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Questão central

   Quais as evidências de que o 
cotidiano do professor na sala de 
aula está ou não relacionado com 
o cotidiano do trabalhador?



Procedimentos metodológicos
 Caracterização de como o professor ensina os 

conteúdos de medidas e proporcionalidade na 5ª e 
6ª séries de uma escola pública municipal de Russas

 Caracterização das atividades operacionais 
desenvolvidas no estudo dos conteúdos selecionados

 Identificação dos conteúdos matemáticos de 
Medidas e Proporcionalidade efetivamente 
ensinados na 5ª e na 6ª séries 

 Identificação do conteúdo matemático e das 
estratégias de trabalho inerentes a algumas 
atividades profissionais no município de Russas

 Explicitação de possíveis relações existentes entre 
alguns conteúdos e processos matemáticos 
trabalhados na escola e com uso na produção da 
matemática no cotidiano



Técnicas de coleta de dados
 Observação direta da sala de aula com registro em 

diário de campo
 Preenchimento de ficha de observação

 Gravação em fita cassete das aulas de matemática 
e de entrevistas para posterior transcrição

 Observação direta dos trabalhadores selecionados, 
registrando-a em diário de campo 

 Entrevista gravada com os dois professores

 Entrevista gravada com amostra dos alunos

 Entrevista gravada com trabalhadores  



Sujeitos da pesquisa
     Pertencentes à escola:

 Dois professores de matemática do CMP
 Seus alunos

     Não pertencentes à escola:
 Um marceneiro
 Uma cozinheira
 Um mestre de obras
 Uma comerciante
 Uma costureira
 Um oleiro  



Enfoques contemporâneos no 
uso da Matemática 

   A visão internalista
   defendida pelos matemáticos puros

   A visão externalista
   defendida pelos educadores matemáticos -  

Fiorentini (1994),  U.   D´Ambrosio (1993), 
B. D´Ambrosio (1993), Machado (1994), 
Lorenzato (1993), Mendonça (1993), Imenes 
(1989), Caraça (1989), Gerdes (1991)   



Estratégias encontradas por 
pesquisadores na solução de 

problemas envolvendo 
proporcionalidade:

Quantidade               Preço
   3                            15

                                         
                   x 3                           x 3

                                        
     9                               ?  

Escalar 



funcional

Quantidade Preço
3    15
1 5
9 x

regra de três

3/9 = 15/x ∴ x = 9x15/3



E ixos  temátic os

1. O discurso narrativo dos professores:

 seqüencialidade do conteúdo matemático;
 ilustração utilizada nas aulas;
 exercitação durante o processo de ensino;
 segmentação do conteúdo.
 



2. A produção de significados atribuída pelos 
alunos às atividades de sala de aula:

 perguntas ou expressões espontâneas;
 resistência do aluno ao processo de 

ensino.

3. As estratégias e a significação da 
matemática praticada pelos 
trabalhadores:

 onilateralidade (Arroyo, 1991, p. 210);
 articulação.   

E ixos  temátic os



Quadro 1 
Conteúdo matemático, estratégias e instrumentos/recursos usados 
pelos professores das turmas A e B do CMP, no quarto bimestre/93.

CONTEÚDO

PROFESSOR(A) ITEM SUBITEM ESTRATÉGIAS INSTRUMENTOS/
  RECURSOS

ANA Medidas:
Comprimento
Superfície
Capacidade 
Massa

Unidades fundamentais
Múltiplos e Submúltiplos
Instrumentos de  medição
Transformações

Medição com 
canetas e palmos
Cópia de lista de exercícios,
na lousa *

Canetas
Palmos

Perímetro:
Definição
Fórmula

Cálculo de 
perímetros

Medição com 
régua de lados das figuras 
Visto nos exercícios

Figuras geométricas
 planas em cartolina

Área:
Definição
Fórmulas

Quadrado
Retângulo
Paralelogramo
Triângulo
Trapézio
Círculo

Uso de fórmulas
Medição com  régua 
Uso de duas réguas para ver a 
altura do triângulo

Figuras geométicas
 planas em cartolina e 
em desenhos

PAULO Razão:
Definição
Razões    especiais

Velocidade média
Densidade 
  demográfica

Divisão por tentativa, usando a 
multiplicação
Atendimento individual ao 
aluno, na carteira.

Desenhos 

Proporção:
Definição
Termos
Propriedade 
fundamental

Aplicação:
cáculo do termo 
desconhecido

Correção na 
lousa, por alunos, com apoio 
do professor.

Lousa e giz*

 
* estratégia e recursos comuns a ambos os professores, em quase todas as aulas.



Quadro 2
Conteúdo matemático, estratégias e instrumentos usados
pelos trabalhadores no seu cotidiano.

TRABALHADOR CONTEÚDO ESTRATÉGIAS INSTRUMENTOS

MARCENEIRO Contagem ; Adição; Multiplicação
Medidas: comprimento; superfície e    volume
Relação espaço X plano
Proporção

Estimativa:
    quantidade de material;
    custo do serviço
Relação espaço x plano
Planificação
Encaixe (cavidade x espiga) 

Banco de carpinteiro
Metro de carpinteiro
Esquadro
Calculadora
Bitola
Gabarito
Serra elétrica
Torno de madeira

COZINHEIRA Adição ; Multiplicação; 
Medida:   capacidade;  massa e tempo
Equivalência de medidas
Proporção

Estimativa
Eqüivalência entre medidas não 
convencionais

Utensílios de cozinha
(tigelas, assadeiras, batedor 
de ovos, xícara..) 
pitada, porção .

MESTRE DE
 OBRAS

Contagem ; Multiplicação 
Medidas:  massa;  superfície;  volume
Equivalência de medidas
Medidas Inglesas (polegada)
Razão  e Proporção
Pressão atmosférica

Estimativa de orçamento 
e de material.
Relação entre pressão e altura

Planta baixa
Tabela de preço de serviços
Calculadora; Prumo;
Escala; Latas e
Carrada

COMERCIANTE Medida de comprimento
Adição; Subtração; Multiplicação; Percentagem e 
Desconto

Cálculo mental
Estimativa

Calculadora
Metro

COSTUREIRA Adição ; Multiplicação ; Medidas de 
comprimento ; Proporção e Simetria

Estimativa Peças de vestuário
Fita métrica

OLEIRO Contagem 
Medida: volume ; massa e  tempo
Equivalência de medidas convencionais e não 
convencionais
Desconto; Percentagem
Ângulo ;  rotação 

Estimativa de quantidade de 
material para produção 
de um milheiro de telhas

Motores
 Máquina de estrusão, 
Esteira.



Gráfico 1

Eventos ocorridos  na sala da 
professora Ana, em minutos

Gráfico 2

Eventos ocorridos na sala do 
professor Paulo, em minutos



Gráfico 4

Seqüência do conteúdo 
trabalhado na turma B,
segundo o uso do tempo. 

Gráfico 3

Seqüência do conteúdo 
trabalhado na turma A,
segundo o uso do tempo.



Figura 1

Sugestão de Ana para medir a altura 
do triângulo

Figura 2
Sugestão de um aluno 
não considerada pela 
professora 

Ilustrações



Figura 3

Ilustrações



As falas dos professores 
apontam para as seguintes 

perspectivas:
 Uso de medidas arbitrárias na introdução de Medidas 

de Comprimento.
 Recorrência a materiais concretos, pondo o aluno em 

ação.
 Trabalho de grupo.
 Estabelecimento de relações entre Sistema de Medidas 

e Números Decimais.
 Cálculo de Perímetro e Área de figuras planas através 

de modelos recortados em cartolina.
 Realização de medição dos elementos das figuras 

necessários ao cálculo do Perímetro e da Área.



 Incentivo a consulta ao livro-texto.
 Atribuição de responsabilidade ao grupo, destacando 

lideranças.
 Justificação dos conceitos trabalhados.
 Preocupação em  colocar-se à disposição dos alunos 

para dirimir-lhes as dúvidas. 
 Relação dos exemplos dados com fatos da vida 

cotidiana.
 Exemplificação através de representações com 

desenhos.
 Utilização de desafios e questionamentos.

As falas dos professores 
apontam para as seguintes 

perspectivas:



 Preocupação em  colocar-se à disposição dos alunos para 
dirimir-lhes as dúvidas. 

 Tentativa de relacionar os conceitos matemáticos a outras 
disciplinas, como a Geografia.

 Apelo à compreensão.
 Preocupação em aproximar os problemas 
     ao contexto do aluno.
 Utilização de estimativa, embora de modo muito precário.
 Manutenção de um diálogo que tente induzir o aluno à  

reflexão.

As falas dos professores 
apontam para as seguintes 

perspectivas:



 Cuidado em encadear assuntos.
 Concretização de que a área independe da forma geométrica.
 Preocupação em analisar o erro do aluno.
 Uso de incentivo ao aluno no sentido de superação de suas 

dificuldades.
 Conceituação de proporção a partir de razões equivalentes.
 Relacionamento entre os métodos do cálculo do termo 

desconhecido em proporções e  de equações de primeiro grau.
 Aceitação de método de resolução de problemas realizados  

pelo aluno mesmo que  diverso do ensinado.
 Concretização de questões através de representações gráficas.

As falas dos professores 
apontam para as seguintes 

perspectivas:



Conclusão

    A escola necessita de valorizar o 
conhecimento do senso comum, 
partindo das experiências de seus 
alunos em direção ao conhecimento 
sistematizado, de modo a tornar 
significativa a aprendizagem. 



Resultados

Constatamos que os itens e as 
estratégias mais usados pelos 
trabalhadores não são contemplados nas 
aulas de matemática, havendo um 
grande divórcio entre “o que” e “como” 
se ensina matemática na escola e “o 
que” e “como” se usa essa disciplina na 
prática cotidiana do trabalhador 
comum.



FICHA DE OBSERVAÇÃO DE SALA DE AULA
Esta ficha destina-se a marcar os eventos ocorridos no decorrer 
de uma aula, segundo sua duração em minutos.
Observação no_____   Duração: ______   Horário: ____________
Prof: _____________  Série: _____          Data:    _____/_____/93

ATIVIDADE 
DOCENTE/
OBJETIVO

EXPLICA NA 
LOUSA

QUESTIONA 
O ALUNO

COPIA
EXERCÍCIO/

DEVER DE CASA

 
OBSERVA

RESOLUÇÃO
CORRIGE 

DEVER
REGISTRO/
CHAMADA

OUT
RA

INFORMAR 
O ALUNO

FIXAR
APRENDIZAGEM

SUPRIR FALHAS
DECTADAS

DESAFIAR 
O ALUNO

CUMPRIR
ROTINA
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