreender e comparar o que sabem os 

professores de Matemática das escolas pública e privada sobre juventude e suas demandas e 

como tal saber se relaciona com a forma como ensinam seus alunos. Para o desenvolvimento 

dessa pesquisa de caráter comparativo, optou-se pelo enfoque qualitativo e investigação do 

tipo etnográfico. Foram tomados como sujeitos 04 professores de Matemática que atuam nas 

1ª e 2ª séries do Ensino Médio em escolas públicas e privadas, nos turnos matutino e 

vespertino e com titulação de licenciados. Os resultados dessa pesquisa revelaram diferenças 

de âmbito estrutural entre os espaços, mas as comparações entre os fazeres e saberes docentes 

revelaram que as diferenças existentes se referem mais ao tipo de formação e freqüência com 

que os professores a buscam. No entanto, todos os relatos apontaram para problemas quanto 

ao oferecimento e consistência da formação docente continuada e isso se reflete em suas 

práticas e de como as fundamentam. O entendimento sobre juventude e adolescência, bem 

como os saberes teórico-metodológicos que norteiam suas práticas são reveladores das 

dificuldades sentidas pelos professores em desenvolver seus fazeres de acordo com o público 

ao qual se destina e com as demandas educacionais atuais.  

Palavras-chave: MATEMÁTICA - ENSINO MÉDIO - FORMAÇÃO CONTINUADA -

JUVENTUDE 
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ABSTRACT 

 

 

The present paper is focused on pedagogical practices and continued lecturing formation of 

High School Mathematic teachers. Knowing the essential importance of the teacher at the 

educational process since he/she is the mediator on knowledge gathering by the scholars and 

continued formation meaning on that process, we hereby propose to investigate and compare 

what Math teachers think about their professional role, the kind of continued formation they 

receive and their development on teacher’s knowledge and doing; to gather and compare what 

do Math teachers know about young people at public and private schools and their demands 

and as which find out if they link with the way as their students are taught. To develop our 

comparative research, we chose a qualitative focus and an investigation of ethnographic type. 

We took as the subject four Math teachers that work with high school 1st and 2nd grades in 

public and private schools, morning and afternoon shifts and license titles. The research 

results reveal differences in structural matter between the spaces, but the comparisons 

between teacher doings and knowledge reveal that the differences refer to the sort of 

formation and how often do the teachers search for it. Nevertheless, the reports pointed to 

continued lecturing formation offering and consistence problems and these reflect on their 

work and on its basis. The knowledge about youth and adolescence, such as theoric and 

methodological knowledge that lead their practices, are revealers of teachers difficulties in 

developing their activities according to the target public and nowadays’ educational demands. 

Key-words: MATHEMATIC (MATH) – HIGH SCHOOL – CONTINUED LECTURING 

FORMATION – YOUTH 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O processo de abertura na economia, a consolidação da economia de âmbito 

internacional e o processo de globalização acentuados nas duas últimas décadas (1990-2000), 

aumentaram, vultosamente, o volume de informações. Tal aumento foi proporcionado pelos 

constantes avanços nas ciências e na tecnologia.   

Este cenário, montado pelos países desenvolvidos criou, contraditoriamente, um 

mundo globalizado. Ao mesmo tempo em que é enfatizada a busca por trabalhadores que 

sejam capazes de desenvolver ações em cooperação e assumam posturas multifuncionais, 

propaga a individualidade e a competitividade a partir da disseminação da idéia meritocrática 

do alcance do sucesso a partir do esforço de cada um. O advento da informática, sobretudo, 

propiciou o surgimento de novas ocupações profissionais, gerando demandas quanto à 

aquisição de saberes no que se refere ao preparo para tais ocupações.  

 

É evidente a tendência, na atual ordem social, de que sejam cada vez mais as 
ocupações que se profissionalizam e se exercem (...) legitimando-se mais 
pelo domínio de competências ligadas à posse dos conhecimentos prévios, 
que se consideram básicos para tais atividades, do que pela competência 
mostrada no exercício da atividade profissional. (POPKEWITZ 1987, p. 12 
apud SACRISTÁN, 2000, p. 161)  

 

Dessa forma, em meio a tais contradições, muitas foram as exigências colocadas ao 

setor educacional, o que tornou necessário discutir sobre a educação para atender ao tipo de 

formação exigida com vistas à inserção das pessoas no meio social e no mercado de trabalho. 

A partir da década de 1990 foram realizadas ações que procuraram discutir o processo 

educativo dentro desse novo cenário mundial. O Relatório para a UNESCO da Comissão 

Internacional sobre Educação para o século XXI, iniciado em 1993 e concluído em 1996, fez 

crescerem as discussões em torno do papel da escola no preparo de indivíduos para a vida 

produtiva (DELORS, 2001).  

A relevância atribuída ao relatório da UNESCO transparece no fato de que foi uma 

produção coletiva, na qual participaram especialistas oriundos de diversas localidades que 

travaram discussões acerca da educação que se almeja para o mundo atual, dada a realidade 

da globalização. O redimensionamento da educação frente aos novos desafios que hoje são 

colocados, o aumento de seu espectro para se viver mais e melhor junto ao outro, a 

consciência do contexto mundial para melhor transitar por ele e o cuidado em se preservar a 
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cultura, apesar da “culturalização” mundial, foram algumas das questões abordadas.  

Ainda conforme o Relatório, cabe às instituições educacionais formar seus alunos no 

sentido de desenvolver a autonomia no pensar e no fazer, para o enfrentamento das 

diversidades de situações colocadas pelo mundo atual, além de proporcionar sólidos 

conhecimentos científicos e tecnológicos (DELORS, 2001).  

Almeja-se, então, desenvolver competências - momento-síntese entre habilidades 

várias em movimento, construídas experiencialmente dentro e fora do ambiente escolar, o que 

envolve, também, sentidos e sentimentos que se articulam para a resolução de problemas. São 

pensadas, então, estratégias que possam ser utilizadas pelas escolas na construção dos saberes 

discentes necessários a essa demanda.  

Apesar da noção de competências perpassar documentos que orientam a educação 

brasileira, não será um aspecto discutido com profundidade por não se constituir como foco 

deste trabalho. No entanto, concorda-se com Kuenzer (2007) quando afirma que deve haver 

restrições ao uso deste termo por sua dimensão polissêmica, o que traz a possibilidade de 

interpretações diferenciadas e, conseqüentemente, dificuldades em seu entendimento (muitas 

pessoas o confundem com habilidades) deixando, inclusive, lacunas epistemológicas. 

Para Kuenzer (2007, p. 18), a abordagem das competências pode assumir um caráter 

reducionista, pois em alguns casos a competência “indica ação (começa com um verbo...), é 

mensurável e reduzida, não implicando em conhecimento específico por área, mas um 

conhecimento genérico que faz parte do cotidiano (...)” ou caráter generalista por remeter a 

uma “ampliação para a totalidade das ações que compõem a práxis humana".  

Por razões óbvias pode-se considerar que o tempo escolar no Brasil não é 

suficientemente longo para que sejam apreendidas e avaliadas todas essas dimensões e que 

ainda haja um ensino significativo para o aluno, pois: 

 

(...) se entendemos competência como síntese de múltiplas dimensões, 
cognitivas, afetivas, sociais e psicomotoras, elas são históricas, e portanto 
extrapolam o espaço e o tempo escolar, e só se evidenciam em situações 
completas da prática social.  (KUENZER, 2007 p. 18) 

 

  Apesar de tais ideários perpassarem a educação em geral, é no Ensino Médio que 

ganham força por ser esse o momento em que os jovens começam a buscar ocupações 

profissionais ou escolher cursos que lhes prepare para tanto.  

  Ao longo de toda a sua trajetória, o Ensino Médio vem sofrendo problemas identitários - 

ora tendo que assumir caráter profissionalizante, ora propedêutico – inclusive ficando de fora 
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por algum tempo do que atualmente se chama Educação Básica (aquela a que todos devem ter 

direito).  Para autores como Kuenzer (2007) e Romanelli (1987), muitos dos problemas que 

acometem o Ensino Médio são originários dessa dualidade. 

  No Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) Lei 9.394/96, 

trouxe novos objetivos para a educação em geral e, especificamente, ao Ensino Médio. Tais 

modificações também entram em pauta nos conteúdos dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio - PCNEM e das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(DCNEM) que buscam organizar esse nível, curricular e didaticamente.  Outro ponto de muita 

relevância trazido por estes documentos refere-se à necessidade de se conhecerem as 

características sócio-históricas das faixas etárias em cada nível de ensino como prerrogativa 

na concepção e consecução do trabalho docente (BRASIL, 1999). 

Contudo, ao longo das últimas décadas, o desempenho geral dos alunos do Ensino 

Médio vem caindo ao passo que o índice de repetência e evasão cresce, mesmo com a política 

da progressão parcial1.  

Os exames nacionais de avaliação ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio - e 

SAEB - Sistema de Avaliação da Educação Básica, criados com o intuito de diagnosticar os 

problemas para que os órgãos de direito possam promover ações de melhoria no ensino, vêm 

demonstrando, através do desempenho dos alunos do Ensino Médio (apenas os da 3ª série) 

nos conhecimentos da Língua Portuguesa e da Matemática, que o ensino escolar pouco tem 

contribuído para uma formação que proporcione aos jovens os conhecimentos que lhes 

ofereçam condições de mobilidade nas esferas sociais e profissionais. 

Ademais, o desempenho geral dos alunos em tais situações, além de vir caindo 

inexoravelmente ao longo dos últimos anos, contrariando os discursos nos documentos acima 

mencionados, acomete não só as escolas públicas, com seus problemas de salários, 

insuficiência do quadro docente, greves, desaparelhamento etc., mas também as escolas 

privadas que, tais como as escolas do ensino público, vêm apresentando queda das notas nos 

exames mencionados.  

Obviamente, não se deve imputar aos exames nacionais o status de detentores da 

verdade absoluta sem que seja questionada, pelo menos, sua padronização. Mesmo porque 

                                                            

1 O inciso III, do artigo 24 (LDB) dispõe sobre a possibilidade de progressão parcial para os estabelecimentos 
que adotem a progressão regular por série, complementado pelo exposto na alínea d do inciso V sobre o 
aproveitamento dos estudos concluídos com êxito.  
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esta não evidencia maiores preocupações com as especificidades de cada região brasileira. 

Entretanto, não se pode negar que eles trazem elementos de indiscutível relevância quanto ao 

que precisa e deve ser melhorado. 

Segundo o Instituto Nacional de Pesquisa Anísio Teixeira (INEP), o desempenho no 

SAEB dos alunos da 3ª série das escolas urbanas, incluídas as privadas e as públicas e 

excluídas apenas as federais, nos estados do nordeste, nos últimos dez anos, foi: 

 
Tabela 1 – Médias de Proficiência em Matemática - 3ª série Ensino Médio 

Escolas Urbanas sem Federais (1995 – 2005) 
(Nordeste) 

 

SAEB 1995 1997 1999 2001 2003 2005 

Nordeste        261,0 290,4 265,5 264,1 265,3 257,3 

Maranhão                          251,7 274,3 258,0 257,1 271,0 238,2 

Piauí                                   252,2 306,4 274,2 270,7 262,8 256,9 

Ceará                      271,1 300,5 273,6 266,7 270,9 265,2 

Rio Grande do Norte       256,0 283,6 259,2 259,1 259,3 254,9 

Paraíba                    259,9 275,2 269,8 265,9 261,5 253,6 

Pernambuco                       258,4 282,7 259,1 260,4 264,5 254,4 

Alagoas   269,8 280,5 264,6 261,3 260,5 259,4 

Sergipe                              286,8 305,0 269,1 267,0 256,1 269,4 

Bahia                      262,7 310,0 267,0 267,6 266,0 261,6 

Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO 
            TEIXEIRA (2006, grifo nosso em Rio Grande do Norte) 

 
 

A situação fica ainda mais questionável em relação ao ensino privado, quando se 

considera que a concorrência por vagas em universidades públicas, acirrada a partir da adoção 

do sistema de cotas para alunos de escola pública, ampliou a disseminação de cursinhos e 

estudos de matérias isoladas2 e, recentemente, os “aulões”, que visam preparar os alunos para 

se submeterem ao ENEM3. Esse rol de coisas deveria, por tal lógica, elevar 

consideravelmente o desempenho dos alunos, mas, de acordo com dados do INEP, não houve 

melhora significativa.  As escolas públicas também não obtiveram bons resultados. 
                                                            

2 Os alunos das escolas privadas buscam estudar matérias isoladas desde a 1ª série do Ensino Médio. Isso ocorre basicamente 
pela forma como se organiza o vestibular, no qual as provas de maior peso são as referentes aos conteúdos específicos por 
área. 
3 É cada vez maior o número de universidades públicas e privadas que utilizam a nota do ENEM como critério de seleção e 
inserção em seus cursos. 
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Observem-se os recortes abaixo: 

 

 
Tabela 2 - Médias de Proficiência em Matemática - 3ª série Ensino Médio 

Escolas Urbanas Particulares (1995-2005) 
(Rio Grande do Norte) 

 
SAEB 1995 1997 1999 2001 2003 2005 
Rio Grande do Norte 281,4  349,3 314,1 323,6 - 317,3 

 
Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO 
            TEIXEIRA (2006, grifo nosso em Rio Grande do Norte) 

 
 

 
       

Tabela 3 - Médias de Proficiência em Matemática - 3ª série Ensino Médio 
Escolas Urbanas, Estaduais e Municipais (1995-2005) 

(Rio Grande do Norte) 
 

SAEB 1995 1997 1999 2001 2003 2005 

Rio Grande do Norte 246,6  258,4 246,1 247,1 247,0  244,9 

    Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO 
                TEIXEIRA (2006, grifo nosso em Rio Grande do Norte) 

 

 

De acordo com o MEC, a forma como é realizada a avaliação do Ensino Médio 

ainda não é satisfatória por só avaliar os alunos da 3ª série. Portanto, a avaliação deverá ser 

alterada, realizado-se série a série e, assim, propiciar mais subsídios para que se façam as 

mudanças necessárias à melhoria no nível médio. 

 O MEC defende que: 

 

Como avaliação que permita correção de rumos, precisa se realizar ao longo 
do processo formativo e não somente ao final. Sendo assim, defendemos que 
exames de Ensino Médio se realizem a cada série, de modo que tanto os 
sistemas de ensino quanto os alunos possam perceber o desenvolvimento da 
aprendizagem e tomar providências necessárias para a recuperação, quando 
for o caso (BRASIL, 2007).4 

 

Realizar os exames a cada série tem sua pertinência pela verticalidade do 

currículo escolar brasileiro, que se organiza de forma a que um ano ou série consolide e 

complexifique os conteúdos abordados em anos ou séries anteriores. Dessa forma, a 
                                                            

4  Documento eletrônico sem paginação. 
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aprendizagem de alguns conteúdos de ensino será necessária, por se constituir em base para 

outros conteúdos que serão estudados. 

Sobretudo na 3ª série que, por anteceder aos processos vestibulares, sofreu 

mudanças em sua estruturação, adquirindo uma conotação de revisão. Tais mudanças 

convergiram também para a divisão dos conteúdos que se comprimiram nas 1ª e 2ª séries. 

Vale salientar que essas alterações se dão de maneira informal, não sendo contempladas na 

organização do ensino brasileiro.  

 Contraditoriamente, a mesma lógica da verticalidade que orientou a 

implementação do processo avaliativo apenas para as 3as séries parece não ser mais 

considerada suficiente para o diagnóstico dos problemas e a elaboração de ações que venham 

promover melhorias no Ensino Médio. Ao contrário, após cinco edições do SAEB, os estados 

do Nordeste apresentaram queda no desempenho em relação aos anos 1995 e 2005 (ver 

Tabela 1).     

A avaliação feita no SAEB de 2001 demonstra que: 

 

Dos estudantes brasileiros da 3ª série do Ensino Médio, na disciplina de 
Matemática, 62,6% foram classificados no estágio crítico e outros 4,8% no 
estágio muito crítico do aprendizado. No total, 67,4% dos alunos têm 
desempenho muito abaixo daquele desejado. No Brasil, no estágio 
considerado adequado para essa disciplina estão somente 6% dos alunos (...). 
No estágio muito crítico, em Matemática, os estudantes não conseguem ler e 
interpretar gráficos e usar as figuras geométricas planas, por exemplo.  No 
estágio crítico, desenvolvem algumas habilidades elementares de 
interpretação de problemas (...). (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS 
E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2003)5 

 

 

Em 2003, os resultados voltaram a se repetir, continuando com índices 

baixíssimos em relação ao aprendizado de Língua Portuguesa e Matemática. 

Os exames mencionados focam-se nas disciplinas acima relacionadas pela 

importância destas no contexto escolar, já que perpassam várias outras - no caso do Ensino 

Médio, por exemplo, a Matemática insere-se fortemente na Química, Física e Biologia. Por 

esse motivo procedeu-se aos recortes apresentados nas Tabelas 1 e 2, privilegiando a 

proficiência em Matemática.  

No caso dessa pesquisa, especificamente, esta problemática tomou corpo a partir de 

                                                            

5  Documento eletrônico sem paginação. 
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experiência profissional em coordenação do nível médio de ensino, na medida em que o 

trabalho diário com professores e alunos do Ensino Médio numa escola privada revelava 

constantes situações de problemas de aprendizagem e, conseqüentemente, notas baixas. O 

trato com os professores para reverter tal quadro era de difícil negociação.  

A Matemática se sobressaía nesse cenário, levando-se em consideração que o 

desempenho dos alunos em outras matérias, como Química, Física e Biologia, ficava 

comprometido nas questões que envolviam cálculos.   

A atual sociedade, no que tange ao trabalho, exige a mobilização do conhecimento 

geral, que se apóia em base tecnológica e, portanto, não pode prescindir da Matemática, mas 

uma Matemática que possibilite ao aluno ir além da resolução mecânica de cálculos, 

privilegiando, entre outros aspectos, a fuga da mera memorização para o desenvolvimento do 

pensar lógico.  

A partir dos problemas elencados anteriormente quanto à aprendizagem da 

Matemática, que se liga, inexoravelmente, aos fazeres docentes, foram surgindo as questões 

que passaram a nortear esse trabalho e remetem por sua vez a: Quais saberes são necessários 

para que os professores de Matemática possam atender aos alunos do Ensino Médio 

promovendo momentos reais de aprendizagem? Qual o entendimento que esses professores 

têm sobre juventude, adolescência, estudante? Esse conhecimento possibilita fazeres 

pedagógicos adequados a esse momento da vida de seus alunos?  

Ainda com base na análise de desempenho dos alunos nos exames já mencionados, 

outro aspecto que despertou interesse foram os resultados das escolas pública e privada6. Tais 

escolas demonstraram, grosso modo, diferenças aparentes que vão desde o aparelhamento e 

estrutura até a quantidade de professores, carga horária, salários, condição familiar e sócio-

econômica dos alunos, exigências das mais diversas ordens, sobretudo na “preparação” para o 

vestibular, etc. Contudo, os resultados não mostraram discrepâncias quanto ao que se poderia 

esperar, dadas as realidades dessas escolas, o que levou a questionar o modo como está 

acontecendo o ensino nestas duas esferas.  

Todo o exposto levou, então, ao trabalho de pesquisa, de caráter comparativo, 

desenvolvido em duas escolas, uma pública e uma privada. 

 

                                                            

6  Conforme legislação vigente são consideradas escolas públicas as de responsabilidade do poder público, chamado estatal. 
A escola com a qual trabalhamos é considerada stricto senso por não se caracterizar como confessional, comunitária ou 
filantrópica. 
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1.1  CONSTRUINDO CAMINHOS, BUSCANDO DESVELAMENTOS. 

 

Estudar comparativamente significa analisar pares de elementos, ou mais, no intuito 

de desvelar suas similaridades e diferenças. A comparação é uma atitude natural do ser 

humano no processo de aquisição de conhecimentos a partir do momento em que, deparando-

se com determinada coisa ou situação, busca o estabelecimento de relações com outras coisas 

e situações, categorizando-as a partir de conhecimentos já obtidos, buscando sua apreensão e 

incorporando-as a um conjunto de saberes. (BONITATIBUS, 1989) 

A comparação, como método sistemático de trabalho, não se esgota apenas no 

exposto acima, mas exige do pesquisador algumas decisões que deverão ser tomadas no início 

do trabalho. Este contempla três dimensões que podem aparecer articuladas ou sobrepostas, 

quais sejam: temporal, espacial e metodológica7. 

A primeira dimensão investiga o objeto num tempo histórico, em movimento ou fixo; 

ou seja, a comparação pode ocorrer sincrônica ou diacronicamente. As comparações 

sincrônicas estudam os fenômenos que podem coexistir num determinado momento histórico, 

mas que realizam a circunscrição do período analisado em um determinado tempo – presente 

ou passado. Nas comparações diacrônicas, os fenômenos são estudados em sucessão temporal 

de sua emergência histórica, estabelecendo a relação causa-efeito.   

A dimensão espacial estabelece a necessidade de dois elementos para a comparação. 

Não faria sentido comparar um elemento a ele mesmo. Entretanto, leva-se em consideração a 

complexidade de um elemento e a questão de suas fronteiras. Podem-se comparar, por 

exemplo, os diversos setores, níveis ou fazeres de uma única unidade escolar. 

Quanto à dimensão metodológica, independentemente dos procedimentos adotados e 

perspectiva analítica, não se pode perder de vista a relação existente entre educação e 

sociedade. Dessa forma, “a vinculação do sistema educacional à sociedade abrangente, sua 

contextualização, terminologia hoje corrente, é, conseqüentemente, condição indispensável 

aos estudos comparativos, seja qual for a abordagem metodológica que se adote”8.  

Ciente do espaço social em que se inserem essas escolas e das diferenças quanto aos 

recursos físicos e humanos, de como se vêm caracterizado historicamente, buscou-se entender 
                                                            

7  Id., Ibid., 1989. 
8  Id., Ibid., 1989, p. 8. 
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como se configuram os fazeres docentes em ambos os espaços e se o fraco desempenho dos 

alunos quando convocados a responder questões elaboradas em nível mais contextual, 

estabelecendo relações e utilizado vários conhecimentos concomitantemente, reflete tais 

fazeres.  

Neste estudo comparativo, elegeram-se, portanto, como objeto de estudo, as práticas 

pedagógicas de professores de Matemática nas primeiras e segundas séries do Ensino Médio1 

de escola pública e privada, diante das exigências que hoje são postas à escola e aos 

professores nesse nível de ensino. 

O objeto é posto considerando a existência de elementos que, articulados, constituem 

a base orientadora dos fazeres pedagógicos dos professores do Ensino Médio: conhecimento 

do conteúdo específico e pedagógico (relevância e seleção de conteúdos; métodos de ensino); 

conhecimento sobre sua clientela (saberes sobre juventude e adolescência em seus aspectos 

sócio-econômicos e culturais); importância atribuída e busca à formação continuada. 

Para investigar o objeto dessa pesquisa, procedeu-se à construção dos objetivos em 

dois eixos:  

No 1º Eixo, buscou-se a compreensão e comparação sobre o que pensam os 

professores de Matemática no Ensino Médio acerca de sua atuação profissional, da formação 

continuada e dos possíveis desdobramentos desta formação no que se refere a seus fazeres no 

processo ensino-aprendizagem. 

No 2º Eixo, objetivou-se apreender e comparar o que sabem os professores de 

Matemática das escolas pública e privada sobre juventude e suas demandas e como tal saber 

se relaciona com a forma como ensinam seus alunos. 

Por todos os aspectos históricos que consubstanciam a evolução da pesquisa 

qualitativa (BOGDAN E BIKLEN; MINAYO, 1994; 1999) com seus avanços/retrocessos, 

mormente ligados às questões de cientificidade, que incluem teorizações e validações dos 

estudos, conclui-se que nem sempre é fácil assumir determinados caminhos metodológicos. 

Isso ocorre também pelas várias facetas que compõem um objeto de estudo. Quando o 

pesquisador se debruça sobre ele, acaba por buscar estratégias com vistas a abarcar sua 

totalidade. Tal ansiedade esbarra, entretanto, na concretude de que nenhuma opção 

metodológica, por mais elaborada que seja, dá conta de explicar toda uma realidade de forma 

completa e conclusiva. Por vezes, a dificuldade se faz presente na própria definição do objeto 

e nos recortes necessários, porém dolorosos, que buscam delimitá-lo. 

O fato é que existe uma série de procedimentos, teorias e técnicas à escolha do 

pesquisador. Mas como fazer tal escolha? Considera-se que a natureza do objeto de pesquisa é 
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quem vai, silenciosamente, articulando as teorias que lhe dará visibilidade, elencando as 

técnicas e procedimentos afins que tornem possível sua compreensão. 

Para a realização deste trabalho comparativo, de enfoque dialético e qualitativo, do 

tipo etnográfico (BOGDAN e BIKLEN; TRIVINÕS; MINAYO; ANDRÉ, 1994, 1995, 1999, 

2005), recorreu-se, portanto, às técnicas que caracterizam estudos dessa natureza. observação 

nas salas de aula – Foram assistidos seis dias de aula em cada turma, durante os horários de 

Matemática; observação nos intervalos, sala dos professores, entrada e saída dos alunos, 

enfim em todos os momentos nos quais ocorreram as trocas entre alunos e professores, 

professores com professores e destes com a supervisão/coordenação9.  

Nesses momentos foram priorizados os olhares sobre alguns aspectos como: as tarefas 

encaminhadas, participação dos alunos nas aulas, as atividades realizadas e as aulas 

propriamente ditas. Foi elaborado um questionário para caracterização dos sujeitos (idade, 

tempo de serviço, experiências docentes anteriores, formação), respondido antes das 

entrevistas. Foram procedidas as entrevistas com os sujeitos – 01 (uma) entrevista com cada 

professor de matemática com duração de 01h e 30m aproximadamente, registradas em 04 

(quatro) fitas cassete.  

A análise documental (leis, pareceres, fichas de alunos, projeto pedagógico, entre 

outros) e a revisão bibliográfica foram realizadas buscando reunir informações que 

auxiliassem a acompanhar, compreender e analisar o objeto de estudo dessa pesquisa. Para 

trabalhar com as entrevistas recorreu-se à técnica da analise de conteúdo que possibilita o 

agrupamento de respostas por significação, a partir de leituras interpretativas, e seu posterior 

agrupamento em categorias (BOGDAN e BIKLEN; MINAYO, 1994, 1999) que auxiliaram a 

compor esse estudo. 

 

 

 

1.2 O UNIVERSO DA PESQUISA – AS ESCOLAS 

 

Muito se fala sobre as diferenças entre escolas públicas e privadas, e quase tudo é 

verdade, quando se mencionam a estrutura física, os recursos utilizados pedagogicamente, os 

                                                            

9   Na escola pública ainda é utilizada a denominação de supervisor ao profissional que organiza e coordena o trabalho 
pedagógico. Na escola privada a denominação usada é a de coordenador. 
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salários e condições de trabalho, o poder aquisitivo dos alunos, o preparo dos professores e  

da equipe gestora, entre outros aspectos. Portanto, a opção pelas escolas pública e privada 

como campo empírico desta pesquisa, foi feita observando a minimização de polaridades e de 

discrepâncias como, por exemplo, uma escola sabidamente de elite, com mensalidades muito 

altas ou de difícil acesso e uma escola de periferia, inserida num ambiente de grandes 

problemas sociais. A escolha das escolas, resguardadas as devidas proporções entre públicas e 

privadas, deu-se principalmente por:    

1 Facilidade de acesso. Desde os primeiros contatos foi possibilitada a inserção da 

pesquisadora no ambiente escolar de forma tranqüila, sem grandes obstáculos.   

2 A proximidade espacial entre ambas. Embora entendendo os aspectos que caracterizam 

uma e outra realidade – pública e privada – e seus desdobramentos, buscou-se, na escolha 

das escolas, minorar as discrepâncias tanto quanto possível, optando-se por escolas que se 

situavam no mesmo bairro ou em bairros circunvizinhos, não centrais, que fossem  

residenciais e que não se caracterizavam como bairros de periferia10.  

3 Equivalência do número de alunos atendidos. Outro aspecto que despertou interesse foi 

que a quantidade de alunos atendidos por turma nas duas séries do Ensino Médio é bem 

parecida nas escolas pesquisadas, o que poderia minimizar problemas decorrentes de 

turmas superlotadas ou esvaziadas.  

 

 

1.2.1 – O Público e o privado: a caracterização dos espaços escolares 

 

A escola pública existe há 28 (vinte e oito) anos e a escolha da direção, a primeira 

por eleição direta, foi feita em 2005. Atua com as séries finais do Ensino Fundamental, 

Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA). No Ensino Médio possui turmas 

vespertinas e noturnas, mas dadas às características do ensino noturno11, optou-se pela 

investigação apenas no período vespertino. Neste funcionam duas 1as Séries (56 alunos), duas 

2as Séries (51 alunos).  

Apesar dessa quantidade, a freqüência média das turmas, segundo as professoras, 

gira em torno dos 60% (sessenta por cento) diariamente. No entanto, nem sempre são os 

                                                            

10   Utilizamos o termo periferia conforme Dicionário Aurélio Eletrônico: Século XXI. (Versão 3.0; Nov. 1999. Lexkon 
Inrormática Ltda.): Numa cidade, a região mais afastada do centro urbano, em geral carente em infra-estrutura e serviços 
urbanos, e que abriga os setores de baixa renda da população. 
11 Aspectos como: carga horária diferenciada, boa parte dos alunos já inserida no mercado de trabalho, faixa etária mais 
elevada, bem como alto índice de evasão. 
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mesmos alunos que faltam. Existe certa rotatividade entre os faltosos decorrendo daí uma 

quebra nos fazeres, tanto do professor quanto dos alunos. O professor aborda um conteúdo 

com um grupo e propõe atividades, na aula seguinte é outro grupo de alunos que está presente 

e que perdeu a explicação da aula anterior tendo que resolver os problemas propostos, 

precisando, então, que seja explicado tudo novamente ou apenas não fazem as atividades 

propostas implicando em maior tempo gasto em retomar algumas explicações ou atividades.  

As atividades solicitadas são as do livro didático, fornecido pelo Programa Nacional 

do Livro Didático (PNLD). Mas nem todos os alunos o levam para a sala e não foi percebida 

nenhuma cobrança parte das professoras quanto aos alunos trazerem o livro de Matemática. 

A carga horária de Matemática é de 3 (três) aulas semanais, ministradas por uma 

professora diferente em cada série (ver tabela dos sujeitos). A escola possui Projeto Político-

Pedagógico cujo documento diz basear-se em vertente progressista no sentido da formação de 

uma cidadania participativa dos alunos com vistas às transformações sociais. Os conteúdos e 

procedimentos que possam viabilizar tal formação aparecem de forma breve.  

Segundo nos foi informado o Projeto originou-se de construção coletiva, embora seu 

conteúdo traga grande parte do texto igual aos PCNEM, quase que na forma de uma 

transcrição. A existência do Projeto Político-Pedagógico parece ser apenas formal na medida 

em que não presenciamos nenhuma consulta ou referencia a ele nos momentos em que 

realizamos nossa pesquisa.  

A estrutura física da escola se constitui de 8 (oito) salas de aula grandes, ventiladas e 

equipadas com quadros brancos para canetas de tinta. Na escola existe uma biblioteca, sala de 

vídeo, não possui sala de informática, pátio interno com pequeno palco onde acontecem os 

eventos e aulas de caratê (dadas voluntariamente), um ginásio descoberto com muito pouco 

uso e mal conservado – já faz algum tempo que os alunos não têm aula de educação física.  

A escola privada existe há 27 (vinte e sete) anos e é dirigida por seus fundadores. 

Atende a alunos desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. Neste nível são 2 (duas) 

turmas de 1ª série (60 alunos), 2 (duas) de 2ª série (50 alunos), além da 3ª série ou “pré” como 

é comumente chamada. A freqüência diária, de acordo com os professores, fica em torno de 

95% (noventa e cinco por cento). 

A carga horária de Matemática no Ensino Médio é de 4 (quatro) aulas semanais em 

cada turma, divididas entre dois professores que abordam conteúdos diferentes, mas 

utilizando os mesmos procedimentos e material didático. O livro é utilizado em sua quase 

totalidade e é cobrado pelos professores e pela coordenação, inclusive através de comunicados 

à família em caso de esquecimento por parte do aluno. 
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A escola possui um Projeto Pedagógico, desenvolvido a partir de assessoria 

pedagógica e se caracteriza como multi-referencial, trazendo, dentre as referências, o sócio-

construtivismo. Traz os objetivos para cada nível e estabelece os conteúdos e competências 

que busca desenvolver nos alunos, mas de forma prescritiva e pouco flexível. Esse projeto foi 

feito com a participação da coordenação de cada nível e dos professores, mas estes apenas 

relacionaram os conteúdos, objetivos e competências a serem desenvolvidas por disciplina.   

O prédio escolar possui 18 (dezoito) salas de aula no geral, todas com quadros 

brancos, sendo 6 (seis) salas climatizadas utilizadas para o Ensino Médio, biblioteca, sala de 

leitura para os pequenos, laboratório de informática, laboratório de ciências, sala de artes, sala 

de professores, 2 (duas) piscinas, 1 (um) ginásio coberto, outro descoberto, 1 (uma) arena para 

esportes na areia, lanchonete, auditório, 3 (três) salas de coordenação, uma para cada nível de 

ensino.  

Todos os alunos devem usar fardamento completo e têm horários rígidos de entrada e 

saída. Professores e alunos seguem rapidamente para as salas de aula ao sinal sonoro. A 

circulação dos alunos é restrita, não lhes sendo permitido ficar fora de sala em horário que não 

seja o do intervalo. Os professores são orientados a cumprir rigorosamente o horário de aula, 

não podendo liberar alunos mais cedo sem justificativa, que deve ser dada previamente à 

coordenação. Esta escola, por causa da competitividade entre os estabelecimentos privados de 

ensino, está sempre em busca de realizar mudanças em termos de estrutura física, promove 

alterações em seu currículo e em seu corpo de funcionários, para atender às demandas do 

mercado.  

Em suma, a assimetria existente entre as escolas pesquisadas não se restringem 

apenas à estrutura física e condições materiais, mas acontece também quanto aos objetivos 

formativos que se reflete na forma que as escolas se organizam para o atendimento aos alunos 

e pais. No que se refere às ações docentes, entretanto, essa assimetria já não é percebida tão 

fortemente entre as escolas, mas no que se refere aos professores entre si. Remeteremos-nos a 

essas diferenças adiante. 

 

 

1.3 “SUJEITOS INDIRETOS” – OS ALUNOS 

 

O número de alunos matriculados nas 1as e 2as séries do Ensino Médio nas escolas 

pública e privada é equitativo, embora a quantidade de alunos que realmente freqüentam as 

aulas seja diferente nas duas escolas, conforme mencionamos anteriormente.  
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Em relação à faixa etária, existe na escola pública uma variação bem maior entre 

alunos da mesma turma e entre as próprias turmas. Enquanto na outra escola essa variação é 

mínima, conforme gráfico a seguir: 
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Gráfico 1 - Faixa etária das 1ª e 2ª séries das escolas pública e privada pesquisadas 
Fonte: Os dados utilizados para construção deste gráfico foram fornecidos pelas escolas        
pesquisadas. 

       

Na escola privada, a faixa etária dos alunos concentrou-se entre 15 (quinze) e 16 

(dezesseis) anos nas 1a e 2ª séries.  O desnivelamento em relação à idade dos alunos é menor, 

variando na 1a série entre 14 (catorze) e 16 (dezesseis) anos, na 2a série entre os 16 (dezesseis) 

e 19 (dezenove) anos; em nenhuma dessas séries há alunos com mais de 19 (dezenove) anos. 

Na escola pública, a maioria dos alunos concentrou-se entre 17 (dezessete) e 18 

(dezoito) anos, embora a faixa que compreende as idades de 21 (vinte e um) anos ou mais 

fique quase equiparada, havendo, inclusive, alunos e alunas com idade variando entre 35 

(trinta e cinco) e 55 (cinqüenta e cinco) anos.  O desnivelamento em relação à idade é grande 

em ambas as séries, embora na 1ª série a maior concentração ocorra na faixa etária entre 15 

((quinze) e 16 (dezesseis) anos, e na 2ª série entre 17 (dezessete) e 18 (dezoito) anos. Por 

estudarem à tarde, os poucos alunos da escola pública que trabalham o fazem 

majoritariamente de maneira informal devido ao horário das aulas que acontecem das 13h10m 

às 17h30m. 

Na escola pública, poucos usam fardamento, o que inclusive não lhes é cobrado. 

A maioria também não pratica atividades esportivas na escola. A princípio por causa da falta 
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de professor de educação física, depois, porque a quadra é descoberta, está em estado precário 

(rachaduras, ferrugem nas traves) e seu acesso encontra-se fechado pela vegetação; por 

último, a vinda dos alunos é dificultada porque, segundo as professoras, muitos não podem 

pagar o transporte ou mesmo por terem outra atividade, como cuidar da casa ou de irmãos 

menores. 

Alguns alunos da escola pública saem muito de sala de aula, tanto para chamar 

outros alunos nas salas, para entregar ou pedir objetos, para conversas rápidas ou para beber 

água, ficando, muitas vezes, conversando nos corredores. Não houve, nesses momentos, muita 

cobrança por parte dos professores ou supervisão no sentido de que saiam menos ou voltem 

para a sala. No entanto, quando estão em sala conversam pouco e quando as professoras estão 

explicando a matéria ficam em silêncio. Foram poucas as vezes em que as professoras 

precisaram chamar a atenção dos alunos. 

Como já mencionado, na escola pública, a freqüência dos alunos às aulas varia 

muito. Entretanto, nem sempre são os mesmos alunos que faltam, gerando uma grande 

rotatividade entre presença e ausência, comprometendo, muitas vezes, os fazeres em sua 

continuidade, tanto por parte dos alunos quanto de professores, na correção de atividades ou 

aplicação de testes.   

Na escola privada, a freqüência é homogênea e constante; faltam um ou dois 

alunos por sala, no máximo, o que não acontece diariamente. Se ocorrerem faltas seguidas e 

reincidentes, a escola procede à comunicação com a família do aluno ausente. O uso de 

fardamento é obrigatório e há rigor na observância do horário de entrada na escola. Os alunos 

são constantemente chamados à atenção por causa de conversas paralelas e às vezes são 

retirados de sala por causa disso. Por outro lado, não podem estar saindo de sala para ir ao 

banheiro ou beber água e, quando saem, são abordados nos corredores pela coordenação e, 

freqüentemente, encaminhados de volta à sala de aula. 

Quanto à situação sócio-econômica dos alunos das escolas pesquisadas, buscou-se 

caracterizá-los sócio-economicamente a partir da ocupação de seus pais ou responsáveis, para 

entender melhor o espaço em que se situam e como subsídio para se comporem os ambientes 

de atuação dos professores da escola pública e da privada.  

É importante frisar que na escola pública, mesmo entre alguns alunos que são 

maiores de idade, existe uma dependência financeira em relação aos pais, até mesmo porque 

como já foi dito, o horário em que estudam não colabora para a manutenção de empregos.  

O quadro a seguir foi construído de acordo com o levantamento feito pelas escolas 

por ocasião da matrícula e procurou-se agrupá-los por área de atuação, já que em alguns 
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casos, ao preencherem o cadastro escolar, os pais não foram muito específicos quanto às suas 

ocupações. 

 

Quadro 4 - Ocupação dos pais ou responsáveis  

Escola pública  (1as e 2 as séries)  Nº  Escola privada (1 as e 2 as séries)  Nº 

Comerciante  18  Comerciante/Empresário/Autônomo  18 

Servente/Pedreiro/Pintor/Marceneiro/ 
Eletricista 

16  Professor/Pedagogo/Coordenador/ 
Assistente Social 

17 

Operário/Metalúrgico/Soldador/Mecânico/ 
Operador de Máquina/Armador 

13  Funcionário Público  12 

Agricultor/Pescador/Mergulhador  13  Advogado/Jornalista/Economista/ 
Médico/Engº Mecânico/Dentista/ 

Administrador de Empresas 

11 

Impressor/Balconista/Motorista/Segurança 
Vigilante/Porteiro 

12  Secretário/Vendedor/Bancário/ 
Comerciário/Assist. Administrativo 

7 

Comerciário/Bancário/Vendedor/Corretor de 
imóveis/Secretária/Distribuidor 

10  Aposentado/Do lar  7 

Aposentado/Do lar  9  Marítimo/Aeroviário/Industriário  3 

Funcionário Público (Estadual e Federal)  6  Garçom/Aux. Serviços Gerais/Assistente (sem 
especificação) 

3 

Tec. Refrigeração/Téc. em eletrônica/Téc. em 
edificações 

3  Aux. Eletricista/Técnico  2 

Músico  1  Militar  2 

Militar  1  Supervisor/Gerente  2 

Costureira  1  Costureira  2 

Fonte: Dados fornecidos pelas escolas pesquisadas(2007). 
 

Este quadro leva em consideração pais ou responsáveis (incluídas algumas mães) 

que são mantenedores da família. O número de pais ou responsáveis não corresponde 

exatamente ao número de alunos na escola privada, porque alguns desses pais têm mais de um 

filho estudando no Ensino Médio.  

Percebe-se mediante tabela, a predominância de comerciantes como responsáveis 

financeiros em ambas as instituições. Os pais ou responsáveis dos alunos da escola privada 

são os que possuem maior formação acadêmica. No caso da escola privada, percebeu-se um 

número razoável de mães que aparecem sozinhas como responsáveis pelos alunos, financeira 

e pedagogicamente, ao contrário da escola pública onde comparecem ambos os pais, com 

exceção de três, que são falecidos. 
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1.4 OS “SUJEITOS DIRETOS” – PROFESSORES DE MATEMÁTICA 

 

Conforme já mencionado, tomaram-se como sujeitos professores e professoras 

que lecionam Matemática no Ensino Médio, nos turnos matutino e vespertino em uma escola 

pública e em uma escola privada, ambas situadas em zona urbana em Natal/RN.  

A partir das informações fornecidas pelos professores, constatou-se que todos são 

licenciados em Matemática. Dois possuem cursos de especialização, sendo um da escola 

privada e uma da escola pública. Três possuem experiência nos anos finais do Ensino 

Fundamental, uma na Educação de Jovens e Adultos (EJA) e um ainda ensina no nível 

superior (curso de Pedagogia de uma universidade privada - unidade no interior do estado).  

Um professor tem experiência apenas no Ensino Médio.  

O tempo de docência varia entre 11 (onze) e 25 (vinte e cinco) anos. Duas 

professoras, de idades que variam entre 45 (quarenta e cinco) e 50 (cinqüenta) anos, ensinam 

Matemática na escola pública e dois professores, com idades variando entre 25 (vinte e cinco) 

e 30 (trinta) anos e entre 35 (trinta e cinco) e 40 (quarenta) anos, ensinam na escola privada.  

Quanto ao fato de serem dois homens em uma escola e duas mulheres na outra, 

não foi intencional e deveu-se unicamente ao acaso, não havendo, portanto, qualquer relação 

com questões de gênero, tampouco será intuito desse trabalho estabelecer análises a partir de 

tal aspecto. Sobretudo por não ter-se percebido, por meio de observação ou mediante 

depoimentos, quaisquer referências que levassem a questões de tutela.  

Na escola pública, uma professora ensina apenas nas primeiras séries e a outra nas 

segundas séries com carga horária de três aulas semanais cada. Na escola privada, os 

professores dispõem de quatro aulas semanais de Matemática, mas como dividem o conteúdo 

nas primeiras e segundas séries, no que eles chamam de “frentes”12, acabam ficando com duas 

aulas semanais em cada turma.  

As duas professoras ensinam atualmente apenas na escola pública, embora uma 

delas tenha ensinado até recentemente no Ensino Fundamental em escola privada. Dos 

professores, um ensina atualmente em escola pública e privada e o outro apenas em escolas 

privadas, conforme se poderá observar no quadro seguinte: 

 

 

                                                            

12  Um professor se dedica ao ensino de Álgebra e o outro ao ensino de Trigonometria.  
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Tabela 5 –  Caracterização dos sujeitos 

PROFESSORES PROFESSORA 
ROSA 

PROFESSORA 
SÔNIA 

PROFESSOR 
JOSÉ 

PROFESSOR 
PAULO 

FAIXA ETÁRIA 45-50 45-50 39 29 

SEXO Fem. Fem. Masc. Masc. 

TEMPO  

DE SERVIÇO 

23 anos  (Pública) 25 anos (Pública) 

15 anos (Privada) 

13 anos 

Publica e Privada 

11 anos 
(Privada) 

FORMAÇÃO Licenciatura em 
Matemática  

(Especialização) 

Licenciatura em 
Matemática 

Licenciatura em 
Matemática 

(Especialização) 

Licenciatura 
em 

Matemática 

SÉRIES EM  

QUE ATUAM 

1as Séries 

 

2as Séries 1as e 2as Séries 1as e 2as Séries 

EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL 
(em outras séries) 

Fundamental 

 e EJA 

Fundamental Fundamental 

 e Superior 

Ens. Médio 

     Fonte: A autora (2006). 

 Professoras da escola pública              
 Professores da escola privada 

 

 

Buscou-se, pelo exposto, estabelecer uma discussão acerca do ensino da 

Matemática no contexto do Ensino Médio, em ambiente público e privado de ensino, a partir 

das exigências que são feitas hoje à formação dos jovens pelo cenário mundial e que 

repercutem no ambiente escolar.  

No segundo capítulo, discorre-se sobre como vem se organizando o Ensino Médio no 

Brasil a partir dos anos de 1990, com apoio em documentos oficiais da educação brasileira 

(Leis, pareceres, Parâmetros Curriculares Nacionais, Diretrizes Curriculares Nacionais) e em 

autores como Delors; Almandoz e Vitar; e Kuenzer (2001, 2006, 2007), que discutem os 

direcionamentos educativos e suas relações com o mundo do trabalho, com vistas a dar conta 

do que se coloca como fundamental na formação básica para os jovens prestes a ingressar ou 

ingressantes na esfera profissional.  

Ao falar de uma formação para os jovens, sentimos a necessidade de abrir a discussão 

sobre essa fase da vida humana tendo por base os estudos de Bock, Furtado e Teixeira; 
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Carrano; e Vitar et al (1999, 2003, 2006), por perceber que o entendimento acerca da 

juventude é de grande relevância na organização e estruturação do Ensino Médio e aos fazeres 

docentes. Para discorrer sobre a prática docente recorreu-se à Sacristán e Pérez Gómez; 

Candau; Veiga; Santos, (2000, 2003, 2004, 2007). Por esse prisma, aborda-se a formação 

docente continuada como requisito indispensável à recorrência dos debates sobre os temas e 

problemas pertinentes à educação. Assim, apelou-se para os estudos de Nóvoa; Gauthier; 

Freire; Sacristán e Pérez Gómez ; Ramalho, Nuñez e Gauthier; e Tardiff (1995, 1998, 1999, 

2000, 2003, 2006). 

No terceiro capítulo, discutir-se-á o enfoque cultural da Matemática, possíveis 

desdobramentos no ensino escolar e o papel deste ensino no contexto atual com base em 

autores como Oliveras; Struik; Bishop; Wilder; D’Ambrosio; Santos (1996, 1998, 1998, 1999, 

2006, 2007) analisando se ela está atingindo ou não os objetivos propostos pelos documentos 

oficiais, ou seja, preparando os jovens para o convívio social e profissional nos espaços 

público e privado. 

As ações praticadas pelos professores de Matemática serão o foco do quarto 

capítulo, buscando compreender como eles se organizam em termos de conteúdos, fazeres e 

formação continuada, com vistas a atender seus alunos no Ensino Médio. 

Por último, à guisa de conclusão, serão tecidas reflexões sobre como encontram-se 

os fazeres dos professores de Matemática na escola pública e na escola privada, os problemas 

encontrados e como estes repercutem na formação dos jovens que estão freqüentando o 

Ensino Médio. 
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2. ENSINO MÉDIO NO BRASIL: EDUCAÇÃO PARA OS JOVENS, EDUCAÇÃO 

PARA O TRABALHO 
 

 

A elaboração de leis em geral e, especificamente, às que se relacionam com a 

educação, é precedida por um período de discussões, estudos e negociações entre políticos, 

estudiosos da educação e de outros representantes ligados ao setor produtivo (PEREIRA; 

TEIXEIRA, 1998). São apontadas, nesse momento, as tendências que perpassam o panorama 

político, econômico e social mundial, ditadas pelos países desenvolvidos. Estas tendências 

irão atuar como indicadores, no que se refere às condições necessárias no âmbito do 

conhecimento, para a adequação do setor educacional às mudanças que implicam, sobretudo, 

em desenvolvimento econômico.    

 

As políticas – como qualquer outra prática social – são “objetos 
significativos” (grifos originais) que tentam fixar o sentido outorgado à 
educação em um dado momento. Considerando que a definição das questões 
a atender e os modos de resolução propostos não são algo neutro e 
independente das relações de poder, o campo no qual se fazem as políticas é 
um cenário de agentes mobilizados com uma diversidade de valores e 
interpretações, fonte de disputas e tensões.  (ALMANDOZ; VITAR, 2006, p. 
15) 

 

Todo esse processo demanda tempo e permite que, por vezes, algumas mudanças 

sejam executadas antes mesmo da promulgação das leis. Isso ocorre pela necessidade de 

adequação cada vez mais rápida às transformações tecnológicas que estão acontecendo de 

forma quase instantânea e que vão mudando a configuração das relações pessoais e de 

trabalho. Esse quadro é visto, principalmente, nas escolas privadas porque os trâmites 

burocráticos acontecem de forma mais célere em função da concorrência no mercado. 

O processo que implicaria a reforma do Ensino Médio brasileiro foi iniciado a partir 

da promulgação da Constituição de 1988, na qual é enfatizada a necessidade de ter os 

conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, aprofundados e consolidados no Ensino 

Médio. O texto constitucional orienta também que a aprendizagem seja contínua, com vistas à 

adaptação e flexibilidade a cada nova situação; que se propicie o desenvolvimento do 

pensamento autônomo e criativo e a compreensão do processo produtivo a partir de 

conhecimentos tecnológicos e científicos para uma práxis.  

Esses aspectos de que trata a Constituição, vinham imbuídos das mudanças nos 

cenários mundial e nacional, resultantes dos avanços científicos e tecnológicos que 
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impulsionaram o surgimento de novas técnicas e materiais, o que veio requerer uma maior 

consonância entre o Ensino Médio e o trabalho.  

Mesmo reconhecendo-se que a Lei 5.692/71, que deliberava sobre a educação no 

Brasil, já não respondia às expectativas postas ao campo educacional, houve grande lentidão 

na tramitação de uma nova lei que organizasse a educação brasileira de acordo com o que se 

colocava na carta constitucional. Na verdade, 8 (oito) anos se passaram entre a promulgação 

da Constituição e a concretização do que seria chamada de Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB. Tal demora, inclusive, levou o MEC, junto aos estados e 

municípios, a elaborar o Plano Decenal da Educação para Todos: 1993-2003 e Linhas 

Programáticas da Educação Brasileira. 

Em 1996, finalmente foi decretada a LDB Lei n.º 9.394. Alguns a consideraram 

generalista em sua quase totalidade e eivada de fragilidades nas suas definições e conceitos. 

Mas apesar das limitações, trouxe uma opção conceitual que projetou uma nova dimensão à 

formação do homem e um novo olhar sobre a relação entre educação e trabalho  (PEREIRA; 

TEIXEIRA, 1998).  

Em seu Art. 1º, parágrafo 2º, a LDB demonstra que a educação escolar, onde se 

inclui o Ensino Médio, “deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social”, 

diferentemente da lei anterior que estabelecia preparar os alunos do Ensino Médio das escolas 

públicas para ocupações pré-definidas13. Em consonância com o Art. 1º, o Art. 35º, inciso II, 

propõe como uma das finalidades deste nível de ensino “(...) a preparação básica para o 

trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se 

adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores” 

(BRASIL, 1999 p. 61). 

Esse artigo traz em seu bojo a preocupação de descartar a idéia de que se devia 

preparar o aluno para um posto de trabalho e substituí-la por uma em que “(...) sejam 

concebidas áreas ocupacionais nas quais o trabalhador, dotado dos conceitos, conhecimentos, 

habilidades e atitudes básicos, organizadores dessas áreas, possa transitar por diversas 

funções, conforme o exigirem as mudanças” (SILVA, 1998 p.239).   

Tem-se, assim, uma Lei que procurou demonstrar educação e trabalho como 

indissolúveis, logo esse preparo não deve restringir-se à educação profissional, ampliando as 

possibilidades de organização curricular das escolas para a formação de seus alunos. Sabendo-

                                                            

13  Conforme a Lei 5.692/71, as escolas procederiam aos cursos profissionalizantes conforme as demandas profissionais da 
região onde se localizassem. A esse respeito ver Romanelli (1987).  
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se da evolução constante no mundo do trabalho, torna-se necessário construir os 

conhecimentos específicos em sólidas bases de conhecimento científico e tecnológico que 

possam ser utilizados no âmbito profissional. 

Essa forma de abordar tal relação mostra-se pertinente, porque: 

  

A educação escolar e o mundo do trabalho não são coisas paralelas, e devem 
guardar ralação de íntima dependência. Note-se, ainda, que não se fala em 
mercado de trabalho, mas sim em mundo do trabalho (), já prenunciando o 
espírito da lei que será de permitir maior liberdade à escola quanto à forma 
pela qual se vinculará a esse mesmo mundo do trabalho (SILVA, 1998 
p.237, grifo do autor).    

 

Assim, por ser o nível que atende aos jovens prestes a ingressar no mundo do 

trabalho ou que já fazem parte dele, recai sobre o Ensino Médio a responsabilidade de 

promover a articulação entre educação e trabalho. Mas agora ela pode acontecer de forma 

genérica, diferente dos cursos profissionalizantes anteriores, requerendo assim uma “[...] 

formação geral, em oposição à formação específica; o desenvolvimento de capacidades de 

pesquisar, buscar informações, analisá-las e selecioná-las; a capacidade de aprender, criar, 

formular [...]” (BRASIL, 1999 p.14). 

O texto constitucional que preceituou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - LDB, que depois viria, por sua vez, orientar os PCNEM e as DCNEM, contemplou 

alguns itens que são de ordem estrutural e demonstram o que deve ser atribuído em relação à 

formação dos jovens, embora não haja em tais documentos aprofundamento do tema 

juventude, do que é ser jovem e suas intercorrências. No entanto, é inegável que se direciona 

para a construção de uma base de conhecimento mais ampla pelos jovens. 

Tal base contempla, por sua vez, aspectos considerados pertinentes e coerentes para a 

construção e manutenção de valores imprescindíveis à formação dos jovens. Na LDB são 

colocados os princípios estéticos, políticos e éticos.  Esses princípios organizam-se por meio da 

estética da sensibilidade, política da igualdade e ética da identidade.  

A estética da sensibilidade vem em substituição às padronizações e ações repetitivas 

tão presentes desde o período das revoluções industriais, buscando estimular o potencial 

heurístico, criativo e afetivo dos jovens, no sentido de forjar identidades que possam lidar com 

inquietações, incertezas e a diversidade cultural. Procura-se resgatar também o sutil, o delicado 

e o belo, num momento em que as estruturas modificam-se em substituição da mecanização 

pela micro-informatização. 

A política da igualdade deve ser observada e praticada para que na vida do aluno sejam 
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valorizados e reconhecidos os direitos humanos, bem como o exercício da cidadania no que 

remete aos direitos e deveres. Com a rede de informações que hoje se urde a partir dos aparatos 

tecnológicos, as comparações entre as formas de vida das pessoas suscitam uma necessidade de 

equilíbrio quanto ao estudo, trabalho e lazer. Esse equilíbrio vai também de encontro ao 

preconceito e discriminação racial, sexista, de credo, entre outras. 

Em substituição à moralidade abstrata, a ética que foca apenas a honestidade e a 

lealdade com garantias de boa convivência, a ética da identidade se destina à construção da 

identidade em observância aos princípios estético e político, “pelo desenvolvimento da 

sensibilidade e reconhecimento do direito à igualdade” (BRASIL, 1999, p.115). A ética da 

identidade se consubstancia a partir da consciência de uma identidade própria e a do outro e 

tem como finalidade a constituição da autonomia. 

Esses princípios, no âmbito da escola, não deverão ser acolhidos apenas na 

organização curricular, nos conteúdos de ensino ou nas atividades executadas, mas também 

como atitude e em ações praticadas em conjunto pela comunidade escolar em todas as 

instâncias das instituições de ensino. Essas ações deverão promover o respeito ao outro, a 

solidariedade, a sensibilidade, a significação nas trocas entre alunos e professores, escola e 

comunidade, favorecendo a consecução da democracia.   

A partir desses princípios afirmados pela LDB, as DCNEM determinam os princípios 

pedagógicos que deverão ser estruturadores da gestão, do currículo e da prática pedagógica, 

atuando em complementaridade, que tratam de temas considerados indispensáveis para o 

ensino na atualidade, que possam proporcionar ao jovem uma visão mais ampla e coesa da 

realidade em que vive: identidade, diversidade, autonomia. 

Superar o caráter excludente e dual é o ponto de partida para que as escolas possam 

construir sua identidade. Perceber-se como instituição formadora de jovens, procedendo à 

valorização dessa etapa da vida a partir do reconhecimento de suas características constituídas 

histórica e socialmente, para que se diversifique. Essa diversificação deve se revelar na 

diferenciação de tratamento dado aos jovens do Ensino Médio, reconhecendo de onde partem 

seus alunos, possibilitando “[...] a todos um patamar comum nos pontos de chegada” 

(BRASIL, 1999 p. 121).  

Por isso faz-se necessária a autonomia, tanto dos órgãos que regulam regionalmente 

as instituições de ensino, quanto a das próprias instituições que, para o exercício da 

autonomia, deverão estar vinculadas a um projeto político-pedagógico. 

 Tal projeto não poderá, no entanto, exprimir-se apenas através da formalização de 

um registro por escrito, produzidos apenas para cumprir exigências, mas deve voltar-se para a 
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concretude de mobilizações da comunidade escolar para atingir fins comuns. Ou seja, o cerne 

dessa relação se consubstancia por ser através da autonomia que as escolas construirão sua 

proposta pedagógica, organizando-se a partir dos objetivos estabelecidos para atender às suas 

demandas, em função da sua clientela e do meio social onde se inserem especificamente;  não 

a partir de generalizações que, em busca de nivelamentos, ignoram as diferenças.   

Ainda de acordo com as DCNEM, falar em proposta pedagógica nestes termos vai 

remeter, por sua vez, a outros dois assuntos: interdisciplinaridade e contextualização. 

A interdisciplinaridade é abordada como o princípio através do qual as escolas 

poderão estabelecer as relações entre os conteúdos das disciplinas. Assim, os alunos percebem 

que todo conhecimento dialoga com outros conhecimentos, expandindo, complementando, 

questionando, negando ou ressaltando enfoques, minimizando as fragmentações. A 

organização das disciplinas, com suas contribuições específicas em torno de um problema 

real, permitirá aos alunos a ampliação da visão para que possam tecer suas análises, 

observações, críticas e fazerem intervenções. 

Quanto à contextualização, esta é considerada decisiva para a significação do 

conhecimento já que, pela situação em que este foi elaborado, dista da realidade do aluno, 

necessitando dessa forma que ocorra a transposição didática para aproximá-lo de situações 

por ele experienciadas.   

Em concordância com os discursos de que é necessária uma nova forma de 

abordagem em relação ao Ensino Médio, com vistas a dar conta das demandas proporcionadas 

pela dinamicidade das mudanças que ocorrem na atualidade, os PCNEM propõem que o 

currículo seja reorganizado por área de conhecimento objetivando que os conteúdos sejam 

desenvolvidos, a exemplo das DCNEM, “numa perspectiva de interdisciplinaridade e 

contextualização”. (BRASIL, 1999 p.18). 

Ao Ensino Médio são colocados, portanto, princípios e estratégias para que a 

aprendizagem dos alunos seja coerente com o andamento das modificações a que foram 

submetidos o mundo em geral, o espaço informacional e das relações pessoais. 

Assim, ainda de acordo com os PCN: 

 

Não há o que justifique memorizar conhecimentos que estão sendo 
superados ou cujo acesso é facilitado pela moderna tecnologia. O que se 
deseja é que os estudantes desenvolvam competências básicas que lhes 
permitam desenvolver a capacidade de continuar aprendendo (BRASIL, 
1999 p. 31). 
 

Segundo o Relatório para a UNESCO, cujas considerações foram incorporadas no 
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texto da LDB, o Ensino Médio é considerado uma etapa decisiva na vida das pessoas por 

acontecer nesse período o momento das escolhas que irão direcionar seu futuro a partir dos 

conhecimentos adquiridos e competências construídas que lhes permitirão conquistas pessoais 

e profissionais em sua vida como adulto. Dessa forma, o Ensino Médio deverá proceder de 

forma a considerar as distintas situações vividas pelos jovens que o levarão a atingir a 

maturidade, bem como os espaços econômicos e sociais de onde são oriundos. (DELORS, 

2001) 

Tornou-se necessário pensar em um novo currículo que possibilitasse aos alunos se 

desenvolverem frente a tais exigências. O novo currículo para o Ensino Médio, com vistas a 

ser concretizado em três aspectos que são “a vida em sociedade; atividade produtiva e 

experiência subjetiva” (BRASIL, 1999 p. 33), incorpora como sustentáculo as quatro 

aprendizagens apresentadas no Relatório para a UNESCO: aprender a conhecer, aprender a 

fazer, aprender a viver juntos, aprender a ser (DELORS, 2001). 

Aprender a conhecer pressupõe que os alunos adquiram uma base de conhecimentos 

mais gerais com possibilidade de adentrar em conhecimentos mais específicos de 

determinadas áreas. Considera o conhecimento como processual na medida em que por meio 

dele se pode compreender o mundo em toda sua complexidade, estabelecendo condições de 

comunicação em nível pessoal e profissional. A finalidade do conhecimento é também 

despertar o prazer pelas descobertas, pelo aprender, por compreender as coisas. Na medida em 

que o repertório de saberes aumenta, cresce também a compreensão sobre o mundo o que 

viabiliza o surgimento de novas buscas por respostas. Esse processo permite a apreensão do 

real com autonomia e capacidade de discernimento.  

Aprender a viver juntos significa conviver com o outro, conhecendo-o para a 

construção e gerência de projetos comuns, resolvendo os conflitos de forma responsável, 

solidária e participativa. 

Aprender a ser envolve o desenvolvimento das pessoas em sua totalidade, nos 

âmbitos da autonomia, da postura crítica, da ética, mas também no desenvolvimento de outras 

capacidades ligadas às aptidões que constituirão o percurso pessoal e profissional. 

Aprender a fazer refere-se às habilidades adquiridas para utilização prática dos 

saberes em situações que envolvam, sobretudo, o uso da ciência nas tecnologias e de ambas 

no convívio social.  

Tem-se assim um material de cunho legal e pedagógico erigido no sentido de 

subsidiar os processos formativos docentes e principalmente discentes, mas que apesar das 

intenções, as iniciativas realizadas parecem não ter sido suficientes para promover mudanças 
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significativas no Ensino Médio.  

Dessa forma, em 2001 foram estabelecidas novas metas para a educação através do 

Plano Nacional de Educação – PNE, com duração de 10 anos, buscando alcançar entre outros 

aspectos, a elevação do nível de escolaridade da população, melhorar a qualidade de ensino e 

ampliar o atendimento ao que até então havia ficado em espera: a educação infantil, o Ensino 

Médio e superior. 

Prevista para o período posterior de quatro anos, a reavaliação das metas do PNE 

colocou como foco principal quanto ao Ensino Médio “a garantia do acesso a todos aqueles 

que concluam o ensino fundamental em idade regular no prazo de três anos a partir do ano de 

sua promulgação” (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS 

EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2003)14.   

Apesar dessas iniciativas, o número de alunos que concluem o Ensino Fundamental é 

significativamente maior que o número de matrículas no nível médio de ensino15.  

Mediante tal quadro, o MEC estabeleceu, através da Secretaria de Educação Básica – 

SEB, algumas estratégias para ampliar e sanar alguns desses problemas. Dentre elas, o 

atendimento a todos os concluintes do Ensino Fundamental, entre 14 (catorze) e 16 

(dezesseis) anos, desde 2004. Nesse mesmo ano propôs a integração entre o Ensino Médio e o 

curso profissionalizante. Em 2005 encaminhou Proposta de Emenda à Constituição – PEC, 

aprovada e regulamentada em 2006, para substituição do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF pelo 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e dos profissionais da 

educação – FUNDEB, aumentando o espectro de ação do fundo que passou a englobar, desde 

a creche, até o Ensino Médio, atendendo aos profissionais da educação em geral e não apenas 

aos professores.  

Colocando em perspectiva, estando os documentos mencionados ainda em vigor 

direcionando os saberes e fazeres do Ensino Médio, cabe a este nível preparar os jovens para 

conviver com os outros, apreendendo os conteúdos que hoje são necessários para viver em 

sociedade e mais do que isso, que os alunos possam desenvolver a capacidade de não só 

apreender os conteúdos, mas de tornar essa capacidade perene, já que têm se acirrado as 
                                                            

14  Documento eletrônico sem paginação. 
15  Id., Ibid., 2003. Essa distorção há muito presente nas instituições de ensino, ocorre, ainda segundo o INEP, pela 
descontinuidade nos estudos ao final do fundamental, seja pela inserção do jovem no mercado de trabalho, seja pela procura 
de outra modalidade de ensino, como a Educação para Jovens e Adultos – EJA, ou mesmo pela falta de estrutura do sistema 
de ensino para acolher os alunos oriundos do fundamental. O último Censo Escolar (2006) mostra uma queda considerável 
nas matriculas do Ensino Médio. 
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transformações mundiais de caráter social e produtivo. Em suma, o Ensino Médio, parte 

integrante da educação básica, a qual todos devem ter direito, de acordo com a LDB, logra 

preparar os jovens para a vida cidadã e produtiva numa sociedade de constantes mudanças.  

No entanto, todas as orientações para o Ensino Médio contidas nos documentos que 

buscam seu redimensionamento e o reorientam, não deixam explícita uma discussão de suma 

importância em todo o processo de ensino-aprendizagem que é o desenvolvimento da 

criticidade do aluno. Ou seja, apesar de enfatizar a formação cidadã para os alunos, não traz o 

desenvolvimento de sua capacidade crítica como pré-requisito para atuar como cidadão.  

Aliás, a autonomia, a ética, a estética e todos os outros aspectos já mencionados 

como aqueles que devem fazer parte da formação dos alunos, são colocados por Freire (1996) 

como imprescindíveis não só à formação dos alunos, mas também dos professores. 

Obviamente, ele já havia percebido que os saberes que ajudam a construir nos alunos devem 

ser precedidos pelos saberes dos próprios docentes. 

A capacidade crítica, desenvolvida a partir da consciência do sujeito como ser 

histórico, é reiterada constantemente por aquele autor como requisito principal para se 

entenderem as forças que forjam as diferenças sociais, o que possibilitaria a participação 

cidadã e promoveria as mobilizações para as verdadeiras mudanças na sociedade. Nos 

documentos que organizam e orientam a educação brasileira, entretanto, esses aspectos não 

são sequer mencionados.  

Fala-se em conhecimentos que possam adequar os jovens à sociedade atual, mas não 

a criticá-la. Fala-se também que os jovens, ao chegar ao final do Ensino Médio, devem estar 

em patamares iguais, mas não se orienta para que seja compreendido o porquê de saírem de 

patamares diferentes. Tampouco é discutido quais fatores ideológicos estão na base que 

compõe a sociedade atual, como se esta fosse um fato consumado e aos jovens só restasse a 

condição de se ajustarem a ela, de acordo com a possibilidade de cada um.  

O texto constitucional, notadamente de cunho liberal, reafirma a possibilidade cada 

vez menor de ascensão aos cursos superiores por alunos das escolas públicas, quando em seu 

Capítulo III, Art. 208, inciso V, determina o “acesso aos níveis mais elevados do ensino, da 

pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um” (BRASIL, 2007)16.  

Apesar do que é posto nos documentos educacionais e reafirmado pelo relatório para 

a UNESCO de que deve ser desenvolvida no aluno do Ensino Médio a vontade de continuar 

                                                            

16  Documento eletrônico sem paginação. 
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estudando, a forma como o país se estrutura economicamente e de como organiza o ensino, 

impede que muitos alunos, principalmente os da escola pública, ingressem no ensino superior.  

Falar em capacidade de cada um num país onde existe tamanha desigualdade social, 

em que a procedência sócio-econômica das pessoas acaba condicionando suas possibilidades 

de acesso e tipo de educação que recebe é, para dizer o mínimo, suspeito. Também não são 

mencionadas as responsabilidades dos estabelecimentos escolares em dotar os alunos do 

conhecimento necessário para a continuidade dos estudos. 

Dessa forma, ao longo do tempo o espectro da educação escolar tem se mostrado 

incapaz de levar ao nível universitário todos os alunos que o desejarem, restringindo-se aos 

que conseguem fazê-lo.  

Contraditoriamente à propalada democratização do ensino e da orientação para que 

os professores reconheçam que todos são capazes, tanto o texto constitucional quanto o 

relatório para a UNESCO sugerem uma formação para o trabalho aos que não se considerem 

capazes de ingressar no Ensino Superior.   

 

Atualmente, os ensinos teóricos transmitidos no nível secundário servem, 
muitas vezes, sobretudo, para preparar os jovens para os estudos 
superiores, deixando à margem, mal equipados para o trabalho e para a 
vida, os que não têm sucesso, que abandonam ou que não encontram lugar 
no ensino superior. (DELORS, 2001 p. 136)  

 

Dessa forma, a integração proposta entre trabalho e Ensino Médio na educação para 

este século corrobora, apesar dos discursos, com uma formação de caráter instrumental que 

deve ser legada aos que não obtiverem sucesso escolar e por conseqüência não conseguirem 

ingressar nos cursos superiores. Apesar do que é dito quanto à superação do caráter dual do 

Ensino Médio, ele é reafirmado agora, não de maneira impositiva, mas como algo que deve 

ser reconhecido como necessário, dadas as poucas possibilidades dos alunos que não 

obtiveram sucesso escolar em alcançar o ensino superior.  

Nesse momento, o discurso se configura como incoerente quando estabelece que a 

educação deva ser de caráter genérico e permanente, dada a aceleração das mudanças e a 

variedade de exigências do mundo hoje, mas, ao mesmo tempo, afasta tal possibilidade pela 

falta de manutenção dos espaços escolares17, pela instrumentalização do ensino e pela entrada 

                                                            

17  De acordo com dados do INEP, o alto índice de alunos repetentes e evadidos consubstanciam a realidade do insucesso 
escolar de esfera pública. No filme “Pro dia nascer feliz”, produzido em 2004 em diversas escolas brasileiras (Nordeste e 
Sudeste), pode ser visualizada a precariedade das condições em que se encontra o ensino público: a falta de uma estrutura 
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dos alunos na vida profissional.  

Por esse prisma, os discursos por uma formação de âmbito generalista é recuperado: 

  
(...) não pela necessidade de propiciar uma visão coerente do mundo, ou por 
facilitar um desenvolvimento mais integral dos seres humanos, razões que 
seguem tendo sua validade, mas por seu valor polivalente na preparação para 
o mundo do trabalho (SACRISTÁN, 2000, p. 161) 

 

A realidade do número de vagas oferecidas pelas universidades públicas em relação 

ao número de alunos inscritos e a forma como se estruturam os exames vestibulares18 são 

outros pontos agravantes à continuidade dos estudos por alunos da rede privada, mas 

principalmente para os alunos da rede pública. De acordo com os professores pesquisados, na 

escola privada o volume de conteúdos que devem ser estudados no Ensino Médio também se 

configura como obstáculo ao acesso à universidade. Como pode-se ver: 

 

O sistema bota lá uma lista de conteúdos e a gente é obrigado a passar para o 
aluno tudo isso aí. (PROF. PAULO - Entrevista à autora em 06/12/2006) 
 

E ainda um outro professor: 

 

Se levar em conta o vestibular, o vestibular ele não tira nada. Inclusive 
naquelas reuniões do vestibular tem assuntos que não são cobrados há dez 
anos, mas eles não tiram do programa. (PROF. JOSÉ - Entrevista à autora 
em 07/12/2006) 

 

De acordo com o que foi relatado pelos sujeitos, esse último aspecto, por si só, já 

se constitui em fator de pressão. Nas escolas privadas, que orientam seus fazeres basicamente 

em função do que determina tal processo seletivo, a quantidade de conteúdos elencados leva 

os professores a “apertarem o passo” para que os alunos tenham acesso a todos, implicando 

que muitos desses conteúdos sejam vistos de forma superficial ou mesmo não dando tempo 

para que sejam retomados.  

 

Priorizam fechar o livro, bater a capa do livro e assuntos... assuntos passam 

                                                                                                                                                                                          

física adequada, professores desestimulados, alunos com problemas originados, sobretudo, pela sua condição social e que não 
encontram na escola um espaço acolhedor. Condições essas que são colaboradoras dos índices apontados pelo INEP. 
18  Pelos dados da Comissão Permanente do Vestibular da UFRN – COMPERVE, em 2006 foram mais de 20 mil candidatos 
inscritos concorrendo a pouco mais de 3 mil vagas. Além disso, o programa do vestibular é composto por todos os conteúdos 
da grade curricular do Ensino Médio (http://www.comperve.ufrn.br. Acesso em: 28 nov. 2007). 
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de qualquer jeito. São passados para o aluno e o aluno não fixa o assunto. 
Não dá tempo. (PROF. PAULO - Entrevista à autora em 06/12/2006) 
 

Na escola pública, uma professora relata a deficiência quanto à carga horária de 

matemática, ou seja, pouca quantidade de aulas em relação ao volume de conteúdos, o que, 

segundo ela, faz com que muitos deles não sejam ministrados. 

 

Não, 3 aulas por semana não dá tempo para nada. Fica sempre conteúdo sem 
dar. Matemática tem assunto demais, é conteúdo demais pra 3 aulas. (PROFª 
SÔNIA - Entrevista à autora em 23/10/2006) 

 

Para uma professora, a situação de defasagem de conteúdos na escola pública 

contribui fortemente para a falta de estímulo nos alunos em se submeterem ao vestibular por 

não se acharem preparados para competir por uma vaga.  

 

Eles se acham despreparados, preferem terminar e daí eles fazerem um 
cursinho pra depois fazer [vestibular], entendeu? Mas terminar e fazer? 
Muito difícil. (PROFª SÔNIA - Entrevista à autora em 23/10/2006) 
               

 Na escola privada, a defasagem de conteúdos não impede os alunos de se 

submeterem ao vestibular, mas implica em problemas quanto à aprendizagem dos assuntos 

ministrados.           

 

[...] dizem hoje que o professor não é obrigado a bater a capa do livro. 
Dizem. Mas na prática é diferente. Na prática, o ensino fundamental sofre 
mais que o Médio, que aí o professor realmente bate a capa do livro e 
conteúdos como a gente tem falado aí, irrelevantes, tem entrado no meio, 
tiram a prioridade, muitas vezes deixa de ser vista, bem vista, a prioridade e 
o aluno chega no Ensino Médio com isso aí mal formado. Por isso, os alunos 
eu creio que eles têm chegado no Ensino Médio com tanta dificuldade. 
(PROF. PAULO - Entrevista à autora em 06/12/2006) 

   

Existem, portanto, as grandes lacunas em termos de conhecimentos que vão se 

acumulando ao longo da vida escolar dos alunos das escolas públicas e privadas, propiciadas 

pelos motivos mais diversos como, por exemplo, o pouco tempo para estudo em relação à 

quantidade de conteúdos, inserção no mercado de trabalho, progressão automática, 

desinteresse dos próprios alunos, falta de preparo docente. 

 

Quando chega no 2º grau eles não pegam, não desenvolvem direitinho. Acho 
que é desde lá de trás, que vem essa falta assim. Eles já chegam com falta de 
interesse. A base anterior deficiente. (PROFª ROSA - Entrevista à autora em 
18/10/2006)  
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Sobre o tempo na escola, Sacristán (2000, p. 282) afirma que ele “[...] é sempre 

insuficiente frente uma cultura ampla que está submetida a um crescimento exponencial dos 

conhecimentos”. Perante este fato, pode-se optar, de acordo com esse autor, entre dois 

procedimentos:  

 

[...] tratar de um modo superficial muitos aspectos, progredindo, aparentemente, 
com rapidez por programas sobrecarregados, ou deter-se em alguns deles que sejam 
essenciais e formativos, para dar oportunidade para que os alunos/as gostem de algo 
que entendem mais porque captam-no melhor em todas as suas facetas, tendo-se 
oportunidade de realizar diversas atividades.  

 

Todos esses fatores voltam-se enfaticamente para a necessidade de formação do 

jovem, a partir dos objetivos sobre os quais já se discorreu e da formação docente para a 

consecução de tais objetivos. 

 Embora toda documentação pertinente ao Ensino Médio reconheça a importância 

dos conhecimentos docentes sobre os determinantes sociais, históricos e psicológicos que 

perpassam a vida dos alunos, acaba por não demonstrar que dimensiona adequadamente o 

entendimento sobre o ser [verbo] jovem, sobre o período que compreende a juventude como 

categoria historicamente construída e, conseqüentemente, de como isso vai se revelar na 

postura juvenil. Os documentos que organizam e orientam a educação brasileira abordam esta 

questão de forma parcial, sucinta e meramente formal.  

Por isso, é de muita relevância que a formação docente inicial e continuada aconteça 

com base na apropriação dos saberes inerentes à profissão docente, mas que não se restrinja 

aos conteúdos específicos. Estes precisam vir acompanhados, entre outros, dos saberes sobre 

as fases de desenvolvimento dos alunos no nível de ensino em que irão atuar, oferecendo 

subsídios para estabelecer prioridades e ações didáticas. 

Para além do que expõem os organismos internacionais e nacionais, buscou-se ir 

além da reprodução desses discursos, ampliando a discussão sobre a categoria à qual se 

destina a formação proposta para o Ensino Médio: as práticas pedagógicas e sua relação com 

a formação continuada dos profissionais docentes com vistas a serem mediadores no processo 

ensino-aprendizagem do nível médio. 

 

 

2.1 JUVENTUDE E EDUCAÇÃO: NOTAS DE UMA RELAÇÃO 

 

Os documentos que buscam orientar a educação para a contemporaneidade aos quais já se fez 
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referência, concordam que, para ser desenvolvido o projeto de um novo Ensino Médio, deve 

ser colocado em evidência o protagonismo juvenil, pois “[...] a reforma proposta incentiva um 

certo tipo de autonomia gestionária que deve privilegiar a participação dos alunos, de suas 

famílias e da comunidade. (ZIBAS; FERRETI;TARTUCE, 2006, p. 87) 

Segundo tais autores, o protagonismo é abordado na literatura pertinente em 

grande parte imbricado com a participação ou mesmo de forma sinônima. Há que se ter, no 

entanto, cautela na utilização do termo e em assumir o que se coloca nas LDB, DCNEM, 

PCNEM, pois ainda de acordo com esses autores, a forma como é colocada a participação dos 

jovens subentende uma ação homogênea e de certa forma despolitizada que remete o 

protagonismo a algo “[...] fortemente ligado a ações de caráter social, próprias de instituições 

da sociedade civil, principalmente as envolvidas com a pobreza”19, ou seja, a forma como é 

tratado o protagonismo juvenil pode acabar por assumir um caráter assistencialista.  

 

Na sociedade mais ampla, o discurso do protagonismo pode contribuir para 
uma ação social mais solidária, (...) mas também pode culpar apenas os 
indivíduos por suas dificuldades de sobrevivência, pela sua má qualidade de 
vida e até pelo insucesso da superação da segmentação social, em um 
processo de despolitização das questões sociais. Um exemplo atualmente 
muito visível (...) diz respeito aos processos de inserção e manutenção no 
mercado de trabalho, quando a responsabilidade é deslocada para os 
indivíduos.20  

 

Controvérsias à parte, não se pode perder de vista que a discussão trazida sobre a 

abertura de espaços escolares para a participação autônoma e concreta dos jovens é pertinente 

e necessária para a construção e fortalecimento da cidadania. Urge que se desenvolvam ações 

que “exijam conhecimento de conteúdos curriculares tradicionais e, concomitantemente, 

desafiem os jovens a compreenderem o substrato social, político, econômico e cultural dos 

problemas propostos”21. Por sua natureza, o conhecimento resultante de tal relação repercutirá 

decisivamente na futura trajetória profissional e pessoal dos alunos.    

Falar em protagonismo juvenil leva à reflexão sobre o entendimento do que é ser 

jovem atualmente, do que é adolescer. Na sociedade atual, costuma-se comumente atribuir à 

palavra “adolescência” problemas enfrentados pelos jovens dentro de uma determinada faixa 

de idade que vai desde a puberdade até o início da fase adulta. 

                                                            

19  Ibid., 2006, p 96 
20 Ibid., 2006, p. 102 
21 Ibid., 2006, p. 103 
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Para Bock, Furtado e Teixeira (1999) os termos adolescência e juventude não 

possuem definição concisa. Isso ocorre em função de que a adolescência não é considerada 

uma fase proveniente do desenvolvimento humano, mas decorrente da forma socioeconômica 

como se organiza a sociedade. Ou seja, a fase que corresponde à adolescência na sociedade 

industrial corresponde ao período em que se é preparado para a inserção no mundo adulto. 

Logo, todas as características apresentadas pelos membros da sociedade nesse período serão 

historicamente construídas e não naturalmente desenvolvidas. Tanto que em outras 

comunidades, com outros tipos de organização e interesses, o comportamento dos indivíduos 

pode ser divergente nessa fase da vida. 

 Nas sociedades industriais, os adolescentes não passam por processos iguais, já 

que alguns têm sua preparação para vida adulta abreviada, adentrando de forma prematura o 

campo profissional, enquanto outros só se consideram preparados após conclusão dos estudos 

superiores ou mesmo depois da pós-graduação.  Percebe-se, então, que a flexibilidade 

atribuída ao período relacionado à juventude e aos adolescentes, configura-se como fator 

preponderante para a inconclusão desses termos.  

Para Carrano (2003), não é raro que se defina juventude através de critérios que 

associam idade com maturidade psicológica, embora fosse mais adequado que se 

compreendesse a juventude em sua complexidade que se diferencia pelas variadas maneiras 

de existir ao longo do tempo e nos diversos espaços sociais. 

A ambivalência não se restringe apenas aos termos usados para designar juventude e 

adolescência. Ela também se faz presente aos próprios jovens nessa fase de preparação para a 

vida adulta. Isso ocorre, sobretudo, devido a conflitos relacionados aos valores que são 

adquiridos na família em confrontação com os valores dos grupos de que eles começam a 

fazer parte. 

Tal conflito pode desencadear, por sua vez, um sentimento oscilante entre querer 

buscar novas experiências e o medo pelo que não conhece. Em busca de auto-afirmação, 

surgem no jovem a necessidade de símbolos e a constituição de grupo de pares. Esse aspecto é 

bastante explorado em nossa sociedade, principalmente pelo mercado de consumo, que pode 

levar através do bombardeio via mídia, se não houver intervenções, à valorização do ter em 

detrimento do ser, ao consumo de drogas lícitas ou ilícitas e incitar à violência. A alienação é 

um dos desdobramentos de tal conduta. Contudo “suas condições intelectuais permitem-lhe 

enfrentar esta etapa com criatividade, seus afetos dão-lhe a agressividade necessária para o 

questionamento e a oposição, seus pares dão-lhe certeza de que ele está certo”. (BOCK; 

FURTADO; TEIXEIRA, 1999 p. 302)  
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No Brasil, responde-se civilmente a partir dos 21 (vinte e um) anos e a maioridade 

penal ocorre aos 18 (dezoito) anos, embora já se discuta sobre reduzí-la para a idade de 16 

(dezesseis) anos. Apesar disso, vê-se freqüentemente ser atribuída aos jovens dessa idade 

pouca maturidade, muita infantilidade e irresponsabilidade, o que reforça o sentimento de 

ambigüidade.   

A preocupação das sociedades de se tornarem inviáveis com o embargo ao 

desenvolvimento dos jovens é o que impulsiona, em grande parte, a preocupação com a 

juventude. Dessa maneira, “sobre essa juventude ameaçada se deposita também as esperanças 

da renovação, muitas vezes se idealizando uma natural capacidade dos jovens para a 

transformação e mudanças.” (CARRANO 2003, p. 12, grifo do autor), 

Nos últimos anos, a discussão sobre o tema da juventude vem sendo ampliada dentro 

das esferas governamentais. Em 2005, foi criada no Brasil, a princípio através de medida 

provisória, posteriormente transformada em lei (Lei 11.129/05), a Secretaria Nacional de 

Juventude – SNJ. Vinculada à Secretaria-Geral da Presidência da República, responsabiliza-se 

pela articulação entre os programas e projetos que se destinam aos jovens na faixa etária 

compreendida entre 15 e 29 anos. Além da coordenação do Programa Nacional de Inclusão de 

Jovens (ProJovem), faz parte de suas atribuições a elaboração de políticas nos âmbitos 

municipal, estadual e federal a partir de sua interação com outros poderes, abrindo 

possibilidades da participação juvenil.  

Todo o exposto vem corroborar o entendimento de que os saberes sobre as 

intercorrências na fase da juventude parecem condição essencial para o trabalho dos docente 

no Ensino Médio, possibilitando-lhes estabelecer objetivos e nortear suas ações, organizando 

as estratégias para um ensino que leve a uma formação, que se coadune com as exigências 

desse novo século.  

Isso vai requerer ao professor, a exemplo do que é estabelecido como princípio 

educacional para o futuro, uma formação permanente. O caráter perene dos processos 

educativos precisa ser incorporado por esses profissionais oferecendo-lhes condições de 

refletir sobre seus fazeres, reorientando-os sempre que considerarem necessário.   

 

 

 

2.2 A dimensão da prática pedagógica: o real e o desejado 

 

Falar em dimensão da prática pedagógica implica entender as concepções de 
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ensino e aprendizagem que a ela estão subjacentes e que norteiam seus percursos, embora 

nem sempre os docentes percebam, reconheçam ou assumam isso.  

Conhecer as teorias educacionais e seus dispositivos pedagógicos, considerando 

suas possíveis decorrências em determinada postura profissional e as práticas que elas 

orientam, é de enorme contribuição para que se possam atender aos objetivos de cada escola 

quanto à formação de seus alunos. Para Tardiff (2006, p. 119) “quer queira quer não, todo 

professor, ao escolher ou privilegiar determinados procedimentos para atingir seus objetivos 

em relação aos alunos, assume uma pedagogia, ou seja, uma teoria de ensino aprendizagem”. 

Despojada de neutralidade, qualquer teoria exprime ideologias fecundas de seus 

períodos históricos, bem como as tensões e antagonismos sociais. Assim, também não é 

neutro o trabalho escolar. 

Com limites difusos e características de difícil enquadramento, possivelmente 

encontradas nas interseções de uma com as outras, Pérez Gómez (2000) assinala quatro 

perspectivas que são orientadoras da formação e da prática pedagógica: Acadêmica; técnica; 

prática e de reconstrução social. Embora de maneira resumida, organizou-se o quadro abaixo 

para uma melhor visualização do que é proposto pelo autor. 

 

PERSPECTIVA 
ACADÊMICA 

PERSPECTIVA 
TÉCNICA 

PERSPECTIVA 
PRÁTICA 

PERSPECTIVA 
RECONSTRUÇÃO 
SOCIAL 

Concepção de ensino 
como transmissão de 
conhecimentos 

Concepção de ensino 
como uma ciência 
aplicada; enfoque na 
qualidade e eficiência. 

Concepção de ensino como 
atividade complexa com 
resultados em grande parte 
conflituosos e 
imprevisíveis. 

Concepção de ensino: Como 
atividade crítica, como 
prática social plena de 
opções de caráter ético 

Concepção do docente 
como  especialista 

Concepção do docente 
como  técnico 

Concepção do docente 
como artesão, artista ou 
profissional clínico. 

Concepção do docente 
como profissional autônomo 
que reflete criticamente 
sobre a prática cotidiana. 

Concepção de formação 
vinculada ao domínio 
dos conteúdos a 
transmitir 

Concepção de formação 
como preparação no 
domínio de técnicas que 
deverão ser aplicadas 

Concepção de formação 
baseada na aprendizagem 
da prática, para a prática e a 
partir da prática. 

Concepção de formação a 
partir de proposta ética, de 
igualdade e emancipação 
social aliada a coerência 
entre princípios, 
intencionalidades e 
procediementos educativos 
democráticos  

Figura 1: Perspectivas orientadoras da formação e da prática pedagógica (Cf. Pérez Gómez, 2000) 

 

Partindo da perspectiva da reconstrução social, considera-se que esta se coaduna 

com o pensamento da autora sobre a educação com base cultural, elencam-se três aspectos 

que tangem aos processos educativos, mais especificamente aos que ocorrem dentro da 

instituição escolar, por considerá-los pertinentes a este estudo, através dos quais a prática 
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docente se constitui em istmo:  

- a existência de um projeto político-pedagógico que esteja em ação – a existência de projeto 

que seja resultado de um trabalho coletivo da escola vai deliberar sobre o seu currículo e 

formas de pô-lo em ação, considerando o espaço sócio cultural onde a escola está imersa. O 

projeto também norteará as relações estabelecidas no ambiente escolar entre funcionários, 

alunos e pais; 

- comprometimento do grupo administrador da escola: elaboração e execução de projetos, 

possibilitando a participação da comunidade escolar nas decisões tomadas; desenvolvimento 

das políticas de formação para que as escolas acirrem seus processos formativos contínuos e 

articulem a presença e a orientação das coordenações pedagógicas para dar subsídios às 

questões que envolvem os conhecimentos e ações educacionais.  

- políticas de formação na escola: mobilização de seus profissionais, promovendo momentos 

de estudos e discussões (com todo o grupo e por área de conhecimentos) e estímulo e apoio à 

formação docente ao nível de pós-graduação. A troca de experiências, o confronto de idéias e 

a leitura solitária ou grupal de textos, podem desvendar caminhos para as mudanças 

necessárias nas práticas individuais e coletivas na escola; 

Este último aspecto é pertinente, sobretudo, porque, quando se fala em educação 

pelo ângulo docente, parece ser sempre unidirecionalmente, no sentido professor – aluno.  

Para Veiga (2004), a dicotomização ocorrida nas dimensões ensinar e aprender 

fragilizou o processo didático, o que resultou na divisão de funções: ao professor cabe 

ensinar; ao aluno, aprender.  

Outro desdobramento da divisão entre ensinar e aprender é a separação fazendo 

entre:  

 

(...) método (forma) e conteúdo, ora privilegiando um, ora outro, ao invés de encará-
los em sua unidade especialmente pelo fato de que a tendência mais freqüentemente 
observada é a supervalorização da forma em detrimento do conteúdo(...) 
(CANDAU, 2003, p. 98). 

 

Contrariamente ao que propõe a autora, nas falas dos professores, sujeitos da 

pesquisa, percebeu-se que a separação entre conteúdos e formas de ensinar é verdadeira, mas 

a preponderância no Ensino Médio é do conteúdo em detrimento de tudo o mais.  

Sob essa perspectiva, “não é possível que o processo ocorra de forma relacional”. 

(VEIGA, 2004, p. 13).  Sendo assim, o aluno aparece apenas como coadjuvante e não como 

um dos sujeitos implicados no processo educativo.  
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Pensar o ensino e a aprendizagem de forma relacional envolve que o professor 

assuma como sua responsabilidade tanto o desenvolvimento de saberes pelos alunos, quanto a 

responsabilidade sobre seu próprio saber-fazer. Ou seja, em sua relação com os alunos no 

processo de apreensão de conhecimentos é possibilitado ao professor repensar sua prática e 

também aprender nesse processo.  

Nem sempre o professor se dá conta de que o que ele espera em relação ao aluno 

deve vir precedido do que se espera dele em relação a ele mesmo. Em outras palavras, os 

professores querem que os alunos estudem bastante, levem a sério seus estudos e que 

continuem estudando, mas a postura assumida por muitos docentes é a de que o que aprendeu 

na graduação lhe é suficiente para dar aulas. Afinal, não se precisa muito aprofundamento na 

medida em que seus conhecimentos estarão sempre além dos que os alunos possam vir a 

adquirir. Como aponta Tardiff (2006, p. 121), há alguns professores “que acreditam que basta 

entrar numa sala de aula e abrir a boca para saber ensinar, como se houvesse uma espécie de 

causalidade mágica entre ensinar e fazer aprender”. 

O que os professores preconizam aos alunos nem sempre é seguido por eles 

mesmos quanto à realização constante de estudos. Muitos vêem a graduação sob o prisma da 

terminalidade, fazendo surgir nesse momento um grande descompasso em sua formação e 

urdindo-se o pseudo-ensino.  

Se forem pensadas a atualidade e a evolução mundial em todo o seu conjunto, 

poderá ser percebido que “os professores, como, aliás, os membros de outras profissões, 

devem começar a admitir que a sua formação inicial não lhes basta para o resto da vida: 

precisam atualizar e aperfeiçoar os seus conhecimentos e técnicas, ao longo de toda a vida”  

porque precisa haver “o equilíbrio entre a competência na disciplina ensinada e a competência 

pedagógica”. (DELORS, 2001, 161-162)  

Muitas vezes se age dessa ou daquela maneira na docência, sempre atribuindo os 

fazeres ao que já viu ser feito, aprendeu com alguém, temeu ou admirou em algum professor 

durante a vida escolar, assumindo-o como modelo. 

O que preocupa, nesse caso, é que temor e admiração às vezes andam juntos na 

forma daquele professor que, de tão rigoroso, acaba por despertar tais sentimentos por parte 

dos alunos e dos outros professores, construindo um referencial de docente seguido por 

muitos. A prática pedagógica perde, então, a capacidade inventiva para se apresentar apenas 

como imitativa e, vale dizer, nem sempre uma imitação de boa qualidade. Assim são 

reproduzidos ao longo do tempo, alguns fazeres que acabam provocando seu próprio 

engessamento. Esse tipo de prática docente é de fácil disseminação por não requerer maiores 
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reflexões ou demandar grandes esforços dos professores. 

 

Assim acontece quando um professor/a se conforma em manter a ordem e a 
disciplina na aula e seguir a sequencia do programa de ensino, sem chegar a 
compreender os fenômenos complexos da aprendizagem que acontecem 
subterraneamente no grupo e em cada um de seus membros. (PÉREZ GÓMEZ, 
2000, p. 362) 

 

Entretanto, são os desdobramentos de refletir continuamente sobre a escola e 

sobre a prática pedagógica que poderão ir sendo gradualmente incorporados a essa prática, 

redirecionando-a e redimensionando-a. 

Estar sempre refletindo sobre o processo ensino/aprendizagem deve levar em 

consideração que ensinar não é uma atividade como outra qualquer; implica fazer escolhas 

que envolvem sempre outras pessoas. No caso dos professores, são escolhas que dependem de 

suas experiências, “(...) de seus conhecimentos, convicções e crenças, de seu compromisso 

com o que fazem, de suas representações a respeito dos alunos e, evidentemente, dos próprios 

alunos”. (TARDIFF, 2006, p. 132) 

Assim, não se pode fazer isoladamente a referência à prática pedagógica, mas 

como uma ação plural que envolve vários caracteres, como o conhecimento específico 

(conteúdos de ensino), escolha de material didático adequado (livros, filmes, músicas, 

informática), estratégias de ensino (projetos, pesquisas, avaliações), afetividade, ética (pessoal 

e profissional), criatividade (dimensão heurística e artística) e envolvimento com os demais 

segmentos da comunidade escolar. Como afirma Delors (2001, p. 163), “quando os 

professores fazem parte da coletividade em que ensinam o seu compromisso é mais claro. 

Estão mais sensibilizados pelas necessidades dessa mesma coletividade e, até, para 

trabalharem na realização dos seus objetivos”. 

Para Sacristán (2000), nunca foram tão numerosas as técnicas que envolvem a 

comunicação e a divulgação de meios de expressar idéias, nem estes nunca foram tão rápidos. 

No ambiente escolar, no entanto, os recursos não são usados com a fluidez que poderiam. Isso 

acontece porque o uso dos materiais está ligado à perspectiva educativa assumida pela escola 

que vai orientar a forma como organiza suas atividades.   

Esse estado de coisas vai remeter novamente ao posicionamento escolar sobre a 

prática pedagógica que deverá, mais uma vez, ser alvo de reflexões, de forma processual, 

reafirmando sua inter-relação com os saberes docentes e a formação continuada, conforme 

nos mostra a figura a seguir: 
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Figura 1: Perspectiva educativa para a mobilização de saberes e práticas. 
Fonte: A autora – 2008 (baseada nas obras de TARDIFF, 2006; GAUTHIER, 1998;  
RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2003; PÉREZ GÓMEZ, 2000ª) 

 

 

Ter um nível de ensino de acordo com o que se propõe nas esferas documentais 

para uma educação do futuro torna imprescindível sair dos discursos em prol de ações que, 

por sua intencionalidade, clareza e seriedade, possam efetuar as mudanças necessárias ao 

ensino. Para serem operacionalizadas, as mudanças vão precisar se fazerem acompanhar de 

procedimentos adequados às finalidades estipuladas por elas.                
Dada tal relação, a formação docente inicial e continuada é apontada pelos órgãos 

nacionais e internacionais, que deliberam sobre educação, como ponto-chave no que tange às 

reformas educacionais, por se constituirem espaço privilegiado de reflexão e aprofundamento 

de saberes e fazeres docentes.  

 

 

 

2.3  Por uma formação docente, por uma formação para os jovens. 

 

 Analisando a evolução dos currículos da formação docente, Nóvoa (1999) 

afirma que este vem oscilando entre três enfoques: o metodológico, que prioriza as técnicas e 

métodos; o disciplinar, concentrado nos saberes de uma área específica; o científico, 

referenciado pelas ciências da educação de forma autônoma, ou emolduradas por outras 

ciências humanas e sociais. 

A visão do professor como detentor de conhecimentos científicos desenvolvidos 

pela humanidade e acumulado ao longo do tempo não é rara e demonstra ser resultante de 

Práticas Pedagógicas
(procedimentos:  

Formação Continuada

(pós‐graduação, 
capacitações, atualizações, 
estudos individualizados)

Saberes Docentes 
(Conhecimentos 

específicos e pedagógicos)
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uma formação a partir de currículo de enfoque metodológico. Esse professor transmite o 

conteúdo para os alunos de forma clara, organizada, vertical e depois afere, através de 

instrumentos avaliativos, se os alunos conseguiram assimilar tais conteúdos. Aliás, pode-se 

dizer que muitos professores, encontrados nas trajetórias acadêmicas, se enquadram nessa 

descrição. 

Tal postura, segundo Pérez Gómez (1998), é originária da formação do professor 

numa perspectiva acadêmica com enfoque enciclopédico, atuando a partir de uma concepção 

de ensino como transmissão de conteúdos e da aprendizagem como acumulação de 

conhecimentos. Por isso, “dentro desse enfoque, confunde-se o docente como especialista nas 

diferentes disciplinas (...) dando-se pouca importância tanto à formação didática da própria 

disciplina quanto à formação pedagógica do docente” (Ibid., p. 354-355).  

Ainda segundo o mesmo autor, “a concepção e formação do professor/a do Ensino 

Médio ainda é, em nosso país, um exemplo evidente, na prática, das características desse 

enfoque” (Ibid., p. 355).  

 No intuito de tentar a reversão desse tipo de enfoque deve-se:  

 

(...) colocar em questão a formação tradicional dos educadores, 
concebida fundamentalmente como desvinculada da situação político-
social e cultural do país, visualizando o profissional de educação 
exclusivamente como um “especialista de conteúdo”, um “facilitador 
da aprendizagem”, um “organizador das condições de ensino-
aprendizagem”, ou um “técnico da educação” (CANDAU, 2003 p. 50) 

  

 Para Veiga (2004, p. 13), “a principal fragilidade ocorrida no processo didático 

foi tornar independentes as dimensões ensinar e aprender”, resultando daí a “divisão de 

funções: ao professor cabe o ensino; ao aluno a aprendizagem.” Nesse sentido, ficaria 

excluído de tal processo seu caráter coesivo. 

Por esse motivo, considera-se que os pilares da educação, aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a viver juntos, aprender a ser,  não devem ser entendidos apenas no 

que se espera que os professores possam ajudar a desenvolver em seus alunos, mas também 

para que eles – os professores - possam utilizá-los sempre para nortear sua própria formação e 

atuação profissional. 

É bem verdade que as políticas de formação docente têm deixado bastante a 

desejar. Os cursos de formação inicial mantêm currículos presos aos saberes específicos, 

dedicando poucos créditos às cadeiras pedagógicas e, de acordo com os professores 

pesquisados, a ofererta de cursos de formação continuada não ocorre com a freqüência 
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necessária e a disponibilização de vagas para tais cursos é insatisfatória.   

 

Não é oferecido, não é oferecido mesmo. Até aqui eu espero( ...) Para Ensino Médio 
não tem nada. Eu acho pobre. Pobre, sabe? (PROFª SÔNIA - Entrevista à autora em 
23/10/2006) 
 

Esse ano só veio, por exemplo, eu só soube de um curso agora, quando eu soube já 
estava acontecendo e mandaram uma colega minha que nunca tinha ido. Está certo, 
ela estava precisando e tudo, mas sei lá. Eu acho que era pra ser pra vários 
professores, assim, pra quem quisesse ir. Aberto. Quem tivesse interesse de 
participar, porque eu, pelo menos, fiquei de fora. (PROFª ROSA - Entrevista à 
autora em 18/10/2006) 

 

Assumindo que lhes interessa realizar um bom trabalho, os professores devem 

investir em si mesmos, aprofundando e atualizando seus saberes, diversificando sua prática, 

participando da vida escolar de forma consciente.  

Não basta apenas que saibam bem o conteúdo, ou que gostem de ensinar, mas o 

trabalho dos professores demandam um conjunto de saberes da docência e sobre a docência 

que devem preceder, orientar e efetivar as práticas pedagógicas. Esses saberes não são 

isolados entre si, nem parciais, mas são como uma rede que, por sua tessitura, os põem em 

relação.  

De acordo com Tardiff (2006), alguns aspectos explicitam e afirmam o caráter 

social do saber dos professores: a) na medida em que é partilhado por um grupo de formação 

comum, resguardadas as diferenças quanto ao nível em que ensinam, e que atuam no mesmo 

tipo de organização com estruturação específica (currículo, projetos, horários, regras etc.); b) 

porque sua apropriação e utilização são propiciadas por um sistema que lhe dá legitimidade e 

define sua natureza e utilização. Logo o saber do professor não é definido apenas por ele; c) 

porque o saber do professor é orientado para a relação com o outro, para a formação desse 

outro a partir da negociação das perspectivas e expectativas de ambos; d) as mudanças sociais 

que acompanham o desenvolvimento da história modificam, também, o saber e, 

conseqüentemente, o “como” saber; e) porque é um saber que vai se modificando a partir da 

inserção no ambiente de trabalho e na sua prática cotidiana ao longo de todo o exercício 

profissional. Nesse sentido: 

 

(...) o saber dos professores não é o ‘foro intimo’ povoado de 
representações mentais, mas um saber sempre ligado a uma situação 
de trabalho com outros (alunos, colegas, pais, etc.), um saber 
ancorado numa tarefa complexa (ensinar), situado num espaço de 
trabalho (a sala de aula, a escola), enraizado numa instituição e numa 
sociedade. (TARDIFF, 2006:15) 
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 Dada essa dimensão social do trabalho dos professores e, conseqüentemente, sua 

complexidade, é uma atividade que, reitera-se, vai demandar conhecimentos outros além dos 

específicos. O gostar de ensinar, muitas vezes colocado pelos professores com garantia de ser 

bom professor, tampouco é suficiente para exercer tal profissão. Ademais, o trabalho docente 

é uma escolha pessoal e como tal deve ser assumida, com todos os seus desdobramentos.   

Além do que já foi colocado como necessário ao exercício da docência, na opinião 

de um professor, sujeito da pesquisa que ensina na escola privada, não ter retorno financeiro 

adequado, a facilidade de inserção no campo da docência e não gostar do que faz são fatores 

complicadores tanto para o exercício docente quanto para a procura por formação: 

 

Muita gente que ensina está insatisfeita com o que faz ou acha que ganha pouco ou 
entrou na área e... por ser fácil de entrar na área não gosta. E já se acomodou, já 
ganha o dinheirinho dele, já está acomodado, mas não gosta do que faz, então não 
busca se especializar, não busca melhorar. (PROF. PAULO - Entrevista à autora em 
06/12/2006) 

 

Analisando-se por tal ângulo, percebe-se uma multiplicidade de saberes que são 

exigidos para a prática docente. Segundo Gauthier (1997, p. 28), tais saberes formam uma 

“espécie de reservatório no qual o professor se abastece para responder a exigências 

específicas de sua situação concreta de ensino.” 

Tal reservatório é consubstanciado por meio de saberes, quais sejam: 

1 O saber específico: o professor o adquire ao longo da sua vida acadêmica e da formação 

continuada, propiciado pelas produções científicas acumuladas pela humanidade e que 

compõem o corpo do saber disciplinar. Quando adquirido de forma consistente, vai lhe dar 

condições de ensinar os conteúdos escolares estabelecendo as relações com outros conteúdos, 

proporcionando ao seu aluno possibilidades de aplicação. 

2 O saber sobre a organização dos programas: construídos pelas instituições de acordo 

com seus objetivos gerais e específicos, entendendo como se compõe o espaço social em que 

se situam e às diversas instituições sociais, possibilita sua participação na construção de 

projetos político-pedagógicos, permitindo-lhe entender, também, a lógica na organização do 

currículo. 

3 O saber sobre determinados conhecimentos ligados à sua profissão: apesar de não 

implicar diretamente sua ação pedagógica, dá-lhe subsídios no que se refere às nuanças de seu 

trabalho, relacionadas à organização da educação em geral, abordando desde o surgimento 

dos espaços educacionais até as tendências pedagógicas que foram surgindo ao longo da 

história. 
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4  O saber ligado às representações sobre escola, ensino, professores: construídas a partir 

de toda a sua vida acadêmica –  suas experiências como aluno, o tempo passado na escola e o 

conseqüente contato com os professores, e de formação profissional. 

5  O saber advindo de sua prática: os fazeres diários, as experiências, vão se incorporando 

aos outros saberes, reorientando suas ações cotidianas.     

O cerne da ação docente encontra-se justamente na relação de um saber com os 

demais saberes que formam o seu “reservatório”. Sem que seja edificado tal reservatório os 

conhecimentos serão parciais e não poderão se tornar constituidores de um ensino condizente 

com as necessidades postas pela atualidade mundial. 

De acordo com Freire (1999), cabe ainda incorporar à formação docente saberes 

que possam conduzi-lo para além do que se coloca como necessário pela matriz atual da 

globalização, pós-modernidade, neoliberalismo, a um pensamento que não é parcial porque 

crítico, que possa ser agente de mudanças sociais. Que possa incluir, desenvolver e, a partir da 

crítica, mudar. 

Dessa premissa, o autor vai elencar os saberes necessários à atuação docente, 

estabelecendo uma tríade que deverá ser assumida para que realmente esteja comprometida 

com o exposto acima. A primeira instância é que se assuma a relação professor-aluno como 

interdependente. Desse princípio emergem, como orientadores do trabalho do professor, o 

rigor metodológico; a pesquisa; respeito ao saber dos alunos; criticidade; ética e estética; o 

exemplo como maneira por excelência de tornar concretos e significativos os discursos. Ainda 

menciona a capacidade de ser arrojado, a aceitação de inovações e renuncia a qualquer tipo de 

discriminação a partir do pensamento crítico sobre a prática, reconhecendo e assumindo a 

identidade cultural.  

A segunda instância trata do ensino como possibilitador de sua construção ou 

produção no que ele nomeia de “pensar certo” (FREIRE, 1999 p. 54). Os saberes relacionados 

neste princípio estabelecem que, para o ensino, vai ser necessária a percepção das 

incompletudes humanas, mas também de seu condicionamento; respeito e valorização da 

autonomia estudantil; precisa-se ter bom senso, humildade, tolerância, curiosidade, alegria e 

esperança, mas precisa-se também ser partícipe das lutas pela sua classe trabalhista; requer 

que se apreenda a realidade com a firme convicção de que mudar é possível. 

A terceira parte busca configurar a educação como ação especificamente humana, 

exigindo um trabalho competente, seguro, generoso e comprometido. Compreendendo que 

educar é uma forma de intervir no mundo, que vai exigir liberdade e autoridade docente, mas 

não autoritarismo; precisa que se escutem os alunos e dialoguem com eles, que lhes queiram 
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bem. Os professores precisam, sobretudo, entender o caráter ideológico da educação. 

 Percebe-se, a partir da ótica dos autores mencionados, que são vários os saberes 

apontados como integrantes do cabedal de conhecimentos necessários para a docência. São 

saberes que se inter-relacionam e se complementam através de aspectos múltiplos que, como 

processo, transcendem a formação docente inicial e extrapola a formação continuada como 

hoje esta se apresenta. Estes saberes, que devem ser desenvolvidos desde o nível formativo 

inicial (e isso precisa ser compreendido e assumido pelas instituições de nível superior), não 

são estanques e precisam encontrar a continuidade em outros processos formativos.      

Os problemas encontrados quanto a tais processos, alimentam as dúvidas, inibem 

o exercício da autonomia em relação às propostas do quê, quando e como ensinar, fragilizam 

as ações e colocam os professores em situação de apontar apenas os problemas encontrados, 

ou em não conseguir determinar ações para dirimi-los.  

Segundo Ramalho; Nuñez; Gauthier (2003, p.32), “transformar a prática educativa 

supõe superar práticas exclusivas e reprodutoras no contexto da sala de aula e no papel que 

deve ter a escola como espaço de conscientização para a democracia”. 

Salientar o quanto são complexos os processos formativos, instiga a reflexão 

sobre outros caminhos que possam considerar as múltiplas dimensões (cognitivas, políticas, 

sociais, históricas, culturais etc.) necessárias ao trabalho docente e que se apresentam na 

tessitura da vida dos próprios professores. 

Não se fala aqui dos saberes necessários aos professores como algo apenas 

compulsório, mas como algo que passa também pela percepção de considerá-los 

imprescindíveis e, portanto, constitua-se alvo de interesse e de procura espontânea, porque 

qualquer mudança que venha a acontecer a partir desse processo de reconhecimento e 

conscientização virá contribuir para a  transformação da prática pedagógica. 
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3. ENSINO MÉDIO PÚBLICO E PRIVADO: O JOVEM E A MATEMÁTICA NO 

CONTEXTO ATUAL 

 

 

Por todas as mudanças estruturais e conceituais através das quais foi 

redimensionado, coube ao Ensino Médio preparar os jovens para o mundo atual nas esferas 

profissionais e sociais, onde conhecimento científico e inovações tecnológicas se 

complementam e avançam ainda mais.  

Tais exigências que hoje são feitas, traduzem-se na necessidade de aprendizagem 

consistente por parte dos alunos, que os estimulem na busca pelo conhecimento, 

desenvolvendo o pensamento crítico, o gosto pelos estudos e o seu prosseguimento. 

A partir da terceira revolução, a informática, cresceu a importância atribuída aos 

conhecimentos das ciências em geral e aos matemáticos, em particular, por se dizer que eles 

estão na base da sociedade tecnológica moderna.  

O ensino da Matemática, portanto, é apontado como basilar por seus aspectos 

formativos e instrumentais, que podem contribuir para uma melhor inserção dos jovens no 

mundo atual.  

É considerado formativo, porque auxilia na estruturação do pensamento e 

raciocínio dedutivo; na aquisição de atitudes que possibilitem ao aluno desenvolver a 

capacidade de resolver problemas, formando hábitos de investigação, análise e o 

enfrentamento de situações novas, como também uma visão mais abrangente e científica de 

sua realidade; na percepção estética e criatividade entre outras capacidades pessoais.  O 

conjunto de técnicas e estratégias aplicadas a outras áreas do conhecimento, na atividade 

profissional e como ferramenta que serve para a vida cotidiana e tarefas específicas em quase 

todas as atividades humanas, consubstancia seu caráter instrumental (BRASIL, 1999). Além 

disso, a Matemática deve ser encarada como uma ciência que possui estrutura e características 

próprias, mas desenvolvida pela humanidade a partir de necessidades cotidianas. 

A maneira como o ensino da Matemática vem se estruturando e acontecendo nas 

escolas é veiculado como verdade absoluta e acabada. Essa postura reflete, conforme Bishop 

(1999, p. 27, grifo do autor), o pensamento sobre a matemática no qual se pressupõe que: 

  
‘Con las matemáticas, se va sobre seguro’. Las respuestas correctas y los 
procedimientos correctos tienen asociada uma seguridad que atrae a muchos 
alumnos [...] El teorema de Pitágoras es verdadero em todo el mundo. Uma verdad 
matemática es Independiente de cualquier factor geográfico y personal y (en teoría) 
puede ser verificada por cualquiera.  
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Pensar dessa forma não está errado em princípio, mas o autor alerta que aprender 

verdades matemáticas não significa dizer que uma educação matemática deva ser igual para 

todas as pessoas em toda parte. A ação docente que foca apenas o ensino das verdades 

matemática, sem levar em consideração a individualidade dos alunos ou o contexto social e 

cultural onde este ensino ocorre, pode tornar inacessível ao aluno a  

desconstrução/reconstrução dos conhecimentos. (BISHOP, 1999) 

Além disso, ao ser abordada como verdade absoluta e inquestionável, a 

Matemática é tratada como objeto místico, posto que escapa sua compreensão como 

construção humana para atender a necessidades também humanas. WILDER (1998, p. 17) nos 

diz que: 

  
Enquanto a procura de teorias fundamentistas satisfatórias pretender alcançar algum 
critério absoluto para a verdade em matemática ou a fixação de um método 
matemático, ela está condenada ao fracasso, pois o reconhecimento da base cultural 
da matemática implica a constatação do seu caráter crescente e variável. 

 

Especificamente, a matemática que, segundo a organização do ensino brasileiro, 

faz parte das ciências naturais pela forma como se relaciona com as outras ciências da 

natureza (biologia, química e física), dando-lhes suporte e estando presente na organização e 

consecução dos conhecimentos inerentes a tais áreas, deveria ter privilegiada a observação 

com mais critério em tal relação. A esse respeito nos diz Struik (1998, p. 25): 

  
Na sociedade dos dias de hoje, a tecnologia influencia o desenvolvimento da 
matemática, quer directamente, colocando perante o especialista problemas técnicos 
para os quais existe tratamento matemático, quer indirectamente, através da física, 
da química e das outras ciências naturais.  

 

No entanto, a matemática ainda está sendo ensinada pelos professores de forma 

restritiva, na medida em que continuam a abordá-la de maneira formal, marcadamente 

conteudista, priorizando o fazer mecânico, o que não é suficiente para que os jovens consigam 

desenvolver o conhecimento matemático almejado para a convivência no mundo de hoje.   

De acordo com Santos (2007, p. 162) a matemática ensinada “(...) está muito 

distante daquela que é utilizada como suporte do grau de sofisticação da própria atividade 

quotidiana”, ou seja, está muito além da realidade das salas de aula.   

Segundo Bishop (1999), a forma como os currículos são construídos hoje, ao 

privilegiarem o enfoque técnico-tecnológico, perde de vista o ensino baseado na construção 

de conceitos e significados, alijando o aluno de um ensino que seja realmente utilizável e que 
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esteja em correlação com outros conteúdos. 

A retirada do caráter experimental da matemática, segundo D’Ambrosio (2006), é 

em parte responsável pelos problemas quanto à sua significação, por distanciar o aluno de sua 

aplicabilidade, o que corrobora para o seu mau desempenho.  

Há tempos, o caráter excludente entre teoria e técnica vem afastando os alunos da 

dimensão saber-fazer. Na verdade, não é a instrumentalização que compromete no aluno a 

capacidade de abstração e reflexão, mas sim a forma como tal instrumentalização é 

incorporada ao ensino e vice-versa. Trata-se, portanto, de fazer com que os alunos 

desenvolvam as ações por meio da consciência, e desta por aquelas, de forma dialética. 

Tal dicotomia da práxis vai, inclusive, de encontro à própria lógica da construção 

do conhecimento e da cultura. Sabe-se bem que desde os primórdios, o homem, a partir de sua 

interação com o meio, criava estratégias de sobrevivência e de convivência, criando também 

instrumentos que mediavam tal relação. Assim, como desenvolver o ser humano no aspecto 

intelectual sem buscar a aplicabilidade do saber para algo? Em outras palavras, para que serve 

o saber se não for para que se façam as intervenções na realidade? 

A insistência em continuar a separar aspectos que são naturalmente imbricados ou 

complementares, certamente acaba por concretizar ações que priorizam o saber ou o fazer, 

redundando ora num saber inútil, ora numa ação mecânica. Parece não haver por parte dos 

docentes um conhecimento mais substancial sobre o que é a educação e suas finalidades. 

Talvez por isso, a transposição da teoria para a prática não se consubstancie em objetivo para 

os professores.   

Por esse ângulo, percebeu-se que a forma como os alunos da escola pública e da 

escola privada lidam com a Matemática, difere na quantidade de conteúdos ministrados e 

quanto às facilidades proporcionadas pela condição de vida dos alunos. No entanto, os 

procedimentos utilizados pelos professores são os mesmos: aula expositiva, exercícios, 

correção, novos exercícios, mais aula expositiva, mais exercícios, outras correções. 

O que se coloca em relação aos fazeres repetitivos, sobretudo na atualidade, é que, 

em nenhum momento histórico, “as técnicas de reprodução e toda tecnologia da comunicação 

divulgaram tantos meios de expressar idéias e mensagens sob diferentes formas, nem seus 

comunicados alcançaram tantos homens (...)”. No entanto, a “instituição escolar continua 

aferrada à forma de produção dos copistas”. (SACRISTÁN, 2000, p. 290) 

Não se trata de esvaziar as aulas dos saberes específicos, muito menos de 

menosprezá-los em função de técnicas e recursos didáticos, mas de usar tais aparatos em favor 

dos momentos de aprendizagem para a abertura de possibilidades de mudança nos fazeres que 
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possam levar os jovens a restabelecer a relação entre o conhecimento e a prática. Nesse 

sentido, Sacristán (2000, p. 289) afirma que, “se a atividade é condicionante da experiência de 

aprendizagem, os materiais o são daquela, pois estabelecem  as formas possíveis de encontro 

do estudante com o que ele vai aprender”. 

Dirão alguns que nem todos os conteúdos favorecem a utilização de situações 

práticas, e até pode ser verdade; mas nenhum conhecimento é isolado a ponto de não permitir 

que seja trabalhado de forma relacional, intedisciplinarmente. 

Vale salientar que tratar os conteúdos do ensino da matemática de forma 

interdisciplinar não significa que todos os saberes precisem, necessariamente, estar 

relacionados entre si, mas podem estar implicados em um determinado contexto quer seja 

atual ou não, social, econômico ou político.   

Por exemplo, os jovens, sujeitos indiretos dessa pesquisa, independentemente do 

tipo da escola em que estudam, possuem ou têm acesso a aparelhos eletro-eletrônicos (quase 

todos os alunos portavam aparelhos celulares e alguns estavam de posse de aparelhos de MP3 

ou MP4), através de suas conversas demonstram saber coisas como capacidade de memória, 

tipos, modelos, custos, entre outras coisas. Conseguiam apreciar formas e dimensões físicas e 

estéticas de objetos de seu desejo de consumo (roupas, sapatos, acessórios, carros, motos etc.). 

Quando pensam em diversão, sabem calcular, não necessariamente utilizando conhecimento 

formal, os gastos com ingressos e alimentos, roupas e acessórios comprados, muitas vezes, em 

prestações. Assistem aos diversos campeonatos esportivos, acompanham intrincadas tabelas 

de jogos com suas várias combinações. Enfim, vivem cercados de momentos em que 

necessitam utilizar conhecimentos matemáticos. 

O uso de cartões magnéticos, os programas via satélite, o forno de micro-ondas, a 

internet, também são exemplos de coisas utilizadas pelas pessoas, sem que elas as percebam 

como resultantes, em sua maioria absoluta, de muita e sofisticada matemática. (SANTOS, 

2007)     

Cabe ao professor, ainda na perspectiva desse autor, proporcionar momentos de 

aula em que o aluno possa perceber a matemática em funcionamento, construindo conceitos a 

partir da percepção de suas propriedades, estabelecendo relações e transferindo suas 

conclusões das situações simples para situações mais complexas. Em suma, um ensino da 

matemática que possa “(...) levar os alunos à construção da necessária abstração matemática a 

partir da motivação e questões sugeridas pela vida (...)” (Ibid., p. 165). 

A visão de matemática que se tem e, conseqüentemente, da que se pretende 

ensinar, pode levar os professores a desconsiderarem os saberes juvenis como não-
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matemáticos por considerá-los espontâneos ou meramente práticos, indo de encontro à 

perspectiva cultural. Para Bishop (1999), não se pensa menos matematicamente, pensa-se de 

forma diferenciada, de acordo com a demanda social de cada grupo humano.  

Apesar de lidarem com coisas do dia-a-dia que requerem operações matemáticas, 

por mais simples que sejam, segundo os professores pesquisados, as maiores dificuldades dos 

alunos situam-se justamente nas operações algébricas mais elementares (somar, subtrair, 

dividir e multiplicar), das quais, supõe-se, deveriam fazer uso corriqueiramente.  

 

Quando ele chega ao nível médio, simples operações como somar, subtrair, 
multiplicar, dividir, essas 4 operações, eles não dominam. (PROFª ROSA - 
Entrevista à autora em 18/10/2006) 
 

 
Por incrível que pareça, é assim que eu acho até. Eu acho...  Não sei. Não é nem 
absurdo porque é muita gente com essa dificuldade. São as operações. Multiplicação 
e divisão. Principalmente multiplicação e divisão porque você usa em tudo, usa na 
potência, na exponencial, no logaritmo. É uma constante e tem aluno que 
infelizmente não sabe multiplicar, não sabe dividir. (PROF. JOSÉ - Entrevista à 
autora em 07/12/2006) 

 

Mediante as tantas atividades da vida cotidiana, fica o questionamento de como 

estarão acontecendo os processos mentais ligados às questões matemáticas que estão sendo 

utilizados pelos alunos para darem conta das situações diárias e como ficarão estes 

conhecimentos se forem ignorados, considerados de menor importância e, conseqüentemente, 

não forem trazidos ao processo de ensino.  

Cabe ao professor de Matemática, portanto, promover a transposição do saber 

espontâneo dos alunos – cuja educação ainda não lhes tenha dado condições de entender ou 

reconhecer os processos matemáticos presentes em suas ações cotidianas –  “à construção da 

necessária abstração matemática [...] compatíveis com os parâmetros atuais das ciências. 

(SANTOS, 2007, p. 165)  

Para que esse processo possa acontecer, Davies (1973 apud Bishop, 1999) vai 

elencar três níveis quanto à aquisição do conhecimento matemático em função de sua 

utilização, que devem ser observados pelos docentes, para que possibilitem aos alunos 

mobilizarem-se de um nível a outro: o informal – neste nível a utilização de símbolos e 

conceitos matemáticos é feita de forma imprecisa, porém implícita, remetendo para as 

situações de educação não-escolar ou pré-escolar; o formal – o emprego dos símbolos e 

conceitos é intencional, consciente e explícito. Fazem uso da Matemática profissionalmente e 

nas escolas, o que concorre para sua validação constante; o técnico – o sistema simbólico da 
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Matemática é desenvolvido e criticado a partir de seu interior. O trabalho desenvolvido pelos 

matemáticos em busca dos avanços deste conhecimento exemplifica este nível.  

Por esse prisma, a hierarquização dos saberes não se organiza por grau de 

importância, mas de complexidade e adensamento lógico do pensar que, por sua vez, será 

responsável pela ampliação do conhecimento sobre o mundo e das condições de viver e 

conviver nele. 

Dos três níveis apresentados, o mais importante para a educação, na opinião de 

Bishop (1999, p. 117) é o nível formal, que por suas características englobaria o período 

escolar. Além disso, é influenciado e alimentado pelos níveis técnico e informal, embora 

também os sustente. Dessa forma “la cultura formal de las Matemáticas constiuye el núcleo 

del valor que nuestra sociedad otorga a las Matemáticas y a Ella nos debemos remitir en 

nuestra consideración de la educación Matemática desde una perspectiva cultural”. 

 

 

 

3.1 A culturalização da Matemática 

 

Os conhecimentos não se limitam ao entorno físico; por isso é necessário definir 

algumas atividades mais voltadas ao sentido da relação com o outro, com o entorno social, 

pois apartar a Matemática do humano, na medida em que se menospreza o contexto em que 

foi desenvolvida, pode provocar um entendimento que: 

 

Las matemáticas que se enseñan se presentan como si estuviesen libres de valores. 
Como están desumanizadas, despersonalizadas y (naturalmente) 
descontextualizadas, se há creído necesario eliminar toda a referência a valores y a 
otros aspectos relacionados con la cultura para que, supuestamente, las matemáticas 
conserven su “pureza” (grifo no original, BISHOP, p. 31)  

 

Não seria difícil para os alunos perceber que vivem utilizando-se de um 

determinado tipo de conhecimento para lidar com coisas cotidianas e que tais coisas também 

foram criadas a partir do mesmo tipo de conhecimento. E ainda que esse conhecimento se 

relaciona com muitos outros na constituição do espaço em que vivem ou circulam,  

percebendo, também, que tal espaço, por sua vez, é construído social, histórica e 

culturalmente.  

Ao invés de ser percebida como algo que está presente na vida humana em 

sociedade, implícita e explicitamente, a Matemática é sistematizada e imposta aos alunos 
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como um conhecimento com fim em si mesmo, com valores próprios que não se coadunam 

com os valores que se buscam construir pela educação, estando, assim, apartado de suas 

vivências. Decorreria desse quadro, provavelmente, a grande dificuldade apresentada pelos 

alunos em aprender Matemática. (BISHOP, 1999).  

Assim, a matemática não se despoja de valores, mas ideologicamente ela inclina-

se ao objetivismo (visão do mundo baseada em objetos), ao controle (sentimento de 

segurança) e ao mistério (quanto mais abstratas são as idéias matemáticas, mais 

descontextualizadas e menos significativas). Entretanto, os valores que hoje são disseminados 

pelo ensino da matemática deveriam ser substituídos pelo racionalismo (visão do mundo 

baseada em processos); progresso (sentimento do que se pode chegar a conhecer) e abertura 

(o ensino através de objetos concretos, tangíveis).  

Enfocar esses valores implica propiciar uma base para a compreensão inteligível 

da cultura, porque a organização de todas as culturas se dá em função de valores. (BISHOP, 

1999). 

Alguns autores como Bishop (1999), D’Ambrosio (2007), Oliveras (1996), Struik 

(1998) e Wilder (1998), consideram que a Matemática deve ser vista como processo cultural e 

como tal deve ser abordada. Segundo Bishop (1999), faz-se necessária uma nova concepção 

de Matemática que reconheça e demonstre sua relação com a cultura. Essa cultura, por sua 

vez, não estaria relacionada apenas com o entorno físico, concreto, mas também nas relações 

sociais, com o entorno social. Ainda segundo o mesmo autor, a Matemática surge em função 

de demandas sociais, como algo que pertence à forma de ser e viver de um povo.  

O conhecimento surgiria, portanto, a partir de necessidades humanas, sobretudo as 

que se norteiam pelo ato de refletir e que se concretizam por meio da linguagem. Logo todo 

conhecimento se orienta e é orientado pela ação humana. 

No mesmo sentido, Wilder (1998, p. 6) afirma que, para o ensino da Matemática 

partir dessa premissa, é preciso entender como cultura: 

 

(...) uma coleção de costumes, rituais, crenças, instrumentos, hábitos, etc., que 
podemos designar por elementos culturais (grifos no original), e que é possuída por 
um grupo de pessoas (...) geralmente não é uma coisa fixa, mas algo que muda ao 
longo do tempo, formando o que pode se designar por “corrente cultural”. É 
transmitida de uma geração para outra constituindo um corpo de tradição 
aparentemente vivo (...). 

 

Na visão de D’Ambrosio (2007), a geração do conhecimento a partir de 

intercâmbios advindos dos processos comunicacionais constituirá um conjunto simbólico e de 
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códigos organizados em nível social e intelectual que serão constituidores do que se pode 

chamar de cultura. Nesse momento parece procedente relembrar que o que nos propõe este 

autor vai ao encontro da maneira como se conforma a cultura juvenil, com seus códigos, 

formas de ser e de comunicar, a partir do estabelecimento de simbologia própria, o que, se 

entendido dessa forma e colocado ao acesso dos alunos, clarificaria o caráter cultural do 

conhecimento.  

Falando em símbolos, vale mencionar a importância destes na capacidade de 

internacionalização da Matemática a partir da “normalização dos símbolos conseguida” 

(WILDER, 1998 p. 12) o que sem dúvida estimulou sua propagação. Ainda segundo o mesmo 

autor “sem um dispositivo simbólico para comunicar as nossas idéias aos outros e para passar 

os nossos resultados a gerações futuras, não haveria tal coisa como matemática”. Por esse 

motivo, o autor acredita que apenas pelo “reconhecimento da base cultural da matemática se 

poderá compreender melhor a sua natureza”. (Id. Ibid., p. 6).  

Ao se remeter à difusão da Matemática por meio da comunicação, feita mediante 

a utilização de dispositivo simbólico, pode-se inferir que a linguagem exerce um papel 

importante nesse processo. A esse respeito nos diz Tierno (1966 apud OLIVERAS, 1996, 

p.50) que “la afirmación de que todo conocimiento es cultural, se concreta considerando que 

el conocimiento está em función de la estructura del grupo y que la expresión primera de este 

hecho la da el lenguage”. 

Para Oliveras (1998, p. 54), pelo seu caráter plural, embora autores matizem um 

ou outro aspecto, a cultura se consubstancia a partir de uma integração de muitos 

componentes:  

 

   -  Aspectos semióticos, de símbolización, expresión y comunicación.  
   - Aspectos sócio-políticos, de organización del trabajo y, de las realaciones 

sociales y de poder. 
   -  Aspectos cognitivos, de modos de conocer, ligados al entorno. 
   - Aspectos tecnológicos, de productos o artefactos, creados con fines de domínio 

de la naturaleza, o para facilitar el trabajo, o posibilitar el ócio. 
 

De forma sintética, D’Ambrosio (2007, p. 25, grifo do autor) vai definir que 

“cultura é o substrato dos conhecimentos, dos saberes/fazeres e do comportamento resultante, 

compartilhado por um grupo, comunidade ou povo. Cultura é o que vai permitir a vida em 

sociedade.”  

Alguns poderão refutar dizendo que a Matemática, por suas competências, poderá 

ligar-se apenas ao desenvolvimento instrumental, ao uso de tecnologias. A esse respeito 
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Struik (1998, p. 26) esclarece que: 

 

O fundamento tecnológico de uma forma de sociedade, os seus edifícios, aquedutos, 
instrumentos, navios, o seu génio inventivo, a sua habilidade técnica, não é por si só, 
um indicador nem da envergadura nem das tendências da matemática cultivadas 
nessa sociedade. (...) Devemos olhar para a estrutura tecnológica de uma sociedade 
não como algo isolado, mas em toda a sua relação com muitos outros aspectos da 
sociedade, como por exemplo, a existência de escravatura, a extensão das relações 
mercantis, a influência da luta de classes, a estabilidade das formas sociais e o tempo 
de lazer.   

 

Sabendo ser inegável a importância da Matemática na vida humana, bem como o 

contato que se tem com ela na vida como um todo e na escolar desde as séries iniciais, é 

crucial entender o que vem causando o mau desempenho constante dos alunos em Matemática 

e quais os problemas que os impedem de desenvolver os conhecimentos ao longo dos níveis 

de ensino. 

Conforme Bishop (1999), um currículo de matemática baseado no 

desenvolvimento de técnicas é o que sustenta o mito de que hoje se precisa de um profissional 

solucionador de problemas a partir do uso de uma caixa de ferramentas.   

Esse tipo de currículo só tem a possibilidade de instruir e adestrar, sem que 

consiga desenvolver a compreensão pelo aluno, ou que o capacite a desenvolver uma postura 

crítica “dentro o fuera de las matemáticas”. Um currículo de natureza técnica só conseguiria 

instruir ou adestrar se tivesse êxito, mas “se fracasa en instruir y en adiestrar, entonces no 

hace nada positivo por el niño. Para el niño que tiene êxito es, como mucho, un 

adiestramento; pero para el niño que fracasa es un desastre”. (BISHOP, 1999, p. 26) 

Ainda segundo o mesmo autor, os currículos de matemática que são veiculados 

hoje em todas as escolas – a partir de valores como o objetivismo, o controle e o mistério – 

são compostos por três aspectos, o técnico, o impessoal e o baseado em textos.  

Para Bishop (1999), esse procedimento não é casual, pois parte de determinadas 

suposições que, pelo prisma do processo de enculturação, são falsas: 

1. Currículo baseado no desenvolvimento de técnicas - considera que o método de 

tratamento do currículo de “cima a baixo” é melhor para o ensino da matemática. Seu 

planejamento enfoca a formação de matemáticos. 

2. Aprendizagem impessoal - atribuição de caráter universal à Matemática, implicando a 

universalidade de seu ensino. Não considera os alunos como pessoas, mas como um aluno 

generalizado. 

3. Ensino baseado em textos - utilização de livros que generalizam os conteúdos (estreita 
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relação com a aprendizagem impessoal, pois as tarefas contidas nos livros é para um aluno 

genérico). Baseia-se no currículo de “cima a baixo” e são elaborados por especialistas que 

tiram do professor a condição de escolha sobre o quê ensinar, desprestigiando-o e 

impossibilitando-o de atender as necessidades de seus alunos. 

A proposta para superação dessa forma de conceber e ensinar matemática tem 

como base a enculturação, pois deve-se buscar uma formulação de educação matemática que 

represente os  alunos como pessoas ativas, partícipes no desenvolvimento de seus 

conhecimentos culturais a partir da interação  social com outras pessoas “(...) das culturas que 

são as portadoras das idéias, das normas e dos valores dessa cultura”. 22 (BISHOP, 1999, p. 

118).  

Ainda para este autor, levar a cabo o processo de enculturação pressupõe a 

construção de um currículo apropriado para tal fim, cujas atividades relacionadas se dariam 

por meio do trabalho com projetos.  

Entretanto, não se entrará nesta discussão. O foco de interesse no processo de 

enculturação é o reconhecimento de que existe uma cultura matemática e que, sendo assim, “a 

cultura matemática, como qualquer outro tipo de cultura, é uma coisa viva, que se conhece na 

ação e se reconhece no processo”.23 (Id. Ibid. p. 117) 

 Esse autor defende que apenas pelo processo de enculturação, desenvolvido no 

nível formal, será possível uma educação matemática que seja acessível a todas as pessoas. 

Esse processo compreenderia, portanto, o desenvolvimento de uma consciência crítica, 

refletindo sobre o emprego da Matemática nas sociedades do passado, na sociedade atual e 

suas potencialidades para a sociedade do futuro.  

Por todo o exposto, infere-se que uma abordagem do ensino da Matemática com 

base cultural ainda é uma realidade distante dos bancos escolares no espaço desta pesquisa.  

Essa afirmação se apóia na percepção do nível de enculturação do jovens, em sua 

maioria, que ainda se encontra na esfera informal em vez da formal, na medida em que ainda 

não conseguem empregar os símbolos e conceitos matemáticos de forma consciente, 

intencional e, principalmente, crítica, que são objetivos do processo de enculturação 

matemática.  

                                                            

22  (...) de la cultura que son las portadoras de las ideas, las normas y los valores de esa cultura”. (BISHOP, 1999, 
p. 118) 

23  (...) la cultura matemática,como cualquier outro ripo de cultura, es una cosa viva, que se conoce en la acción y 
se reconoce en el proceso”. (Id. Ibid. p. 117) 
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Tal argumentação ficará mais explícita no decorrer desse trabalho, quando forem 

analisadas as situações concretas, vivenciadas nas escolas pesquisadas. 

 

 

 

3.2 Os contextos público e privado do ensino da Matemática 

 

As tensões existentes entre os espaços público e o privado não são recentes. O 

mundo como um todo tem assistido, com avanço considerável, à tomada dos espaços públicos 

pelas grandes corporações. O estado de bem-estar social perde terreno para a livre 

concorrência. De acordo com Dupas (2005, p. 35): 

  
A mobilidade do capital e a emergência de um mercado global criaram uma nova 
elite que controla os fluxos do capital financeiro e das informações, atuando 
predominantemente em redes e clusters e reduzindo progressivamente seus vínculos 
com as comunidades de origem. Como conseqüência, enquanto o mercado 
internacional unificou-se, a autoridade estatal enfraqueceu-se. 

 

Numa sociedade em que se valoriza a livre iniciativa, o desenvolvimento do setor 

privado acontece de forma acelerada.  

No campo educacional, o desenvolvimento do setor privado de ensino deu-se 

principalmente a partir da década de 1970, com a lei 5.692/71 na qual se consolidavam 

definitivamente a existência e, sobretudo, os direitos das instituições privadas de ensino. 

Nesse período, ao Ensino Médio público atribuiu-se a incumbência de preparar os 

alunos para o mercado de trabalho, a partir de cursos profissionalizantes, afastando-os da base 

geral de conhecimentos exigida no acesso aos cursos de nível superior. As escolas privadas 

continuaram com a formação de caráter propedêutico na busca de garantir o acesso de seus 

alunos às universidades.   

 Conforme nos afirma Cunha (2007, p. 812): 
 

Contraditoriamente, desde os anos do "milagre econômico", a ampliação das 
camadas médias propiciou uma clientela ávida de escola privada, não só como 
símbolo de status prestigioso, mas, também, como alternativa para o ensino público 
que se deteriorava a cada ano, justamente por força das políticas elaboradas e 
implementadas pelos empresários do ensino e seus prepostos, que ocupavam os 
postos diretivos dos sistemas de educação, nos níveis federal, estadual e municipal.  

 

Essa fórmula vem se repetindo desde então, e as diferenças entre os espaços 

tornaram-se abissais a partir do declínio do ensino público e da expansão do ensino privado de 

alto custo. Conforme assinala Vieira (2003, p. 72): 



       Dificuldade de Berço? Professores de Matemática no Ensino Médio: práticas, formação continuada e juventude.    64 
 

 

A escola pública torna-se o espaço daqueles que não têm condições materiais de 
aspirar a outra modalidade de educação, cujos serviços não são gratuitos. Assim, a 
escola privada tende a configurar-se como local dos que podem pagar pelos serviços 
educacionais, enquanto a escola pública abriga os que não podem fazê-lo. Começa-
se a produzir-se, então, por meio do aparato escolar, uma cisão entre as classes 
sociais. E embora as desigualdades sociais e econômicas não sejam geradas no 
âmbito da escola, tendem a aprofundar-se em seu interior por intermédio dessa 
dinâmica de apartação. 

  

Esses aspectos provocaram o afastamento entre a escolarização oferecida às 

crianças e jovens procedentes das camadas privilegiadas e a das crianças e jovens procedentes 

da parte pobre da população. Educação considerada de qualidade é, no geral, entendida como 

aquela que propicia a obtenção de diplomas valorizados socialmente e distribuída de forma 

desigual entre os dois segmentos. Raramente essa educação é encontrada nas escolas públicas. 

O setor privado, por sua vez, apesar de ser heterogêneo, é a ele que se associa a existência de 

escolas cujos padrões de excelência são reconhecidos socialmente. (ALMEIDA, 2008) 

Não se pretende esgotar o assunto, mas o mesmo é mencionado na tentativa de 

delinear os espaços em que os professores, sujeitos dessa pesquisa, atuam tendo como base as 

orientações atuais para a educação brasileira.  

Como já mencionado, tais orientações trazem em seu arcabouço a indicação de 

uma formação para os jovens que prepare para o mundo do trabalho e o faça levando em 

consideração sua posição de cidadão. 

Volte-se, então, especificamente para o ensino da matemática e seu 

enquadramento às exigências educativas nos espaços desta pesquisa e suas relações com o 

espaço sócio-econômico e cultural em que se situam as escolas, em seu lócus.  

A rigor, o ensino da Matemática, conforme documentação educacional, deveria 

acontecer de forma a valorizar e se aproximar das experiências vividas pelos alunos. A 

abordagem dos conteúdos deveria ser capaz de proporcionar conhecimentos que fossem 

capazes de desenvolver e articular conhecimentos para o entendimento das situações gerais da 

vida dos alunos. No entanto, os alunos do Ensino Médio deparam-se com alguns aspectos que 

contrariam o exposto acima. 

Um dos aspectos a ser considerado é a forma homogeneizada com que são 

tratados os conteúdos de Matemática, tanto no espaço público quanto no privado. As 

diferenças existentes entre os dois espaços não são consideradas. Noutras palavras, dentro de 

cada uma dessas duas esferas não são muito observadas as diferenças e as dificuldades não 

são trabalhadas de maneira individualizada. Um dos sujeitos da escola privada e que também 
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trabalha em escola pública, nos diz: 

 

A aula que eu dou aqui eu dou lá. O exercício que eu passo aqui eu passo lá, mas eu 
não posso cobrar lá o que eu cobro do aluno aqui. (PROF. JOSÉ - Entrevista à 
autora em 07/12/2006) 

  

Às vezes, uma ação praticada no intuito de equalizar os conhecimentos nas esferas 

pública e privada, pode apresentar revés e, em vez de levar os alunos a adquirir saberes, 

encaminhá-los para um distanciamento ainda maior das aprendizagens.  

Procurar minimizar diferenças não significa necessariamente que se tenha de 

proceder exatamente igual nos dois espaços. É justamente reconhecendo as diferenças que o 

professor poderá fazer as intervenções necessárias. Se o professor sabe que os alunos têm 

dificuldades distintas, seria pouco provável que, convivendo diariamente e submetendo-os às 

tarefas, provas e testes, ele não o soubesse. Esse conhecimento deverá atuar como re-

orientador para suas ações, culminando em aulas diferenciadas para alunos oriundos de 

espaços tão diferentes.  

Na escola pública, cujos alunos vêm de espaços sociais em que a cultura difere da 

que é veiculada pela situação acadêmica, a igualdade de tratamento na forma de se trabalhar o 

conteúdo prevê fracasso imediato na medida em que os aspectos comunicativos (símbolos e 

códigos) de sua realidade diferem grandemente dos que são utilizados na escola.  

De acordo com Giroux (1997, p. 185), se o processo de ensino-aprendizagem 

ensinar a noção de cultura como inacabada, os estudos sobre a cultura podem afiançar sua 

eficácia política. Dessa forma: 

 

Os estudantes, particularmente aqueles marginalizados pelos valores da cultura 
dominante, podem ser desenganados da noção de que a cultura à qual de fato 
pertencem, de alguma forma, não é a sua, ou lhes está disponível somente através de 
iniciação correta nos valores entesourados em textos representativos. Os estudos 
culturais, considerando novos objetos (isto é, necessariamente não econômicos) e os 
inserindo em uma visão relacional e não hierárquica, estimulam um questionamento 
das premissas das práticas educacionais e políticas. 

 

O que está em jogo é a possibilidade de que os estudos de caráter cultural 

forneçam aos alunos, “não o empenho para um acesso complacente predeterminado ou 

definitivo a um certo conjunto de valores culturais, mas sim uma análise continuada de suas 

próprias condições de existência”. (GIROUX, 1997 p. 185)  

As condições de existência e, conseqüentemente, de acesso ao saber, implicam 

dificuldades diversas entre os alunos das escolas pesquisadas. Para um dos sujeitos, os 
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obstáculos ao entendimento dos conteúdos abordados em Matemática podem ser atribuídos a 

situações anteriores à entrada dos alunos na escola. 

 

Eu acho que tem dificuldade de berço. Por que aí, que tipo de dificuldade é essa? É a 
dificuldade que os pais passam pr’os filhos. Eu tenho uns alunos que detestam 
matemática e eles aprendem a gostar de matemática com meu estilo de ensino. [...] 
Então eles vêm com essa mentalidade e quando chegam no Ensino Fundamental e 
Ensino Médio eles estão sofrendo porque eles já vêm com uma pré-formação. 
(PROF. PAULO - Entrevista à autora em 06/12/2006) 

 

Eu tenho muita facilidade em Matemática. Eu tenho três crianças e os dois meninos 
têm muita facilidade em matemática e a menina não tem. Os meninos terminaram a 
1ª série sabendo multiplicar e a menina não sabe. E eu pego o livro, é o mesmo livro, 
eu acompanho (...) Eu fico me perguntando por que ela tem essa dificuldade e os 
meninos não têm. (PROF. JOSÉ - Entrevista à autora em 07/12/2006) 
 
 

O estigma aportado à Matemática, por esse parâmetro, foge a uma análise 

minimamente racional de como ela pode ser aprendida. Essa idéia despoja a prática docente 

de responsabilidade quanto ao aluno conseguir realizar ou gostar da Matemática. 

Os maiores problemas, segundo os outros sujeitos das escolas pública e privada, 

são encontrados no ensino e na realização de tarefas que envolvam as quatro operações 

(somar, subtrair, dividir e multiplicar), embora o número de alunos e o grau de dificuldade 

variem entre as escolas. 

 Considerando que tal conteúdo é base para muitos outros, e é trabalhado de forma 

mais sistemática nos cinco anos iniciais do ensino Fundamental, indo das operações mais 

simples (somas com poucos dígitos) para as mais complexas (trabalhos com frações e 

números decimais), é preocupante que isso seja mencionado pelos professores com tanta 

ênfase.  

 

Por incrível que pareça, é assim que eu acho até, eu acho...  Não sei. Não é nem 
absurdo porque é muita gente com essa dificuldade. São as operações multiplicação 
e divisão. (PROF. JOSÉ - Entrevista à autora em 07/12/2006) 

 

Quando ele [aluno] chega ao nível médio, simples operações como somar, subtrair, 
multiplicar, dividir, essas quatro operações, eles não dominam (...) muitos não 
sabem as quatro operações. (PROFª ROSA - Entrevista à autora em 18/10/2006) 

 

Quando alcançam os níveis de ensino mais avançados, os problemas aprofundam-

se, e os alunos enfrentam dificuldades maiores. De acordo com os professores, o que acontece 

em muitos casos é que determinadas posturas docentes anuem a que os conteúdos se 

sobreponham sem que tenham sido bem compreendidos. Dessa forma, os assuntos que são 
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abordados depois se encontram em um nível muito distante dos conhecimentos que os alunos 

têm, não existindo pontes que possam levá-los de um ponto a outro, estabelecendo as relações 

entre os conteúdos e que os tornem inteligíveis.  

 

[O professor] Vê uma equação, resolve uma no quadro, passa atividade, no outro dia 
corrige. Não se preocupa em saber se o aluno fixou o assunto e já passa pra segunda 
equação [...] E assim por diante. Então o aluno ele vai deixando ainda nessas etapas 
algumas falhas, algumas dificuldades pra lá. Lá na frente ele vai ser cobrado com 
relação a essas falhas. (PROF. PAULO - Entrevista à autora em 06/12/2006) 

 

Principalmente quando você usa a álgebra eles... eles fazem aquela confusão, 
entendeu? (...) acho que o entendimento deles não é por uma lógica. Eles vêm, 
assim, só contornando. (PROFª ROSA - Entrevista à autora em 18/10/2006) 

 

As atividades diagnósticas podem dar subsídios aos professores para que eles 

procedam à retomada de situações que possam propiciar a superação das dificuldades 

percebidas. Entretanto, para que uma avaliação possa exercer sua função diagnóstica será 

preciso que seu nível esteja de acordo com o do aluno e proponha situações que sejam 

passíveis de respostas. Essa situação equivale, por exemplo, a um aluno não saber realizar 

operações com divisão e lhe serem colocados exercícios com frações. Esse é o caso de muitos 

alunos da escola pública. 

 

Eles têm uma dificuldade muito grande. Você começa, dá só os casos simples, 
porque tem gente que não acompanha. (PROFª SÔNIA - Entrevista à autora em 
23/10/2006) 

 

Esse tipo de situação também acontece na escola privada, mas pelas condições dos 

alunos que podem fazer aulas de reforço e, além disso, têm o gasto com as mensalidades que 

por si só já se constitui num estímulo e tanto para que os pais cobrem bons resultados dos seus 

filhos, os problemas são contornados de forma mais fácil, mesmo que se possa considerar que 

isso ocorra através de medidas paliativas, fazendo uso principalmente da capacidade 

mnemônica, e que tais problemas possam se reapresentar no ano seguinte. 

Na escola privada, os pais, em sua maioria, buscam que seus filhos adquiram tais 

conhecimentos a custa de muitos cálculos, exercícios e provas. Os professores, por sua vez, 

precisam atender às exigências escolares que, de sua parte, atendam às exigências de sua 

clientela. Passa a ser importante, então, o consumo total do livro didático para que o aluno 

veja todo o conteúdo. Um grande volume de atividades na escola e em casa pode garantir que 

o aluno esteja em contato constante com o conteúdo estudado e é preferível que os exercícios 

propostos possuam certo grau de dificuldade e que tenham sido utilizados em exames 
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vestibulares.  

Na escola pública, segundo uma professora, são poucos os pais que se interessam 

ou participam da vida escolar dos filhos, não havendo cobranças para que os alunos mudem 

suas posturas em relação à forma de proceder na escola. 

 

Eu acho assim, os pais principalmente. Esse menino que vem aqui fazer essas 
provas? Cadê os pais, né? Infelizmente taí. Vem no dia que quer, às vezes está ali 
[no pátio] e não assiste. Hoje mesmo, o aluno estava sentado aí e não foi assistir 
[aula]. Quer dizer, e os pais deles? Um aqui, acolá, perdido, o pai vem: ‘- quero 
saber do meu filho!’ Um perdido. No geral, é sair, jogar, não sabe nem o que 
acontece. (PROFª SÔNIA - Entrevista à autora em 23/10/2006) 

 

 A falta de cobrança atribuída aos pais, caberia também à escola como um todo, 

embora a professora não mencione isso. Afinal o aluno fica à vontade no pátio sem sofrer 

qualquer tipo de questionamento por parte dos funcionários da escola. 

Na escola pública, apesar do currículo, os professores gozam de maior autonomia 

em relação à seleção de seus conteúdos e do tempo gasto com cada um deles. Como foi 

mencionado, estes têm que ser abordados de forma mais lenta considerando que existem os 

problemas de aprendizagem, muitos e diversos entre si, e de carga horária.  

 

Eu vejo trigonometria mas me arrependi, porque é um assunto muito extenso. Eu 
levei praticamente um semestre. Aí fica sem ver outros conteúdos. E agora no 
próximo ano vou ver se deixo para o final. (PROFª SÔNIA - Entrevista à autora em 
23/10/2006) 

 

 

A escola como um todo parece não estimular muito a participação dos alunos, 

pois não foram percebidas estratégias colocadas em ação para que os alunos tenham vontade 

de estar na escola. Coisas que poderiam ser significativas para a comunidade escolar, como 

datas comemorativas, competições esportivas, momentos culturais que poderiam ser marcadas 

com eventos em que os jovens pudessem participar com apresentações, oficinas, entre tantas 

outras opções, passam despercebidas.   

Muitas pessoas dizem nunca terem gostado de Matemática por se acharem 

propensas ao estudo da língua portuguesa. Não são negadas as propensões, aptidões ou 

similares, nem o nível de complexidade inerente a cada área de conhecimentos, mas 

compreende-se que a apreensão adequada dos conteúdos matemáticos, por exemplo, poderia 

ser propiciadora de mudanças desse discurso. Um exemplo disso são provas vestibulares. No 

Rio Grande do Norte elas organizam-se atualmente por área, ou seja, embora o aluno tenha 
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que responder questões de todas as matérias escolares, com o sistema de peso para pontuação 

as matérias consideradas específicas por área valem mais e suas respostas são subjetivas, 

diferentemente do restante das matérias que se organizam em questões objetivas.  

Esse princípio pode responder, em parte, pelo fracasso de alguns alunos em 

determinada matéria por considerarem não ter aptidões ou serem incapazes e acabam por 

focar outras que lhes sejam mais aprazíveis. Não se pretende discutir sobre as aptidões, mas é 

certo que torna-se bem mais simples para professores e pais dizerem – e acreditarem – que os 

alunos não se saem bem em função disso, ao invés de pensar que eles não foram 

adequadamente formados em determinados conhecimentos.  

Muitos aludem ainda à abstração do conhecimento matemático como um dos 

entraves para seu ensino contextualizado, outros dizem que existem conteúdos que não são 

viáveis de aproximação com realidades vividas. Parece mais acertado pensar que não se está 

sabendo proceder a tais aproximações. 

 

Tento, quando possível mostrar onde eles usam isso, tem alguns conteúdos que eu 
não consigo fazer isso ainda. Sinceramente, se você me perguntar onde é que o meu 
aluno vai usar logaritmo eu vou ter que dizer que não sei, está certo? (PROF. 
PAULO - Entrevista à autora em 06/12/2006) 

 

Vai-se criando, assim, um estigma que remete alguns conteúdos e seus professores 

à classe dos que existem para fazer sofrer, para torturar e, por outro lado, levar alguns 

professores a serem temidos porque considerados poderosos por dominar determinados 

conteúdos. E muitos regozijam-se com isso.  Nos dois espaços pesquisados há relatos sobre 

esse temor por parte dos alunos.  

 

O bicho agora não é mais matemática. É matemática, física e química. Quando o 
pessoal fala em matemática, física e química são como se existissem três cães (...) 
porque também tem matemática dentro. Porque matemática é base. É base pra eles. 
Eles vêem desde o ensino infantil mesmo, eles vêm trabalhando e quando chegam 
no Ensino Médio dão de cara com mais de uma disciplina que contém dentro delas 
matemática. (PROF. PAULO - Entrevista à autora em 06/12/2006) 
 
(...) principalmente na matemática, você sabe que pra muitos a matemática é um 
bicho papão, né? Quando você diz: eu sou professor de matemática, já... o aluno 
acha que aquilo ali... diz: vige!, sabe? É aquele absurdo assim.  (PROFª ROSA - 
Entrevista à autora em 18/10/2006) 
 
   

O espectro do temor pela Matemática inclui até outras disciplinas que a envolvem. 

Embora os professores reconheçam tal situação e demonstrem até certa surpresa pelo fato não 

parecem entender o porquê de tal sentimento ou não concordam com ele  
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As dificuldades de aprendizagem dos alunos são vistas mais como falta de 

atenção, preguiça ou por eles não se interessarem suficientemente. Não passa pela cabeça dos 

professores a idéia de que os momentos de aprendizagens devem captar a atenção do aluno, 

aguçar sua curiosidade. 

 

Passo [tarefas] constantemente, só que tem que corrigir no quadro e você chega e 
mesmo que você faça na sala você tem que estar adulando pra eles fazerem. 
(PROFESSORA SÓNIA – Entrevista concedida a autora em  23/10/2006) 

 

A desmotivação dos alunos em fazer as tarefas propostas já poderia ser percebida 

pela professora como um indicador de que algo deveria ser modificado, mas opta-se por 

insistir e “adular” para a consecução das tarefas. A idéia de treinamento está associada a esse 

tipo de postura. De acordo com a mesma professora: 

 

Matemática você dá um conteúdo sem exercitar? Aí vêm as dificuldades, falta de 
interesse... (PROFESSORA SÓNIA – Entrevista concedida a autora em  
23/10/2006) 
 

 

Essa postura não é generalizada. Como já mencionado, as diferenças encontradas 

em relação aos fazeres docentes não se restringiram aos espaços de atuação, mas deram-se ao 

nível de formação. Uma das professoras da escola pública procura realizar situações mais 

dinâmicas em aula, propõe a execução de tarefas em conjunto, com os alunos que sentem 

menos dificuldades auxiliando os alunos que não conseguiram entender a explicação dos 

assuntos. Além disso, detêm-se em assuntos que considera que não foram bem apreendidos, 

inclusive retomando conteúdos de séries anteriores. 

 

Eu faço, tipo assim, uma prática desde lá de trás, da 8ª, certo? Eu passei esse ano, 
dois meses fazendo isso aí, esse trabalho com eles, pra ver se eles sabiam matéria de 
6ª, por exemplo, de números inteiros, que eu acho que a falha grande está aí. (PROFª 
ROSA - Entrevista à autora em 18/10/2006) 

 

Mas essas iniciativas não são constantes. Há uma quebra nos fazeres quando eles 

não se desdobram em outras atividades. E mesmo essa retomada dos conteúdos é feita a partir 

de uma “perspectiva acadêmica”, na qual o ensino é concebido como um processo de 

transmissão dos conhecimentos e de aquisição da cultura pública acumulada pela 

humanidade. (PÉREZ GÓMEZ, ) 

 Permanecem, assim, os fazeres escolares que não levam em conta as diferenças, 

as necessidades e interesse dos jovens. Um modelo pedagógico uniforme dentro de uma real 
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heterogeneidade que visa o mero desenvolvimento de um currículo escolar que “[...] imposto 

desde fora para a aprendizagem dos alunos/as [...] não cala nem estimula os interesses e 

preocupações vitais da criança e do adolescente.” (PEREZ GOMÉZ In: SACRISTÁN e 

PEREZ GÓMEZ, 2000 p. 17) 

É como se o ensino fosse considerado como algo externo ao aluno, ou ainda, 

como se os docentes considerassem o ensinar e o aprender como dois processos apartados e 

independentes entre si: a forma como ele, o professor, ensina e o modo como o aluno aprende.  

Um ensino que não parece levar em consideração o público para o qual se destina, cujas 

abordagens e estratégias desconsideram suas aspirações, desejos e objetivos. 

Ao desconsiderar esses aspectos presentes na vida dos jovens, desconsideram 

também a base cultural que os norteiam, tornando impessoal uma relação que deveria ser 

estritamente pessoal. Essa, inclusive, é mais uma característica vital ao processo de 

enculturação matemática. Será possível visualizar, então, quão distantes estão nossos sujeitos 

indiretos, os jovens do Ensino Médio, do desejado nível formal de enculturação, a partir da 

reconstituição das práticas docentes de nossos sujeitos.  
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4. MATEMÁTICA NO ENSINO MÉDIO E O FAZER DOS PROFESSORES – AS 

AÇÕES DECLARADAS.  

 
(...) devemos estar sempre conscientes que uma descoberta matemática, um estado 
de espírito em relação à matemática, ou um sistema de ensino, nunca são explicados 
por uma única causa. A vida é complexa e mesmo o mais modesto ou o mais subtil 
acto, reflecte, de uma forma ou de outra, uma infinidade de aspectos do mundo real.  

 
Dirk Struik 

 

Embora no ambiente escolar a disseminação de um corpo de conhecimentos 

dependa de cada professor individualmente, o conhecimento, como construção humana 

realizada ao longo de toda uma trajetória a parir das necessidades surgidas em cada contexto 

histórico, não pode fechar-se em si mesmo, dada sua natureza intrinsecamente social. 

Reconhecer a natureza social do conhecimento e promover sua abertura para o acesso de 

todos os alunos vai requerer do professor uma formação inicial e continuada que lhe garanta 

subsídios para tanto. 

Para ensinar é, sem dúvida, necessário o domínio do conteúdo a ser transmitido 

pois “(...) o tipo de conhecimento que o professor possui a respeito da matéria influi no seu 

ensino e na aprendizagem dos alunos”. Entende-se, porém, que saber muito sobre 

determinado conteúdo não torna ninguém bom professor.  Existem outros saberes, além dos 

específicos, que se ligam à prática e ao público ao qual se destina. Embora seja 

imprescindível, “o saber disciplinar não pode (...) representar sozinho ‘O’ saber docente” 

(GAUHIER, 1997, p. 30, grifo do autor).  

 A supervalorização de algumas matérias escolares pode provocar nos que detêm 

seu domínio um sentimento de que sabe de algo que muitos não sabem ou têm dificuldades 

em aprender.  A Matemática, por exemplo, ao ser considerada difícil por muitos por ocupar-se 

quase que exclusivamente de abstrações, suscita nas pessoas um sentimento de mistério. Tal 

sentimento atribui à Matemática, quanto mais abstrata seja, menos contextualização e menos 

significado. (BISHOP, 1999) 

Percebe-se na formação docente continuada, a possibilidade de participação em 

um processo dinâmico que permeará a vida profissional do professor. Este processo deverá 

buscar adequar formação à profissionalização, por intermédio de propostas voltadas para 

qualificar e melhorar as práticas através de: domínio de conhecimentos e métodos do seu 

campo de trabalho, da superação de lacunas na prática pedagógica e da introdução de novos 

conteúdos das diferentes áreas de conhecimento (ALARCÃO, 1998).  
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O arcabouço dos saberes docentes implica, então, não só em uma formação 

inicial, mas em uma mesma que se estenda ao longo de toda a trajetória profissional, que 

venha a estreitar a relação entre os saberes docentes e suas práticas pedagógicas.  

 

 

 

4.1.  “Esperando que apareça coisa assim” - O fazer pedagógico e a formação 

continuada  

 

Segundo Nóvoa (1995, p. 25), a formação docente deve proporcionar uma 

perspectiva crítico-reflexiva que possa oferecer aos professores desenvolver pensamento 

autônomo que possa favorecer “[...] as dinâmicas de autoformação participada. Estar em 

formação implica um investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os percursos e 

projetos próprios, com vista à construção de uma identidade, que é também uma identidade 

profissional”. 

Todos os sujeitos de nossa pesquisa afirmaram ser de muita importância receber 

formação continuada. Segundo eles, tal formação é condição necessária à melhoria do 

trabalho que realizam nas escolas.  

 

Com certeza. A gente tem que estar... Pronto, no meu caso quando eu fiz a 
especialização, né? A minha cabeça mudou totalmente em relação a como tratar o 
aluno, a maneira de você passar esse conteúdo, de olhar cada aluno. (PROF. JOSÉ - 
Entrevista à autora em 07/12/2006) 
 

Com certeza. Porque a gente entende, a gente se atualiza mais. Porque eu estou há 25 
anos, é tempo que eu já terminei Matemática. Quer dizer, faz tanto tempo, né? A 
gente se acomoda só com aquilo. (PROFª SÔNIA - Entrevista à autora em 
23/10/2006) 

 

Embora os professores demonstrem em suas falas a percepção da importância e do 

caráter transformador dos processos de formação continuada, tal percepção não se reflete 

igualmente em todos quanto à procura por esta formação. Apenas uma professora da escola 

pública e um professor da escola privada buscaram fazer cursos de especialização por 

iniciativa própria e relatam em suas falas que essa busca é permanente. 

 

Eu acho isso muito importante, entendeu? Porque você relaxa, você incentiva a eles 
se interessarem. A aprendizagem fica bem mais significativa. Depois que você vem 
com a experiência e aplica na sala de aula você enriquece muito. Eu, por exemplo, 
eu participo sempre. (PROFª ROSA - Entrevista à autora em 18/10/2006) 
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Toda vez que eu tenho uma reunião fico escutando... Quando eu leio algum artigo, 
alguma coisa, muda muito. Eu fiz agora uma semana de Matemática. Fiz três mini-
cursos. (PROF. JOSÉ - Entrevista à autora em 07/12/2006) 

 

 

Entre os outros professores há o reconhecimento da necessidade contínua de 

formação. No entanto, não participam de estudos que não sejam oferecidos pelas escolas em 

que trabalham e atribuem a estas a responsabilidade pelo oferecimento de estudos e cursos. A 

falta de tempo também é mencionada como um dos impedimentos à investidura na formação 

continuada.  

 

Sempre a gente está fazendo reuniões, sempre a gente está debatendo alguma coisa e 
a escola tem trazido pra dentro dela um curso que anualmente é oferecido pr’os 
professores. (PROF. PAULO - Entrevista à autora em 06/12/2006) 
 

Desde que estou no Ensino Médio não veio ainda nada. Até porque por causa de 
tempo a gente teria feito alguma coisinha pra participar (...) Especialização: eu 
nunca fiz. Quer dizer não tinha tempo. Eu sempre quis fazer.  (PROFª SÔNIA - 
Entrevista à autora em 23/10/2006) 

 

 

Quanto aos estudos realizados nas escolas, na pública não há sistematização 

desses momentos, nem encontros para planejamento e discussões. Esses procedimentos só 

ocorrem no começo do ano ou quando há a solicitação por parte da Secretaria de Educação, 

como requisito para desenvolvimento de projetos mais abrangentes. Essa forma de 

procedimento quanto aos processos formativos, corrobora para que as professoras da escola 

pública aguardem por situações de estudo ou as valorizem apenas se forem oferecidas fora da 

escola. 

 

Todo curso de atualização eu faço, eu participo. Eu gosto demais porque é uma 
experiência assim que... Você já domina bem o conteúdo, né? Domina o conteúdo, 
domina os alunos. E quando a gente chega de um curso desse a gente chega bem 
mais rica. Vem assim... Não é só assistir lá e vir pra casa a achar que não foi nada, 
não. (PROFª ROSA - Entrevista à autora em 18/10/2006) 
 

Não é oferecido, não é oferecido mesmo. Até aqui eu espero (...). Para Ensino Médio 
não tem nada. Eu acho pobre, pobre sabe? Estou com meu curso de Matemática e 
mais nada. Nada, nada. Estou esperando que apareça coisa assim. Nem capacitação, 
que é o mínimo, né? (PROFª SÔNIA - Entrevista à autora em 23/10/2006) 

 

Dessa maneira, as professoras da escola pública não consideram as discussões 

sobre textos teóricos ou encontro de professores por área de ensino dentro da própria escola 
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como momentos de formação. Para elas a formação continuada passa, necessariamente, por 

ações institucionais. 

Na escola privada, de acordo os professores, são realizadas reuniões para estudos 

de forma sistemática. 

 

Em particular nessa escola, a gente nota que se preocupam muito, sempre a gente 
está fazendo reuniões, sempre a gente está debatendo alguma coisa e a escola tem 
trazido pra dentro dela um curso que anualmente é oferecido para os professores 
(...). (PROF. PAULO - Entrevista à autora em 06/12/2006) 

  
Essa formação que a gente tem aos sábados, esses encontros, o pessoal tem mais 
experiência, o pessoal que tem mestrado, doutorado passando o que a gente deve 
fazer, como que seria melhor. (PROF. JOSÉ - Entrevista à autora em 07/12/2006) 
 

Apesar do que dizem os professores, as participações em cursos, reuniões, 

palestras, não têm se desdobrado em situações concretas de mudanças que possam ser 

consideradas como substanciais em suas práticas. Os depoimentos obtidos apontam para a 

dificuldade que eles têm de trazer os conhecimentos trabalhados nas capacitações, 

atualizações, como lastro, no sentido de embasar, melhorar, transformar sua prática.  

A formação recebida parece pouco contribuir, na medida em os professores 

relatam poucas alterações em suas aulas que ainda se estruturam quase que exclusivamente a 

partir da exposição de conteúdos e sua aferição por meio de tarefas, como poderá ser 

observado no subitem 4.1.2. Existe, também, um grande problema de continuidade nos cursos 

dos quais tomam parte, por esperarem ser oferecidos ou por aguardarem momentos ideais de 

buscá-los, o que acaba por remetê-los a situações estanques.  

Essa forma de entendimento sobre a necessidade de se estudar continuamente 

sobre o que sabe e o que faz se alinha com a maneira de perceberem a Matemática. Não 

consideram seus níveis de dificuldade, concluindo que “não aprende quem não estuda”. 

 

Você chega e mesmo que você faça na sala você tem que estar adulando pra eles 
fazerem. Porque eles ficam esperando você corrigir. Aí você já viu. Matemática 
você dá um conteúdo sem exercitar, né? Aí vem as dificuldades. Falta de interesse 
[dos alunos]. (PROFª SÔNIA - Entrevista à autora em 23/10/2006) 

 

Apenas uma professora da escola pública se propõe a fazer algo diferente, apesar 

da escassez de recursos da escola em que trabalha. Além disso, procura atender bem aos 

alunos com maiores problemas de aprendizagem. 

 

Em grupos, eu coloco um que entendeu melhor. Você acha justo uma parte entendeu 
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e você continua a aula com uns que não sabem ainda aquele conteúdo? Eu não acho. 
Acho importante que a sala esteja, assim, num equilíbrio total, entendeu? A gente 
sabe que tem uns que tem mais dificuldades, mas eu vou em cima das dificuldades, 
das maiores dificuldades. Procurando aqueles que estão bem atrasados irem... Eles 
não se igualam facilmente, mas eles ficam bem encostadinhos àqueles que estão 
bem, né? (PROFª ROSA - Entrevista à autora em 18/10/2006) 

 

O trabalho de monitoria é freqüentemente utilizado por esta professora, 

propiciando aos alunos o contato com seus pares nos momentos das tarefas, em que aqueles 

que conseguiram aprender o assunto abordado auxiliam os que ainda não conseguiram fazê-

lo. A professora, nesses momentos, fica a circular nos grupos tirando dúvidas e observando o 

andamento dos trabalhos.  

Entre os sujeitos, três demonstraram preocupar-se com a aprendizagem dos 

alunos. Entretanto, apenas a Professora Rosa procura desenvolver estratégias que vão além 

das aulas expositivas no intuito de atender a todos os alunos. Isso é feito através da tentativa 

de integração dos alunos por meio de trabalhos em grupo, com a resolução dos problemas 

propostos e sua exposição no quadro com o auxílio da professora. Mesmo com ações simples, 

esta professora está sempre solicitando a participação dos alunos e eventualmente consegue 

dar exemplos mais próximos às experiências dos alunos.  

Perante as dificuldades de aprendizagem dos alunos, os outros professores 

limitam-se a explicar novamente o conteúdo e reforçá-los com a execução de tarefas 

pertinentes aos conteúdos abordados. 

 

(...) eles chegam no Ensino Médio com a maior dificuldade, e a gente tem que 
realmente voltar e explicar e aí entra num circulo vicioso. Ele chega sem saber de 
muita coisa que eu sou obrigado a explicar. (PROF. PAULO - Entrevista à autora 
em 06/12/2006) 

 

Porque eles ficam esperando você corrigir [as tarefas]. Aí você já viu. Matemática 
você dá um conteúdo sem exercitar, né? Aí vem as dificuldades. Falta de interesse... 
(PROFª SÔNIA - Entrevista à autora em 23/10/2006) 

 

Os professores parecem não considerar que o número de alunos que conseguem 

apreender bem os assuntos por eles ministrados seja insignificante perante o todo da turma. 

Basta relembrar os percentuais de alunos que ficam em recuperação que é mencionado pelos 

próprios professores.  
 

Em recuperação na faixa aí, acho que de uns 60%, certo? E reprovados acredito que 
uns 5 a 10% ,  né? (PROF. PAULO - Entrevista à autora em 06/12/2006) 
 

Fica uma boa parte. Assim, ficam uns 70%. (PROFª SÔNIA - Entrevista à autora em 
23/10/2006) 
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Enquanto na escola particular o percentual de alunos retidos em Matemática cai 

para 5 a 10%, na escola pública esse percentual, de acordo com a professora, fica em torno 

dos 40%.  

A falta de querer e de esforço dos alunos também aparece na fala dos professores 

como um dos motivos de insucesso nos estudos e da desmotivação do trabalho docente. Nesse 

momento, fica explicito que no entendimento dos professores o querer estudar nos alunos não 

passa pelo interesse que sua disciplina deve despertar neles. 

 

(...) a gente não tem motivação nenhuma. Você chega quer fazer uma atividade, quer 
ver o aluno perguntando, tirando dúvida. Então a gente se acomoda até, eu acho. 
(PROFª SÔNIA - Entrevista à autora em 23/10/2006) 

 

Um dos nossos sujeitos da escola privada nos relata sobre sua experiência no 

ensino público. Ele nos disse que encontra a mesma situação de mau desempenho dos alunos 

por falta de dedicação aos estudos em ambos os espaços, público e privado. A diferença 

ficaria apenas por conta da situação de acesso aos livros e outros materiais necessários ao 

estudo.  

 
Do jeito que o aluno de lá [escola pública] se comporta, perde aula, enrola, os daqui 
[escola privada] também fazem (...) mas o que eu acho a disparidade maior é o 
acesso assim a livro, o poder aquisitivo que o aluno da escola pública não tem. 
Referenciais que eles não têm. (PROF. JOSÉ - Entrevista à autora em 07/12/2006) 

 

Apesar das diferenças proporcionadas pelo poder aquisitivo, este professor 

considera importante levar as experiência de uma escola para outra. Para a escola pública ele 

leva algum modelo de recurso didático produzido na escola privada. Para esta escola ele leva 

os exemplos de superação de dificuldades dos alunos da escola pública.  

 

O que eu vejo lá me ajuda a trabalhar aqui (...) o que eu aprendo aqui eu levo pra lá, 
aqui de recurso, essa parte assim se eu puder usar lá (...) você ter um aluno lá de 
favela não sei de onde, você pega um aluno, agora no ENEM um aluno fez 75% da 
prova do ENEM, um aluno de lá [da escola pública]. Eu acho muito válido. E eu 
conto isso aqui na escola privada quando eu chego. (PROF. JOSÉ - Entrevista à 
autora em 07/12/2006) 

 

Essa ênfase dada ao esforço pessoal é mencionada, a título de exemplo, para que 

os alunos da escola privada possam valorizar as facilidade que têm e perceber que mesmo sem 

condições financeiras é possível obter bons resultados. Basta querer. 

No que se refere aos momentos de aula, este professor procede do mesmo modo 

nas duas escolas, mudando apenas a cobrança que, segundo ele, na escola pública deve ser 
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menor. 

 

Muda a forma de cobrar, não é? Porque não adianta, eu cobrar do jeito que eu cobro 
aqui cobrar lá. É fora da realidade. Eu posso dar até a mesma aula. A aula que eu 
dou aqui eu dou lá. O exercício que eu passo aqui eu passo lá, mas eu não posso 
cobrar lá o que eu cobro do aluno aqui. (PROF. JOSÉ - Entrevista à autora em 
07/12/2006) 

 

Apesar de perceber nos espaços público e privado as diferenças e similaridades e 

buscar proceder ao ensino da mesma forma em ambos, para não comprometer as 

aprendizagens, é justamente a utilização desse procedimento padrão que poderá dificultar tal 

processo. O ensino da matemática que seja significativo, e aí a referência é feita em relação 

aos conteúdos e procedimentos, levará em consideração o contexto sócio-cultural de cada 

espaço para que as ações docentes aconteçam observando a individualidade dos alunos, 

distanciando-se de um ensino impessoal. (BISHOP, 1999)   

Nos espaços pesquisados percebeu-se que as aulas ministradas, por suas 

características gerais, são preponderantemente expositivas, com algumas poucas variações. 

Organizam-se nestes espaços, a partir de uma seqüenciação que inclui a exposição no quadro 

do conteúdo a ser abordado, seguida da explicação do conteúdo, resolução de exercícios para 

exemplificação, perguntas sobre dúvidas dos alunos, aplicação de mais exercício, seguido de 

sua resolução e atividade para casa.   

Sem dúvida que tal formato de aula, dia após dia a torna pouco atrativa e 

monótona. A ênfase dada pelos professores aos métodos de ensino focados nos conteúdos 

específicos e repetitivos em sua execução, coloca em segundo plano aspectos como tornar a 

aula mais de acordo com os interesses juvenis, com a vivencia do alunado ou que possa 

atender aos seus anseios.    

As falas dos professores nos faz refletir se nas faculdades que os formam em 

Matemática todos os fazeres que compõem o caráter didático da disciplina são moldados por 

um manual que é seguido à risca. Mesmo entre os professores que possuem pós-graduação e 

que buscam a formação continuada, são perceptíveis as dificuldades em desviar-se do formato 

acadêmico, com pouca utilização de recursos e aulas expositivas.  

Ou seja, entre esses professores percebe-se uma ênfase maior sobre a importância 

da formação continuada e de suas contribuições, mas isso não é fator preponderante para 

mudanças substanciais nos seus fazeres. 

 

(...) tudo que eu vejo lá [em cursos de formação], que ensinam um novo método, 
atração, uma aula que dá prazer ao aluno, eu faço aplicação em sala de aula. Eu faço 
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mesmo. Por isso, eu acho importante porque eles tem... Você vê que eles têm gosto 
de aprender, né? Eles, pelo menos, elogiam muito, assim, que a aula é boa, que 
aprendeu (...). (PROFª ROSA – Entrevista à autora em 18/10/2006) 

 

Apesar de mencionar que os alunos gostam da aula que afirmam terem apreendido 

com ela, o que a professora narra não é demonstrado no desempenho dos alunos. O quadro do 

qual se teve acesso foi o de alunos com notas baixas em Matemática, ausência de preocupação 

destes em fazer as tarefas, sejam elas em sala ou para casa e estudos apenas antes das provas. 

Esses aspectos revelam, enfim, as dificuldades dos professores em lidar com tudo isso. 

Apesar das diferenças em relação ao acesso ou a busca por formação, pode-se 

dizer que os estudos realizados pelos professores, ainda não transparecem de forma 

significativa na prática diária. Sobretudo no que se refere a estabelecer objetivos para seus 

fazeres seja quanto aos conteúdos, didática ou disciplinarmente.  

Demonstra-se, portanto, que mesmo não sendo ainda fator de mudanças concretas 

das práticas pedagógicas dos sujeitos, os processos formativos continuados já desencadeiam 

em quem os procuram, outro olhar sobre alguns fazeres docentes. Isso reafirma a necessidade 

de que sejam intensificados os processos formativos no interior das escolas, com estudos 

sistematizados a partir de objetivos que tenham por base os problemas detectados tanto nos 

processos de ensino-aprendizagem quanto no entorno dos estabelecimentos de ensino do qual 

os alunos fazem parte.   

Além da definição de objetivos, a formação permanente significa, também, um 

momento privilegiado de escolha e desenvolvimento de estratégias que possam atingi-los, 

além de base teórica que justifique e sustente as práticas pedagógicas assumidas.  

A formação continuada não implica apenas os conhecimentos pedagógicos, mas 

também a retomada e consolidação do conteúdo específico.  

Por muito tempo se asseverou a imutabilidade de alguns conteúdos de ensino. Na 

Matemática, esse aspecto é ainda mais intenso pelo seu critério de exatidão e, 

conseqüentemente, de verdade.  Considera-se que os processos formativos contínuos 

possibilitam aos professores a reflexão sobre os conteúdos escolares. Mas não se trata apenas 

de questionar suas verdades. Trata-se de desafiar os professores a tratá-los como saberes que 

precisam ser compreendidos em suas relações concretas com a vida e não como saberes 

existentes independentes da condição humana.  
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4.1.1 Ensino e aprendizagens: quando os conteúdos específicos contrariam o 

processo de aquisição de conhecimentos pelos alunos.  

 

 A escolha dos conteúdos escolares é feita através de duas situações:  a existência 

uma base nacional comum (currículo de âmbito nacional) e a abertura para as adequações 

locais necessárias (currículos escolares).  

Os currículos exprimem a cultura, seu desenvolvimento e desdobramentos nas 

práticas educativas. Pela abertura da qual dispõem as instituições em nível local para 

adequação dos seus currículos, vai requerer dos professores opções pelos saberes e 

conseqüentes procedimentos. Para tanto, os professores precisarão dominar o conteúdo 

cultural que devem colocar em ação no processo de ensino aprendizagem. Como afirma 

Sacristán (2000, p. 281), “o desenvolvimento de qualquer tema ou unidade, implica em 

selecionar informações para se propor ao aluno/a, ordená-las (...) conhecer algo de sua 

evolução histórica, relacioná-lo com as derivações que teve em outros campos, possíveis 

aplicações na vida cotidiana, etc.” 

Os professores da escola privada conhecem bem o conteúdo e a ordem em que 

devem ser abordados, embora se orientem, sobretudo, por meio do livro didático e pelo 

programa do vestibular. Não sentem dificuldades em estabelecer ordem de prioridades ou 

grau de importância dos conteúdos, mas se queixam da grande extensão de tal programa. 

Apesar de considerarem um ou outro conteúdo mais relevante, isso também ocorre em função 

do vestibular. Em todos os momentos de aula observados e em suas falas houve menção a tal 

processo seletivo. 

 
Desses conteúdos o que eu considero mais importantes são, já dentro do 2º ano, 
porque o 1º ano eu já não dou muita importância a parte trigonométrica do 1 ano 
porque cai pouco, aí ele fala, no vestibular, volta no vestibular, e também no dia a 
dia do aluno não está muito presente. (PROF. PAULO - Entrevista à autora em 
06/12/2006) 
 

O objetivo para a abordagem de determinados conteúdos está bem claro para esses 

professores e para a escola: a aprovação no vestibular. As ações docentes, então, pautam-se a 

partir de tal objetivo e buscam atingi-lo.  

Nesse sentido, não se pode negar a forte carga de intencionalidade na ação 

docente, embora se possa questioná-la a partir dos objetivos gerais do Ensino Médio, 

conforme os documentos que o organizam, e da compactação sofrida nas primeiras e 

segundas séries. Tal situação acontece porque todo o conteúdo pertinente aos três anos do 
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nível médio é ministrado em apenas dois [a terceira série é para revisão], sobrando pouco 

tempo para abordar os conteúdos consistentemente, propondo atividades que possam 

significá-los.     

As professoras da escola pública sentiram dificuldade em discorrer sobre os 

conteúdos vistos nas 1as e 2as séries e de estabelecer grau de importância entre os mesmos.  

 
Eh... eu vejo assim... eu vejo assim... pronto, eu vejo trigonometria mas me 
arrependi, porque é um assunto muito extenso (...) Porque veja... vou pegar aqui o 
conteúdo [pegou o livro didático]. Vou ver aqui... Veja, o 2º ano, né? Matriz, 
determinante, sistema, análise combinatória, probabilidade, binômio de Newton... 
Assim, binômio de Newton eu acho, assim, menos importante, assim, pra eles. 
Porque acho assim, probabilidade, né? Análise combinatória, uma coisa assim. 
(PROFª SÔNIA - Entrevista à autora em 23/10/2006) 

 

A dificuldade sentida pela professora em discorrer sobre os conteúdos, tendo que 

recorrer ao livro didático, aponta para uma situação de ausência de planejamento e, 

conseqüentemente, de objetivos postos para a série em que ensina.  

A opção por determinados conteúdos, compreendendo suas relações com os 

demais assuntos, sua história e implicações na vida cotidiana dos alunos será possível estando 

claro os objetivos e justificativas para o ensino, o que irá direcionar, por sua vez, a adoção das 

estratégias para atingi-los.  

Quanto à outra professora da escola pública, parte dos seus conteúdos é 

selecionada por meio de critérios diferentes 

 
Então, eu pego lá de trás e vou ensinando a somar, se possível a subtrair, unidade, 
dezena, centena, ir formando. Que aí eu noto que quando eu vou dar uma matéria 
mais avançada eles estão acompanhando. Por quê? Porque eu tirei aquelas dúvidas 
anteriores. As propriedades, que eu acho muito importante, sabe? Todas as 
propriedades de potenciação, de multiplicação, eu castigo em cima das propriedades. 
(PROFª ROSA – Entrevista à autora em 18/10/2006) 

 

A priorização dos conteúdos por essa professora é feita a partir das dificuldades 

apresentadas pelos alunos, observando os conhecimentos que os alunos ainda não dominam, 

antes de dedicar-se aos conteúdos próprios da série.  A professora demonstra interesse em que 

os alunos entendam como aquele assunto que está abordando se organiza. 

 
Usando e dizendo: Você sabe por que isso aqui acontece? Por conta dessa 
propriedade, sabe? Aí faço aquela retomada, novamente em cima daquelas... das 
propriedades e aí depois volto: ‘Olhe, está vendo isso aqui acontecendo? Vocês 
estão precisando disso’. E vou aplicando bem direitinho e eles vão se interessando, 
né? Então, eles sabem porquê estão aprendendo, não é? Então, eu acho... Eu dou 
aula assim. Não sou assim de chegar e dar pra uns uma parte e outras não. (PROFª 
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ROSA – Entrevista à autora em 18/10/2006) 
 

Embora seja visível a preocupação da professora para que todos os alunos tenham 

acesso aos conteúdos ensinados, sua alegação de que eles sabem o porquê de estarem 

aprendendo determinados conteúdos se contrapõe ao que narra sobre sua prática. Em sua 

exposição, percebe-se que sua abordagem é norteada mais pela lógica do conteúdo pelo 

conteúdo em detrimento do ensino da Matemática que seja advindo de sua associação com 

situações concretas. 

 A esse respeito Sacristán (2000, p. 282) vai dizer que: 

 
As decisões na seleção [dos conteúdos] afetam também a escolha de estimular ou 
não as relações com os problemas cotidianos, as aplicações tecnológicas, as 
preocupações sociais. Estas opções são valorizadas também desde posições 
pedagógicas e psicológicas sobre a aprendizagem e o ensino, o respeito aos 
interesses do aluno/a, etc. 

 

Como atividade intrinsecamente interativa porque humana, a docência é um 

trabalho que desencadeará as interações entre professor e aluno, ou grupo de alunos, a fim de 

atingir objetivos educativos “relativos à aprendizagem de conhecimentos e socialização” 

(TARDIFF, 2006, p. 118). Ensinar, então, é consubstanciado por meio das escolhas docentes, 

feitas na interação com os alunos e dependem dos conhecimentos, das experiências, das 

convicções, do compromisso com o que se faz, de suas representações (TARDIFF, 2006). 

Enquanto na escola privada a escolha dos conteúdos norteia-se basicamente 

objetivando o vestibular, na escola pública este exame não se constitui em objetivo e, 

portanto, não é decisivo para a escolha daqueles, mesmo sendo a única forma de acesso ao 

ensino superior público.  
 

Mas eu acho Binômio de Newton pra eles não acho tão assim. Até porque poucos 
fazem vestibular. Pouquíssimos. Faz uns cinco numa sala. Todo ano é assim. 
(PROFª SÔNIA - Entrevista à autora em 23/10/2006) 

 

Ao mesmo tempo em que o vestibular não é objetivo da professora, 

contraditoriamente ele aparece como justificativa na escolha dos conteúdos. De acordo com 

Sacristán (2000, p. 282): 

 
Enquanto os professores/as não dominem o conteúdo cultural que têm de transmitir, 
terão que depender das opções que outros façam por eles neste aspecto. O 
desenvolvimento de qualquer tema ou unidade implica selecionar informações para 
se propor ao aluno/a, ordená-las o que exige saber apreciar o valor de um conteúdo 
dentro do contexto da especialidade a que pertença (...)  
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A aparente dúvida quanto ao quê e porque ensinar vem acompanhada da ausência 

de um projeto pedagógico em ação na escola. O preparo docente também não concorre para 

que sejam estabelecidas prioridades, ocasionando a ausência de objetivos a serem atingidos. 

Essa postura acaba por resultar em ausência de intencionalidade nas ações. Para Sacristán 

(2005), uma ação docente significativa para os alunos só pode ser assim considerada a partir 

de sua relação com a intenção que a mobiliza.  

Dos quatro professores pesquisados, uma professora da escola pública e dois da 

escola privada, demonstram uma preocupação maior quanto à aprendizagem dos conteúdos 

estudados pelos alunos em séries anteriores.  

 
Eu faço, tipo assim, uma prática desde lá de trás, da 8ª, certo? Eu passei esse ano, 
dois meses fazendo isso aí, esse trabalho com eles, pra ver se eles sabiam é... matéria 
de 6ª, por exemplo, números inteiros, que eu acho que a falha grande está aí. (PROFª 
ROSA - Entrevista à autora em 18/10/2006) 
 
Então, esse assunto poderia ser tirado: discussão dos sistemas lineares. Um assunto 
muito abstrato para um aluno de ensino médio, né? (PROF. JOSÉ - Entrevista à 
autora em 07/12/2006) 

 

Desses professores, dois já possuem titulação de especialistas e são os que buscam 

por conta própria participar de cursos de capacitação. Considera-se que esse procedimento se 

constitui num diferencial quanto às práticas docentes, embora que de forma tênue. 

Quanto ao uso do livro didático, apesar deste orientar a forma de abordagem dos 

conteúdos, acaba se constituindo num dos problemas para o ensino segundo os professores. 

Seja pela exigência de ter que consumi-lo todo, seja pelo nível considerado alto para os 

alunos.  

 
Eu acho que o que é pra priorizar muitas vezes não é priorizado. Priorizam fechar o 
livro, bater a capa do livro e assuntos... assuntos passam de qualquer jeito. São 
passados para o aluno e o aluno não fixa o assunto. Não dá tempo. (PROF. PAULO 
- Entrevista à autora em 06/12/2006) 
 
E eles agora têm até livro e tudo que está até ajudando mais, né? Só que eu acho 
muito alto, assim, pra eles, entendeu? Eles têm uma dificuldade muito grande (...)  
porque tem gente que não acompanha, termina você tendo dificuldade de 
acompanhar (o livro) (PROFª SÔNIA - Entrevista à autora em 23/10/2006) 

 

Costuma-se atribuir a falhas no Ensino Fundamental as dificuldades na apreensão 

dos conteúdos pelos alunos do Ensino Médio. Entre os professores não é diferente. Segundo 

eles as maiores os maiores problemas encontrados dizem respeito às quatro operações. 
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É... eu acho que tem o seguinte: acho que é desde a base que o aluno vem muito 
despreparado. Quando ele chega ao nível médio, simples operações como somar, 
subtrair, multiplicar, dividir, essas quatro operações, eles não dominam. Eles vêm, 
assim, só contornando. Acho que é desde lá de trás, que vem essa falta assim (...). 
(PROFª ROSA - Entrevista à autora em 18/10/2006) 

 

Por incrível que pareça, é assim que eu acho até.  Eu acho...  Não sei. Não é nem 
absurdo porque é muita gente com essa dificuldade. É as operações multiplicação e 
divisão. (PROF. JOSÉ - Entrevista à autora em 07/12/2006) 

 

Lidar com problemas de aprendizagem e buscar sua superação em qualquer nível 

de ensino, requer preparo do professor que se estenda para além da uma mera detecção.  Se o 

problema ocorre no início ou no fim das séries do Fundamental, não será esse o aspecto que a 

se deter. O problema é real no Ensino Médio e resta a inquietação do que se fazer nesse nível 

de ensino. Até mesmo porque os alunos têm dificuldades nos conteúdos específicos do nível 

médio, dos quais alguns não dependem, necessariamente, de conteúdos anteriores.   

Em associação com os conteúdos poderão ser estabelecidas as estratégias de 

ensino, tornando-os compreensíveis ou completamente fora da realidade do alunado. Para o 

desenvolvimento dessas estratégias, os professores poderão lançar mão de vários recursos que 

os auxiliarão didaticamente. Porém, a utilização de recursos requer uma forte carga de 

intencionalidade sob pena de sua figuração meramente alegórica.  

 

 

 

4.1.2 Recursos didáticos – o esvaziamento da prática pedagógica    

 

Na prática pedagógica, a seleção de conteúdos, métodos, formas de organização 

dos espaços e tempos e de avaliação não são de cunho apenas técnico, mas, sobretudo, de 

cunho ético-político. Assim a racionalidade técnica ou instrumental não podem por si mesmas 

serem apontadas como responsáveis pela solução dos problemas educativos. (PEREZ 

GOMEZ, 2000). 

Nesse sentido não há uma única teoria científica sobre os processos educacionais 

que permita a “derivação unívoca dos meios, regras, técnicas que serão utilizadas na prática”. 

(ibid., p. 362). Entretanto, “se a atividade é condicionante da experiência de aprendizagem, os 

materiais o são daquela, pois estabelecem as formas possíveis de encontro do estudante com o 

que ele vai apreender”. (SACRISTÁN, 2000, p. 289) 
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Todos os professores pesquisados consideram a matéria que ensinam de muita 

importância, e com a maioria dizendo terem os assuntos relação com o cotidiano dos alunos. 

 

Função é assunto do dia a dia. Tudo se transforma numa função, né? No cotidiano aí 
tudo é uma função (...)  Tudo é um gráfico, tudo é mostrado em gráfico, tudo é 
analisado num gráfico. (PROF. JOSÉ - Entrevista à autora em 07/12/2006) 
 

 

 Na maior parte do tempo, no entanto, ministram aulas expositivas utilizando 

apenas o quadro, fazendo exercícios e os corrigindo. A relação com a realidade fica apenas 

em alguns exemplos expressados oralmente ou em alguma questão dos exercícios, mas isso é 

feito de forma muito superficial e apenas a partir da perspectiva do professor.  

 

É tal coisa, né? Mais, assim, explicando no quadro, hoje em dia é melhor porque tem 
o livro, né? É... tem mais assim, só explicação, né? Passar exercício, corrigir, às 
vezes algo pra tirar dúvidas... (PROFª SÔNIA - Entrevista à autora em 23/10/2006) 
 
Minha aula é mais uma aula expositiva e lista de exercício, né? É... o que eu mostrei 
esse ano foi na parte de geometria. A gente usou o retroprojetor pra mostrar as 
figuras. (PROF. JOSÉ - Entrevista à autora em 07/12/2006) 

 

Durante o tempo de nossa permanência nas escolas pesquisadas, poucos foram os 

momentos em que houve a utilização de exemplificações fornecidas pelos alunos ou de uma 

situação de aula que fosse realizada a partir de situações concretas, a partir do cotidiano dos 

jovens. Apenas a professora Rosa da escola pública ao abordar as Funções pediu que alguns 

alunos ficassem de pé para que eles percebessem as relações estabelecidas entre elementos 

que podem ser percebidas à partir daquele assunto. 

No entanto, nenhum dos professores pesquisados explicou aos alunos a 

importância do conteúdo abordado para a solução de problemas cotidianos ou porque eles 

estavam estudando tal conteúdo. Essa forma de proceder fortalece a idéia do conteúdo 

descontextualizado, fora da realidade de vida do aluno e, portanto, não revela sua 

significação.  

Os fazeres permanecem dentro de uma perspectiva de ensino onde são 

perceptíveis grandes dificuldades dos professores em transpor o que está posto teoricamente 

para a prática.  

 
Eu sou muito esforçado. Eu tento preparar, mostrando o dia a dia a meu aluno, tento 
preparar ele ao máximo para o vestibular, certo? (PROF. PAULO - Entrevista à 
autora em 06/12/2006) 
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Eu acho assim... eu estou há 25 anos em sala de aula. Eu acho que já fui melhor. 
Hoje em dia, assim, os próprios alunos que... a gente não tem motivação nenhuma. 
Você chega, quer fazer uma atividade, quer ver o aluno perguntando, tirando dúvida. 
Então a gente se acomoda até, eu acho. (PROFª SÔNIA - Entrevista à autora em 
23/10/2006) 

 

O exposto acima se vislumbra de forma mais fácil no espaço escolar a partir das 

relações que são estabelecidas nele. No período compreendido por um ano letivo, na verdade 

menos, na transição do Ensino Fundamental para o Médio, a preocupação em utilizar aspectos 

práticos deixa de ser relevante e é atribuída ao aluno a responsabilidade de fazer as abstrações 

necessárias para que ele possa apreender os conteúdos.  

 
O conteúdo de trigonometria de 8ª série ele ta voltado mesmo ao aluno, voltado ao 
que ele vive no dia a dia, é... desde um simples ângulo até ele ta andando e ta dando 
volta numa pracinha tudo isso envolve trigonometria e a gente mostra isso aí. 
(PROF. PAULO - Entrevista à autora em 06/12/2006) 
 

 

Parece ser desconsiderada no Ensino Médio a necessidade de se abordar 

conteúdos a partir de situações concretas. Pelo observado, não parece que os professores 

ensinem Matemática de determinada maneira apenas porque querem, mas porque parecem 

desconhecer outras formas de ensinar. Essa concepção das práticas refletiu-se, 

independentemente das condições das escolas pública ou privada, nos fazeres diários dos 

professores.  

Os professores que ensinam na escola privada utilizam fortemente o livro 

didático. Apesar de este vir com CD-ROM, a escola possuir sala de informática e projetor de 

multimídia não o exploram, preferindo passar algumas das figuras do CD para transparências 

que apresentam com o auxílio do retroprojetor.  

 
É... o que eu mostrei esse ano foi na parte de geometria. A gente usou o retroprojetor 
pra mostrar as figuras (...) as figuras sendo construídas, assim, a base, a pirâmide, a 
parte lateral, separada, só pra ilustrar... (PROF. JOSÉ - Entrevista à autora em 
07/12/2006) 

 
Olhe, geralmente a prática de sala de aula mesmo, que a gente traz pra sala ou fora, 
mas o recurso que eu mais uso é o retroprojetor, atualmente. (PROF. PAULO - 
Entrevista à autora em 06/12/2006) 

 

Na escola pública uma das professoras utiliza freqüentemente o livro didático 

embora o considere num nível muito alto para os alunos. Apenas uma professora utiliza 

material concreto para trabalhar com as figuras, mas o momento fica restrito a determinados 
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conteúdos. 
 

(...) a prática, por exemplo, mostrar aquilo ali, certo? Você pega a cartolina, recortar, 
sobrepor, pra poder mostrar como é que está saindo o triângulo, tudo direitinho. 
(PROFª ROSA - Entrevista à autora em 18/10/2006) 

 

O poder aquisitivo das escolas não se configura em aspecto determinador de 

fazeres mais dinâmicos, mais contextualizados ou mesmo são refletidos na utilização de 

recursos didáticos de forma mais freqüente ou mais consistente.  Os professores da escola 

privada, apesar de disporem de condições para aulas de campo, utilização do laboratório de 

informática, projetores de multimídia etc., não recorrem a esses recursos no intuito de 

dinamizar as aulas.  

Mesmo a técnica de trabalho em grupo bastante utilizada pela professora Rosa e 

pouco utilizada pelos professores da escola privada, está voltada para a resolução de listas de 

exercícios contidas no livro didático. Dos professores pesquisados, apenas essa professora da 

escola pública pede a colaboração dos alunos mais estudiosos para auxiliá-la nos momentos 

do trabalho em grupo solicitando que eles auxiliem os colegas com dificuldades e tendo o 

cuidado de distribuí-los entre os grupos conforme as necessidades apresentadas. 

 
Logo eu reforço muito, tiro dúvidas, às vezes eu vejo que o aluno está bem aquém, 
mas eu fico reforçando, peço pra os outros ajudarem explicando também, né? E 
dando aquele incentivo e eles vão, com a linguagem deles, explicando um ao outro e 
eu acho que equilibra mais ou menos, entendeu? (PROFª ROSA - Entrevista à autora 
em 18/10/2006)  

 

Essa professora da escola pública também é responsável pela realização de uma 

pequena apresentação de trabalhos de Matemática que acontece no segundo semestre, mas 

que não se realiza como as tradicionais feiras de ciências por não haver adesão de outras 

disciplinas nem da outra professora de Matemática que, segundo a própria, não adere à 

atividade por considerar que os alunos só participam por causa de notas. 

 

Eu não faço muito, mas vejo os colegas fazerem, a gente percebe (...) Eles se 
animam porque vale nota, essas coisas, aí força fazer. Só na base da nota porque por 
eles mesmos... (PROFª SÔNIA - Entrevista à autora em 23/10/2006) 

 

No entanto, essa mesma professora deixa implícito o interesse despertado nos alunos 

por tal atividade, além da obtenção de notas, ao expor que eles participam bem e que alguns 

se dedicam realmente a fazer trabalhos bem feitos. Por fim, aventa a possibilidade de 

participar da atividade. 
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Tem gente que capricha. Eu vejo, assim. (...) até eu vou ver se faço agora nesse ano 
pra ver se as notas melhoram. Vou ver agora, com mais tempo, né? Vou ver se eu 
faço alguma coisa pra ver se melhora.  (PROFª SÔNIA - Entrevista à autora em 
23/10/2006) 

 

Na escola privada os professores participam como orientadores de trabalhos na 

feira de ciências, mas de forma compulsória, já que tal feira não foi idealizada por eles nem os 

mesmos fazem parte de sua coordenação, cabendo-lhe apenas orientar e avaliar alguns 

trabalhos. Eles tanto não percebem este tipo de trabalho como outro recurso de que poderiam 

lançar mão didaticamente, que sequer mencionaram o fato que, inclusive, faz parte do 

calendário escolar. Percebe-se que esse evento, que poderia ser proporcionador de situações 

experimentais envolvendo conhecimentos matemáticos, não é aproveitado pelos professores 

para que os alunos coloquem em ação suas aprendizagens. 

Para D’Ambrosio (2006), “a ação gera conhecimento, gera a capacidade de 

explicar, de lidar, de manejar, de entender a realidade, gera o matema.” (p.23). Logo, os 

alunos são privados do que é atribuído como intrínseco à Matemática e que lhe dá identidade, 

o “matema”.  Dessa forma é retirada dos alunos a possibilidade desses desdobramentos que 

envolvem essa matéria escolar que é o aspecto prático, no qual os alunos podem vivenciar e 

experienciar os conteúdos estudados.  

Outra dificuldade observada é o pouco retorno das atividades que são passadas 

para casa, o que compromete também a participação dos alunos na aula. Na escola privada por 

não fazerem as atividades conforme solicitado – alguns dizem não ter entendido o conteúdo – 

ou por esquecerem, na escola pública por este motivo e por faltarem muito e, 

conseqüentemente, perderem as explicações e ficarem sem base para fazê-las ou tirar as 

dúvidas. 

Segundo os PCN (1999, p.19) “como cada ciência, que dá nome a cada disciplina, 

deve também tratar das dimensões tecnológicas a ela correlatas, isso exigirá uma atualização 

de conteúdos ainda mais ágil, pois as aplicações práticas têm um ritmo de transformação 

ainda maior que o da produção científica”. Mas apesar dessa orientação e das propostas 

pedagógicas basearem-se em tal documento, no geral, não são desenvolvidas atividades 

práticas nas quais os alunos possam trabalhar concretamente e numa perspectiva de 

desenvolvimento de saberes tecnológicos. Aliás, as dificuldades dos alunos se detêm em 

aspectos básicos, mas nem esses são resolvidos, ficando difícil se projetar uma educação 

nesses moldes. 
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Mas enquanto os alunos da escola privada lidam com maiores cobranças e 

exigências sociais, os da escola pública lidam com falta de cobrança e de pouco interesse por 

parte docente. Na verdade isso não parece ser feito intencionalmente, mas por entenderem  

que as possibilidades e opções para esses alunos são mínimas quanto ao vestibular e o que lhe 

é oferecido como conteúdo escolar vai servir para incorporá-lo ao mercado de trabalho, 

dependendo de seu desempenho e esforço próprio.  

Segundo Pérez Gómez “a escola transmite e consolida de forma explícita e em 

outras implicitamente (...) a igualdade formal de oportunidades e a desigualdade ‘natural’ de 

resultados em função de capacidades individuais” (In: SACRISTAN E PEREZ GÓMEZ, 

2000 p. 16). Neste sentido, o professor se coloca fora do processo de aprendizagem na medida 

em que atribui apenas aos alunos e suas capacidades individuais a possibilidade de sucesso 

escolar. 

Sem considerar que a Matemática que ensinam vá servir para a inserção dos 

jovens na universidade ou que seja decisiva para o tipo de trabalho que irão exercer, fica às 

professoras da escola pública a questão acerca de para quê estão ensinando Matemática. Do 

exposto, decorre ainda outro aspecto que remete aos objetivos escolares da escola pública e da 

escola privada. Estes objetivos, elencados a partir das realidades sócio-econômicas e culturais 

de seus alunos, não têm subsidiado os professores com conhecimentos acerca de tal realidade, 

sobretudo no que implica informações sobre o público ao qual se destinam as ações 

pedagógicas, os jovens. 

O esvaziamento das intenções que sejam de fato educativas, torna-se visível e 

preocupante. Considera-se então que, se não há intencionalidade nas ações ou se essas 

intenções são ditadas por processos seletivos, deixam os conteúdos carentes de objetivos mais 

amplos e de estratégias para as aprendizagens de acordo com as necessidades juvenis. As 

intenções e objetivos gerais da escola precisam ser retomados bem como os processos 

formativos no espaço escolar. Obviamente, o acesso à formação em serviço tem se mostrado 

ineficaz para uma preparação da docência frente às necessidades do século XXI. 
 

 

  

4.3 “Aquela coisa que você acha que não tem estabilidade” - Compreensão 

dos sujeitos sobre adolescência e juventude 

 

Os professores entrevistados disseram ser relevante possuir conhecimentos sobre a 
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adolescência e juventude como um dos requisitos que contribuem para a melhoria de seu 

trabalho. 

 
“Sim. Acho que... pra compreender melhor as suas necessidades e trabalhar de acordo 
com a realidade dessa fase, né?” (PROFª ROSA - Entrevista à autora em 18/10/2006)   

 
“E eu acho que tem que estar antenado com as idéias deles, que se não fica totalmente... 
fica um espaço muito grande. Até porque ele passa quatro horas, cinco horas na escola 
convivendo com os professores. Já pensou? O professor faz um discurso totalmente alheio 
ao adolescente? Não existe.” (PROF. JOSÉ - Entrevista à autora em 07/12/2006) 
 

Apesar de considerarem importante saber sobre juventude e adolescência e da 

necessidade de que o professor procure conhecer a realidade e os interesses de seus alunos, as 

informações obtidas junto aos professores a partir das observações e entrevistas, 

demonstraram que tais conhecimentos permanecem no nível das opiniões e estereótipos, não 

os auxiliando quanto às atuações na prática cotidiana. A visão deles sobre a juventude está 

vinculada, entre outros aspectos, a uma concepção equivocada quanto à autonomia que deve 

ser atribuída ao jovem e mesmo do que é juventude.  

De acordo com a síntese elaborada pelo MEC, o que se busca é que os professores 

possam “entender o jovem como sujeito do processo educativo e de todos os processos em 

curso na sociedade. Juventude não é apenas uma fase de transição da infância para a idade 

adulta, mas uma etapa do crescimento com características muito particulares” (BRASIL, 2003 

p. 12). 

Um dos aspectos presentes no Parecer 15/98 que trata das DCNEM, atribui à 

sensibilidade da prática pedagógica como uma contribuição específica e decisiva para a 

qualidade da educação escolar. Esta deve contemplar princípios como justiça, igualdade, 

responsabilidade, no sentido de desenvolver nos jovens a capacidade para “aprender 

significados verdadeiros do mundo físico e social, registrá-los, comunicá-los e aplicá-los no 

trabalho, no exercício da cidadania, no projeto de vida pessoal”. (PCN, 1999, p. 118) 

Para os professores, muitas das dificuldades apresentadas pelos alunos são 

colocadas como inerentes à adolescência. Ao mesmo tempo em que acham que lhes deve ser 

dada autonomia já que estes já têm idade para saber o que querem e procurar “correr atrás”, 

também lhes atribuem irresponsabilidade no cumprimento de suas obrigações escolares. Na 

ótica dos professores, a relação complexa e contraditória entre autonomia e irresponsabilidade 

parece coexistir na vida dos alunos como um complicador da aprendizagem e dos fazeres 

pedagógicos. 
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É. Eu penso assim, adolescente, né? É aquela coisa que você acha que não tem 
estabilidade. Tudo é um sonho, tudo é bom, e não é. Porque o papel da gente como 
educador, não. Você é um adolescente...  Faz: “olhe você tem que fazer isso, tem 
que ter responsabilidade, você está aqui pra isso”. E tentando moldar essa pessoa, 
moldar que eu digo para o sucesso, né? Pra passar no vestibular, pra criar 
responsabilidade. (PROF. JOSÉ - Entrevista à autora em 07/12/2006) 

 

Para CARRANO (2003), a categoria juventude é comumente definida, nas 

sociedades ocidentais, a partir de critérios que relacionam a idade com falta de maturidade 

psicológica. À adolescência, sobretudo, seria atribuída a irresponsabilidade como 

característica da circunstância social que perpassa a juventude. Tal circunstância vai se 

configurando e tomando corpo a partir do incremento da vida social, de suas diversões. 

Nesse sentido, os alunos são vistos pelos professores como imaturos e 

irresponsáveis na medida em que não priorizam o estudo em função da diversão.  

 

Pra eles é só festa. Pra eles o que importa é só festa. Porque na sala se você der 
margem eles só falam festa, festa, festa. No final de semana que passou e que vem, 
que passou e que vem. Pra eles o que importa é isso. Eu acho. (PROFª SÔNIA - 
Entrevista à autora em 23/10/2006) 

 

Mas adolescente é isso, pra ele é tudo um sonho, tudo é certo. Pra ele é Carnatal, pra 
ele é Vila Folia, pra ele é festa, é tudo.” (PROF. JOSÉ - Entrevista à autora em 
07/12/2006)  

 

Por outro lado, a postura dos alunos de “só falarem em festa” demonstra, de certa 

forma, a falta de interesse que os estudos lhes despertam. A provisoriedade nos discursos 

juvenis quando demonstram se interessarem apenas por festas, querendo aproveitar a vida ao 

máximo, experimentando tudo que podem no presente como se não houvesse futuro, 

demonstra sem dúvida a falta de confiança que atribuem ao que estão aprendendo no 

ambiente escolar, seja como possibilidade de melhorar suas vidas através da inserção no 

mercado de trabalho, seja pela possibilidade de ascensão social.  

De acordo com Carrano (2003 p. 134, grifo do autor) 

 

Os jovens que não compartilham das ideologias do progresso, são hostis às doutrinas 
e às formulas que se voltam para a as promessas de um futuro melhor. O acento é 
colocado muito mais na brevidade e emergência do tempo. Os dias, semanas, meses 
são breves e o futuro incerto (...) A juventude grita/canta/dança que o futuro é 
agora! 

 

A postura que para os professores pode ser considerada como alijada de interesses 

mais consistentes, ou mesmo acrítica e superficial, pode ser um sinal de conflito. Utilizando-

se da esfera do lazer, da diversão, os jovens se posicionam contra uma determinada forma de 
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poder que pode ser a hierarquização dos saberes escolares que se colocam, muitas vezes, fora 

de seu alcance. As posturas docentes também podem ser aceitas como uma forma de poder a 

qual é alvo de conflitos demonstrados pela aparente ausência de interesse ou em posturas de 

rebeldia.  

Por esse prisma: 

 

 As constantes menções sobre a existência de uma juventude alienada, hedonista, 
despreocupada com questões relacionadas com a política, deixam de considerar 
importantes mutações nas formas e conteúdos de relacionamentos dos jovens com o 
poder. (...) O próprio processo de elaboração de identidades coletivas na esfera do 
tempo livre e do lazer pode assumir a dimensão de conflito com determinadas 
formas de poder presentes no cotidiano (CARRANO (2003) p. 13) 

 

Apesar de demonstrar que sabe que os processos de amadurecimento variam entre 

alunos até do mesmo grupo relacional, mostram dificuldade em lidar com tais diferenciações 

e um posicionamento de dúvida quanto aos desdobramentos do comportamento juvenil. 

 

E tem muitos que amadurecem primeiro, tem outros que demoram, você sente isso 
quando você convive [...] 1º bimestre, já sei quem é que já está mais amadurecido na 
sala, quem é que não está, quem é que tem responsabilidade, quem é que está 
mentindo [...]. Eu acho que o adolescente em si é isso, essa mistura aí, que a gente 
fica até perdido também. (PROF. JOSÉ - Entrevista à autora em 07/12/2006) 
 

Eu estudei disciplinas como Educação de Adultos e Psicologia onde entendi que o 
adolescente precisa muito de ajuda pra sua formação, pois a juventude é... o jovem 
em geral age sem medir as conseqüências. (PROFª ROSA - Entrevista à autora em 
18/10/2006) 

 

 

Mesmo com a declaração de que compreendem o que é ser jovem e seus 

desdobramentos, os professores ouvidos retomam nas suas falas afirmações de senso comum 

como, por exemplo, classificar o jovem como inconseqüente. Ao mesmo tempo em que são 

assim classificados, recai sobre os jovens a responsabilidade quanto ao futuro do mundo. 

 

Muitos sem saber com quem estudar, sem ter uma perspectiva de futuro, sem saber o 
que querem ser e isso me preocupa. Por quê? Porque eles são o nosso país futuro, 
eles são o mundo futuro, então isso me preocupa, sabe? Essa incerteza. (PROF. 
PAULO - Entrevista à autora em 06/12/2006) 

 

Com discursos tão contrários, não surpreende que os jovens reforcem posturas de 

enfrentamento e revolta. O sentimento dual que oscila entre autonomia/dependência, 

responsabilidade/descaso, característico da juventude vai assim ganhando reforços. 
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Uma das professoras entrevistadas estende à participação familiar, além do aluno, 

a responsabilidade sobre as posturas acadêmicas adotadas por este.  

 

Vem [o aluno] no dia que quer, às vezes está ali e não assiste. Hoje mesmo, o aluno 
estava sentado aí e não foi assistir. Quer dizer, e os pais deles? Um aqui, acolá, 
perdido, o pai vem: ‘quero saber do meu filho!’. Um perdido. (PROFª SÔNIA - 
Entrevista à autora em 23/10/2006) 
 

Para essa professora a família, responsável direta pelo aluno, participa pouco ou 

de nenhuma forma na sua vivência acadêmica. Segundo a professora já houve tentativa de 

realização de reuniões entre pais e professores, mas não deu certo. 

 

Nunca vêm. Nunca. Queriam fazer agora quando terminou bimestre mas de manhã 
ainda faz [reunião] porque é oitava, né?, ainda tem menores, aí ele dá.  À tarde já 
teve, mas veio tão pouco [pais]. (PROFª SÔNIA - Entrevista à autora em 
23/10/2006) 

 

Os pais também não são chamados com freqüência à escola e quando isso 

acontece é mais relacionado à freqüência dos alunos. Para um professor da escola privada, os 

problemas quanto ao mau desempenho em Matemática não estão ligados à freqüência dos 

alunos em sua matéria, mas devido à influencia dos pais quanto às representações atribuídas 

aos conhecimentos matemáticos.  

 
(...) eles [os alunos] aprenderam dos pais deles que matemática é difícil, que 
matemática era uma disciplina que mais reprovava, que matemática era o cão, então 
eles vêm com essa mentalidade e quando chegam no Fundamental e Ensino Médio 
eles tão sofrendo porque eles já vêm com uma pré-formação. (PROF. PAULO - 
Entrevista à autora em 06/12/2006) 

 

Essa maneira de perceber as dificuldades dos alunos remete os problemas de 

aprendizagem para além da responsabilidade do professor ou no que poderia implicar na 

maneira como ministra suas aulas, já que são anteriores a elas. 

Nenhum dos professores pesquisados, ao discorrerem sobre as dificuldades 

enfrentadas no ensino da Matemática, atribuiu aos seus fazeres a responsabilidade por alguma 

dificuldade dos alunos. Estas foram remetidas às características atribuídas ao período que 

compreende a juventude e adolescência que se desdobra em descaso pelo aluno, à 

interferência da família que não lhes dá o apoio ou referências necessárias, ou seja, a motivos 

que não se referem aos fazeres e saberes docentes. 
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5. CONSIDERAÇÕES...   

 

Na última década, foram estabelecidos novos objetivos, parâmetros e diretrizes a 

serem estudados e postos em prática no Ensino Médio.  Tais mudanças agregaram outras 

atribuições às escolas e, sobretudo, aos fazeres e saberes docentes. Na prática, as iniciativas 

tomadas acerca do Ensino Médio têm sido postas em questão na medida em que se fala 

exaustiva e seqüencialmente sobre as deficiências do ensino brasileiro, o que é referendado 

através de dados que mostram uma queda acentuada no desempenho em Português e 

Matemática. Os problemas detectados pelo SAEB, apesar dos seus propósitos e do tempo em 

que já vem sendo realizado, não estão sendo resolvidos em nível macro (Estado e agencias 

ligadas à educação), nem micro (escolas). Parece ter havido tal acomodação por parte das 

escolas que os resultados obtidos não mais surpreendem, não se efetuando, dessa forma, 

movimentos de reversão do quadro. 

No Nordeste, esses indicadores são ainda mais reveladores do mau desempenho 

das escolas que não se restringem apenas à rede pública, mas também à privada (ver páginas 

11 e 12). Tal aspecto não afeta somente do Ensino Médio; o Ensino Fundamental também é 

apontado pelos exames nacionais como ponto problemático na aquisição de conhecimentos 

que deveriam ser aprofundados no nível médio, envolvendo, assim, toda a Educação Básica. 

O presente estudo de caráter comparativo buscou, nesse contexto, compreender 

como os professores de escolas pública e privada estavam procedendo ao ensino da 

Matemática no sentido de atender às demandas impostas ao Ensino Médio.  

O primeiro objetivo deste trabalho buscou, então, compreender e comparar o que 

pensam os professores de Matemática no Ensino Médio acerca de sua atuação profissional, da 

formação continuada e dos possíveis desdobramentos desta formação no que se refere aos 

seus fazeres no processo ensino-aprendizagem. No decorrer do estudo percebeu-se que os 

grandes objetivos do Ensino Médio no que concerne à Matemática ficam apenas em situação 

institucional, não se refletindo na prática cotidiana das escolas. Os problemas vão desde a 

estruturação e aparelhamento deste nível de ensino (ausência de dispositivos tecnológicos 

para o preparo dos alunos visando seu ingresso no mundo do trabalho), até o projeto político-

pedagógico que, por não ser constantemente retomado nas discussões em momentos de 

estudos e planejamentos, não consegue efetivar-se. 

Estes aspectos comprometem, tanto o preparo dos alunos da escola pública para o 

trabalho, quanto a sua permanência nos bancos escolares por questões de rendimento. Na 

escola privada, cujo maior interesse é a aprovação no vestibular, acontece o desencadeamento 



       Dificuldade de Berço? Professores de Matemática no Ensino Médio: práticas, formação continuada e juventude.    95 
 

do mesmo processo de desqualificação profissional, pois os alunos que não conseguem a tão 

sonhada vaga nas instituições de ensino superior, também não saem preparados para o 

trabalho.  

Essas asserções são feitas a partir das observações sobre a prática e entrevistas 

realizadas com os sujeitos desse estudo, o que permitiu, também, a percepção e compreensão 

acerca do processo de ensino-aprendizagem na escola pública e na escola privada. 

Na escola pública, o processo ensino-aprendizagem é realizado sem que haja 

planejamento consistente, provocando certo esvaziamento da prática docente quanto às 

finalidades dos estudos e, conseqüentemente, de estratégias para alcançá-las. As aulas 

privilegiam maciçamente a exposição dos conteúdos com pouca ou nenhuma utilização de 

recursos, oferecendo processos formativos fragmentados e insuficientes para o que se espera 

de cada série do Ensino Médio. Pôde-se observar que os momentos de aula ainda estão 

distantes do que é posto como necessário ao Ensino Médio na atualidade, o que sugere 

impedimentos à formação dos jovens para o mundo do trabalho e ao acesso aos cursos de 

ensino superior. Essa forma de procedimento remete à idéia de que perpassa nos fazeres das 

professoras pouco aprofundamento teórico-metodológico quanto a questões pedagógicas. Isso 

é posto considerando que o preparo pedagógico docente poderia dar suporte às práticas, 

voltadas à uma abordagem contextualizada dos conteúdos escolares específicos e a utilização 

de estratégias e recursos que lhes dessem significado. No entanto, o que se percebeu foi a 

dificuldade das professoras em se pronunciarem com segurança sobre possíveis conteúdos 

sem relevância para a educação do jovem no Ensino Médio, por não conseguirem estabelecer 

quais são os conteúdos pertinentes a cada série ou a ordem de importância deles. Muitas vezes 

ocupa-se o tempo das aulas com conteúdos que são abordados apenas por estarem nos livros 

didáticos. Essa maneira de proceder expõe, também, o quanto os fazeres carecem de 

objetivos. 

 

Na escola privada a ênfase dada aos processos seletivos das universidades acaba 

por priorizar os conteúdos em detrimento de sua significação para a vida do aluno de forma 

mais abrangente. Os professores não sentiram qualquer dificuldade em discorrer sobre os 

conteúdos priorizados no Ensino Médio porque são os que pertencem ao programa do 

vestibular.  

Mesmo com alguma diferenciação entre os docentes, o conteúdo é visto em partes 

sobrepostas e não corrobora para uma visão de mundo mais contextualizada e coesa. A 

subutilização dos recursos tecnológicos é fator agravante. Os procedimentos docentes fixam-
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se basicamente na explanação dos conteúdos específicos e em exercícios propostos a partir de 

listas. Todo o programa estabelecido para o Ensino Médio é visto pelos alunos de forma 

acumulativa e seqüencial e segue, basicamente, o livro didático.  

Uma das diferenças entre as escolas surge a partir da forma como são cobrados os 

resultados dos alunos em cada uma. Na escola privada há cobranças dos pais junto aos 

professores, coordenação e direção, da coordenação sobre os professores e destes sobre os 

alunos quanto a resultados positivos no ano letivo e no vestibular. Na escola pública, talvez 

pela ausência de cobrança externa, não sejam tomadas atitudes mais criteriosas, ficando os 

resultados a cargo dos próprios alunos. Um dos pontos nebulosos dessa situação é que não 

parece haver cobranças dos professores sobre eles mesmos quanto à melhoria nas 

aprendizagens dos alunos.  

Longe disso, os desdobramentos dessa forma de proceder e conceber o ensino 

pelos professores de Matemática faz com que esta matéria escolar constitua-se em problema 

para os alunos. De acordo com os sujeitos ouvidos existe verdadeiro temor por, parte dos 

alunos, no que diz respeito ao conteúdo da Matemática. Em outras palavras, antes de dotar os 

alunos de capacidades que os levem à utilização de saberes para resolver problemas em 

situações reais em que sejam necessários, a Matemática é tornada fonte de problemas como o 

medo de ser incapaz de aprender.  

A forma como se parece conceber o cabedal de conhecimentos matemáticos 

remete à imagem de algo acima da concepção humana, como saber que tem um fim em si 

mesmo e apenas aos “escolhidos” cabe apreendê-lo. Nesse sentido a Matemática situa-se fora 

do alcance de muitos, como um saber que nem todos podem ter. Não é de admirar que muitos 

alunos digam não gostar de Matemática, ou mesmo assumam o temor. Assim, o “não 

conseguir” compreender Matemática realça supostas incapacidades que conduzem o aluno a 

desistir antes de tentar aprendê-la. 

No ambiente das escolas pública e privada, perceberam-se dificuldades por parte 

de muitos alunos em compreender os conteúdos matemáticos ministrados, resguardadas as 

devidas distinções entre as condições escolares.  

Um aspecto considerado agravante na constituição destas posturas docentes, que 

se desdobra e explicita nas posturas discentes, é a idéia da “dificuldade de berço” atribuída à 

Matemática por um dos sujeitos. Partindo-se dessa concepção do docente, percebe-se que há a 

estigmatização dos conhecimentos matemáticos que acaba por se impor como entrave a uma 

análise racional sobre como podem ser apreendidos tais conhecimentos. Ao afirmar que as 

dificuldades em aprender Matemática são “de berço”, já se exclui, automaticamente, a 
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responsabilidade do professor transferindo-a diretamente para os alunos. Dessa forma também 

é excluída a possibilidade de uma formação docente que possa contemplar saberes e ações 

que permitam aos professores interferirem nos processos de ensino para a superação dos 

problemas de aprendizagem dos alunos. Embora de forma não explícita, os outros sujeitos se 

colocaram sobre os problemas percebidos na aprendizagem da Matemática, mas não 

souberam ou quiseram se colocar sobre a origem deles, dizendo que os alunos já chegam com 

a base deficiente do Ensino Fundamental.  

Em todos os momentos observados, em todas as ações praticadas, professores e 

alunos não pareciam se dar conta da forte carga de objetivação do conteúdo matemático, seu 

grande potencial de utilização para a resolução de situações da realidade humana de forma 

direta e indireta.  As benesses advindas da Matemática congelada que ensinam só são 

passíveis de serem vistas pelos próprios docentes ao passo que os alunos a utilizam por mera 

repetição. Mesmo uma professora da escola pública que se propõe a fazer atividades um 

pouco mais diferenciadas, esbarra no poder hermético que foi sendo imputado à Matemática 

ao longo do tempo. Esse aspecto fica patente nos resultados demonstrados pelos alunos (ver 

pág. 75). 

Assim, os alunos não estão sendo formados para utilizar os conhecimentos 

matemáticos em situações diversas, mas usando rudimentos e fazendo isso de forma 

fragmentada, pois não conseguem articular os conteúdos escolares às situações reais. O 

constante uso da explicação, da memorização, dos procedimentos e da realização de 

infindáveis exercícios são conhecimentos de vida curta, passíveis apenas de verificação em 

situações iguais às que ocorrem nas escolas: os testes e as provas.  

Considera-se que desconstruir as concepções sobre o ensino da Matemática 

conforme hoje se apresentam nas práticas, enxergando o saber matemático como construção 

que foi desenvolvida ao longo da história da humanidade, é o primeiro passo para mudar os 

rumos dos fazeres docentes e discentes.  

Nesse sentido, Bishop (1999) elenca as necessidades cotidianas, como medir 

espaços, contar coisas e pessoas, localização e orientação espacial, desenhar, jogar, explicar, 

surgidas para auxiliar os indivíduos a resolverem problemas, como um possível ponto de 

partida para alunos e professores reconstruírem os conteúdos escolares. Sempre partindo do 

que se encontra no entorno social do aluno na direção dos conhecimentos sistematizados e 

retornando, a partir destes, para a realidade vivida contemplando, nesse processo, a relação 

teoria-prática. Considerar o entorno do aluno na prática docente significa entender o que 

constitui tal entorno e quem é o ser que o habita a partir dos seus aspectos históricos, sociais, 
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econômicos e culturais.  

Portanto, os processos educativos no Ensino Médio precisarão partir da 

compreensão sobre a multidimensionalidade da sociedade atual e o dia-a-dia da juventude que 

está envolvido com aspectos sociais e culturais mais amplos propiciados, sobretudo, pela 

informática suscitando, entre todas as camadas sociais, a necessidade de informações de 

forma cada vez mais rápida. Esses aspectos implicam necessidade de conhecimentos mais 

consistentes sobre essa fase da vida e sua relação com os aspectos que conformam o mundo 

social e produtivo. Dessa premissa decorre o segundo objetivo deste trabalho que se destina a 

apreender e comparar o que sabem os professores de Matemática das escolas pública e 

privada sobre juventude e suas demandas, entendendo-se que tal saber vai se relacionar 

estreitamente com a forma como ensinam seus alunos. 

Apesar do exposto, os documentos que trazem os direcionamentos ao nível médio 

não vêm consubstanciados adequadamente do quadro social atual e buscam orientar os fazeres 

docentes para lidarem com as novas demandas de forma superficial. Isso dificulta o 

reconhecimento docente acerca das particularidades próprias da faixa etária em cada nível de 

ensino e sobre quais os fatores sócio-culturais e econômicos que lhes perpassam. Para o 

trabalho com crianças, por exemplo, tanto os cursos de formação inicial de professores em 

nível médio quanto os de nível superior buscam suporte em outras áreas de conhecimento 

como subsídio para um trabalho mais consistente. Há, também, um maior número de estudos 

sobre essa fase do desenvolvimento humano e sua relação com os processos educativos. 

Todavia, nos documentos pesquisados sobre o Ensino Médio não se percebem maiores 

detalhamentos sobre a compreensão que o professor deve ter do seu público, ou seja, sobre o 

que é adolescência ou juventude.  

Nesse sentido, o conhecimento sobre o período que compreende a adolescência e 

a juventude não parece ser considerado como decisivo para o desenvolvimento de um bom 

trabalho docente. Isso implica em lacunas quanto à definição de objetivos de ensino que 

estejam focados no aluno, privilegiando objetivos que contemplam de forma generalizante o 

que é legalmente atribuído ao Ensino Médio, ou atendendo às comodidades dos docentes. 

Os professores ouvidos, mesmo os pós-graduados, ao serem questionados sobre 

adolescência e juventude, consideraram esse conhecimento de muita importância. 

Paradoxalmente ancoraram suas falas apenas em experiências próprias ou em opiniões 

baseadas no senso comum. Apesar de lidarem quotidianamente com o conhecimento de 

caráter científico, não demonstraram conhecimentos aprofundados ou que remetessem a uma 

sólida base teórica nessas questões. 
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Foi comum entre os professores a maneira ambígua de se referirem aos jovens, na 

medida em que lhes foi atribuído caráter de irresponsabilidade, hedonismo, confusão e 

imprecisão, embora a eles a eles seja atribuída cada vez mais responsabilidade sobre o futuro 

das relações sociais e produtivas e sobre o futuro da humanidade como um todo. Tal situação 

vai se problematizando e ganha novos contornos na medida em que a educação começa a 

pautar-se a partir de um “novo” Ensino Médio, sem que se consiga divisar mudanças. 

O tipo de entendimento que se tem de juventude e adolescência e as ações 

praticadas colaboram, de certa forma, com determinadas reações por parte dos alunos. Na 

escola privada percebeu-se, em alguns momentos, variação entre desinteresse manifesto 

(tarefas não concluídas ou não feitas) e reações consideradas como indisciplina (conversas 

paralelas). A “mesmice” e a monotonia podem ser fatores propiciadores desses aspectos 

presentes na aula. E podem, inclusive, resultar no que muitos alunos parecem desejar: estar 

fora da sala de aula. Na escola pública, a tolerância às conversas é maior. As professoras, 

apesar de pedirem silêncio, continuam a expor o conteúdo sem maiores preocupações. Não é 

raro o aluno acabar de chegar e e retirar-se da sala. Em alguns momentos nem voltam para a 

aula naquele horário. Muitos não fazem as atividades e ficam conversando em pequenos 

grupos.  

As situações apontadas ao longo do presente trabalho aconteceram nos espaços 

público e privado, mas os fazeres docentes não se definiram apenas a partir do poder 

aquisitivo que caracteriza cada um destes ambientes escolares. Uma das professoras escola 

pública ainda tenta envolver aos alunos e pô-los a realizar trabalhos em grupos, mas a não 

variação das técnicas acabam por esgotá-las. 

Reitera-se que as diferenças não se remeteram apenas aos aspectos do publico e 

do privado, nem aos recursos disponíveis neste ou naquele espaço, mas, também na iniciativa 

de professores que buscam a formação continuada. Professores que cursaram especialização 

procuram participar de eventos ligados à formação continuada e demonstram conhecer um 

pouco mais o público que atendem. Possuem também maior compreensão quanto às 

finalidades da educação, embora tais conhecimentos ainda não tenham sido definidores de 

mudanças substanciais em suas práticas.  

Um aspecto a ser ressaltado alude à autonomia dos professores no ambiente 

escolar. Foi perceptível que as professoras da escola pública gozam de maior liberdade quanto 

à participação na escolha, ordenação e tempo destinado aos conteúdos e em relação às ações 

de ordem prática. No entanto, esse aspecto é pouco aproveitado no que toca às tomadas de 

decisão, desde a escolha de conteúdos e práticas até as ações mais amplas quanto ao 
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desenvolvimento geral da escola.  

Os reflexos de todo o exposto vêm sendo vistos nos últimos anos em muitos 

aspectos, mas principalmente através dos altos índices de evasão e repetência que acometem o 

Ensino Médio. Curiosamente tais índices têm posições invertidas entre a escola pública e a 

privada. Na escola privada a evasão não é uma realidade, por outro lado os índices de 

repetência são consideráveis. Na escola pública os índices de repetência são menores, mas os 

de evasão são grandes. De uma forma ou de outra as perdas são grandes para a escola, para os 

pais e, principalmente para os alunos. 

No intuito de diminuir essas perdas, faz-se necessário valorizar o que está nos 

escritos sobre a necessidade de formação continuada, da preparação dos jovens para o mundo 

do trabalho e da importância atribuída à Matemática nos documentos curriculares. É um 

discurso que precisa sair do papel, ser incorporado pelos professores. Mas este não é um 

trabalho que se enquadra como solitário, mas merece contar com o comprometimento de 

outras instancias da escola, sobretudo pelo grupo gestor (supervisores, coordenadores, 

diretores) no sentido de dar mobilidade às práticas de formação nas escolas e oferecer 

acompanhamento ao trabalho dos professores que possam atender às suas necessidades e, 

sobretudo, às dos alunos. 

O trabalho docente, independente de formulas e programas, vai requerer 

conhecimentos sobre os conteúdos escolares específicos, sobre os alunos que freqüentam as 

escolas e sobre os objetivos da proposta escolar quanto á formação desejada. Falar numa 

formação que leve o professor a refletir sobre sua prática, levantando questionamentos e 

produzindo conhecimento para a construção e reconstrução de seu fazer, nos remete a 

formação docente que deve acontecer num continuum, não devendo fixar-se nos cursos de 

formação inicial, tampouco nas capacitações e atualizações, sobretudo às que são 

proporcionadas apenas em início de ano letivo ou em congressos com seus “palestrantes-

show” onde todos parecem falar sempre a mesma coisa e os professores desempenham papel 

meramente de expectadores. Obviamente, a dimensão reflexiva sobre a docência, como 

estratégia que propicie mudanças no fazer dos professores, desenvolve-se por meio de 

conhecimentos adquiridos através de aspectos múltiplos que transcendem a formação docente 

como hoje esta se apresenta. 

Há necessidade constante de se repensar as práticas educativas na escola, no dia a 

dia dos fazeres docentes, buscando a significação do ensino para os alunos, como forma de 

sua permanência na escola e desenvolvimento do gosto pelos estudos. Vê-se, portanto, na 

formação docente continuada um dos caminhos que podem minimizar os problemas 
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enfrentados por alunos e professores no cotidiano. Não se pode estar atento apenas aos 

debates e estudos sobre o tema, mas em conformidade com Ramalho; Beltran; Gauthier, 

(2003) à intensificação de estudos no que se refere à construção de conhecimentos pelos 

docentes em atividade, buscando esclarecer quais os saberes são basilares na formação de 

competências e da identidade profissional do professor, que estarão norteando, por sua vez, 

seu trabalho. 

Para que o processo educacional possa ser significativo, precisa atender às 

necessidades de cada pessoa, em cada etapa de sua vida. Defende-se, por isso, que são os 

saberes específicos, relacionados aos conhecimentos aprofundados da pessoa humana em sua 

individualidade e trajetória dentro de uma coletividade, que possibilitam aos processos 

educacionais serem acionados e resultarem em algum tipo de sucesso. Ademais, a 

consolidação dos processos formativos docentes constantes na escola vai fomentar as 

discussões em torno das posturas assumidas, dos objetivos definidos, da prática escolar.  

Apenas ações conscientes e bem articuladas dentro da escola podem colaborar 

para projetos que privilegiem e desenvolvam os saberes considerados necessários aos alunos. 

A formação docente continuada não passa apenas pelos próprios docentes, mas também por 

posicionamentos gerenciais desenvolvidos no interior das instituições escolares.  

De certa forma acaba por tornar-se cômodo para alguns colocar responsabilidades 

quanto ao processo ensino-aprendizagem apenas sob a tutela do professor, posto que estas são 

questões mais amplas e que requerem trabalho conjunto. O trabalho escolar não pode ser 

considerado um trabalho solitário. Como todo e qualquer processo educativo que considere 

preceitos de caráter voltado à cidadania, que seja consciente e crítico, e também cooperativo, 

coletivo, calcado em objetivos comuns que enfoquem projetos pedagógicos construídos 

coletivamente e de acordo com as demandas específicas de cada escola. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

Questionário 

 

1. Nome ou pseudônimo: _______________________________________________ 

2. Idade: ____________________________   

3. Sexo: Masculino (   ) Feminino (    ) 

4. Tempo de trabalho no magistério (público e/ou privado). Explicitar os tempos

concomitantes: ________________________________________________________

5. Formação acadêmica: ___________________________________________________

6. Pós-graduação: Sim (    )   Não (    )      Área: ________________________________

7. Experiência profissional anterior:  

      No Ensino Fundamental  (    )  No Ensino Superior   (    )  Outra(s) (    ) 

      Qual (is): ____________________________________________________________ 

 

 

Obrigada por sua colaboração.
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TRANSCRIÇÔES ENTREVISTAS 

 

 

PROFESSORES ROSA SÔNIA JOSÉ PAULO 

IDADE 48 46 39 29 

SEXO F F M M 

TEMPO DE 

SERVIÇO 

23  Pública 25  Pública 

15  Privada 

13 

Pública e Privada 

11  Privada 

FORMAÇÃO Licenciada em 

Matemática 

com Especialização 

Licenciada em 

Matemática 

Licenciado em 

Matemática 

com Especialização 

Licenciado em 

Matemática 

SÉRIES EM QUE 

ATUA 

 

1ª Série 

 

2ª Série 

 

1ª e 2ª Séries 

 

1ª e 2ª Séries 

EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL EM 

OUTROS NÍVEIS DE 

ENSINO 

 

Fundamental e EJA 

 

Fundamental 

 

Fundamental e 

Superior 

 

- 

DATA DE 

REALIZAÇÃO 

DAS ENTREVISTAS

Entrevista realizada 

em 18/10/2007 

 

Entrevista realizada 

em 23/10/2006 

 

Entrevista realizada 

em 07/12/2006 

 

Entrevista realizada 

em 06/12/2006 

 

 

 

 

PROFESSORA ROSA: Ensina apenas em escola pública 

Entrevista realizada em 18/10/2007 

 

PESQUISADORA: Como você avalia sua prática de ensino? 

PROFª ROSA: Eu tenho prazer sabe? Eu tenho em fazer desde... que eu comecei que 

eu gosto. É uma prática que eu gosto de fazer [pausa curta] sempre, sempre eu gostei de 

trabalhar com educação de jovens e adultos. 

 

PESQUISADORA: Mas, dentro de sua pratica dentro do ensino de matemática? 

PROFª ROSA: Nesse sentido tem... é... principalmente na matemática. Cê sabe que 

pra muitos a matemática é um bicho papão, né? Quando você diz: eu sou professor de 

matemática, já... o aluno acha que aquilo ali... diz: vige! Já... sabe? É aquele absurdo assim e 
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[pausa curta] eu acho que... tem... é o seguinte: acho que é desde a base que o aluno vem 

muito despreparado. Quando ele chega ao nível médio, simples operações como somar, 

subtrair, multiplicar, dividir, essas 4 operações, eles não dominam. Principalmente quando 

você usa a álgebra eles... eles fazem aquela confusão, entendeu? E você tem que revisar, 

sempre revisar, reotmar e mesmo assim eles... acho que o entendimento deles não é... não é 

por uma lógica. Eles vêm, assim, só contornando. Quando chega no 2º grau eles não pegam, 

não desenvolvem direitinho. Acho que é desde lá de trás, que vem essa falta assim.  

 

PESQUISADORA: E com relação aos conteúdos, quais são os que você mais 

trabalha? 

PROFª ROSA: No Ensino Médio? Eu faço uma seleção, certo? Olhe, por exemplo, 

esse ano que eu estou ensinando, vou dar um exemplo mais recente. Eu... eu comecei uma 

revisão [pausa curta] tipo assim... eu digo: eu vou fazer uma retomada com os 1ºs anos desde 

[pausa curta] propriedades, que acho que na matemática se ele souber as propriedades, as 

regras que você deve seguir, você não faz, cê não resolve. Você... é... a prática, por exemplo, 

mostrar aquilo ali, certo? Você pega a cartolina, recortar, sobrepor, pra poder mostrar como é 

que... que... esestá saindo o triângulo, tudo direitinho. Eu faço, tipo assim, uma prática desde, 

desde lá de trás, da 8ª, da... certo? Eu passei esse ano, dois meses fazendo isso aí, esse 

trabalho com eles, pra ver se eles sabiam é... matéria de 6ª, por exemplo, de... de... de... 

números inteiros, que eu acho que a falha grande está aí. Desde números inteiros eles não... 

não sabem direitinho o que é... adição de sinais iguais, sinais diferentes, eles, eles trocam, eles 

trocam. Pode acreditar. Ensino Médio, eles já ficam assim sem saber, sabe? Aí: mais por 

menos?  Não! Aí: ah! Eu digo: E isso aqui deu negativo por quê? Aí eles fazem... fazem: Mais 

por menos? Pelo amor de Deus! Aí eu vou ensinar tudo bem direitinho: Olhe, isso aqui não 

são iguais? 

 

PESQUISADORA: Quais as dificuldades apresentadas pelos alunos que você 

considera mais freqüentes? 

PROFª ROSA: Eles já chegam com falta de interesse [pausa curta]. A base anterior 

deficiente, muitos... muitos não sabem as quatro operações, às vezes educados por 

profissionais que não gostam da matemática, sem transmitir incentivo e sem despertar o 

interesse do aluno pra que ele... [pausa curta] aprenda... relacionando com sua realidade de 

vida. Pra isso, nós profissionais, devemos despertar o interesse fazendo com que o aluno 

descubra seu... grande potencial [pausa curta] desenvolvendo sua capacidade através de aulas 
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prazerosas baseadas na realidade ambiental, social e real do aluno. 

 

PESQUISADORA: Na sua opinião, o professor de Ensino Médio deve ter na sua 

formação informações sobre juventude, adolescência, do que é ser estudante? 

PROFª ROSA: Sim. Acho que... pra compreender melhor as... suas necessidades e 

trabalhar de acordo com com a realidade dessa fase, né? Aproveitando as opiniões já 

formadas, aprimorando conhecimentos e orientando esses jovens pra formar cidadãos... que 

sejam conscientes, né? Pr’uma aprendizagem significativa.  

 

PESQUISADORA: Você tem opinião formada sobre juventude, adolescência, 

estudante? 

PROFª ROSA: Eu estudei disciplinas como Educação de Adultos e Psicologia onde 

entendi que o adolescente precisa muito de ajuda pra sua formação, pois a juventude é mu... o 

jovem em geral age sem medir as conseqüências. Mas com bons exemplos e orientação... 

orientações para o sucesso profissional ou social, através de atividades prazePROFª ROSAs 

ele... ele consegue se superar, se... e se descobrir pra se tornar um adulto bem sucedido. 

 

PESQUISADORA: Você considera importante a formação continuada? 

PROFª ROSA: Eu acho importante porque a pessoa fica... pra professor, né? Fica 

atualizado [pausa curta] Você tem que mais assim... atualização, né? É... É... Você fica 

sabendo o que é mais importante, a classificação dos conteúdos, fica... tem aquela interação 

toda e eles passam experiências boas pra gente, sabe? E quando chega pra aplicar na sala eles 

aceitam muito bem. Aquelas brincadeiras, não é? Que tem aquelas reflexões... Eu acho isso 

muito importante, entendeu? Porque você relaxa, você incentiva a eles se interessarem. A 

aprendizagem fica bem mais significativa, né? Assim... Depois que você vem com a 

experiência e aplica na sala de aula você enriquece muito [pausa curta]. Eu, por exemplo, eu 

participo sempre. É porque essa... agora essa direção está escolhendo, assim, outras pessoas 

que nunca fizeram [apontou para o gravador parecendo preocupada em falar da direção e estar 

sendo gravado, mas procurei tranqüilizá-la quanto a isso]. Esse ano só veio, por exemplo, eu 

só soube de um curso... agora, quando eu soube já estava acontecendo e... mandaram uma 

colega minha que nunca tinha ido. Está certo, ela tava precisando e tudo, mas... sei lá... eu 

acho que era pra ser pra... pra vários profes... assim pra quem quisesse ir. Aberto. Quem 

tivesse interesse participar porque eu, pelo menos, fico de fora, mas... algumas vezes eu acho 

muito importante esses cursos. 
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PESQUISADORA: Você já tem especialização? 

PROFª ROSA: Tenho! Tenho especialização. Todo curso de atualização de... De... Eu 

faço, eu participo. Eu gosto demais porque é uma experiência assim que... Você já domina 

bem o conteúdo, né? Domina o conteúdo, domina os alunos. Você vê que a gente domina bem 

porque a quantidade de ano que já faz de sala de aula tem experiência com todo tipo de aluno, 

né? E quando a gente chega de um curso desse a gente chega bem mais rica. Vem assim... 

Não é só assistir lá e vir pra casa a achar que não foi nada, não. Eu, pelo menos, aplico tudo 

que eu aprendo [pausa curta] tudo que eu vejo lá, que ensinam um novo método, atração, uma 

aula que dá prazer ao aluno, eu faço aplicação em sala de aula, eu faço mesmo. Por isso... eu 

acho importante porque eles tem... cê vê que eles tem gosto de aprender, né? Eles... [pausa 

curta] pelo menos eles elogiam muito, assim, que a aula é boa, que aprendeu, que... Logo eu 

reforço muito, tiro dúvidas, ás vezes eu vejo que o aluno está bem [ênfase] aquém, mas eu 

fico reforçando, peço pra os outros ajudarem explicando também, né? E dando aquele 

incentivo e eles vão, com a linguagem deles, explicando um ao outro e eu acho que equilibra 

mais ou menos, entendeu? Aí, o método a gente... a gente faz... Bem direitinho. Eu aplico. 

Todo curso, qualquer novidade que aparece eu chego em sala de aula e aplico. E eles... e eles 

gostam muito. Participam, sabe? Eu vejo que tanto participa quanto a aprendizagem é melhor 

[pausa]. Assim eu tenho mais facilidade de passar pra eles e eles aprendem bem mais rápido. 

Bem mais rápido [pausa curta] com essas brincadeiras, esses trabalhos interativos, sabe? Em 

grupos que eu coloco um... Um entendeu melhor. Você acha justo uma parte entendeu e você 

continua a aula com uns que não sabem ainda aquele conteúdo? Eu não acho. Acho 

importante que a sala esteja, assim, num equilíbrio total, entendeu? A gente sabe que tem uns 

que tem mais dificuldades, mas eu vou em cima das dificuldades [pausa] das maiores 

dificuldades. Procurando aqueles que estão bem atrasados irem não... Eles não se igualam 

facilmente, mas eles ficam bem encostadinhos àqueles que estão bem, né? E a gente vê que 

eles se interessam mais. Tem alunos aqui, olhe, que eu peguei aluno de professor... [pausa] 

Somar, subtrair, não sabiam. E eu peguei esses alunos... Aí, vou... olhe, esse negócio de... de 

subtração: “Toma emprestado!”. “A quem?” “À dezena!” Aí: “À centena!” Isso não é coisa... 

Eu achava assim, eu não ia ensinar isso porque eu já estava no ensino fundamental, EJA, já 

estava no Ensino Médio então, mas eu vejo que a dificuldade está aí. Então eu pego lá de trás 

e você ensinando a somar, se possível a subtrair, unidade, dezena, centena, ir formando. Que 

aí eu noto que quando eu vou dar uma matéria mais avançada eles tão acompanhando. Por 

que? Porque eu tirei aquelas dúvidas anteriores. As propriedades que eu acho muito 
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importante, sabe? Todas as propriedades de potenciação, de multiplicação, de... de... eu 

castigo em cima das propriedades. Usando e dizendo: Você sabe porque isso aqui acontece? 

Por conta dessa propriedade, sabe? Aí faço aquela retomada, novamente em cima daquelas... 

das propriedades e... e... e aí depois volto: “Olhe, está vendo isso aqui acontecendo? Cês tão 

precisando disso”. E vou aplicando bem direitinho e eles vão se interessando, né? Então eles 

sabem porque estão aprendendo, não é? Então eu acho... Eu dou aula assim. Não sou assim de 

chegar e dar pra uns uma parte e outras não. 

 

PESQUISADORA: E aí, você pára o conteúdo? 

PROFª ROSA: Eu passo atividade normalmente pra eles relembrarem, mas se eu for 

ensinar essa transformação... [a professora aponta para o quadro onde havia o conteúdo 

trabalhado – relações e função – onde aparece um quadro com a transformação de valores] Aí, 

o que é que eu faço? Eu tenho que parar. Eu passo novamente a tabelinha que não vai dar 

tempo, sabe? Aí eu vou anotando só a questão e fazendo a transformação. 

 

PESQUISADORA: Voltando à formação,então, você acha que essa formação 

continuada oferecida poderia acontecer de melhor forma? 

PROFª ROSA: Melhor assim... pra que a gente também... quem quisesse participar 

tivesse pra gente, sabe? Porque, pelo menos eu soube assim, tinham três vagas, aí botaram um 

da manhã, um da tarde e um da noite. Quando eu soube já estava... já era no... assim, ela [a 

diretora] disse que é porque chegou [o comunicado para o Seminário de Formação de 

Professores] aqui às 17 horas e quando foi de 11 horas já tinha que mandar os nomes das 

pessoas e mandaram os nomes das pessoas, certamente que elas... estavam... não sei os 

critérios usados não, sabe? Eu sei que eu sempre gosto de fazer. Sempre eu participo, sabe? E 

quando for... pronto, quarta-feira próxima eu vou fazer... o curso, né? São três dias [pausa 

curta] de sexualidade. Eu já falei com eles [os alunos] que a gente vai se preparar [pausa 

curta] pra fazer esse curso pra poder aplicar com o aluno. Então é um bem pra eles, né? E eu 

aplico. 

 

PESQUISADORA: E você acha que dá pra relacionar esse conteúdo com sua matéria? 

PROFª ROSA: Também dá [pausa curta]. Dá [pausa curta]. Também. 

 

PESQUISADORA: Você pretende usar? 

PROFª ROSA: Pretendo [pausa curta]. Entendeu? Porque tem tabelas, tem 
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porcentagens, tem gráficos. Tudo eu relaciono, entendeu? Então eu acho muito bom, assim, 

quando é oferecido, sabe? Porque a gente fica bem... [pausa curta] Até os professores, eu 

acho, que fica mais incentivado a dar sua aula melhor. 

 

 

 

_____________________________________________________________________

____ 

 

 

 

 

 

 

Entrevista realizada em 23/10/2006  

PROFª SÔNIA – Ensina apenas em escola pública – 2º e 3º ano. 

 

PESQUISADORA: Em relação aos conteúdos, quais são os conteúdos que você mais 

trabalha? 

PROFª SÔNIA: Mais trabalha? No 2º ano a gente tem, né?, a parte de Trigonometria e 

[pausa curta] é determinantes, sistemas... 

 

PESQUISADORA: Mas, a trigonometria não é conteúdo de 1º ano? 

PROFª SÔNIA: É, mas como não foi dada no 1º, dei no 2º, sabe? Porque eles ficam 

sempre sem ver aí esse ano eu comecei logo por ela. 

 

PESQUISADORA: Mas você atribui a que? Não dá tempo? 

PROFª SÔNIA: Não, 3 aulas por semana não dá tempo para nada. Fica sempre 

conteúdo sem dar. Matemática tem assunto demais [PROFª SÔNIA enfatiza a palavra 

demais]. E eles agora têm até livro e tudo que está até ajudando mais, né?, facilita mais, mas 

mesmo assim é conteúdo demais pra 3 aulas. 

 

PESQUISADORA: Você acha que melhorou com o livro? 

PROFª SÔNIA: Assim... o livro é muito bom, mas... 
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PESQUISADORA: Qual é o livro? [Nesse momento a professora levanta para pegar o 

livro na bolsa, pois não lembrava quem era o autor nem o nome do livro]. 

PROFª SÔNIA: Gelson Iezzi. Só que [pausa curta] só que eu acho muito alto, assim, 

pra eles, entendeu? Eles têm uma dificuldade muito grande. Você vai começando... vamos 

ver, você começa, dá só os casos simples, porque tem gente que não acompanha... termina 

você [pausa curta] tendo dificuldade de acompanhar [fez um gesto com as mãos exprimindo, 

o que me pareceu, desistência]. 

 

PESQUISADORA: Mas você costuma retomar o conteúdo? 

PROFª SÔNIA: Tem que retomar sempre. Constantemente. 

 

PESQUISADORA: Você esestá com quantos alunos por sala? 

PROFª SÔNIA: 25, mas tem um terceiro ano que tem 33. 

 

PESQUISADORA: Já saiu muito aluno do começo do ano para cá? 

PROFª SÔNIA: É... poucos. Sai mais assim... vai pra noite porque arranja emprego, 

quer tentar arranjar emprego, aí vai assim pra noite. 

 

PESQUISADORA: Em relação à recuperação, de sua turma de 25 alunos, quantos 

ficaram em recuperação? 

PROFª SÔNIA: Assim... fica uma boa parte. Assim, ficam uns 70%. 

 

PESQUISADORA: E no final do ano, em torno de quantos ficam retidos em 

matemática? 

PROFª SÔNIA: Fica assim... 40%, por aí. 

 

PESQUISADORA: Eles fazem progressão? 

PROFª SÔNIA: Sim, mas a dependência daqui é pra praticamente dizer que não 

existe. Porque o menino [pausa curta] passou, não passou, era do primeiro está no segundo, 

agente só faz umas provas e manda eles estudar os conteúdos. Marca tal dia, faz aquela prova. 

Não tem... assim... é porque... assim... tem uns de manhã que vão vir assistir, vão vir à tarde. 

Pronto, no 1º ano da tarde tem oitava de manhã, aí vai assiste de manhã. Tem uns que ainda 

faz isso. Mas os daqui já não dá, porque o do 2º ano à noite é tudo lotado e não tem como 
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fazer isso. E os da noite pra vir tarde não dá porque trabalha. Aí termina a gente fazendo 

porque tem que fazer, porque tem a dependência, então é assim. Vai cada caso.  

 

PESQUISADORA: Entre os conteúdos que você ministra, quais você considera mais 

importantes? 

PROFª SÔNIA: Eh... eu vejo assim... eu vejo assim... pronto, eu vejo trigonometria 

mas me arrependi, porque é um assunto muito extenso. Eu levei praticamente um semestre. Aí 

fica sem ver outros conteúdos. E agora no próximo ano vou ver se deixo para o final, né?, pra 

dar sete conteúdos e pelo menos alguma noção, alguma coisa de trigonometria, né? Então eu 

comecei triângulo e eles ficam sem saber nada, mas... e também eles perguntam, então assim, 

no 2º , tem 2º  que eles começavam [pausa curta] que o livro, que eu comecei a me guiar pelo 

livro [pausa curta] então era assim P.A e P.G [pausa curta] né? Que eu dava e que eu já 

comecei o ano passado e esse ano eu já não dei no 2º ano... mas que achava importante... mas 

para eles a parte de determinante, sistema, matriz, né? Matriz, determinante, sistema... No 2º 

ano que eu acho, assim, melhor pra eles. 

 

PESQUISADORA: Existe algum conteúdo indicado para o EM, que você não 

considera relevante ou necessário? 

PROFª SÔNIA: [Pausa longa] Até porque a gente não dá pra ver quase nada, sabe? A 

parte de geometria, a gente não vê, que é importante, eles quase não sabem nada de 

geometria. Eles não têm base, nada, nada, nada de geometria. Eu acho importante e não dá 

tempo, né? Fica tão difícil assim. Tem umas coisas que dou, só assim, fundamental, assim pra 

ver se dá mais conteúdo, né? E termina assim, assim sem ver. Assim, agora acho que o que eu 

dou que não seja tanto, fica faltando até, né? A gente quer dar mais e não pode. Não dá tempo. 

 

PESQUISADORA: Mas em termos de programa de EM, tem algum conteúdo da 

matemática que tem no programa e você diz: esse aqui, não. 

PROFª SÔNIA: Até porque é justamente, eu pulo esses que eu acho, assim, né? Eu, 

assim, por exemplo... eu pulava trigonometria porque achava pra eles, num sentido assim... 

teve ano que eu pulava não é porque eu não achava importante, até é, mas eu pulava por falta 

de... porque esse ano eu fiz realmente. Eu disse não. Vou dar pelo menos uma raiz. E 

realmente foi por falta de tempo. 

 

PESQUISADORA: Então você acha que todos são importantes? 



       Dificuldade de Berço? Professores de Matemática no Ensino Médio: práticas, formação continuada e juventude.    115 
 

PROFª SÔNIA: É. Pelo menos o que eu dou... porque também não dá tempo nem 

nada... 

 

PESQUISADORA: Mas então o que você não dá, então porque você diz: esse aqui eu 

não vou priorizar porque já que o tempo não dá, e você trabalha em função do tempo...? 

PROFª SÔNIA: Porque veja... vou pegar aqui o conteúdo (pausa para ela pegar o livro 

na bolsa). Vou ver aqui... Veja, o 2º ano, né? Matriz, determinante, sistema, análise 

combinatória, probabilidade, binômio de Newton... Assim, binômio de Newton eu acho, 

assim, menos importante, assim, pra eles. Porque acho assim, probabilidade, né? Análise 

combinatória, uma coisa assim. Mas eu acho binômio de Newton pra eles não acho tão assim. 

Até porque poucos fazem vestibular. Pouquíssimos. Faz uns cinco numa sala, que vão fazer. 

Todo ano é assim. Eles se acham despreparados, preferem terminar e daí eles fazerem um 

cursinho pra depois fazer, entendeu? Mas terminar e fazer... muito difícil. Essa turma que tem 

33 [pausa curta] e assim, aqui esses que estão fazendo eles estão em cursinho, fazendo 

paralelo. De manhã faz cursinho e à tarde está aqui. 

 

PESQUISADORA: Eu achei que são poucos os alunos por sala que têm freqüentado. 

PROFª SÔNIA: Eles faltam, gazeiam. Tem aluno que é freqüente. Só vem dia de 

prova. São esses que vão ser retidos. 

 

PESQUISADORA: E como eles se saem? 

PROFª SÔNIA: Não. Não tiram bem. A tendência é se evadirem e no ano que vem 

repetem. Porque aqui tem Ensino Médio e EJA. O EJA por causa do negócio do estado ou do 

município que paga. Tem uma escola em Parnamirim, em Nova Parnamirim, que o aluno que 

freqüenta recebe dinheiro.  

 

PESQUISADORA: Na EJA? 

PROFª SÔNIA: Não, de 5ª a 8ª e como a EJA aqui pega, né? Aí vão para lá. Pra Sadi 

Mendes. Aí vão pra lá. Aqui tem EM à tarde e tem de noite e à noite é cheio, agora à tarde...  

 

PESQUISADORA: Mas essa iniciativa é da prefeitura de Parnamirim? 

PROFª SÔNIA: É... do município de modo geral. Aí lá... é... começou esse ano. É 

tanto que a gente ficou sem aluno. Mas aí tem também essa aqui (apontou em direção à 

Escola Berilo Wanderley que é próxima) que tem EM. 
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PESQUISADORA: Qual, o Berilo? 

PROFª SÔNIA: É. E muitos daqui vão pra o Floriano. Eles preferem o Floriano. No 

caso eu não sei o que eles pensam do Floriano. Sei lá. Sei que melhor, acham. 

 

PESQUISADORA: Mas você acha que é melhor? 

PROFª SÔNIA: Não, não acho. 

 

PESQUISADORA: Mudando de assunto, como é que você ministra suas aulas de 

Matemática no EM? Como é tua aula? 

PROFª SÔNIA: É tal coisa, né? Mais, assim, explicando no quadro, hoje em dia é 

melhor porque tem o livro, né? É... tem mais assim, só explicação, né? Passar exercício, 

corrigir, às vezes algo pra tirar dúvidas... 

 

PESQUISADORA: E atividade para casa? 

PROFª SÔNIA: Passo constantemente, só que [pausa longa] tem que corrigir no 

quadro e você chega e mesmo que você faça na sala você tem que estar adulando pra eles 

fazerem. Porque eles ficam esperando você corrigir. Aí você já viu. Matemática você dá um 

conteúdo sem exercitar, né? Aí vem as dificuldades. [ Pausa longa] Falta de interesse... 

 

PESQUISADORA: Fora o quadro, a explicação, o livro, você costuma utilizar algum 

outro recurso? 

PROFª SÔNIA: Não. 

 

PESQUISADORA: Como é que você avalia sua prática de ensino? 

PROFª SÔNIA: Eu acho assim... eu to a 25 anos em sala de aula. Eu já acho que já fui 

melhor. Hoje em dia, assim, os próprios alunos que... a gente não tem motivação nenhuma. Cê 

chega quer fazer uma atividade, quer ver o aluno perguntando, tirando dúvida. Então a gente 

se acomoda até, eu acho. 

 

PESQUISADORA: Quais são as dificuldades apresentadas pelos alunos que você 

apontaria como mais freqüentes? 

PROFª SÔNIA: Operações. Assim, com sinais. Constantemente a gente vê essas 

dificuldades. Cê tem que está sempre retomando, sempre, sempre. Você vê matriz, tem, 
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assim, uso de sinais, adição com matriz, dá números inteiros, né? Você está usando ali. Eu 

digo: minha gente, olhe, 2º ano não é difícil. É a base que não tem. Tem que está sempre 

retomando aquele assunto de 6ª série. Eu acho pior pra eles... é... dividir. Divisão. Eles têm 

dificuldades. Se tiver decimal, fração, alguma coisa assim, tem uma matriz, toca fração não 

sabe mais nada. Ah, não! Ah, não bota assim não! É incrível. 

 

PESQUISADORA: Você atribui a quê, essas dificuldades? 

PROFª SÔNIA: A base. A base. O próprio sistema que os alunos vão passando, tem 

essa dependência desse jeito que não aprendem, os alunos faz matemática e não assiste aula 

de corpo? Como é que no outro ano ele faz uma dependência? Que conteúdo ele ficou sem dar 

atenção? Que conteúdo eles têm sem assistir aula? Então dá pra passar assim, levando. Muitos 

vão por aí. 

 

PESQUISADORA: Você considera importante receber, os professores em geral, 

receberem formação continuada? 

PROFª SÔNIA: Com certeza. Porque a gente entende, a gente se atualiza mais. Porque 

eu estou há 25 anos, é... tempo que eu já terminei Matemática. Quer dizer, faz tanto tempo, 

né? A gente se acomoda só com aquilo. E você por aí, sempre aparece novidade, coisa assim. 

Eu também vi semana da matemática, coisa assim, agora que eu saí do outro, né? Agora tenho 

mais tempo pra... a gente tem que esperar assim pra ver ó... Especialização: eu nunca fiz. Quer 

dizer não tinha tempo. Eu sempre quis fazer. Até porque a própria escola particular cobrava 

isso da gente, nunca que deu oportunidade pra gente fazer isso, né? Mas, assim, agora posso. 

Eu não fiz mais. A escola só oferece para o EJA. Só vive em curso de capacitação, não sei o 

quê. O EM não tem nada. O único que teve foi uma especialização [pausa curta]. Acabou. Foi 

só uma semana e acabou de se inscrever. Quer dizer, EJA tem constantemente. Eles só vivem 

em capacitação disso e daquilo, especialização, tem tudo. Já EM... Como é que o estado quer 

ficar só com EM e dá curso para outro? Eles vão 6ª, sábado e domingo fazer isso e a gente 

nada. 

 

PESQUISADORA: Então não é nem oferecido? 

PROFª SÔNIA: Não, entendeu? Não é oferecido, não é oferecido mesmo. Até aqui eu 

espero. Não é que eu não tenho tempo... Pra EM não tem nada. Eu acho pobre, pobre sabe? A 

gente tem que ter. Eu estou com meu curso de Matemática. Estou com meu curso de 

Matemática e mais nada. Nada, nada. [Pausa longa] Estou esperando que apareça coisa assim. 
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Nem capacitação, que é o mínimo, né? 

 

PESQUISADORA: Qual foi a última vez que você lembra que foi oferecida 

capacitação? 

PROFª SÔNIA: Não teve, mulher. Faz tempo que eu espero isso. Não tem, não. Até 

porque o EM é novo pelo estado. Tem não. É só EJA, EJA. 

 

PESQUISADORA: Você esestá no EM há quantos anos? 

PROFª SÔNIA: Há 3, 4 anos. 

 

PESQUISADORA: E nesses 4 anos você não foi contemplada com... 

PROFª SÔNIA: Não, nem uma vez. Desde que estou no EM não veio ainda nada. Até 

porque por causa de tempo a gente teria feito alguma coisinha pra participar. 

 

PESQUISADORA: Na sua opinião o professor de EM deve ter em sua formação 

informações sobre juventude, adolescência, o que é estudante? Você acha que é importante? 

PROFª SÔNIA: Claro. Porque a gente trabalha assim com jovem, né? Tem que... não é 

só conteúdo. A gente conversa sobre outros conhecimentos.  

 

PESQUISADORA: Mas você acha que ter informações sobre juventude, adolescência 

, estudante, ajudaria o professor do ensino médio? 

PROFª SÔNIA: Acrescentaria, né? Eu acho. 

 

PESQUISADORA: Por que você acha que acrescentaria? 

PROFª SÔNIA: Porque eu acho, assim, eles desinformados. Só falam em festa, em 

coisa de música. Eu acho que era importante ter mais informação a respeito. 

PESQUISADORA: E você, como uma pessoa que já trabalha a algum tempo 

comesses alunos nessa faixa eestária, tem alguma opinião formada sobre juventude, 

adolescência? 

PROFª SÔNIA: Eu acho assim [pausa curta] os pais principalmente. Esse menino que 

vem aqui fazer essas provas? Cadê os pais, né? Infelizmente taí. Vem no dia que quer, às 

vezes está ali e não assiste. Hoje mesmo, o aluno tava sentado aí e não foi assistir. Quer dizer 

e os pais deles? Um aqui, acolá, perdido, o pai vem: quero saber do meu filho! Um perdido. 

No geral, é sair, jogar, não sabe nem o que acontece. 
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PESQUISADORA: Mas sobre eles em si, o que é adolescente, o que é ser jovem, você 

tem alguma idéia formada, alguma opinião formada sobre o que é ser jovem? 

PROFª SÔNIA: Pra eles é só festa. Pra eles o que importa é só festa. Porque na sala se 

você der margem eles só falam festa, festa, festa. No final de semana que vem, que passou e 

que vem, que passou e que vem. Pra eles o que importa é isso. Eu acho. Beber. Só falam em 

bebida. Tudo que é situação com bebida. Fumar. Fumar, né? Infelizmente é isso. E drogas que 

eles também... pra falar a verdade, [baixou a voz, não deu para entender o que disse]. Os meus 

nem tanto, mas EJA, está assim. Mas a bebida, às vezes o aluno já tendo bebido. Dá pra 

perceber. Conversa demais mas não se alteram não. Só querem falar. 

 

PESQUISADORA: Você tem problema em sala quanto ao comportamento dos 

alunos? 

PROFª SÔNIA: Não. Nunca tive problema com aluno não. Até acho ótimo. Não sei se 

é porque no outro particular a gente sempre tinha problema de disciplina, eu achava que aqui 

era tudo light. Na EJA tem mais problema, mas no Ensino Médio é mais tranqüilo. 

 

PESQUISADORA: Nem atrapalham sua aula...? 

PROFª SÔNIA: Tem uns assim que conversam, mas é assim... numa turma, de três, 

uma. 

 

PESQUISADORA: o número de alunos que você mencionou na recuperação já é com 

base nesse ano (2006) né? 

PROFª SÔNIA: Já. Foi com base nesse ano. 

 

PESQUISADORA:  e nos outros anos era a mesma coisa? Você acha que melhorou, 

piorou? 

PROFª SÔNIA: Acho que cada ano está, assim, pior. Porque eles vão passando, assim, 

aí a dificuldade é maior, né? 

 

PESQUISADORA: E no 3º ano, os meninos, eles não se animam a fazer vestibular? 

PROFª SÔNIA: Não. Eles só pensam assim que não tão capazes. Precisam fazer 

cursinho. Às vezes não podem, esperam terminar pra fazer.  
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PESQUISADORA: Eles não se animam nem para a Universidade do Estado que tem o 

sistema seriado e agora tem as cotas? 

PROFª SÔNIA: Eles já foram, já foram pra UnP fazer visita, até pra ver se... né? A 

própria UnP veio buscar. Vão, olham lá, voltam do mesmo jeito, mulher. É uma coisa 

assim...Eles estão assim pra terminar o 3º ano e arranjar trabalho. É isso que importa pra eles, 

sabe? O que importa pra eles é arranjar emprego. Terminar o 3º pra arranjar um emprego. 

 

PESQUISADORA:  E reunião de pais? Os pais vem à escola? 

PROFª SÔNIA: Nunca vêm. Nunca. Queriam fazer agora quando terminou bimestre 

mas... de manhã ainda faz porque é oitava, né, ainda tem menores, aí ele dá, mas à tarde. Já 

teve mas veio tão pouco. Aí a gente chama um pai, quando tem alguma coisa. Aí a gente, se é 

um caso da gente trabalhar alguma coisa: Olhe, esse menino não está mais assistindo aula, é 

só gazeando. Aí a gente pede pra chamar o pai. 

 

PESQUISADORA: E outros eventos na escola, por exemplo, que possam animá-los, 

como feira de ciências, alguma coisa assim. 

PROFª SÔNIA: às vezes tem. Ano passado teve, esse ano eu não sei. Eles se animam 

porque vale nota, essas coisas, aí força fazer. Só na base da nota porque por eles mesmos...  

 

PESQUISADORA: Mas os trabalhos são de qualidade? 

PROFª SÔNIA: Alguns são. Tem gente que capricha. Eu vejo, assim, eu não faço 

muito mas vejo os colegas fazerem, a gente percebe. 

 

PESQUISADORA: Mas você não faz porque? 

PROFª SÔNIA: A falta de interesse. Até eu vou ver se faço agora nesse pra ver se as 

notas melhoram. Vou ver agora, com mais tempo, né? Vou ver se eu faço alguma coisa pra 

ver se... [PROFª SÔNIA encolheu os ombros]. 

 Entrevista realizada em 07/12/2006 

PROF. JOSÉ: Ensina na escola privada (e em outra escola pública que não é a da 

nossa pesquisa) 

 

PESQUISADORA; Com relação aos conteúdos do Ensino Médio quais são aqueles 

que você mais trabalha? 

PROF. JOSÉ: os conteúdos que eu mais trabalho... Pronto! No 1º ano o conteúdo 
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assim, mais, que a gente volta várias vezes, faz mais exercício é logaritmos. Porque logaritmo 

é o assunto que fecha as funções. Então você usa a função do 1º grau, função do 2º grau, a 

função modular e a função exponencial que você está dando logaritmo. No 2º ano, o assunto 

assim, que você vai, volta, pára, é trigonometria. Trigonometria é um assunto da matemática 

que o assunto... é... pro ano inteiro, muito extenso. O que você vê na 1ª aula você usa na 

última. Uma seqüência muito bem imprimida, assim. Então os alunos / quem perde aula às 

vezes perdeu uma aula, não perdeu uma aula, perdeu cinco aulas daqui pra frente, porque 

aquele assunto você começa, vai usando, usando, usando, né? O mais simples, assim, a 

transformação trigonométrica. Você faz na 1ª aula, lá no final você está fazendo quando está 

resolvendo as equações e as inequações. Então esses assuntos são os mais trabalhosos. No 3º 

ano, não tem um assunto, assim, mais expressivo mas a geometria analítica como toda 

geometria os alunos tem muita dificuldade, assim, e a gente reforça, volta, porque a outra 

parte, polinômios, que é assunto da 8ª série o pessoal já viu; números complexos depende de 

trigonometria então é só uma partezinha, mas a geometria analítica é o que a gente para mais. 

 

PESQUISADORA: em relação ao vestibular, porque tem um programa, você segue o 

programa? Como você trabalha esse conteúdo? 

PROF. JOSÉ: O conteúdo do 3º ano a gente vai [pausa curta] como o conteúdo do 3º 

ano é bem menor, né? a gente faz... é... 4, 5 meses de conteúdo do 3º ano e depois faz a 

revisão, volta, fica fazendo a revisão do 1º e 2º. 

 

PESQUISADORA.: Em cima dos conteúdos que estão programados? 

PROF. JOSÉ: que estão programados, exatamente. 

 

PESQUISADORA: Entre os que você ministra porque cai no vestibular, e tem 

conteúdos que você considera importantes para a formação, entre os conteúdos do 1º, 2º e 3º 

quais são os conteúdos que você considera aqueles que o aluno não pode deixar de aprender? 

PROF. JOSÉ: As funções, né? Análise combinatória, probabilidade. Funções no 1º 

ano, análise combinatória no 2º ano, essencial, porque analise combinatória hoje é tudo, é 

estatística, probabilidade, né? 1º e 2º ano. No 3º ano é geometria analítica novamente. Não 

pode deixar de ser vista de maneira alguma e bem vista, né? Esses assuntos. 

 

PESQUISADORA: Por que? 

PROF. JOSÉ: Função é... assunto do dia a dia. Tudo se transforma numa função, né? 
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No cotidiano aí tudo é uma função. A gente... a parte da ----- diz, é a parte da estatísitca. Tudo 

é um gráfico, tudo é mostrado em gráfico, tudo é analisado num gráfico.  É uma parte de --- 

com a demonstração. E a geometria analítica é aquela parte que você analisa cada uma das... 

do do das figuras. Por que a reta é dessa forma? Por que a circunferência foi feita assim? Por 

que esse centro vai cair, né? Então é analisar, vai analisar cada uma das figuras. 

 

PESQUISADORA:Existe entre os conteúdos indicados para o ensino médio que você 

considera irrelevante ou mesmo desnecessário? 

PROF. JOSÉ: Com certeza. É... pronto, acabei... do ensino médio quer dizer, né? 

Pronto. Eu acho que né nem o fato de ser relevante no ensino médio, mas seria relevante no 

fundamental. Pra dar um reforço no fundamental. Sistema. Sistema é visto no fundamental e é 

visto novamente no ensino médio. Eu acho que deveria tirar sistema do fundamental e dar 

uma assunto que o aluno, sei lá... alguma coisa mais...  que o aluno precisasse mais e deixasse 

só pra o ensino médio. No ensino médio eu não gosto muito de tratar assuntos relevantes por 

causa do programa vestibular. Se levar em conta o vestibular, o vestibular ele não tira nada. 

Inclusive na na naquelas reuniões do vestibular tem assuntos que não é não são cobrados há 

dez anos, mas eles não tiram do programa. 

 

PESQUISADORA: Mas na sua opinião, independente do programa do vestibular, tem 

conteúdo que você diz: puxa, isso aqui não devia estar no ensino médio? 

PROF. JOSÉ: Aí, pronto. 3º ano um assunto que eu não vejo porque estar ali é 

números complexos. É um assunto para ser justamente aplicado na universidade, onde lá na 

base na universidade você já vê cálculo.Vê a parte de de trigonometria. Então, esse assunto 

poderia ser tirado. Discussão dos sistemas lineares. Um assunto muito abstrato para um aluno 

de ensino médio, né? No 1º ano, assim, o 1º ano é muito básico, eu acho que tem que ser 

mantido, né? Tem que ser bem mantido isso aí, até acho que [pausa curta] diminuir a 

quantidade de assunto do 1º ano, passar alguns para o 2º como P.A., P.G., pra o 2º ano, pra 

ficar um assunto... assim, ficar mais consistente o 1º ano que é a parte básica.  

 

PESQUISADORA: Como é que você ministra aulas de matemática no ensino médio? 

PROF. JOSÉ: Minha aula é mais uma aula expositiva e lista de exercício, né? É... o 

que eu mostrei esse ano foi na parte de geometria a gente usou o retroprojetor pra mostrar as 

figuras. E... usou também uma parte de construção de de figuras que a gente tem um 

“cedezinho” que foi enviado da editora e a gente mostra como é... as figuras sendo 



       Dificuldade de Berço? Professores de Matemática no Ensino Médio: práticas, formação continuada e juventude.    123 
 

construídas, assim, a base, a pirâmide, a parte lateral, separada, só pra ilustrar... 

 

PESQUISADORA: Mas você isso numa sala de vídeo, de informática? 

PROF. JOSÉ: É. É a gente tem as transparências, né? Aí bota no retroprojetor. 

 

PESQUISADORA: Você passa do CD para uma transparência? 

PROF. JOSÉ: Exatamente. 

 

PESQUISADORA: Quais são as dificuldades apresentadas pelos alunos que você 

consideraria mais freqüentes? 

PROF. JOSÉ: Por incrível que pareça, é assim que eu acho até [pausa curta] Eu acho...  

Não sei. Não é nem absurdo porque é muita gente com essa dificuldade. É as operações. 

Multiplicação e divisão. Principalmente multiplicação e divisão porque você usa em tudo, usa 

na potência, na exponencial, no logaritmo. É uma constante e tem aluno que infelizmente não 

sabe multiplicar, não sabe dividir. A gente coloca uma divisãozinha às vezes, o pessoal erra, 

é... e quando eu digo as operações aí entra até a parte de números decimais, que é sentida 

também na 5ª e na 6ª, né? Que eles usam muito a parte de decimais, a parte de potencia, mas 

por incrível que pareça é isso aí. 

 

PESQUISADORA: E porque você acha que eles têm essa dificuldade em aprender 

isso? 

PROF. JOSÉ: Eu não sei. Eu... eu... quando eu digo assim... por isso eu não gosto de 

dizer que é absurdo, porque eu tenho muita facilidade em matemática. Eu tenho três crianças e 

os dois meninos tem muita facilidade em matemática e a menina não tem. Os meninos 

terminaram... terminaram a 1ª série sabendo multiplicar e a menina não sabe. E eu pego o 

livro, é o mesmo livro, eu acompanho, fico em casa fazendo exercício com eles, eu passo 

exercício pra eles e a menina... está com dificuldade. Eu fico me perguntando porque ela tem 

essa dificuldade e os meninos não têm. 

 

PESQUISADORA: A gente fica se perguntando o que é que tem nesse processo que ta 

travando a aprendizagem? 

PROF. JOSÉ: Como matemática vai ser usada a vida inteira e as quatro operações é 

que é usado mesmo e você não tem como aprender matemática se não sabe multiplicar e 

dividir. 
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PESQUISADORA: Mudando um pouco o foco da entrevista, você considera 

importante ter formação continuada? 

PROF. JOSÉ: Com certeza. A gente tem que está... Pronto no meu caso quando eu fiz 

a especialização, né?, a minha cabeça mudou totalmente em relação a como tratar o aluno, a 

maneira de você passar esse conteúdo, de olhar cada aluno, né? Essa formação que a gente 

tem aos sábados, esses encontros, o pessoal tem mais experiência, o pessoal que tem 

mestrado, doutorado passando o que a gente deve fazer, como que seria melhor. Isso é 

importantíssimo. Acho que você nunca sabe tudo, você está sempre incompleto, 

principalmente na área da educação, né? Você... eu estou agora dando aula na na na UVA, até 

uma experiência nova, né? No curso superior, você ver assim como é que um professor 

daquele dá aula de matemática para uma criança? Que lacuna vai ficar aí, né? Que é que eu 

posso fazer pra mudar isso em relação... a gente dá aula de fundamento de matemática, mas é 

uma carência muito grande, assim, uma deficiência... 

 

PESQUISADORA: E no seu fazer, você acha que essa formação contribui pra mudar 

seu fazer? 

PROF. JOSÉ: Muito. Pra mim, muito, né? É como eu disse, muda, pra mim muda 

demais. Toda vez que eu tenho uma reunião fico escutando, quando eu leio algum artigo, 

alguma coisa, muda muito. Eu fiz agora uma semana de matemática agora. Fiz três 

minicursos. Bem interessantes, uma palestra o que é a matemática, um cara da USP veio dar. 

Uma coisa muito interessante. Na semana de matemática, décima quinta... décima sexta 

semana de matemática, não, décima oitava. Boa, muito boa. Semana Passada. 

 

PESQUISADORA: A formação em serviço é oferecida a você nas escolas que 

trabalha? 

PROF. JOSÉ: Sim, em todas. 

 

PESQUISADORA: Você é do estado também, e lá é oferecida formação em serviço. 

PROF. JOSÉ: É, mas com freqüência não. Só no início do ano no estado e no meio do 

ano. Duas vezes. 

 

PESQUISADORA: E no que consiste essa formação? 

PROF. JOSÉ: São palestras, minicursos, oficinas, são bons. 
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PESQUISADORA: Na sua opinião, professores do Ensino Médio tem que ter em sua 

formação dele informações sobre juventude, adolescência, o que é ser estudante? 

PROF. JOSÉ: Com certeza! Eu acho até o seguinte, que tem professor que [pausa 

curta] acha que nunca foi adolescente, que nunca esteve ali no lugar do do da desse pessoal 

que está fazendo 1º ano, 2º ano, né? Eu eu digo muito a ele, olhe, cê ta vendo o juiz fulano de 

tal que ganha 30 mil reais, um dia ele teve aí como vocês nessa cadeira aí, foi posto pra fora 

de sala, foi chamado atenção e hoje ele é um juiz. Então, não é porque você foi chamado 

atenção, que você saiu de sala, que você faltou uma aula que você não vai [pausa curta] 

chegar [pausa curta] nos seus sonhos não. E eu acho que tem que estar antenado com as idéias 

deles, que se não fica totalmente... fica um espaço muito grande. Até porque ele passa quatro 

horas na... cinco horas na escola convivendo com os professores. Já pensou? O professor faz 

um discurso totalmente alheio ao adolescente.  Não existe. 

 

PESQUISADORA: E você tem opinião formada sobre juventude, adolescência, o que 

é ser estudante? 

PROF. JOSÉ: É. Eu... adoles... eu eu penso assim, adolescente, né? É... aquela coisa 

que você acha que não tem estabilidade. Você... tudo é um sonho, tudo é bom, e não é. 

Porque... e o papel da gente como educador, não. Você é um adolescente... [pausa curta] faz 

olhe você tem que fazer isso, tem que ter responsabilidade, ce ta aqui pra isso, e tentando 

moldar essa pessoa, moldar que eu digo para o sucesso, né? Pra passar no vestibular, pra criar 

responsabilidade, fazer atividade, essa parte. Mas adolescente é isso, pra ele é tudo um sonho, 

tudo é certo. Pra ele é carnatal, pra ele é Vila Folia, pra ele é festa, é tudo. E tem muitos que 

amadurecem primeiro, têm outros que demoram, você sente isso quando você convive, cê 

fala. Eu tenho muita amizade. Eu não consigo... já vi no 1º ano, 1º bimestre, já sei quem é que 

já ta mais amadurecido na sala, quem é que não ta, quem é que tem responsabilidade, quem é 

que ta mentindo, sei que tem aluno que mente, já começa com estorinha, não sei que. Eu acho 

que o adolescente em si é isso, essa mistura aí, que a gente fica até perdido também. 

 

PESQUISADORA: Claro que existe diferenças entre o público e o privado, mas você 

consegue perceber pontos de igualdade entre os adolescentes das duas escolas?  

PROF. JOSÉ: É. A igualdade é essa aqui, né?  A igualdade é essa aí. É essa parte. Do 

jeito que o aluno de lá se comporta, perde aula, enrola, os daqui também fazem, os da escola 

privada. Mas o que eu acho a disparidade maior é o acesso assim a livro, o poder aquisitivo 
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que o aluno da escola pública não tem. Referenciais que eles não têm. É muito fácil você 

chegar aqui numa sala de aula dessa e ter filho de médico, engenheiro, de pessoas, né? bem 

sucedidas na vida. Como profissionais liberais, empresários, né, comum. Na escola publica 

não tem. Os alunos não tem esse referencial. É, na Edgar Barbosa, escola até bem localizada, 

muita gente de Nova Natal, Nova cidade, muita gente que o amigo está preso, pai de fulano 

está preso. Essas coisas que eles convivem lá.  

 

PESQUISADORA: E Isso atrapalha seu fazer em sala de aula? 

PROF. JOSÉ: Com certeza. 

 

PESQUISADORA:Muda a forma de você proceder? 

Muda, muda porque... muda a forma de cobrar, não é? Porque não adianta, eu cobrar 

do jeito que eu cobro aqui cobrar lá. É fora da realidade. Eu posso dar até a mesma aula. A 

aula que eu do aqui eu do lá. O exercício que eu passo aqui eu passo lá, mas eu não posso 

cobrar lá o que eu cobro do aluno aqui. 

 

PESQUISADORA: O procedimento lá como é? 

PROF. JOSÉ:Com certeza o recuros que tem aqui lá não tem. Mas o procedimento é o 

mesmo. 

 

PESQUISADORA: Você acha que trabalhar numa escola privada lhe ajuda a trabalhar 

na escola pública? 

PROF. JOSÉ: Eu vejo inverso. O que eu vejo lá me ajuda a trabalhar aqui. Agora cê 

quer dizer...? o que eu aprendo aqui eu levo pra lá, aqui de recurso, essa parte assim se eu 

puder usar lá...  

 

PESQUISADORA: E o que é de lá que você aproveita pra cá 

PROF. JOSÉ: Essa coisa aí de você ter um aluno lá [ênfase no lá] de favela não sei de 

onde, cê pega um aluno, agora no ENEM um aluno fez 75% da prova do ENEM, um aluno de 

lá. Eu acho muito válido. E eu conto isso aqui na escola privada quando eu chego, assim. O 

menino vem pra aula de ônibus, de bicicleta, não tem nem o vale transporte, a gente escuta 

muito. Então eu acho que o de lá vem aqui mais pra dar exemplos aqui, onde o aluno aqui tem 

mais condição e às vezes não aproveita. Me angustia muito isso. Essa parte dele não 

aproveitar. Outra coisa que me angustia muito na escola privada é o aluno que tem bolsa, às 
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vezes tem uma bolsa porque é atleta e não aproveita isso e você sabe que ele é carente. Uma 

oportunidade de ouro, porque eu estou vendo o que é estudar numa escola dessa e o cara tem 

essa oportunidade e não aproveita. Eu fico assim chateado demais.  

 

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

 

 

 

 

 

Entrevista realizada em 06/12/2006 

PROFESSOR PAULO: Ensina apenas na escola privada 

 

PESQUISADORA: Com relação aos conteúdos, quais são os que você mais trabalha 

no Ensino Médio? 

PROF. PAULO: Certo. Os conteúdos do  Ensino Médio são: Trigonometria, no  1º ano 

eu vejo trigonometria de fevereiro até dezembro direto, trigonometria. Todos os passos da 

trigonometria. A trigonometria mais aprofundada do Ensino Médio, a trigonometria da 8ª 

série que é revisão. Então eles vêem toda a trigonometria. No ensino médio 2º ano, nos 2ºs 

anos eles vêem a parte de sistema linear, análise combinatória, matrizes, determinantes aí a 

gente encerra. Aí o segundo professor pega a outra frente.  

 

PESQUISADORA:Desses conteúdos que você ministra no 1 e 2 anos quais são 

aqueles que você considera que são basilares para a formação do aluno? 

PROF. PAULO: Bem. Desses conteúdos o que eu considero mais importantes são 

[pausa curta] já dentro do 2 ano, porque o 1 ano eu já não dou muita importância a parte 

trigonométrica do 1 ano porque cai pouco aí ele fala no vestibular, volta no vestibular, e 

também no dia a dia do aluno não ta muito presente. O conteúdo de trigonometria de 8 serie 

ele ta voltado mesmo ao aluno, voltado ao que ele vive no dia a dia, é... desde um simples 

ângulo até ele ta andando e ta dando volta numa pracinha tudo isso envolve trigonometria e a 

gente mostra isso aí. No 2º ano, ou seja a trigonometria do 1 ano eu não acho tão importante 

porque a gente não vive tanto. No 2 ano é a parte de probabilidade. É a parte que envolve a 
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geometria analítica, certo, desculpe, analítica não. Envolve a parte de números complexos, 

porque? Porque ele também vivencia muito isso. A probabilidade, você tem uma casa com, 

digamos duas portas. De quantas maneiras você pode entrar na casa? Duas. De quantas 

maneiras diferentes você pode entrar e sair da casa? Posso entrar e sair de maneiras diferentes, 

de três maneiras. Aí você vai perguntar por quê? Aí a gente vai ter uma explicação, quatro 

maneiras, quer dizer, aí a gente vai ter uma explicação e aí a gente mostra a ele no dia a dia o 

que eles vivem na matemática. 

 

PESQUISADORA: E no 3º ano, quais são aqueles conteúdos que você acha que são 

mais importantes, não podem deixar de ser dados? 

PROF. PAULO: No 3º ano eu estou sendo curto e grosso: nos 3º ano a gente está 

preparando os alunos para o vestibular. Então, infelizmente, a gente tem aí uma quebra. A 

gente passa o 1 ano mostrando aonde esestá sendo aplicada a trigonometria. No 2 ano 

mostrando aonde ta sendo aplicada a probabilidade. Quando chega no 3º há uma quebra. A 

gente só se preocupa em preparar ele pra fazer aquela prova. 

 

PESQUISADORA: E quais são os conteúdos que caem no vestibular que você 

considera mais importante? 

PROF. PAULO: Função afim. Função desde o primeiro. Só que aí // vê nas duas 

frentes. Função afim, função quadrática, função logarítmica, exponencial, inequações e aí 

vem a parte de geometria plana, geometria espacial, geometria analítica, aí vem a parte de 

trigonometria revisão, vem a parte de probabilidade, análise combinatória, fatorial, a gente vê 

tudo no pré agora como uma forma de revisão, porque a gente // a gente pega o aluno já de 1 e 

2 ano com a maioria desse conteúdo visto, quando falta, por exemplo, no pré geometria 

espacial aí a gente ensina normalmente. Quando não, a gente revisa cada conteúdo desse e 

resolve listas com eles. 

 

PESQUISADORA: Existe, dos conteúdos indicados para o Ensino Médio, aqueles que 

você considera irrelevante para a formação do aluno? 

PROF. PAULO: Existe. É como eu acabei de dizer na minha fala anterior, a parte de 

trigonometria do 1º ano muita coisa ele não vê nem no dia a dia nem muito menos no 

vestibular. Por exemplo, esse ano agora é... Uma questão de trigonometria bem de longe caiu 

no vestibular. Bem de longe. A gente perde às vezes um ano inteiro estudando trigonometria 

no 1 ano inteiro, chega no pré revisa tudo de novo. Agora, a culpa disso aí não é da escola. É 
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do sistema. O sistema bota lá uma lista de conteúdos e a gente é obrigado a passar para o 

aluno tudo isso aí. Agora tem muito conteúdos que pra o aluno não é fundamental. 

 

PESQUISADORA: E no 2º ano  

PROF. PAULO: No 2º ano, por exemplo, é... [pausa curta] no geral, por exemplo, 

sistemas lineares. Por que, professor, Sistemas Lineares? Porque eles já viram na 7ª série. 

Então a gente podia fazer só um complemento. É irrelevante. 

 

PESQUISADORA: E como você avalia sua prática de ensino? 

PROF. PAULO: Eu sou muito esforçado. Eu tento preparar [pausa curta] mostrando o 

dia a dia a meu aluno, tento preparar ele ao máximo para o vestibular, certo?  Agora, eu 

preciso melhorar muito. Eu tenho ainda algumas falhas que preciso corrigir, às vezes eu me... 

me pego fazendo  coisas erradas, tipo é [pausa curta] deixando de dar importância a um 

determinado conteúdo e dando mais a outro que não tem tanta importância, é irrelevante como 

a gente falou. E é uma coisa que no dia a dia a gente nem nota. Quando você vê você diz: 

poxa eu dei tanta atenção pra matrizes, cai pouco no vestibular e a parte de determinantes, ano 

após ano tem caído, eu dei pouca atenção. Então... Esse tipo de coisa, né? Então eu acho que 

ainda tenho que melhorar muito, mas eu tento preparar meu aluno o máximo pra [pausa curta] 

pra o futuro. 

 

PESQUISADORA: E como é que você ministra aula de matemática? 

Bem eu... primeira coisa que eu faço, entro numa sala, é uma mania minha, talvez até 

errada, grosseira, mas eu boto logo tudo que eu vou explicar no quadro. Escrevo o conteúdo e 

escrevo o que eu vou explicar no quadro. Após isso aí, geralmente, eu começo assim, me 

sento e faço a chamada. A partir daí eu levanto, descontraio o pessoal aí dois minutinhos, falo 

alguma besteira e digo: pessoal, agora vamo começar aqui porque realmente interessa. Então 

explico meu conteúdo, tento, quando possível mostrar onde eles usam isso, tem alguns 

conteúdos que eu não consigo fazer isso ainda. Sinceramente, se você me perguntar onde é 

que o meu aluno vai usar logaritmo eu vou [pausa curta] eu vou ter que dizer que não sei, está 

certo? Então, eu tento na maioria das vezes dizer onde é que eles usam esse conteúdo, peço 

que eles digam alguma coisa que eles já viram de aplicação. E minha prática tem sido assim e 

pra os 45 a 50 minutos de aula que a gente tem, 45 minutos de aula, verdadeiramente, é o que 

tem dado tempo fazer. É... algumas vezes eu tenho tirado eles de sala. E algumas vezes eu 

tenho feito em sala a prática de alguns desses conteúdos. Por exemplo, uma vez eu dei uma 
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aula de trigonometria. Eu mostrei na prática os cálculos. Eu simplesmente pego uma carteira 

dessa ou qualquer objeto, um lixeiro desses, faço com um pedaço de papel e um transferidos 

um ângulo e através daquele ângulo eu digo o tamanho do cesto, eu digo, sei lá, a distancia 

entre um ponto em que esestá meu dedo no chão e o cesto, então a gente vê na prática o que 

eles fazem de cálculos. 

 

PESQUISADORA: Você utiliza mais algum recurso além desse? 

PROF. PAULO: Olhe, geralmente a prática de sala de aula mesmo que a gente traz pra 

sala ou fora, mas o recurso que eu mais uso é o retroprojetor, atualmente.  

 

PESQUISADORA: Quais as dificuldades apresentadas pelos alunos que você 

considera mais freqüentes? 

PROF. PAULO: As dificuldades que eu vejo mais freqüentes nos meus alunos é 

[pausa longa] é vinda da 5ª, 6ª, 7ª e 8ª. Vou dizer porque. Na 5ª, 6ª, 7ª e 8ª série também tem 

conteúdos irrelevantes, mas muitas vezes esses conteúdos eles são vistos e conteúdos que são 

fundamentais pra eles no 1º, 2º e 3º ano não são vistos. Tipo como: função afim, função 

quadrática, as funções. Ele chega no 1º ano tendo que aprender tudo de novo. Então ele já 

chega com um grau de dificuldade muito grande. É... não aprende muitas vezes bem 

aprendido a parte de equações, aí quando chega lá no Ensino Médio ele passa o 1º, 2º e 3º ano 

resolvendo os assuntos terminando em equações. Então são uns assuntos, assim, que eu vejo 

que eles chegam no Ensino Médio com maior dificuldade, e a gente tem que realmente voltar 

e explicar e aí entra num circulo vicioso. Ele chega sem saber de muita coisa que eu sou 

obrigado a explicar e muitas vezes termina o ano e não dá tempo de ver o conteúdo proposto 

para aquele ano.  

 

PESQUISADORA: Mas essa dificuldade dessa base para o ensino médio, porque você 

acha que eles não aprendem isso no período que eles tinham que aprender?   

PROF. PAULO: Porque nas escolas a grande preocupação, dizem hoje que o professor 

não é obrigado a bater a capa do livro. Dizem. Mas na prática é diferente. Na prática, o ensino 

fundamental sofre mais que o Médio, que aí o professor realmente bate a capa do livro e 

conteúdos como a gente tem falado aí, irrelevantes tem entrado no meio, tiram a prioridade, 

muitas vezes deixa de ser vista, bem vista, a prioridade e o aluno chega no ensino médio com 

isso aí mal formado. Por isso os alunos, eu creio que eles tem chegado no ensino médio com 

tanta dificuldade.  Eu acho que o que e pra priorizar muitas vezes não é priorizado. Priorizam 
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fechar o livro, bater a capa do livro e assuntos... assuntos passam de qualquer jeito. São 

passados para o aluno e o aluno não fixa o assunto. Não dá tempo. Por exemplo, 8ª série as 

equações são muito longas. Ele vê equação de 1º grau, equação afim, que usa a formula do 

afim, equação quadrática que é a de 2º grau, equação irracional, equação biquadrática, 

equação, equação, equação. Que é que acontece? Essas equações elas vão sendo passadas 

simplesmente. Vê uma equação, resolve uma no quadro, passa atividade, no outro dia corrige. 

Não se preocupa em saber se o aluno fixou o assunto e já passa pra segunda equação, a 

quadrática . E assim por diante. Então o aluno ele vai deixando ainda nessas etapas algumas 

falhas, algumas dificuldades pra lá. Lá na frente ele vai ser cobrado com relação a essas 

falhas. Aí está, no meu ponto de vista, a maior dificuldade dos alunos. 

 

PESQUISADORA: Você considera importante a formação em serviço? A formação 

continuada ao longo do ano letivo? 

PROF. PAULO: Eu considero como eu já falei. Eu me sinto ainda incompleto. Eu 

acho que eu não vou conseguir a perfeição nunca. Mas eu fico tentando melhorar, fico 

tentando acertar, inclusive eu tenho humildade pra... pra assumir meus erros e tentar melhorar 

e eu acho que isso tem me feito crescer muito. Eu acho importantíssimo que a gente tenha um 

processo contínuo [pausa curta] certo? De aprendizagem. 

 

Tem sido oferecida a formação em serviço pra vocês? 

De certa forma sim. Em particular nessa escola, a gente nota que se preocupam muito, 

sempre a gente está fazendo reuniões, sempre a gente está debatendo alguma coisa e a escola 

tem trazido pra dentro dela um curso que anualmente é oferecido pros professores que eu 

estou esquecendo aqui como é o nome [pausa curta] que é muito importante [a escola 

promove a Jornada Pedagógica], vem pessoas de fora,  vem comentar a educação de fora e 

certa forma sim. Mas pela própria disponibilidade, não da escola, mas dos professores em 

geral, isso não é tão satisfatório, no meu ponto de vista. 

PESQUISADORA: Você sempre recebeu, ao longo de sua carreira, esse tipo de 

formação que você considera importante? 

PROF. PAULO: Não. Em algumas etapas da minha carreira era o feijão com arroz, era 

dar aula, às vezes  uma reuniãozinha para tratar de assuntos mais burocráticos e tchau! Não 

tinha, não. 

 

O professor do Ensino Médio deve ter informação sobre juventude, adolescente, 
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estudante? Você acha importante? 

Importantíssimo. Inclusive familiar. Muitas vezes nós pegamos alunos que estão se 

isolando, estão no seu canto, não falam com o professor, não se dirigem, não querem aprender 

e o problema dele é familiar. Familiar mesmo. Não é porque é jovem, não é porque tem 

espinha, mas é porque ele está com problema dentro de casa. Então acho importantíssimo que 

nós tenhamos conhecimento, que nós saibamos lidar, tenhamos uma preparação para lidar 

com esse tipo de cliente, o adolescente. E eu acho que é papel fundamental da escola ter 

pessoas preparadas para esses momentos. Graças a Deus, de dois, três anos pra cá eu percebo 

em todas as escolas particulares que eu ensino um apoio psicológico para esse aluno. E esse 

psicólogo também nos orienta, né, como lidar com aluno, como lidar com o adolescente, 

então eu acho importantíssimo esse conhecimento do jovem. 

 

E você tem opinião formada do que é ser jovem, adolescente, ser estudante? 

Eu... vou falar de mim. Eu... em momentos assim... Eu passei nessa época momentos 

de muitas incertezas, de muitas indecisões, é um momento assim que você [pausa curta] é... 

descentraliza muito as coisas, você não tem aquele tempo... eu digo na maioria dos casos, 

estou puxando a sardinha pra mim, na maioria dos casos não se concentra pra estudar de 2 às 

3, pra brincar de 3 às 5, sempre você está fazendo uma coisa só ao mesmo tempo, ou passa o 

dia inteiro assistindo televisão, ou... assim... a gente não tem muita idéia do que é realmente a 

necessidade de dois, três anos a frente, a gente não entende ainda isso. E quando a gente se 

depara aí com o campo de trabalho, a gente sai da adolescência pra o campo de trabalho muito 

rápido, a gente fica perdido, a gente talvez é... tivesse que se preocupar com isso a algum 

tempo atrás. Eu me senti assim, um pouco perdido. Mas graças a Deus eu me achei, mas eu 

vejo meus alunos também da mesma forma. Muitos sem saber com quem estudar, sem ter 

uma perspectiva de futuro, sem saber o que querem ser e isso me preocupa. Por que? Purque 

eles são o nosso país futuro, eles são o mundo futuro, então isso me preocupa, sabe? Essa 

incerteza [pausa curta]. Nem todo mundo acerta como eu estou acertando. Nem todo mundo 

tem essa chance, né? De... de dar essa volta por cima e de se descobrir como cidadão como... 

como uma pessoa integrante d’um grupo mundial [pausa curta] e nem todo mundo consegue 

perceber isso aí e muitos tem sido... tem tido uma vida frustrada, frustrante e são pessoas 

frustradas, presas dentro de quatro paredes, às vezes voltadas aos vícios, às drogas, à bebida, a 

tudo que não presta e... termina sendo isolado. Ficam... na realidade não são consideradas 

marginais, que a gente tem uma idéia de marginais que marginal é aquele que mata, que 

rouba, mas todos aqueles que estão à margem da sociedade, né?, são marginais, né? Eles 
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ficam à margem da sociedade [pausa curta] trabalhadora que tem um futuro, que quer criar 

seus filhos, né? Então é muito importante a gente ter [pausa curta] é... [pausa curta] uma 

orientação para o jovem bem mais... bem mais cedo. Algumas escolas, só concluindo, só se 

preocupam com isso no 3º ano. Que é que você quer ser, que é que você quer fazer e o cara 

chega lá perdido, não sabe nem pr’onde é que vai. Às vezes dá dois três tiros, entra em 

Matemática, desiste. Entra em Engenharia, não quer. Aí entra pra uma área que não tem nada 

a ver e gosta. Biomédica, né? Então é... a indecisão é... é isso que eu vejo nos alunos. 

 

PESQUISADORA: Suas turmas giram em torno de quantos alunos por sala? 

PROF. PAULO: É uma média de 40 alunos por sala. Em casos bem particulares eu 

tenho 63 alunos. Em duas instituições que eu trabalho uma tem 63 e uma tem 60 por turno, 

mas é um caso bem isolado, uma turma é numa escola [pausa curta] ou no máximo duas 

turmas na escola quando não dá pra dividir. Mas na sua maioria gira entre 35, 40 mesmo. 

Nessa faixa. 

 

PESQUISADORA: Como você vê o desempenho desses alunos? Como eles têm se 

saído no geral? 

PROF. PAULO: É... Bem... na minha parte eu eu percebo que talvez pelo fato de 

conversar com eles, dar uma atenção especial, de brincar um pouquinho, eu eu tenho chamado 

e tem tem surtido efeito. Agora [pausa curta] eu ainda... falando em porcentagem eu considero 

aí 50% de aproveitamento [pausa curta] certo? É... ainda tem muita coisa sendo melhorada, 

não... não está 100% não. Tem muita coisa sendo melhorada. 

 

PESQUISADORA: Na sua disciplina quantos alunos ficam, em geral, em recuperação 

e, posteriormente, retidos na série? 

PROF. PAULO: O percentual geral disso aí eu acredito que seja na faixa aí de... em 

recuperação muita gente [ênfase na palavra muita]. Em recuperação na faixa aí, acho que de 

uns 60%, certo? E reprovados acredito que uns 5 a 10% [pausa curta] né? Aí depois tem todo 

um sistema que vai para análise desse aluno, pra ver as notas dele pra ver a possibilidade de 

aprovação do [pausa curta] cidadão. 

 

PESQUISADORA: Pra você, os alunos têm dificuldade em aprender matemática? 

PROF. PAULO: Eu Acho que tem dificuldade [pausa curta] de berço. Por que aí que 

tipo de dificuldade é essa? É a dificuldade que os pais passam pr’os filhos. Eu tenho uns 
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alunos que detestam matemática e que eles aprendem a gostar de  matemática com meu estilo 

de ensino. Mas eles aprenderam dos pais deles, eles aprenderam dos pais deles que 

matemática é difícil, que matemática era uma disciplina que mais reprovava, que matemática 

era o cão, então eles vêm com essa mentalidade e... quando chegam no [pausa curta]  no nosso 

estili de ensino no Fundamental e Ensino Médio eles tão sofrendo porque eles já vêm com 

uma pré-formação. 

 

PESQUISADORA: Você está falando de coisas que vêm bem do início. Você acha 

que tem outros fatores que implicam na dificuldade de aprendizagem? 

PROF. PAULO: É como eu disse também [pausa curta] o processo também é muito 

rápido. Além do aluno já ter a idéia de que matemática é difícil, que matemática é o bicho, no 

nosso processo na pressa em ver o conteúdo, a pressa em bater a capa do livro como foi dito 

por mim. São fatores, assim, importantíssimos quando se diz respeito à aprendizagem. 

Quando o aluno tem um pai que gosta de matemática, uma mãe que gosta de matemática já 

passa isso pra ele e ele chega na sala, quando ele trabalha numa escola que não prioriza todos 

os conteúdos mas os mais importantes a gente nota que os alunos têm um resultado melhor, 

certo? [pausa curta] E agora não fala mais nem só dentro de matemática. O bicho agora não é 

mais matemática. É matemática, física e química. Quando o pessoal fala em matemática, 

física e química são como se existissem três cão. Cãezinhos no meio do mundo aí [risos]. 

 

PESQUISADORA: E por que você acha que Física e Química eles também 

consideram difícil? 

PROF. PAULO: Eu acredito... porque também tem matemática dentro. Porque 

matemática é base. É base pra eles. Eles vêem desde a... desde o ensino mais [pausa curta] 

mais [pausa curta] é... desde o ensino infantil mesmo, eles vêm trabalhando e quando chegam 

no Ensino Médio dão de cara com mais de uma disciplina que contém dentro delas 

matemática. 

 

PESQUISADORA: E você não acha estranho que uma pessoa que estuda matemática 

sua vida toda e quando chega no Ensino Médio ainda tem... 

 

PROF. PAULO: Pavor? Por... por isso que eu disse a você. A gente necessita de mais 

formação. E de mais formação vinda lá de baixo. Tanto o professor de Ensino Fundamental 

quanto o professor de Ensino Infantil, quanto o professor de Ensino Médio, todos esses 
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professores precisam dessa formação que a gente falou aí, a formação contínua. Que ele tem 

que ser visto, os conteúdos têm que serem é... é... bem escolhidos. A gente tem que trabalhar o 

aluno não só de boca. A gente vê falar muito e fazer pouco, né? A gente tem que fazer esse 

trabalho com o aluno pra que ele chegue, está certo? Nos ensinos... é... Fundamental e Médio 

gostando das disciplinas, não é? É esse o meu ponto de vista. Muita gente que ensina ta 

insatisfeito com o que faz [pausa curta] ou acha que ganha pouco ou entrou na área e... por ser 

fácil de entrar na área não gosta [pausa curta] e já se acomodou, já ganha o dinheirinho dele, 

já está acomodado, mas não gosta do que faz, então não busca se especilaizar, não busca 

melhorar, não busca é... é... [pausa curta] fazer com que o aluno goste da disciplina, ele não 

está nem aí.  Ele está ali simplesmente pra ganhar dinheiro ou pra... sei lá... pra encher [pausa 

curta] o tempo dele ganhando um trocadinho, quer dizer não está preocupado com o outro. É 

muito mais a questão de não ter [pausa curta] talvez... é... não ser realizado no que faz, certo?   

 

 

______________________xxxxxx______________________xxxxxx_________________ 

 
 
 
 
 
 
 


