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RESUMO 

 

INÁCIO, Messias Cavalcante. “As Metodologias Ativas no Ensino da Matemática: 
Diálogos entre uma nova prática pedagógica e a percepção dos alunos do 7º ano do 
ensino fundamental II”. Dissertação de Mestrado em Ciências da Educação. Universidad 
San Lorenzo. San Lorenzo. - República Del Paraguay, 2021.  
 
 
Este estudo tem como proposta avaliar se o uso de metodologias ativas em sala de aula 
pode contribuir no processo de ensino e aprendizagem da Matemática, para alunos do 7º 
ano da Escola Estadual Antônia Coelho de Lucena – Município de Boa Vista /RR. A 
justificativa deste estudo tem com fundamento as metodologias ativas como estratégias de 
aprendizagem, cuja finalidade é impulsionar o estudante a compreender seus conceitos e 
saber relacionar suas descobertas com seus conhecimentos já existentes. Durante a 
pesquisa bibliográfica percebeu-se que esse  modelo  metodológico se encontra imbricado 
em um processo de  aprendizagem que estimula a realização de atividades em sala de aula, 
pois trazem com ela a interatividade, cooperatividade e competitividade que impulsionam a 
aprendizagem através da superação de desafios, da resolução de problemas e da 
construção do conhecimento.  Em face disto, pode-se afirmar que as metodologias ativas 
trazem com elas a abertura das possibilidades de práticas pedagógicas que são adotadas 
atualmente em sala de aula, pois elas promovem a atenção dos alunos, ao mesmo tempo 
em que os motivam a pensar, criticar e analisar toda a informação.  No entanto, ressalta-se 
que são diversas as metodologias utilizadas atualmente em sala de aula e que são 
caracterizadas como metodologias ativas. A metodologia adotada neste estudo foi a 
pesquisa descritiva, acompanhada de uma pesquisa survey. A abordagem qualiquantitativa 
pautada na triangulação permitiu combinar as duas fontes de dados, o que facilitou a 
interpretação, envolvendo o uso das Metodologias Ativas no ensino-aprendizagem da 
disciplina de Matemática Participaram da pesquisa 04 (quatro) professores e 99 (noventa e 
nove) alunos do 7º ano do ensino fundamental II. Pela análise dos dados percebeu-se, na 
fala dos participantes, que, para as aulas de Matemática se tornarem mais interessantes e 
atrativas, é necessário despertar a curiosidade dos alunos. Nessa perspectiva, o aluno 
assume o papel de sujeito ativo na construção do saber, deixando de ser mero receptor de 
conteúdos e adotando o papel de sujeito responsável por buscar os conhecimentos 
necessários à resolução de seus problemas, com o intuito de atingir os objetivos da 
aprendizagem.  
 
Palavras-chave:  Metodologias Ativas. Ensino Aprendizagem. Matemática. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

INÁCIO, Messias Cavalcante. “Las Metodologías Activas en la Enseñanza de las 
Matemáticas: Diálogos entre una Nueva Práctica Pedagógica y la Percepción de los 
Alumnos del 7º Año de la Enseñanza Fundamental II”. Disertación de Maestría en 
Ciencias de la Educación. Universidad San Lorenzo. San Lorenzo.  República Del Paraguay, 
2021.  
 
 
Este estudio tiene como propuesta evaluar si el uso de metodologías activas en el aula 
puede contribuir en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas para los 
alumnos del 7º año de la Escuela Estadual Antônia Coelho de Lucena – Municipio de Boa 
Vista/RR. La justificativa de este estudio tiene como fundamento las metodologías activas 
como estrategias de aprendizaje, cuya finalidad es impulsar al estudiante a comprender sus 
conceptos y saber relacionar sus descubiertas con sus conocimientos ya existentes. Durante 
la pesquisa bibliográfica se puede percibir que ese modelo metodológico se encuentra 
imbricado en un proceso de aprendizaje que estimula la realización de actividades en el 
aula, pues traen con él la interactividad, cooperatividad y competitividad que impulsan el 
aprendizaje a través de la superación de retos, la resolución de problemas y la construcción 
del conocimiento. En razón de esto, se puede afirmar que las metodologías activas traen 
con ellas la abertura de las posibilidades de prácticas pedagógicas que son adoptadas 
actualmente en las clases, pues ellas promueven la atención de los alumnos, al mismo 
tiempo en que los motivan a pensar, criticar y analizar toda información. Sin embargo, se 
puede destacar que son diversas las metodologías utilizadas actualmente en el aula y que 
son caracterizadas como Metodologías Activas.  La metodología adoptada en este estudio 
fue la pesquisa descriptiva, acompañada de una pesquisa survey. El abordaje 
cualicuantitativa basado en la triangulación permitió combinar las dos fuentes de datos, lo 
que facilitó la interpretación, involucrando el uso de las Metodologías Activas en la 
enseñanza-aprendizaje de la disciplina de las Matemáticas. Participaron de la pesquisa 04 
(cuatro) profesores y 99 (noventa y nueve) alumnos del 7º año de la enseñanza fundamental 
II. Por el análisis de los dados se puede percibir, en el habla de los participantes que, para 
que las clases de las Matemáticas se tornen más interesantes y atractivas es necesario 
despertar la curiosidad de los alumnos. En esta perspectiva, el alumno asume el papel de 
sujeto activo en la construcción del saber, dejando de ser un mero receptor de contenidos y 
adoptando el papel de sujeto responsable por buscar los conocimientos necesarios a la 
resolución de sus problemas, con la intención de atingir los objetivos del aprendizaje.  
 
Palabras-clave:  Metodologías Activas. Enseñanza-aprendizaje. Matemáticas. 
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INTRODUÇÃO 

         

             A metodologias ativas se fundamentam em um modelo  de aprendizagem  

apresentado através da Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), que vem do 

termo em inglês Problem Based Learning (PBL), tendo como objetivo estabelecer 

um método pedagógico focado no aprendiz, cuja meta é  um aprender ativo a partir 

da colaboração e motivação, fatores que intensificam o espaço de aprendizagem,   

buscando maior interesse na formação do alunado. 

           A ABP é uma metodologia problematizadora que leva o sujeito a um 

movimento metacognitivo, cuja finalidade é descobrir e desenvolver as 

potencialidades de sua própria aprendizagem.   Ela aparece em oposição ao ensino 

tradicional, cujo aprender se baseia na transmissão e memorização dos conteúdos. 

Esse modelo didático não conta com a participação dos alunos durante a aula, 

levando-os a permanecer simplesmente inertes, pois tudo parte da reprodução do 

ensino. 

   As diferenças entre a metodologia de ensino tradicional e as metodologias 

ativas são claras e inúmeras, que vão desde o planejamento até a avaliação do 

processo de ensino-aprendizagem. Nesse contexto, as metodologias ativas vêm 

ganhando mais espaço nas salas de aula, buscando tornar o ensino e a 

aprendizagem mais significativos e colocando o estudante no papel de protagonista 

do seu próprio aprendizado; produzindo conhecimento e não mais apenas 

reproduzindo-o. 

  Nas metodologias ativas, o aluno se torna  o centro da aprendizagem enquanto  

processo,  o que o leva  a  uma participação  concreta  na sua aprendizagem na sala 

de aula, possibilitando-o a examinar, comparar, observar, imaginar, obter e organizar 

dados, elaborando e confirmando hipóteses e, consequentemente, criando novas 

situações  de aprendizagem. 

  As metodologias ativas colocam o estudante como protagonista do seu próprio 

aprendizado, e o professor se posiciona como mediador do conhecimento, aquele 

que mostra o caminho pelo qual o estudante deve seguir por conta própria, 

potencializando a aprendizagem essencial para a prática social, em diferentes 
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contextos.  Portanto, é urgente uma renovação da metodologia da aula,  uma vez  

que o  modelo tradicional  no processo de ensino já está se tornando ultrapassado, e 

isto é visível a partir do desinteresse dos estudantes, o que torna o conteúdo 

insignificante, fator este que contribui para a evasão escolar.  

           Deste modo, tornar o ensino ativo é importante para promover uma melhor 

qualidade na relação de ensino-aprendizagem da Matemática. O ensino de 

Matemática na escola é um dos principais focos deste trabalho, mas que está sendo 

prejudicado pela metodologia tradicional expositiva e perdendo a cada dia o 

significado para os estudantes. Como consequência, a disciplina perde seu valor e 

seu espaço na vida dos estudantes.  

          Assim, a responsabilidade de desenvolver ações que promovam o interesse 

dos estudantes pela Matemática é dos professores. Porém, muitas vezes, estes 

encontram barreiras que dificultam esse inovar em sala de aula, pela tradição de 

ensinar a Matemática voltada ao modelo tradicional. 

           Considerando que as metodologias ativas potencializam a aprendizagem, 

questiono então: Como o uso de metodologias ativas em sala de aula pode 

contribuir no processo de ensino e aprendizagem da Matemática para alunos do 7º 

ano Escola Estadual Antônia Coelho de Lucena – Município de Boa Vista /RR? 

           Por meio de um aprofundamento teórico sobre o tema, todas as inquietações 

foram sintetizadas a partir dos seguintes questionamentos colocados no presente 

trabalho como questões que irão nortear tal estudo: 

           – A proposta da metodologia ativa pode criar situações-problema que levem o 

aluno a pensar e relacionar o tema ao seu cotidiano?  

 – Será que os professores a conhece e a levam em conta em suas aulas?            

          Em face das questões apresentadas, foi proposto como objetivo geral:  

– Avaliar se o uso de metodologias ativas em sala de aula pode contribuir no 

processo de ensino e aprendizagem da Matemática, para alunos do 7º ano Escola 

Estadual Antônia Coelho de Lucena – Município de Boa Vista /RR. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, esse objetivo foi desmembrado nos 

seguintes objetivos específicos: 

   – Identificar as principais dificuldades para a inserção de metodologias ativas 

nas aulas, para os professores de Matemática;  
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– Descrever o olhar dos alunos 7º ano Escola Estadual Antônia Coelho de 

Lucena – Município de Boa Vista/RR, sobre as metodologias ativas no 

desenvolvimento do processo de aprendizagem na disciplina da Matemática; 

    – Distinguir, por meio de revisão da literatura, as principais teorias sobre o 

desenvolvimento cognitivo, destacando a questão do ensino em tais teorias.            

           Justifica-se este trabalho de pesquisa, uma vez que as metodologias ativas 

como estratégias de aprendizagem têm a finalidade impulsionar o estudante a 

descobrir um fenômeno; compreender seus conceitos e saber relacionar suas 

descobertas com seus conhecimentos já existentes. Essa exigência leva os 

professores de Matemática, principalmente os do ensino fundamental II, a serem 

desafiados a buscar metodologias de ensino, tendo como meta a participação 

efetiva dos educandos através da interdisciplinaridade, da convivência com a 

diversidade de opiniões, e oferecendo-lhes a possibilidade de aprender e lidar com 

situações complexas em suas vivências.      

           Essas metodologias são uma grande carta na manga para o professor, visto 

que os alunos não estão muito familiarizados com aulas diferentes. E, como uma 

forma de facilitar e potencializar as metodologias ativas quanto a sua eficiência no 

aprendizado, é interessante associá-las com o desenvolvimento cognitivo dos 

estudantes, que evolui no decurso das séries escolares. Considera-se que as 

metodologias ativas podem ser adequadas de acordo com a idade do estudante 

para potencializá-las e diminuir a defasagem no ensino da Matemática. 

           Diante do exposto, este estudo tem como intenção aprofundar o 

conhecimento acadêmico do pesquisador sobre metodologias inovadoras, 

permitindo compreender as questões relativas ao ensino, à aprendizagem via 

metodologias ativas na prática cotidiana da escola, sobretudo como as questões do 

ensino aprendizagem são abordadas na disciplina de Matemática. 

           Esta pesquisa está organizada em 4 (quatro) capítulos, sendo que o Capítulo 

I compreende o âmbito da problemática, onde se delineou a Introdução, o problema 

de pesquisa, as questões norteadoras, os objetivos e a justificativa desta 

dissertação. 

      O Capítulo II aborda as metodologias ativas, onde descrevo sobre elas e 

foco nos apontamentos, ideias e citações dos autores que pesquisam sobre o 

assunto, com destaque para Berbel (2011), Rodrigues (2017), Mendonça (2019), 
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Mazur (2015), dentre outros. Nesse capítulo foi explicado o que são e como 

funcionam tais metodologias, além de destacar sua importância para o ensino e a 

aprendizagem. Ainda esse capítulo traz as principais teorias do desenvolvimento 

cognitivo.  

           O principal objetivo desse capítulo é revisar a literatura existente sobre os 

autores, a fim de (re) conhecer os principais pontos de cada teoria e sua importância 

para o ensino. Por isto, evidenciaram-se os três autores que trabalham com 

desenvolvimento cognitivo: Jean Piaget, Lev Vygotsky, David Ausubel, e Brunner. 

     Também se aborda o ensino de Matemática nas escolas da Rede Básica de 

ensino, destacando os processos e mudanças da disciplina ao longo do tempo, bem 

como a formação do professor. 

      O Capítulo III trata da metodologia utilizada nesta dissertação. Para atingir os 

objetivos propostos nesta dissertação realizou-se uma pesquisa de caráter 

qualiquantitativo de triangulação, e o método usado foi uma survey.  Além disso, 

realizou-se uma pesquisa bibliográfica, onde foi feito um levantamento de 

referências teóricas para auxiliar na escrita deste trabalho. Após a escolha do tema, 

o primeiro passo da pesquisa foi o levantamento bibliográfico em bibliotecas e sites, 

em busca de referências que tratassem dos três temas principais investigados na 

pesquisa: ensino da Matemática, metodologias ativas e desenvolvimento cognitivo.  

O Capítulo IV corresponde à parte prática do trabalho: a Análise dos Dados 

Coletados. Nas Considerações Finais apresentam-se as conclusões geradas pela 

pesquisa.  A seguir se apresenta a Bibliografia que serviu de apoio para esta 

pesquisa, e, por último, os apêndices:  

          Apêndice 1 - Solicitação de Autorização para a Realização da Pesquisa na 

                               Unidade de Ensino; 

          Apêndice 2 - Solicitação de Participação dos (das) Professores (as) na 

                                Pesquisa; 

          Apêndice 3 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Docentes;  

          Apêndice 4 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido –`Pais; 

          Apêndice 5 – Declaração do Pesquisador; 

          Apêndice 6 - Plano da Entrevista Semiestruturada; 

          Apêndice 7 - Questionário para os (as) Alunos (as). 
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CAPÍTULO II:  A ESCOLA NA TRILHA DO TEMPO  

 

           Quando se fala da escola, o nosso primeiro pensamento é para uma sala de 

aula com carteiras e cadeiras enfileiradas. Essa ideia passou a ser introduzida a 

partir das concepções, de uma forma tradicional, na qual, na maior parte do tempo, o 

professor fala e os alunos o escutam.  

           O Brasil traz essa herança da educação jesuítica. Para melhor entender 

torna-se necessário adentrar-se pela história da educação brasileira, que se inicia 

em 1549, quando chegaram ao Brasil os primeiros jesuítas chefiados por Padre 

Manoel da Nóbrega, o qual apresentava um plano de ensino que atendia a nossa 

primeira política educacional. Nóbrega tinha em mente alfabetizar e catequizar tanto 

os filhos dos índios que aqui se encontravam, quanto os filhos dos colonos 

portugueses.  

           Segundo Fernandes (2018), inicialmente o plano educacional desenvolvido 

pelo padre Manoel da Nóbrega e implantado no Brasil tinha a intenção de catequizar 

e instruir os indígenas e também os filhos dos colonos, visto que os jesuítas eram os 

únicos educadores oficiais da colônia.  

          Nessa época foram instituídos os Recolhimentos, cujo objetivo era dar conta 

da educação dos mestiços, dos órfãos e dos filhos dos caciques, além dos filhos dos 

colonos, em regime de externato.  

Este plano de estudos foi elaborado para atender a objetivos diversos, 

iniciando pelo aprendizado do português, incluindo o ensino da doutrina cristã na 

escola de ler e escrever. 

           A organização social e a cultura importada da Europa determinavam a ação 

educativa dos padres jesuítas, que, segundo Romanelli, visava apenas a formar 

letrados eruditos: 

O apego ao dogma e à autoridade, a tradição escolástica e literária, o 
desinteresse quase total pela ciência e a repugnância pelas atividades 
técnicas e artísticas tinham forçosamente que caracterizar, na Colônia, toda 
a educação modelada pela Metrópole, que se manteve fechada e irredutível 
ao espírito crítico e à análise, à pesquisa e à experimentação. 
(ROMANELLI, 1999, p.34) 

           O ensino ministrado pelos padres jesuítas era alheio à realidade da Colônia, 

que impuseram uma cultura geral básica, sem a preocupação de qualificar para o 
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trabalho ou qualquer consciência crítica. A ação educativa dos jesuítas, que 

assegurava a conversão da população, o recrutamento dos fiéis e servidores, acabou 

por determinar a educação da elite, isto é, uma educação alienada e ao mesmo 

tempo alienante.  

Esse modelo de educação seguia padrões de uma cultura europeia que 

privilegiava o saber intelectual e era destinada à elite colonial. Aos índios cabia 

apenas a catequese e a instrução necessária para torná-los mais dóceis. 

            De acordo com Tobias:   

 O primeiro idealizado por Nóbrega com espírito democrático, cristão, 
universalizador e brasileiro, estendendo-se até cerca de 1580, e o segundo 
período, vivificado por uma filosofia da educação. Não se pode perder de 
vista, evidentemente, os objetivos práticos da ação jesuítica no novo 
mundo, que foi de recrutamento de fiéis e servidores. Ambos foram 
atingidos pela ação educadora. (TOBIAS, 1986, p.47)   

           O ensino jesuítico então implantado partia para o modelo de uma nova 

política educacional, a Ratio Studiorum1, que privilegiava a formação das elites e 

constituía-se de uma versão de educação pública religiosa. A partir de 1599, a 

prática pedagógica dos jesuítas nas escolas brasileiras sofreu significativas 

modificações, por ordem do rei de Portugal.  

           O plano de Ensino concentrou em seu programa elementos da cultura 

europeia, abrangendo três cursos: - Humanidades-Retórica, Gramáticas latina e 

grega; - Filosofia-Lógica: Cosmologia, Matemática, Metafísica, Ética e Ciências; - 

Teologia: Estudos baseados na Escolástica de Santo Tomás de Aquino e nas 

Escrituras Sagradas, interpretadas à luz dos dogmas da Igreja. 

     A formação intelectual oferecida pelos jesuítas era marcada por intensa 

rigidez na maneira de pensar e, consequentemente, de enxergar e interpretar a 

realidade. A preparação que os professores recebiam era uma atenção especial no 

treinamento da leitura. 

           Somente após 30 anos de estudos é que o professor começava a lecionar, 

depois de ter passado por um controle rigoroso para manter a tradição.  

 
1 O plano de estudos começava pelo aprendizado do português e incluía o ensino da doutrina cristã e os 
princípios básicos da leitura e da escrita.  
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2.1 O RATIO COMO MÉTODO 

           O Ratio Studiorum como método determinava 5 passos a serem seguidos 

pelo professor.  De acordo com Fernandes, baseava-se em: 

1- Aliança das virtudes sólidas do estudo: Apliquem-se aos estudos com 
seriedade e constância; 
2- Evite-se a novidade de opiniões: ainda que os assuntos que não 
apresentem perigo algum para a fé e a piedade, ninguém introduza 
questões novas em matéria de certa importância, nem opiniões não 
abonadas por nenhum autor idôneo, sem consultar os superiores, nem 
ensine coisa alguma contra os princípios fundamentais dos doutores e o 
sentir comum das escolas; 
3- Repetições em casa: todos os dias, exceto aos sábados, os dias de 
feriados e os festivos, designe uma hora de repetição aos nossos 
escolásticos para que assim exercitem as inteligências e melhor esclareçam 
as dificuldades ocorrentes; 
4- Ordem nos pátios: Nos pátios e nas aulas ainda superiores, não se 
tolerem armas, ociosidade, correrias e gritos, nem tampouco se permitam 
juramentos, agressões por palavras, fatos ou ações. Se algo acontecer, 
restabeleça logo a ordem e trate com o Reitor do que possa perturbar a 
tranquilidade do pátio; 
5- Preleção: na preleção só se expliquem os autores mais antigos, de modo 
algum os modernos. De grande proveito será que o professor não fale sem 
ordem, nem preparação, mas exponha o que escreveu reflexivamente em 
casa, antes de todo o livro, o discurso que tem nas mãos. A forma geral da 
preleção é o seguinte: 
a) Em primeiro lugar, leia seguidamente todo o trecho, a menos que na, 
Retórica ou na Humanidade, fosse demasiadamente longo; b) Em segundo 
lugar, exponha em poucas palavras os argumentos, onde for mister, a 
conexão com que precede; c) Em terceiro lugar, leia cada período e, no 
caso de explicar em latim, esclareça os mais obscuros, ligue um ao outro e 
explane o pensamento, não com metafrase pueril inepta, substituindo uma 
palavra latina por outra palavra latina, mas declarando o mesmo 
pensamento com frases mais inteligíveis. Caso explique em vernáculo, 
conserve quanto possível à ordem de colocação  das palavras para que se 
habituem os ouvidos ao ritmo; d)Se o idioma vulgar não o permitir, primeiro 
traduza quase tudo em palavra por palavra, depois, segundo a índole do 
vernáculo; e) Em quarto lugar, retomando o trecho de princípio, faça as 
observações adaptadas a cada classe, a menos que prefira inseri-las na 
própria explicação. Se julgar que algumas devem ser apontadas, poderá 
ditá-las, ou a intervalo durante a explicação, ou, terminada a lição, em 
separado. É bom que os gramáticos não tomem nota, senão mandados. 
(FERNANDES, 2018, p.76)   

Essa educação instituída pelos jesuítas dominou a educação brasileira até a 

metade do século XVIII. Esse modelo de educação sobreviveu à própria expulsão 

dos jesuítas, que ocorreu em 1759.  

Quando expulsos, em 1759, os jesuítas nos legaram um ensino de caráter 
literário, verbalista, retórico, livresco, memorístico, repetitivo, estimulando a 
emulação através de prêmios e castigos que se qualificava como humanista 
clássico. Enclausurando alunos em preceitos católicos, inibiu-os de uma 
leitura do mundo real, tornando cidadãos discriminatórios, elites capazes de 
reproduzir ‘cristãmente’ a sociedade, preservando contrastes e 
discrepâncias, dos que tudo sabem e podem e dos que a tudo se 
submetem. Inculcaram a ideologia do pecado e as interdições do corpo. 
‘Inauguraram’ o analfabetismo no Brasil. (FREIRE 1998, p.55)   
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           Importa destacar que as reformas na educação apresentada por Marquês de 

Pombal pretendiam romper com o modelo de educação, bem como restringir a 

participação da Igreja no campo da educação. Mesmo com um caráter 

modernizante, suas propostas não significaram mudanças de maneira qualitativa 

para a educação. O sistema educacional da época sofreu uma desestruturação com 

a expulsão dos jesuítas.    

     Durante a ascensão do Marquês de Pombal enquanto primeiro-ministro do 

Rei de Portugal, D. José I, tenta-se recuperar a economia através de uma 

concentração do poder real à expulsão dos jesuítas do Brasil e de Portugal.  

As Reformas Pombalinas da instrução pública são inseridas no quadro das 

reformas modernizadoras, necessárias na tentativa de reverter o quadro que se 

instalava no sistema educacional e econômico do Brasil, em que o poder se 

concentrava nas mãos da Igreja. 

      Através do Alvará de 28 de junho de 1759 determinou-se o fechamento dos 

colégios jesuítas. Do fechamento dos colégios à substituição dos educadores e do 

sistema jesuítico transcorreram 13 anos. Essa lacuna desmantelou toda a estrutura 

administrativa do ensino. 

      Vale ressaltar que as Reformas Pombalinas se contrapunham ao predomínio 

das ideias religiosas, uma vez que tinham como base as ideias laicas inspiradas no 

Iluminismo que instituíram ao Estado a responsabilidade pelo ensino – originando, 

assim, os primeiros passos para a nossa versão de educação pública estadual. 

Foram introduzidas diversas disciplinas isoladas, as chamadas aulas régias2 e, 

consequentemente, os professores leigos começaram a ser introduzidos no ensino. 

           O Alvará de 28 de junho de 1759 criava o cargo de Diretor Geral dos Estudos 

e determinava a prestação de exames para todos os professores. Estes “passavam 

a gozar do direito de nobres”. O referido Alvará proibia o ensino público ou particular 

sem licença do Diretor e designava comissários para o levantamento sobre o estado 

das escolas e professores. 

    Porém, o fato mais importante dessa Reforma Pombalina foi a garantia de 

uma educação pública que direcionasse a formação de quadros a serviço do Estado. 

 
2 As Aulas Régias foram a primeira sistematização do ensino público e laico no Reino de Portugal. Sua origem se 
deve ao marquês de Pombal, estando inserida nas grandes reformas políticas, administrativas, econômicas e 
culturais que o todo-poderoso ministro levou a cabo no reinado de Dom José I. 
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Nesse contexto, a educação brasileira passa a ser exercida por professores não 

qualificados, ou seja, professores leigos. No contexto educacional, o termo leigo foi 

associado aos professores que não possuíam uma formação básica para lecionarem 

em determinadas séries.  

    Vale ressaltar que essa atribuição de professor leigo não se dá somente ao 

que se refere à formação desse profissional; dá-se ao desconhecimento de uma 

didática aliada a uma prática concreta ditada como eficiente e necessária na 

formação desse profissional, e, consequentemente, com o tipo de homem que essa 

educação quer e vai formar.  

2.2 TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS DE EDUCAÇÃO: NAS TRILHAS DO TEMPO  

 Gadotti (2006) faz um apanhado sobre as tendências pedagógicas e suas 

implicações no pensamento pedagógico brasileiro, e diz: 

Tendências pedagógicas são concepções, visões de mundo. Cada 
tendência apresenta as concepções de homem e sociedade e identifica o 
papel da escola de acordo com esta ideologia. As tendências pedagógicas 
também expressam uma concepção de mundo de acordo com o contexto 
histórico em que ela foi pensada. (GADOTTI, 2006, p.135)  

Por isto, é necessário atentar para o contexto histórico que deu início a cada 

uma das tendências pedagógicas, conforme quadro 1 a seguir. 

   2.2.1 Sínteses das Tendências Pedagógicas 

     Quadro 1: Tendências Pedagógicas 

TENDÊNCIA PAPEL DA 
ESCOLA 

CONTEÚDOS MÉTODO PROFESSOR X 
ALUNO 

APRENDIZAGEM 

Pedagogia 

Liberal 

Tradicional 

Preparação 
intelectual e moral 
dos alunos para 

assumir seu papel 
na sociedade. 

São 
conhecimentos e 

valores sociais 
acumulados 
através dos 
tempos e 

repassados aos 
alunos como 

verdades 
absolutas.  

Exposição e 
demonstração 

verbal da matéria 
e / ou por meios 

de modelo. 

 

Autoridade do 
professor que 
exige atitude 
receptiva do 

aluno. 

 

A aprendizagem é 
receptiva e 

mecânica, sem se 
considerar as 
características 

próprias de cada 
idade. 

Tendência 
Liberal 

Renovadora 
Progressista 

A escola deve 
adequar as 

necessidades 
individuais ao meio 

social 

Os conteúdos são 
estabelecidos a 

partir das 
experiências 
vividas pelos 

alunos frente às 
situações 

problemas.  

Por meio de 
experiências, 
pesquisas e 
método de 
solução de 
problemas. 

 

O professor é 
auxiliador no 

desenvolvimento 
livre da criança. 

  

É baseada na 
motivação e na 
estimulação de 

problemas. 
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Tendência 
Liberal-

Renovadora 
não diretiva 

(Escola Nova) 

Formação de 
atitudes. 

Baseia-se na 
busca dos 

conhecimentos 
pelos próprios 

alunos. 

Método baseado 
na facilitação da 
aprendizagem. 

Educação 
centralizada no 

aluno e o professor 
é quem garantirá 

um relacionamento 
de respeito. 

Aprender é 
modificar as 

percepções da 
realidade. 

Tendência 
Liberal 

Tecnicista 

É modeladora do 
comportamento 

humano através de 
técnicas 

específicas. 

São informações 
ordenadas numa 
sequência lógica 

e psicológica. 

Procedimentos e 
técnicas para a 
transmissão e 
recepção de 
informações. 

Relação objetiva 
onde o professor 

transmite 
informações e o 

aluno vai fixá-las. 

Relação objetiva 
onde o professor 

transmite 
informações e o 

aluno vai fixá-las. 

Tendência 
Progressista- 
Libertadora 

Não atua em 
escolas, porém visa 
levar professores e 
alunos a atingir um 

nível de 
consciência da 

realidade em que 
vivem na busca da 

transformação 
social. 

Temas 

geradores. 

Grupos de 
discussão. 

A relação é 
de igual para 

igual, 
Horizontalmente. 

Resolução da 
situação-
problema. 

Tendência 
Progressista- 

Libertária 

Transformação da 
personalidade num 
sentido libertário e 
autogestionário. 

As matérias são 
colocadas, mas 
não exigidas. 

Vivência grupal 
na forma de 
autogestão. 

Não diretiva. O 
professor é 

orientador e os 
alunos livres. 

Aprendizagem 
informal, via 

grupo. 

Tendência 
Progressista 
crítico social 

dos 
conteúdos 

ou   
histórico-

crítica 

Difusão dos 
Conteúdos. 

Conteúdos culturais 
universais  que são 
incorporados pela 

humanidade, frente  
à realidade  social. 

O método parte 
de uma relação 

direta da 
experiência do 

aluno 
confrontada com 

o saber 
sistematizado. 

Papel do aluno 
como participador 

e do professor 
como mediador 

entre o saber e o 
aluno. 

Baseadas nas 
estruturas 

cognitivas já 
estruturadas nos 

alunos. 

  Fonte: Site do professor. Disponível em: http://wwnew.aol.com.br/professor/ (Acesso em março de 
2021). 

   2.2.2 Currículo e Aprendizagem  

    Aprender deriva do latim apprendere, que quer dizer agarrar, apoderar-se de 

alguma coisa (POZZO, 2018). Aprendizagem é, pois, aquisição de um certo saber 

com ajuda do outro ou por si só; é um processo mental ativo, constituindo-se como 

resultado de nossas tentativas em compreender o mundo, através de um currículo 

que atenda as especificidades da escola, dos conteúdos ministrados e dos métodos 

aplicados para cada conteúdo trabalhado.  

 Este currículo funcionará como objeto de ressignificação social, o qual se 

tornará o tema gerador nas diversas áreas de estudo, e este se transformará em um 

tratado pedagógico didaticamente aplicado, num conjunto de experiências a serem 

vividas pelo aluno sob orientação dos professores.  É levado a cabo pelo fato de o 

conceito de currículo na educação ir se transformando ao longo do tempo, em 

http://wwnew.aol.com.br/professor/
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diferentes correntes pedagógicas que foram e são responsáveis por abordar a sua 

dinâmica e suas funções.  

Neste sentido, o currículo é visto como um instrumento norteador de práticas 

escolares, conteúdos programáticos e estratégias metodológicas que indicam e 

contribuem na formação de sujeitos e consequentemente, da sociedade. Apresenta-

se a seguir as teorias curriculares que permeavam e permeiam a educação dos 

primórdios aos dias atuais no espaço escolar. 

     Quadro 2: Teorias Curriculares  

 

TEORIAS TRADICIONAIS CRÍTICAS PÓS-CRÍTICAS 

 

DISCURSO Científico Dialético Subjetivo 

RACIONALIDADE Técnica Comunicativa Subjetiva 

CONCEITO/TERMOS 
Ensino 

Aprendizagem 

Avaliação 

Metodologia 

Didática 

Planejamento 

Organização 

Eficiência 

Objetivos 

Ideologia 

Reprodução Cultural e 
Social 

Poder 

Classe Social 

Capitalismo 

Relações Sociais de 
Produção 
Conscientização 

Emancipação 

Libertação 

Currículo Oculto 

Resistência 

Identidade 

Alteridade 

Diferença 

Subjetividade 

Significação 

Discurso 

Saber 

Poder 

Representação 

Cultura 

Gênero 

Raça 

Etnia 

Sexualidade 

Multiculturalismo 

 

 

 

    Fonte: Elaborado com base no Livro Documentos de Identidade de Tomaz Tadeu da Silva (2007). 

           Portanto, o currículo é considerado a bússola da escola. Trata-se de um 

instrumento que pensa a educação e as aprendizagens necessárias ao 

desenvolvimento do aluno. Nessa perspectiva, nenhum conhecimento é produto de 
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uma invenção casual, mas sim, de um processo de reelaboração construtiva do 

conhecimento socialmente compartilhado.  

   É neste sentido que se torna condenável falar em transferência de 

conhecimento, visto que se ignoraria o processo em que sucede as relações de 

troca e as impedâncias existentes. Esse processo de transferência de conhecimento 

anula o princípio piagetiano3 de que todo conhecimento provém de trocas dialéticas 

entre o ser e o meio. 

(...) o conhecimento repousa em todos os níveis sobre a interação entre o 
sujeito e os objetos, (...) mesmo quando o conhecimento toma o sujeito 
como objeto, há construções de interações entre o sujeito-que-conhece e o 
sujeito conhecido. (PIAGET, 1967b, p.590) 

           A partir das interações, o conhecimento se direciona simultaneamente para os 

dois polos. Isto é, há um duplo processo de interiorização e exteriorização, na 

direção de uma compreensão do sujeito e do objeto, respectivamente.  

           Portanto, o sujeito se constrói nesta dupla relação de construção do 

conhecimento do outro e de si, na interação mesma com o outro.  Pode-se pensar 

num diálogo constante do sujeito com o mundo e com sua própria subjetividade, que 

se transforma por causa mesmo desse diálogo.  

        Pode-se novamente mencionar Pozo (2018, p.65), que ressalta o fato de 

passarmos atualmente por uma “deterioração da aprendizagem”, devido à constante 

exigência por novos conhecimentos, saberes e práticas que propõem ao cidadão 

uma sociedade em ritmos acelerados e que exige constantemente novas 

aprendizagens, bem como a revitalização dos conhecimentos, o que vai além dos 

simples processos de reprodução, como tratado e posto nas teorias pós criticas. 

       As teorias pós-críticas definem o sentido do currículo na linguagem de sua 

época e lugar, gera linguagens de gênero, raça, local institucional, religião, ecologia, 

orientação sexual, território geopolítico, fluxos e desejos. Faz parte de uma opção 

historicamente configurada que se sedimentou dentro de uma determinada trama 

cultural, política, social e escolar. 

 
3 No construtivismo de Piaget, o processo de construção do conhecimento confunde-se com o próprio processo 
de constituição e de desenvolvimento do sujeito, na sua relação com o mundo, que é físico e ao mesmo tempo 
simbólico (COLL, 1987). 
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   2.2.3 Teorias de Aprendizagem  

As teorias de aprendizagem buscam orientar a ação docente para um ensino 

de qualidade.  Assim, estudam-se as teorias de aprendizagem para compreender 

o modo como as pessoas aprendem e as condições necessárias para a 

aprendizagem ocorra. Importante destacar também que, em ambientes de profunda 

transformação tecnológica e inovação, a aprendizagem é fator predominante para a 

construção e desenvolvimento do conhecimento.  

Deste modo, é importante identificar a concepção teórica da aprendizagem e 

as várias linhas de pensamento que a definem. 

        As teorias da aprendizagem, segundo Carvalho (2018, p 65), “apresentam 

contribuições à compreensão do processo de ensino e aprendizagem referente à 

criança/jovem ou ao adulto, considerando o desenvolvimento, a faixa etária e os 

aspectos psicossociais e cognitivos”.   

       No quadro a seguir se encontram resumidas as características das principais 

teorias de aprendizagem mais discutidas neste século. 

Quadro 3:  Principais Teorias de Aprendizagem 
 
 

TEORIAS DE 
APRENDIZAGEM 

CARATERÍSTICAS 

 
Epistemologia Genética 
de Piaget 

 Ponto central: Estrutura cognitiva do sujeito. As estruturas 
cognitivas mudam através dos processos de adaptação: 
assimilação e acomodação.  A assimilação envolve a interpretação 
de eventos em termos de estruturas cognitivas existentes, enquanto 
a acomodação se refere à mudança da estrutura cognitiva para 
compreender o meio. Níveis diferentes de desenvolvimento 
cognitivo. 

 
Teoria Construtivista de 
Bruner 
 

Ponto central: O aprendizado é um processo ativo, baseado em 
seus conhecimentos prévios e os que estão sendo estudados. O 
aprendiz filtra e transforma a nova informação, infere hipóteses e 
toma decisões. Aprendiz é participante ativo no processo de 
aquisição de conhecimento. Instrução relacionada a contextos e 
experiências pessoais. 

 

http://www.nce.ufrj.br/ginape/publicacoes/trabalhos/t_2002/t_2002_renato_aposo_e_francine_vaz/psicologia.htm#piaget
http://www.nce.ufrj.br/ginape/publicacoes/trabalhos/t_2002/t_2002_renato_aposo_e_francine_vaz/psicologia.htm#piaget
http://www.nce.ufrj.br/ginape/publicacoes/trabalhos/t_2002/t_2002_renato_aposo_e_francine_vaz/psicologia.htm#bruner
http://www.nce.ufrj.br/ginape/publicacoes/trabalhos/t_2002/t_2002_renato_aposo_e_francine_vaz/psicologia.htm#bruner
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Teoria Sociocultural de 
Vygotsky 

Ponto central: Desenvolvimento cognitivo é limitado a um 
determinado potencial para cada intervalo de idade (ZPD4); o 
indivíduo deve estar inserido em um grupo social e aprende o que 
seu grupo produz; o conhecimento surge primeiro no grupo, para 
só depois ser interiorizado. A aprendizagem ocorre no 
relacionamento do aluno com o professor e com outros alunos. 

5 Teoria neo-cognitiva 

(Ausubel)  

Ponto central: O fator mais importante de aprendizagem é o que o 
aluno já sabe. Para ocorrer a aprendizagem, conceitos relevantes e 
inclusivos devem estar claros e disponíveis na estrutura cognitiva 
do indivíduo. A aprendizagem ocorre quando uma nova informação 
se ancora em conceitos ou proposições relevantes preexistentes. 

 Fonte: www.nce.ufrj.br/ginape/publicacoes/trabalhos/t_2002/t_2002...e.../teorias.htm (Acesso em  
março de 2021). 

 2.3 AS TEORIAS DE APRENDIZAGEM MAIS DISCUTIDAS NO MEIO EDUCATIVO  

   2.3.1 Jean Piaget – Teoria Cognitiva     

           O suíço Jean Piaget (1896 – 1980) desenvolveu teorias de inteligência e 

aprendizado infantil que influenciaram sensivelmente a psicologia cognitiva, servindo 

de base para novas metodologias na Teoria da Educação.      

           Em seu livro “Epistemologia Genética” (1990), estudou a natureza biológica 

do conhecimento, explorando o desenvolvimento da capacidade intelectual humana, 

onde o foco principal era a formação da linguagem e do raciocínio em crianças, 

analisando suas consequências na percepção do mundo.   

 
4 Trata-se precisamente do campo intermediário do processo. Sendo o desenvolvimento potencial uma incógnita, 
já que não foi ainda atingido, Vygotsky postula sua identificação através do entendimento da ZDP. Tomando 
como premissa o desenvolvimento real como aquilo que o sujeito consolidou de forma autônoma, o potencial 
pode ser inferido com base no que o indivíduo consegue resolver com ajuda. Assim, a zona proximal fornece os 
indícios do potencial, permitindo que os processos educativos atuem de forma sistemática e individualizada 
(VYGOTSKY, 1983). 

5  Dentro da teoria da inclusão de Ausubel, ele se preocupa com a aprendizagem que ocorre na sala de aula da 
escola. O fator mais importante de aprendizagem é o que o aluno já sabe. Para que ocorra a aprendizagem, 
conceitos relevantes e inclusivos devem estar claros e disponíveis na estrutura cognitiva do indivíduo, 
funcionando como ponto de ancoragem. Ausubel está interessado em saber como os indivíduos aprendem 
grandes quantidades de material significativo por meio de apresentações verbais/ textuais em um quadro 
escolar. Um processo primário em aprendizado é a inclusão, na qual o conhecimento novo é relacionado com as 
ideias relevantes da estrutura cognitiva existente em uma base substantiva. As estruturas cognitivas representam 
o resíduo de todas as experiências de aprendizado. A aprendizagem ocorre quando uma nova informação se 
ancora-se em conceitos ou proposições relevantes preexistentes na estrutura cognitiva do indivíduo. O 
armazenamento de informações no cérebro é altamente organizado formando uma hierarquia na qual elementos 
mais específicos de conhecimentos são ligados (= assimilados) a conceitos mais gerais, mais inclusivos 
(AUSUBEL,1984). 

http://www.nce.ufrj.br/ginape/publicacoes/trabalhos/t_2002/t_2002...e.../teorias.htm
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Piaget (1997, p.183) define que “o conhecimento é fruto de trocas entre o 

organismo e o meio, e que essas trocas são responsáveis pela construção da 

própria capacidade de conhecer”, justificando assim, o uso  do termo genética, pois, 

sem tais trocas, a capacidade de conhecer não existe.  

Quadro 4:   Estágios do desenvolvimento cognitivo segundo Piaget 

 
ESTÁGIOS DO 

DESENVOLVIMENTO 
COGNITIVO, 

SEGUNDO PIAGET 

SENSÓRIO- 
MOTOR 

(0-2 ANOS) 

PRÉ-
OPERATÓRIO 
(2 - 6/7 ANOS) 

OPERATÓRIO- 
CONCRETO 

(7 - 11/12 
ANOS) 

OPERATÓRIO- 
FORMAL 

(APÓS OS 11/12 
ANOS) 

 
 
 
Aspectos destacados 

Neste estágio, a 
partir de re-
flexos neuroló-
gicos básicos, o 
bebê começa a 
construir esque-
mas de ação 
para assimilar 
mentalmente o 
meio. 
 

É nesta fase que 
surge, na crian-
ça, a capacidade 
de substituir um 
objeto ou acon-
tecimento por 
uma represen-
tação. Este es-
tágio é também 
muito conhecido 
como o estágio 
da Inteligência 
Simbólica.  

Neste estágio, a 
criança desen-
volve noções de 
tempo, espaço, 
velocidade, 
ordem, casuali-
dade, sendo en-
tão capaz de 
relacionar dife-
rentes aspectos 
e abstrair dados 
da realidade. 

É neste momento 
que as estruturas 
cognitivas da cri-
ança alcançam 
seu nível mais 
elevado de desen-
volvimento. 

 
Conhecimento 
predominante 

Conhecimento 
físico 

Conhecimento 

físico 

Conhecimento 
lógico-
matemático 

Conhecimento 
lógico-matemático 
e social 

  Fonte:  Piaget (1997). 

Em relação à aprendizagem, o construtivismo de Piaget não é uma teoria de 

aprendizagem em si, mas uma teoria de desenvolvimento mental, desenvolvimento 

cognitivo, dividida em quatro períodos distintos: sensório-motor, pré-operacional, 

operacional-concreto e operacional-formal, conforme explicado no quadro abaixo.  

Para Piaget, “a aprendizagem se dá por meio do desenvolvimento cognitivo 

da criança, e por meio da assimilação e acomodação”.  

A assimilação designa o fato que a iniciativa na interação do objeto é do 
organismo. O indivíduo constrói esquemas de assimilação mentais para 
abordar a realidade. Todo esquema de assimilação é construído e toda à 
abordagem da realidade supõe um esquema de assimilação. Quando o 
organismo (mente) assimila, ele incorpora a realidade a seus esquemas de 
ação, impondo-se ao meio. [...] muitas vezes os esquemas de ação da 
criança (ou mesmo do adulto) não conseguem assimilar determinada 
situação. Neste caso o organismo (mento) desiste ou se modifica. No caso 
da modificação, ocorre o que Piaget chama de ‘acomodação’. [...] Não há 
acomodação sem assimilação, pois a acomodação é reestruturação da 
assimilação. (PIAGET, 1997, p. 197) 
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           Assim, ocorre um equilíbrio possibilitando o desenvolvimento cognitivo, 

“conforme o desenvolvimento do indivíduo, as trocas que ocorrem entre ele e o seu 

meio social são de natureza muito diversa e, portanto, modificam sua estrutura 

mental de maneira igualmente diferente”. (PIAGET, 1997, p. 207) 

       Ele define que o conhecimento é fruto de trocas entre o organismo e o meio e 

que essas trocas são responsáveis pela construção da própria capacidade de 

conhecer, justificando assim, o uso do termo genética, pois, sem tais trocas, a 

capacidade de conhecer não existe.  

      Porém, Piaget afirma que existem estruturas específicas para o ato de 

conhecer que não estão programadas no genoma, suas construções dependerão 

das solicitações do meio. Portanto, o aprendizado não se baseia no 

condicionamento, mas sim, na construção progressiva baseada na experiência, 

muitas vezes por tentativa e erro, durante o período de crescimento. Logo, esse 

processo foi denominado como construtivismo.   

  Para Piaget, a aprendizagem surge para o indivíduo na medida em que o 

conhecimento evolui a partir da reconstrução e reelaboração do saber, baseado em 

experiências e vivências do meio; por isto o processo cognitivo. Uma vez 

contextualizada a obra de Piaget, torna-se claro que não tem sentido se referir a um 

método pedagógico piagetiano.  

           Piaget não é pedagogo, não é psicólogo, e jamais formulou uma teoria de 

aprendizagem. Seu objetivo maior é a busca do entendimento de como o 

conhecimento é construído, e nesta perspectiva ele torna-se epistemólogo.  

  A rigor, o que existe são propostas pedagógicas que utilizam as ideias de 

Piaget como diretrizes para uma metodologia de trabalho didático-pedagógica 

visando ao processo de ensino-aprendizagem. 

O Construtivismo na educação surge como uma abordagem para ensinar e 
aprender que dá à criança papel central e ativo na construção do 
conhecimento A interação e mediação com o meio é fundamental para a 
aquisição do conhecimento, assim as escolas deveriam se esforçar para 
oferecer aos estudantes tarefas e desafios de dificuldade ótima. (PIAGET, 
1997, p. 262) 

           Uma das grandes contribuições de Piaget para a educação atual foi a de ter 

fundamentado que, nos primeiros anos de educação da criança, o objetivo é alcançar 

o desenvolvimento cognitivo, a primeira aprendizagem. Para isto é indispensável e 

complementar o que a família tenha ensinado e estimulado na criança, permitindo-lhe 
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aprender algumas regras e normas que possam ser assimiladas em um entorno 

escolar.  

 Para tanto, na teoria construtivista, através do desenvolvimento cognitivo, o 

indivíduo passa de um estado menor de conhecimento a outro maior. A teoria 

construtivista define que o conhecimento como sendo um sentido claro de organizar, 

estruturar e explicar os acontecimentos a partir da experiência individual, contudo, 

vivência não é sinônimo de conhecimento, ela é apenas um auxílio na interpretação 

dos acontecimentos. 

   2.3.2 Aprendizagem por Descoberta: Jerome Seymour Bruner  

           6Bruner realiza um delineamento sobre metodologias de ensino fundamentais 

no desenvolvimento da estrutura cognitiva. Para Bruner, (2001) a educação é o 

resultado global das influências familiares, comunitárias, culturais e de formação 

acadêmica que um determinado grupo humano oferece aos seus membros.  

           Por sua parte, a instrução consiste em conduzir o aprendiz através de uma 

sequência de definições e redefinições sobre um problema ou corpo de 

conhecimentos que aumenta a sua habilidade para captar, transformar e transferir o 

que foi aprendido. 

           Ele parte da hipótese de que “é possível ensinar qualquer assunto, de uma 

maneira honesta, a qualquer criança em qualquer estágio de desenvolvimento”. 

(BRUNNER, 2001, p.121)  

           Levando-se em conta o desenvolvimento intelectual da criança, a tarefa de 

ensinar determinada matéria é a de representar a estrutura deste conteúdo em 

termos da visualização que a criança tem das coisas.  

 Também afirma que o aprendizado é um processo ativo, no qual o aprendiz 

constrói novas ideias ou conceitos, baseado em seus conhecimentos prévios e os 

que estão sendo estudados, baseado em sua estrutura mental inata. O aprendiz 

filtra e transforma a nova informação, infere hipóteses e toma decisões, utilizando 

uma estrutura cognitiva.  

   Essa estrutura cognitiva – esquemas e modelos mentais – fornece significado 

e organização para as novas experiências, permitindo ao aprendiz enriquecer 

 
6 Psicologia Revista - Revistas Eletrônicas da PUC-SP.  Disponível em: https://revistas.pucsp.br (Acesso março 
de 2021). 

https://revistas.pucsp.br/
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seu conhecimento além do conceito estudado, através do relacionamento das novas 

informações com seus conhecimentos prévios. 

          Para 7Borges et al. (2020), Bruner defende que a atuação coerente do 

professor promove o desenvolvimento cognitivo do aluno e sua predisposição no ato 

de aprender. Ele dedicou-se em compreender como ocorre a aprendizagem e, a 

partir de análises criteriosas.   

Segundo a autora, a estruturação da disciplina a ser ensinada é motivo de 

ênfase para Bruner (2001), que apresenta especialidades básicas como as formas 

de representação utilizadas (ativa, icônica ou simbólica), a economia (quantidade de 

informação a ser conservada na mente) e a potência (capacidade do estudante para 

relacionar assuntos aparentemente distintos).  

 Bruner (2001) esclarece que cada criança possui uma maneira particular de 

enxergar o mundo. Deste modo, o ato de ensinar requer do professor uma 

compreensão deste mundo infantil e representação adequada da matéria para que a 

criança possa visualizar as coisas conforme sua fase de desenvolvimento. Conforme 

se apresenta na figura abaixo: 

     Figura 1: Ideias gerais da Teoria de Bruner 

 

            Fonte: Borges et al. (2020). 

 
7 Cadernos da Fucamp, v.19, n.40, pp.147-168/2020. 
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           A ideia de desenvolvimento intelectual alicerça a teoria de Bruner, pois para 

ele “[...] uma teoria de ensino versa, com efeito, sobre as várias maneiras de auxiliar 

o desenvolvimento” (BRUNER, 2001, p. 15).  

  O autor enfatiza também que o currículo deve ser organizado em espiral, para 

que o aluno construa continuamente sobre o que já aprendeu, pois o aluno vai 

descobrir aquilo que já existe em sua estrutura cognitiva.  

Bruner (2001) defende que a atuação coerente do professor promove o 

desenvolvimento cognitivo do aluno e sua predisposição no ato de aprender. Ele 

dedicou-se em compreender como ocorre a aprendizagem e suas bases de 

organização. Essas bases têm relação com a tática de apresentação do conteúdo 

aos alunos. 

O quadro a seguir mostra as etapas do desenvolvimento cognitivo, segundo 

Brunner. 

 

Quadro 5:   Etapas do desenvolvimento cognitivo segundo Brunner: 

 
FAIXA ETÁRIA ETAPAS DA ESTRUTURA MENTAL DESENVOLVIMENTO 

COGNITIVO 

De 0 a 5 anos de 
idade 

ESTÁGIO PRÉ-OPERACIONAL A criança representa os 
acontecimentos passados através 
de respostas motoras apropriadas 
e privilegia a ação como forma de 
representação do real, por isso 
nessa faixa etária aprende, 
sobretudo, através da manipulação 
de objetos. 

De 6 a 12 anos 
de idade 

 ESTÁGIO DE OPERAÇÕES CONCRETAS Baseiam-se na organização mental 
de percepções, imagens e na 
manipulação direta ou interna de 
objetos. A criança é capaz de 
reproduzir elementos, mas está 
fortemente dependente de uma 
memória visual, concreta e 
específica. 

A partir dos 12 
anos de idade 

 ESTÁGIO DAS OPERAÇÕES FORMAIS Constitui a forma mais elaborada 
de representação da realidade 
porque a criança (ou adolescente) 
começa a ser capaz de representar 
a realidade através de uma 
linguagem simbólica, de carácter 
abstrato e sem uma dependência 
direta da realidade. 

Fonte: Borges, et al (2020). 
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           Cada estágio cognitivo possui características específicas quanto à linguagem 

e estrutura cognitiva. De modo similar à Piaget, Bruner entende o desenvolvimento 

da inteligência humana como um processo biológico e evolutivo, por isso 

sistematizou o desenvolvimento cognitivo em etapas (BORGES, et al., 2020). 

De acordo con Brunner: 

O estágio pré-operacional é também denominado de representação ativa 
porque o desenvolvimento mental acontece mediante a manipulação do 
mundo através da atuação. O estágio de operações concretas é também 
chamado de representação icônica. Nesta etapa a criança geralmente já 
está na escola e o desenvolvimento operacional é viabilizado. Já o terceiro 
estágio de desenvolvimento cognitivo acontece no início da adolescência e 
pode ser chamado de estágio das operações formais ou representação 
simbólica. O adolescente expõe seus conhecimentos por meio dos pontos 
de vista colocados e opera com pensamento dedutivo, tomando decisões 
alusivas aos artifícios intelectuais.  

Na figura a seguir se apresentam as características principais da teoria de 

ensino. De acordo com Bruner. 

Figura 2: Características principais da Teoria de ensino, de acordo com Bruner 

 

 

    Fonte: Borges et al. (2020). 

 

Borges et al. (2020) enfatiza que o professor deve observar o conjunto de 

informações a ser apresentado, o estágio de desenvolvimento em que se encontram 

os alunos, suas diferenças individuais e a natureza da matéria a ser ministrada. 
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    2.3.3 Vygotsky – Lev Semyonovich Vygotsky  

            Foi um intelectual soviético que viveu em um ambiente culto, interessando-se 

por diferentes áreas de estudo. Escreveu e estudou sobre medicina, no anseio de 

compreender o funcionamento psicológico do ser humano e os problemas 

neurológicos, também dissertou sobre a educação em geral em especial sobre 

educação de crianças deficientes. 

Para Vygotsky (1983, p.56), “a formação se dá numa relação dialética entre o 

sujeito e a sociedade a seu redor, ou seja, o homem modifica o ambiente e o 

ambiente modifica o homem”. 

 Nessa relação não existe muita generalização. O que interessa para a teoria 

de Vygotsky é a interação que cada pessoa estabelece com o seu ambiente. 

           Para o autor, são as funções psicológicas elementares que se caracterizam 

como reflexos.  São os processos psicológicos mais complexos.  isto é, as funções 

psicológicas superiores, que diferenciam os humanos dos outros animais. 

Vygotsky escreve que o processo de conhecimento é dinâmico e ocorre a 

partir da interação entre o sujeito e o meio. No entanto, esse pensar se adentra pela 

8dialética marxista, e lança um olhar diferente em relação à interação, incluindo o 

conceito de mediação na interação homem-ambiente, pelo uso de instrumentos e 

signos. De acordo com a teoria de vygostkiana o desenvolvimento humano se dá 

pela interiorização os signos (regulação interna) e os instrumentos (regulação 

externa) (VYGOTSKY, 1983). 

           Segundo o seu pensar, o primeiro contato da criança com novas atividades, 

habilidades ou informações deve ter a participação de um adulto. Ao internalizar um 

procedimento, a criança se apropria dele, tornando-o voluntário e independente. Ele 

enfatiza que a aprendizagem é anterior ao desenvolvimento porque a aprendizagem 

gera o desenvolvimento a partir da Zona de Desenvolvimento Proximal – ZDP.  

O ensino, para Vygotsky (1983), deve se antecipar ao que o aluno ainda não 

sabe nem é capaz de aprender sozinho, porque, na relação entre aprendizado e 

desenvolvimento, o primeiro vem antes. É a isso que se refere um de seus 

 
8  Segundo Marx e Engels, dialética é o pensamento e a realidade em simultâneo, ou seja, a realidade é 
compreendida através de suas contradições. Para a dialética marxista, o mundo só pode ser compreendido em 
um todo, a partir de um pensamento dialético que considere as contradições existentes Disponível em: 
https://www.significados.com.br  (Acesso  30 de abril de 2021). 
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principais conceitos, o de Zona de Desenvolvimento Proximal, que seria a distância 

entre o desenvolvimento real de uma criança e aquilo que ela tem o potencial de 

aprender - potencial que é demonstrado pela capacidade de desenvolver uma 

competência com a ajuda de um adulto. 

“A Zona de Desenvolvimento Proximal é o caminho entre o que a criança 

consegue fazer sozinha e o que ela está perto de conseguir fazer sozinha.” 

(VYGOTSKY 1983, p.110).  

Saber identificar essas duas capacidades e trabalhar o percurso de cada 

aluno entre ambas são as duas principais habilidades que um professor precisa ter.      

A figura 3 a seguir mostra como acontece: 

Figura 3:  Zona de Desenvolvimento Proximal 

 

 

            Fonte: Adaptação do autor. Baseado na teoria Vygostkiana do livro: A formação social da mente. 

VYGOTSKY, L. São Paulo: Martins Fontes, 1983. 

 

           Vygotsky disse que: 

A Zona de Desenvolvimento Proximal é um instrumento que auxilia a 
compreensão do percurso interno do desenvolvimento, ou seja, com esse 
novo conceito é possível saber não só os processos que já se encontram 
em estado pronto, mas também o desenvolvimento dos que ainda estão em 

fase acabamento.  (VYGOTSKY, 1983, p.89) 
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Desse modo, o aprendizado não se subordina totalmente ao desenvolvimento 

das estruturas intelectuais da criança, mas um se alimenta do outro, provocando 

saltos de nível de conhecimento. Rego (2002), ao descrever a Teoria vygostkiana, 

enfatiza que: 

Em síntese, nessa abordagem, o sujeito produtor de conhecimento não é 
um mero receptáculo que absorve e contempla o real nem o portador de 
verdades oriundas de um plano ideal; pelo contrário, é um sujeito ativo que 
em sua relação com o mundo, com seu objeto de estudo, reconstrói (no seu 
pensamento) este mundo. O conhecimento envolve sempre um fazer, um 
atuar do homem. (REGO, 2002, p. 98) 

Para Vygotsky, o conhecimento era um processo construído pelo indivíduo 

durante toda sua vida, já que a interação do indivíduo com outras pessoas adultos e 

crianças faz com que o indivíduo, desde bebê, construa seu comportamento, seu 

modo de pensar e sentir, definindo seu conhecimento sobre o mundo 

(CASTORINA,1988). 

           Ainda para Vygotsky, “a linguagem tem duas funções básicas: a de 

comunicação do pensamento e a de instrumento do pensamento, sendo que seu 

foco foi o desenvolvimento do pensamento e na linguagem como instrumento de 

comunicação”. (VYGOTSKY, 1983, p.104).  

          Conforme quadro 6 a seguir, onde se mostra os estágios do desenvolvimento 

da fala, segundo Vygotsky (1993): 

Quadro 6:  Estágios de desenvolvimento da fala   

ESTÁGIOS DE DESENVOLVIMENTO DA FALA 

Estágio de Desenvolvimento Característica 

 
1º estágio – Natural ou primitivo 

Corresponde ao pensamento pré-verbal e à fala pré-
intelectual. O grito, o balbucio, as primeiras palavras são 
consideradas fala pré-intelectual. As operações 
aparecem de forma original, tal como evoluíram na fase 
primitiva do comportamento. 

 
2º estágio – Psicologia ingênua 

Experiência da criança com o seu próprio corpo e 
aplicação dessa experiência ao uso de instrumentos. 
Início da inteligência prática. A fala se manifesta pelo 
uso correto das formas e estruturas gramaticais antes de 
aprender as operações lógicas que representam. 
Domina a sintaxe da fala antes da sintaxe do 
pensamento Opera com orações subordinadas, com 
palavras como por que, se, quando, e, mas, antes de 
aprender as relações causais, condicionais e temporais. 
A criança assimila a estrutura externa do signo e 
considera a palavra como parte do objeto, ou seja, 
crianças pequenas explicam o nome dos objetos pelas 
suas propriedades. Não conseguem interpretar o 
significado da palavra em outros contextos. 
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3º estágio – Signos exteriores A criança realiza operações externas que auxiliam na 
resolução de problemas internos, como por exemplo, a 
utilização dos dedos para contar. É caracterizado pela 
utilização dos signos mnemotécnicas externo nos processos 
de memorização. Surge a fala egocêntrica nesse estágio. 

4º estágio – Crescimento Interior As operações externas se interiorizam e passam por uma 
profunda mudança no processo. A criança começa a usar a 
memória lógica, isto é, a operar com relações intrínsecas e 
signos interiores. Ex: contar mentalmente. Estágio final da fala 
interior, silenciosa. As interações entre as operações externas 
e internas ocorrem sem esforço, transformando-se umas nas 
outras. 

Fonte: Vygotsky (1993 apud Gandin, 2013) 

        A palavra assume uma função importante no processo cognitivo da criança 

porque dirige a construção das interpretações no pensamento infantil, uma vez que 

estão estreitamente ligados, conforme palavras de Vygotsky (1993,) a relação entre 

o pensamento e a palavra é um processo vivo: o pensamento nasce através das 

palavras.  

           Uma palavra desprovida de pensamento é uma coisa morta, e um 

pensamento não expresso por palavras permanece uma sombra. Gandin (2013) 

ressalta que compreender a teoria de Vygotsky sobre o desenvolvimento da fala e 

sua estreita relação com o desenvolvimento do pensamento na criança é interpretar 

o próprio processo de desenvolvimento de si e perceber a importância da palavra e 

da linguagem nas interpretações e na internalização dos significados pela criança. 

Vygotsky (1993) também dá relevância às relações humanas, mensurando as 

possibilidades de aprendizagem por meio da mediação simbólica, ou seja, o 

conhecimento é construído a partir da interação do sujeito com o meio, sendo 

influenciado pela cultura, pela mediação da linguagem, instrumentos e signos.  

Como aplicação pedagógica, o professor, seguindo os pressupostos desta 

teoria, assume o papel de mediador e aciona as potencialidades latentes dos 

sujeitos-alunos, fazendo uso de modelos, analogias e metáforas. A partir dessas 

aplicações, o aluno tende a assumir um papel cada vez mais ativo no processo de 

ensino e aprendizagem, que por sua vez passa a valorizar e desenvolver as 

interações socioculturais como parte importante do currículo escolar. Diante disso, 

por apresentar um desenvolvimento maior é que o professor assume o papel de 

mediador do processo de aprendizagem (CASTORINA,1988).  
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   2.3.4 David Ausubel: A Aprendizagem Significativa   

Ausubel aborda os processos cognitivos, preocupando-se em explicar como a 

informação é armazenada e/ou processada na mente do sujeito e se caracteriza por 

promover um estudo específico e direcionado para a aprendizagem escolar e o 

ensino (AUSUBEL, 1968). 

De acordo com a sua proposta, “a aprendizagem é desenvolvida e 

consolidada a partir dos conhecimentos prévios do sujeito. Assim, a partir os 

subsunçores já construídos é possível construir novos subsunçores ou modificar os 

antigos.” MOREIRA (2009, p.78)  

Dessa forma, a aprendizagem é um processo dinâmico e um constante 

processo de interação. Ainda segundo Ausubel (1968), a aprendizagem significativa 

ocorre quando a nova informação se ancora em conceitos relevantes (subsunçores) 

preexistentes na estrutura cognitiva do aprendiz. Ausubel define estruturas 

cognitivas como estruturas hierárquicas de conceitos que são representações de 

experiências sensoriais do indivíduo. A ocorrência da aprendizagem significativa 

implica o crescimento e modificação do 9conceito subsunçor. 

           A partir de um conceito geral (já incorporado pelo aluno) o conhecimento pode 

ser construído de modo a ligá-lo com novos conceitos facilitando a compreensão das 

novas informações, o que dá significado real ao conhecimento adquirido.  As ideias 

novas só podem ser aprendidas e retidas de maneira útil se referir-se a conceitos e 

proposições já disponíveis, que proporcionam as âncoras conceituais. 

As implicações educacionais da Aprendizagem Significativa proposta por 
Ausubel, a principal discussão está em torno dos processos avaliativos das 
instituições escolares, que em sua grande maioria assume um caráter 
behaviorista, isto é, voltadas para a aprendizagem mecânica, em que as 
provas e atividades são pensadas a mensurar o que o aluno sabe ou não 
sabe, se é certo ou errado. Se o estudante consegue chegar à resposta de 
um problema, ou sabe definir ou listar algo, é o suficiente, mesmo que o 
estudante não tenha entendido o problema, a definição ou sistema. A 
avaliação da aprendizagem significativa deve ser predominantemente 
formativa e recursiva. É necessário buscar evidências de aprendizagem 
significativa, ao invés de querer determinar se ocorreu ou não. É importante 
a recursividade, ou seja, permitir que o aprendiz refaça, mais de uma vez se 

for o caso, as tarefas de aprendizagem. É importante que ele ou ela 
externalize os significados que está captando, que explique, justifique, suas 
respostas.  (MOREIRA, 2009, p.15) 

 
9 Subsunçor é o nome que se dá a um conhecimento específico, existente na estrutura de conhecimentos do 
indivíduo, que permite dar significado a um novo conhecimento que lhe é apresentado ou por ele descoberto. 
Tanto por recepção como por descobrimento, a atribuição de significados a novos conhecimentos depende da 
existência de conhecimentos prévios especificamente relevantes e da interação com eles. 
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           Ressalta-se que, na perspectiva da aprendizagem significativa, a postura e a 

predisposição do estudante para a aprendizagem, de acordo com Ausubel, é fator 

primordial para uma aprendizagem significativa.  

       É importante que o aluno possua uma estrutura de conhecimento já formada: 

assim, o professor o motivará a confrontar seu conhecimento prévio com novas 

informações, a fim de que aconteça a transformação de um significado lógico, um 

conceito científico. 

       A figura 4 a seguir apresenta a relação entre aprendizagem mecânica e 

aprendizagem significativa.  

Figura 4: As formas típicas de aprendizagem 

Fonte: NOVAK (1981, p.81), adaptado. 

 

Diz Fernandes (2018) que: 

 A aula expositiva não gera necessariamente uma aprendizagem mecânica, 
assim como a aprendizagem por descoberta gerará sempre aprendizagem 
significativa. Existe, no entanto, diversas formas de combinação desses 
elementos, de tal forma que podemos ter aprendizagem por recepção e 
aprendizagem significativa. (FERNANDES, 2018, p.18)  

Podendo ocorrer o mesmo em relação à aprendizagem por descoberta 

(aprendizagem dirigida, por resolução de problemas) que pode gerar aprendizagem 

mecânica se se restringir apenas à aplicação de fórmulas (AUSUBEL, 1968).  

APRENDIZAGEM 
SIGNIFICATIVA 

 

 
Tutoriais e 
autoinstruções 
bem elaboradas 

Pesquisas científicas criações 
musicais e teatrais 

 Aulas teóricas 
expositivas 

Textos e outras 
apresentações de 
livros 

Atividades 
laboratoriais 
escolares 

Produções intelectuais de rotina, 
atividades de “pesquisas” 

APRENDIZAGEM 
MECÂNICA 

Tabuadas e 
tabelas 

Aplicação de 
fórmulas para 
resolução de 
problemas 

Solução de quebra-cabeças e 
desafios de forma empírica, por 
tentativa e erro 

 

Aprendizagem por 
Recepção 

 

Aprendizagem por 
Descoberta 
Orientada 

 

Aprendizagem por Descoberta 
Autônoma 
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           O máximo da aprendizagem significativa seria aquela que se situa no extremo 

dos dois contínuos, ou seja, aquela que resulta, por exemplo, da pesquisa científica, 

que advém da combinação entre aprendizagem por descoberta autônoma e 

aprendizagem significativa. (NOVAK, 1981). 

 No entanto, para que ocorra uma Aprendizagem Significativa, segundo 

Ausubel (1968), é necessário que:  

– O material a ser assimilado seja Potencialmente Significativo, ou seja, não 

arbitrário em si. Mesmo materiais arbitrários, portanto, podem ser tornados 

significativos através de Organizadores Prévios;  

– Ocorra um conteúdo mínimo na Estrutura Cognitiva do indivíduo, com 

subsunçores em suficiência para suprir as necessidades relacionais;  

– O aprendiz apresente uma disposição para o relacionamento e não para 

simplesmente memorizá-lo mecanicamente, muitas vezes até simulando uma 

associação. Muito comum em estudantes acostumados a métodos de ensino, 

exercícios e avaliação repetitivos e rigidamente padronizados. 

  Portanto, a Aprendizagem Significativa se divide em 3 tipos: 

– A Aprendizagem Representacional é basicamente uma associação 

simbólica primária. Atribuindo significados a símbolos, como por exemplo, valores 

sonoros vocais a caracteres linguísticos; 

– A Aprendizagem de Conceitos é uma extensão da Representacional, mas 

num nível mais abrangente e abstrato, como o significado de uma palavra, por 

exemplo; 

– A Aprendizagem Proposicional é o inverso da Representacional. Necessita, 

é claro, do conhecimento prévio dos conceitos e símbolos, mas seu objetivo é 

promover uma compreensão sobre uma proposição através da soma de conceitos 

mais ou menos abstratos. 

           David Ausubel (1968) afirma que a aprendizagem significativa ocorre somente 

quando o aluno é capaz de perceber que os conhecimentos escolares são úteis para 

sua vida fora da escola. E, por isso, os professores precisam estar sempre atentos e 

refletirem sobre como ajudar os alunos a compreenderem a importância dos saberes 

escolares e a maneira de aplicá-los na vida em sociedade. 
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 2.4 AS METODOLOGIAS ATIVAS COMO ALTERNATIVA PEDAGÓGICA  

Conceituando metodologia e a origem do termo, etimologicamente, o termo 

Metodologia é uma palavra derivada de método, do latim methodus, cujo significado 

é caminho ou a via para a realização de algo. 

  Assim, método é o processo para se atingir um determinado fim ou para se 

chegar ao conhecimento, e a metodologia de ensino é a aplicação de diferentes 

métodos no processo ensino-aprendizagem. Nesse sentido, metodologia também 

pode significar “o estudo dos métodos, dos caminhos a percorrer, tendo em vista o 

alcance de uma meta, objetivo ou finalidade (MANFREDI, 2016, p.1). 

           Para Masetto (2013), essas diferenças entre esses termos (método e 

metodologia) estão ligadas às estratégias e à técnica que o professor utiliza em sua 

metodologia e relaciona instrumentos para o alcance de determinados objetivos. 

As metodologias ativas de ensino/ aprendizagem têm sido alvo de 
discussões e também, uma grande ênfase tem sido dada à sua provável 
supremacia nos resultados alcançados em relação às metodologias 
tradicionais. Foi no final do século XIX início do século XX que filósofos 
como Adolphe Ferrière (1879-1960), considerado um dos principais 
idealizadores da Educação Nova, e Dewey, que defendia a democratização 
da escola, deram início ao movimento da Escola Nova, que pretendia inovar 
a educação, na época conhecido como Escola Ativa ou Escola Progressista   
(BELEM, 2019, p.67)  

    No Brasil, as Metodologias Ativas emergiram por meio do movimento da 

Escola Nova, que foi idealizado por alguns intelectuais. Dentre eles destacam-se 

Lourenço Filho (1897–1970) e Anísio Teixeira (1900–1971), que defenderam como 

característica principal uma educação de caráter socializador.  

     Lourenço Filho abordou a influência que as transformações sociais devem 

ter sobre o propósito da educação, e Anísio Teixeira, que teve contato com a 

Psicologia na educação, quando foi aluno de Dewey, foi considerado um dos 

precursores da renovação educacional.  

   No norte dos Estados Unidos utilizou-se de seus conhecimentos adquiridos 

dessa época e incorporou à Escola Nova a ideia de que a escola deveria atender as 

exigências do desenvolvimento da criança (CUNHA, 2015).  

           Assim, em 1932, esse movimento elaborou e apresentou o Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova, que passou a vigorar em 1934, a partir dessa 

Constituição Federal, em que a educação se tornava um direito de todos. 

 



 42 

 

           Tomam-se as Metodologias Ativas no cenário hodierno da educação e, na 

visão de uma sociedade que sofre influências das tecnologias digitais, como uma 

alternativa para o ensino formal.  

   “Nos processos de ensino e aprendizagem, por meio das Metodologias 

Ativas, o estudante tem a possibilidade de construir o seu conhecimento de forma 

ativa, como ser pensante, reflexivo e autônomo, sendo orientado às descobertas 

pelo seu professor.” (MORAN, 2013, p.87) 

   Dessa forma, metodologias ativas tem como premissa o desenvolvimento do 

processo de aprendizagem, usando experiências reais ou simuladas, visando às 

condições para resolver com sucesso os problemas das atividades essenciais da 

prática social em diferentes contextos.  

  Mazur (2016) destaca que: 

O objetivo das metodologias ativas é proporcionar um caminho de 
aprendizado que promova teoria e prática, através de ações voltadas para a 
participação ativa dos alunos com o auxílio de ferramentas tecnológicas que 
tentam criar um motivador, estimulante e propício ao desenvolvimento de 
conhecimento, habilidades e aptidões em seus campos específicos. 
(MAZUR, 2016, p.67) 

 Para o autor, a metodologia ativa está centrada na aprendizagem, cujas 

estratégias apresentam as seguintes características principais: o aluno deve ocupar 

o centro do processo de ensino; deve haver a promoção da autonomia do aluno; a 

posição do professor deve ser de mediador, ativador e facilitador dos processos de 

ensino e de aprendizagem; deve haver estímulo à problematização da realidade, à 

constante reflexão e ao trabalho em equipe.  

 No quadro 7 a seguir se pode observar como as características se inter-

relacionam e são indissociáveis numa sala de aula pautada pelo método ativo.  
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Quadro 7: Diferenças entre as metodologias ativas e modelo tradicional 

ASPECTO MODELO TRADICIONAL METODOLOGIA ATIVA 

Base metodológica para o 
desenvolvimento das 
atividades 

Não possuem distinção entre 
aprendizagem infantil e adulta 

Possui distinção entre 
aprendizagem infantil e adulta 

Possibilidade de atingir a 
excelência. 

 

Não há. As metodologias 
tradicionais chegam apenas ao 
patamar de demonstração de 
habilidades restringindo-se ao 
conhecimento cognitivo 

Possui esta possibilidade, uma 
vez que permitem a construção 
de estratégias para esse fim. 

Métodos disponíveis 

 

 

Métodos geralmente restritos a 
aulas teóricas, e atividades 
práticas no local de atuação 
profissional. 

Há inúmeros métodos, que 
variam em objetivos, 
complexidade e custos. 
Combinar estes métodos 
aproxima a realidade 
profissional na sala de aula 

Papel docente 

 

Ativo, pois o professor é 
responsável por transmitir o 
conhecimento. 

Interativo, pois atua como 
facilitador no processo de 
aprendizagem. 

Papel discente Passivo, pois cabe ao aluno 
absorver as informações 
transmitidas pelo professor.  

Ativo, pois o aluno é 
responsável pelo seu 
aprendizado. 

Avaliação Prova teórica de múltipla escolha. Prova cognitiva, com questões 
abertas sobre a compreensão 
do tema, prova de habilidades e 
auto avaliação do aluno. 

Vantagens Baixo custo, possibilidade de 
trabalho com grandes grupos e 
repasse de todo conteúdo 
planejado. 

Possibilidade de tratar as 
necessidades dos alunos 
individualmente e atendimento 
da excelência. 

Desvantagens 

 

A avaliação restringe-se a 
métodos poucos discriminativos e 
não é possível garantir que o 
aluno aprendeu em profundidade 

É necessário que o trabalho 
seja realizado em pequenos 
grupos. As atividades também 
consomem bastante tempo do 
docente para serem preparadas 
e, muitas vezes, é necessário 
abrir mão de alguns conteúdos, 
a fim de que o conteúdo 
principal seja trabalhado de 
forma efetiva. 

    Fonte: BELÉM (2019). 

A partir dos aspectos referentes às metodologias ativas, percebe-se que esse 

modelo metodológico se encontra imbricado em um processo de aprendizagem, 

estimulando a realização de atividades em sala de aula, pois trazem com ela a 

interatividade, cooperatividade e competitividade que impulsiona a 
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aprendizagem, através da superação de desafios, da resolução de problemas e da 

construção do conhecimento. 

Berbel (2011) diz que: 

As metodologias ativas têm o potencial de despertar a curiosidade, à 
medida que os alunos se inserem na teorização e trazem elementos novos, 
ainda não considerados nas aulas ou na própria perspectiva do professor. 
Quando acatadas e analisadas as contribuições dos alunos, valorizando-as, 
são estimulados os sentimentos de engajamento, percepção de 
competência e de pertencimento, além da persistência nos estudos, entre 
outras. (BERBEL, 2011, p.28) 

           As metodologias ativas têm sido amplamente discutidas pelos professores no 

cenário da educação básica, como proposta de aproximar os conteúdos curriculares 

à realidade dos alunos, reorganizar suas propostas de ensino e promover novas 

formas de aprendizagem. 

  Em face disso, pode-se afirmar que as metodologias ativas trazem com elas a 

abertura das possibilidades de práticas pedagógicas, que são adotadas atualmente 

em salas de aula pois elas promovem atenção dos alunos ao mesmo tempo em que 

os motivam a pensar, criticar e analisar toda a informação.  No entanto, ressalta-se 

que as diversas metodologias utilizadas atualmente em sala de aula são 

caracterizadas como metodologias ativas 

           As metodologias ativas e suas práticas estão ligadas com o objetivo de forma 

a oportunizar uma maior participação dos alunos no processo de aprendizagem, 

incentivando novas buscas, descobertas, compreensões e ressignificação do 

conhecimento, podendo ocorrer por recepção ou por descoberta.   

  2.4.1 A sala de Aula Invertida (ou Flipped Classroom) 

           Valente (2014, apud MENDONÇA, 2018), em sua dissertação de mestrado     

descreve a estratégia sobre a sala de aula invertida como um processo em que 

ocorre a inversão da ordem da aplicação dos conteúdos, pois o aluno recebe os 

materiais de forma online e os estuda em casa.  

 Enfatiza que a sala de aula passa a ser um momento de discussão e o aluno 

passa a realizar atividades e discutir os materiais de acordo com sua assimilação, 

sempre com a mediação do professor. Para que a inversão da sala de aula ocorra, 

são necessárias algumas regras básicas, conforme o relatório Flipped Classroom 

Field Guide (2018):  
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– O aluno deve sempre ampliar seus conhecimentos de maneira on-line para 

potencializar as discussões em sala de aula; 

–  Os feedbacks devem ocorrer imediatamente após a realização das 

atividades;  

– Os alunos devem ser incentivados de maneira formal, ou seja, valendo nota;  

– Os materiais devem ser bem estruturados e planejados para as aulas;  

 Nesse sentido, a sala de aula invertida é “aquela que enfatiza o uso das 

tecnologias para o aprimoramento do aprendizado, de modo que o professor possa 

utilizar melhor o seu tempo em sala de aula em atividades interativas com seus 

alunos, ao invés de gastá-lo apenas apresentando conteúdo em aulas expositivas 

tradicionais”. (BERGMANN e SAMS, 2016, p.87) 

Valente (2014, p. 86), diz que, “nos anos 2010, o termo ͚flipped classroow 

passou a ser um ‘chavão’ impulsionado por publicações internacionais e surgiram, 

então, escolas de Ensino Básico e Superior que passaram a adotar essa 

abordagem”. Existem várias formas de inverter uma sala de aula, e Ramal apud 

Mendonça (2018) descreve o conceito que para ele parece mais próximo das 

referências citadas para este modelo de metodologia:  

Nela, o aluno estuda os conceitos básicos antes da aula, com vídeo, textos, 
arquivos de áudio, games e outros recursos. Em sala, o professor aprofunda 
o aprendizado com exercícios, estudos de caso e conteúdos 
complementares. Esclarece dúvidas e estimula o intercâmbio entre a turma. 
Na pós-aula, o estudante pode fixar o que aprendeu e integrá-lo com 
conhecimentos prévios, por meio de atividades como, por exemplo, 
trabalhos em grupo, resumos, intercâmbios no ambiente virtual de 
aprendizagem. (RAMAL, 2015 apud MENDONÇA, 2018, p.45) 

Mendonça (2018) informa que o professor Eric Mazur10 foi um dos primeiros a 

utilizar o modelo de sala de aula invertida, mas defende também a modernização 

dos formatos na educação, a reformulação dos modelos pedagógicos e as 

atividades avaliativas. Ele também é o criador da metodologia Peer Instruction, 

tratada como uma Revolução da Aprendizagem Ativa.  

 
10 Em 1990, o professor de física Eric Mazur desenvolveu a metodologia ativa conhecida como "aprendizagem 
por pares", que incorpora pedagogia interativa em sala de aula e que resultou na publicação, em 1997, do livro 
Peer Instruction: A User's Manual. Em 2006, ajudou a produzir o DVD intitulado Ensino Interativo. Disponível em: 
Khttp://mazur .harvard.edu/emdetails.php». (Acesso em: 5 out. 2020).  
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    2.4.2 Aprendizagem Baseada em Problemas 

            A Aprendizagem Baseada em Problemas, ou simplesmente conhecida como 

ABP (ou até mesmo PBL, sigla oriunda do inglês problem based learning), originou-

se em 1960, sendo inicialmente aplicada ao estudo da psicologia comportamental. 

Posteriormente, passou a ser aplicada pela primeira vez na Universidade Mcmaster, 

Canadá, por Eric Mazur, para ser um método simples, mas efetivo, de ensinar 

ciência. 

    Mendonça afirma que: 

A aprendizagem baseada em problemas teve seu início devido à 
insatisfação dos alunos nas aulas de Física do cientista e pesquisador Eric 
Mazur, pois com aulas no modelo transmissível e expositivas não 
conseguiam atingir o nível de atenção e motivação necessárias para que 
tivessem bons resultados.  (MENDONÇA, 2018, p.68)       

 Enfatiza ainda o autor que a sua origem se deu em Harvard, e é 

caracterizada pelo emprego de problemas. A ABP visa colocar os alunos de uma 

forma interativa, em atividades que estimulem as habilidades e atitudes para tomada 

de decisão. 

        Segundo o autor, apesar do conceito, a ABP não é meramente a busca pela 

solução de problemas; ele se caracteriza pelo estímulo ao pensamento crítico, 

desenvolvimento das habilidades, a motivação pela pesquisa e o desenvolvimento 

de novas técnicas.  

      A ABP é um dos métodos ativos de aprendizagem que contemplam diversas 

nuances da aprendizagem significativa, particularmente quando se valoriza o 

conhecimento prévio nas primeiras etapas até a motivação dos estudantes que 

podem se envolver na solução do problema apresentado.  

      Portanto, a ABP não é uma abordagem estatística. No entanto, ele vem se 

adaptando às mais diversas áreas do ensino.  

      Importante destacar que esta metodologia é derivada de algumas teorias já 

trabalhados por Ausubel, Bruner, Piaget, que são teorias cognitivistas e 

neocognitivista.  

         Mendonça (2018) explica que o uso da problematização na metodologia PBL 

para a fixação dos estudos teóricos pode ser justificado porque o problema motiva e 

direciona o aluno para a busca de solução, a qual se dará a partir de pesquisas, 
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envolvendo a  interação social, motivação epistêmica, interação com a vida real, 

construção e conhecimento e metacognição.  

       Figura 5: Princípios da aprendizagem que fundamentam o PBL 

 

       Fonte:  Mendonça (2018, p.70) 

 

   2.4.3 Peer Instruction  

 

A metodologia de Peer Instruction de ensino aos pares consiste em resolver 

os problemas aos pares, para que se chegue às respostas corretas. Os alunos 

passam a negociar suas percepções para alcançar a uma resposta sólida e correta.  

“Esta metodologia funciona a partir do momento em que o aluno se prepara 

para aula e testa seus conhecimentos com as atividades aplicadas e mediadas pelo 

professor” (MENDONÇA, 2018, p.45).  

Mazur (2016) define que o Peer Instruction tem como objetivo estimular o 

comportamento do aluno em sala, fazendo com que se envolva com os conteúdos e 

passe a questioná-los, promovendo assim um aprendizado colaborativo, visto que 

sempre estarão em pares.  

         “Sua abordagem envolve o estudante em seu próprio processo de 

aprendizagem, pois explora a interação entre os alunos durante as aulas expositivas 

e foca os conceitos que servem de fundamento, tornando o conteúdo 

significativamente mais acessível”. (MAZUR, 2016, p.71) 
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      No Brasil, a metodologia Peer Instruction ainda é muito pouco conhecida 

pelos professores, mas se trata de uma metodologia ativa que está em plena 

expansão, principalmente no ensino superior. Um dos pilares do Peer Instruction é 

desenvolver no aluno a vontade natural de aprender. Nesse contexto, entende-se 

que o método ativo significa fazer fluir a mente do aluno e sua vontade de aprender, 

direcionando-o e guiando-o de forma em que consiga chegar aos resultados 

significativos.  

       Explica Mendonça (2018) que o professor deve fazer uma breve explanação, 

considerando que o aluno tenha feito uma prévia leitura do conteúdo, e não 

considerando que ele tenha entendido plenamente. Essa etapa dura em torno de 10 

minutos e, após este período, o professor poderá realizar os testes para avaliar o 

entendimento dos alunos ou explicar novamente, caso os alunos não tenham 

compreendido durante a explanação.  

           O tempo de resposta das atividades é de 2 a 4 minutos e, caso o acerto seja 

inferior a 30%, é realizada pelo professor uma nova explanação. Se o nível de acerto 

ultrapassar 70%, sugere-se que a maioria conseguiu entender o conteúdo e será 

então apenas discutida a resposta na sala de aula.  

           Mazur (2016) enfatiza que: 

A metodologia do “Peer Instruction” envolve/compromete/mantém atentos 
os alunos durante a aula por meio de atividades que exigem de cada um a 
aplicação dos conceitos fundamentais que estão sendo apresentados, e, em 
seguida, a explicação desses conceitos aos seus colegas. Ao contrário da 
prática comum de fazer perguntas informais, durante uma aula tradicional, 
que normalmente envolve uns poucos alunos altamente motivados, a 
metodologia do “Peer Instruction” pressupõe questionamentos mais 
estruturados e que envolvem todos os alunos na aula. (MAZUR, 2016, p.5) 

           A partir do momento em que os alunos passam a trabalhar em pequenos 

grupos, há uma evolução no índice de acertos entre 30% a 70%, pois as discussões 

ajudam a promover o conteúdo e também sanam as dúvidas dentro dos próprios 

grupos, favorecendo uma estruturação cognitiva e, principalmente, favorecendo a 

aprendizagem. O grande desafio, segundo o autor, é fazer com que as pedagogias 

proporcionem um aprendizado eficaz aos alunos.   

          Portanto, uma das vantagens do método Peer Instruction está diretamente 

ligada ao engajamento e ao esforço mental dos alunos. A sua utilização segue 

alguns critérios, conforme apresenta a figura a seguir. 
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Figura 6: Metodologia Peer instruction 

 

   Fonte: Mazur (2016). 

Outros fatores em destaque são os debates coletivos e os feedbacks que 

ocorrem de forma simultânea e interativa. Todos os processos contribuem para que 

aumente a capacidade e reflexão e o interesse nas aulas. 

   2.4.4 Storytelling  

 

O storytelling é um instrumento que pode ser utilizado como método ativo e 

que está ancorado na habilidade de se contar histórias. Trata-se de um método que 

vem sendo utilizado, desde a Antiguidade, em uma vasta abrangência de tipos de 

público e situações. 

Mendonça cita que: 

  O storytelling tem sido considerado um dos mais efetivos meios de garantir 
atratividade, compreensão e retenção de conteúdos. Desde os primórdios já 
existiam figuras nas cavernas que eram praticamente narrativas sobre a 
vida daquela época, em outros momentos os mitos também foram criados 
como uma forma de se contar e perpetuar o conhecimento. (MENDONÇA, 
2018, p.73) 
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 Neste contexto, a habilidade de contar histórias faz com que esta 

metodologia ao ser adaptada no ensino, traz com ela muitos benefícios.  

Ainda para Mendonça:  

O Storytelling faz com que exista uma ampla negociação dentro do 
processo de aprendizagem, pois os interlocutores, ao colocarem suas 
questões e pontos de vista, fazem com que os conteúdos sejam abordados 
e discutidos de forma potencializada pela possibilidade de colocar histórias 
que marcam cada questão por meios simbólicos que fazem da experiência 
uma das portas para a aprendizagem. (MENDONÇA, 2018, p.56) 

 Percebe-se que a prática do Storytelling, como um método ativo, torna as 

histórias do cotidiano ou da vida profissional em exemplos com soluções aplicadas 

em determinadas situações. Faz com que exista um entrosamento maior entre 

conteúdo e os alunos, principalmente gerando autoconfiança, pois, ao aplicar cases 

reais transformados em pequenas histórias, o aluno passa a entender parte do 

processo de solução e, principalmente, a prática que deve ser adotada para cada 

situação gerada, sendo ela dentro ou fora da sala de aula. 

 Nesse sentido, considera-se que a metodologia ativa na prática de docentes 

se constitui em uma das ferramentas necessárias para promover um ensino 

significativo e contextualizado. 

2.5 A PRÁTICA DOCENTE MEDIADA NOS VIESES DAS METODOLOGIAS ATIVAS  

           A inserção das racionalidades presente nas práticas pedagógicas rompe a 

visão do ensino reprodutivo, pontuada em sequências isoladas, tanto na 

compreensão da didática em suas instâncias políticas, pedagógicas e técnicas, na 

medida em que a possibilidade de sua constituição, em uma mediação, permite que 

você trabalhe com os processos de ensino na direção de um aprendizado com 

significado para quem ensina e para quem aprende. 

  O papel do professor é de desafiar, estimular, ajudar os alunos na construção 

de uma relação com o objeto de aprendizagem que, em algum nível, atende a uma 

necessidade deles, auxiliando-os na tomada de consciência das necessidades. Isto 

só se fará num clima favorável à interação, ao questionamento, à divergência, 

adequado para processos de pensamento críticos e construtivos (PIMENTA, 2002). 

 Na esfera de ações do professor existe um impacto no aluno que é intencional 

e esperado como realização, fato que não se pode afirmar que existia da parte do 

aluno. O objetivo primeiro da ação docente deve ser a construção do conhecimento, 
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visando ao pleno desenvolvimento das potencialidades intelectuais, afetivas, 

criativas, etc. de cada sujeito. 

    No entanto, para que isso possa se tornar possível, é necessário que se 

deixem para trás os modelos prontos, a cópia, a reprodução, a transmissão pura do 

conhecimento, como se o professor fosse detentor do mesmo e o aluno uma tabula 

rasa, sem conhecimento prévio ou experiência.  

           Popper (1975) afirma que: 

A teoria da tábua rasa é absurda: em cada estádio da evolução da vida 
temos de supor a existência de algum conhecimento sob a forma de 
disposições e expectativas. Posto isto, o aumento de conhecimento consiste 
na modificação do conhecimento prévio, quer alterando-o, quer destruindo-
o. O conhecimento não parte nunca do zero, pressupõe sempre um 
conhecimento básico – conhecimento que se dá por suposto num momento 
determinado – juntamente com algumas dificuldades e alguns problemas. 
Regra geral, surgem do choque entre as expectativas inerentes ao nosso 
conhecimento básico e algumas descobertas novas, com observações ou 
hipóteses sugeridas por eles. (POPPER, 1975, p. 74) 

           Morin (2002, p. 39) ressalta que “o conhecimento, ao buscar construir-se 

como referência ao contexto, ao global e ao complexo, deve mobilizar o que o 

conhecedor sabe do mundo”. É, portanto, inadmissível que a escola continue 

ignorando o conhecimento prévio que as crianças vão construindo no convívio com 

os familiares, nas relações com os amigos, no contato com as tecnologias de 

comunicação e informação, por meio de suas observações e de suas experiências 

de vida. 

           A prática pedagógica centrada no professor como fonte única do 

conhecimento cria e mantém um vínculo de dependência, o que desfavorece a 

realização do pressuposto de toda a tarefa escolar que é a construção do 

conhecimento autônomo.  Deste modo, o trabalho docente é um constante desafio. 

Entretanto, faz-se necessário refletir, buscar a pesquisa e a criação de novos 

saberes, para que se possa avançar na busca da superação dos desafios atuais.   

       O trabalho pedagógico, sem sombra de dúvida, prevê situações de ensino, 

ajuda e incentiva a participação do aluno em sala de aula, estabelece momentos 

ricos e intensos que permite a alunos e professores compartilhar significados. 

Nestas condições, o trabalho contextualizado investiga, busca novos caminhos e 

promove o desenvolvimento do aluno como pessoa nas suas múltiplas capacidades.   

      O ensino e a prática devem promover a inserção do aluno no mundo, para 

que este tenha contato com as novas tecnologias, contato com a realidade do país, 
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não esquecendo os conteúdos específicos de sua fase e ou série, conteúdos estes 

que possam servir de base em discussões e interlocuções sobre qualquer tema que 

porventura participe.   

     Considerando que a aprendizagem está intrinsecamente ligada à 

metodologia de ensino utilizada pelo professor, os procedimentos e as técnicas de 

ensino não estão isolados da metodologia utilizada pelo professor. 

            É nesse contexto que se discute se as metodologias ativas como estratégias 

de aprendizagem devem ser feitas no planejamento de ensino,  onde o professor 

deve se colocar como ponte entre o estudante e o conhecimento, para que, dessa 

forma, o aluno aprenda a pensar e a questionar por si mesmo e não mais receba 

passivamente as informações como se fosse um depósito do educador. 

           Uma das estratégias de ensino que pode ser utilizada como um recurso 

didático  é  a mediação pedagógica, que, dentro do rol  de metodologias ativas,  

possibilita a interação entre professor e aluno, sujeitos ativos do processo de ensino 

e aprendizagem, em que o professor é o mediador que, ao mediar, provoca conflitos 

cognitivos nesse processo e que vão sendo superados pelo aluno, o mediado, 

através desse processo de interação, a mediação. 

O processo de mediação está relacionado diretamente ao trabalho pedagógico 

desenvolvido pelo professor, em uma relação didática, conforme figura a seguir:  

Figura 7: Relação didática e mediação 

 

     Fonte:  Vygotsky (1983). 
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           A mediação consiste em um processo de intervenção de suma importância 

para facilitar a compreensão do indivíduo de alguma determinada informação. Ela 

ajuda e contribui para que o mediado possa construir seus pensamentos e suas 

ideias.  

       Assim, a escola é o ator principal que realiza essa intervenção, e o professor, 

como mediador escolar, deve intervir provocando avanços que não ocorreriam 

espontaneamente. Vygotsky (1983) valeu-se do conceito de mediação, central em 

seus estudos.  

      Rego (2002, p.26), ao definir mediação, diz-nos que “é o processo de 

intervenção de um elemento intermediário numa relação”, onde esta relação passa a 

ser classificada como mediada e não mais direta. 

      A ação mediada, para Vygotsky, pode ser executada por dois elementos 

denominados mediadores, os instrumentos e os signos. Pode-se por assim dizer que 

o instrumento tem relação com o homem de forma externa, ou seja, é a mediação 

entre a ação concreta do indivíduo sobre o mundo e o mesmo.  

    2.5.1 A Aprendizagem Ativa na Disciplina de Matemática   

 

           A aprendizagem ativa está centrada no aprendizado do aluno por meio de 

interações com colegas e, principalmente, pelo estímulo crítico do seu pensamento. 

Para que isto ocorra, faz-se necessário um conjunto pertinente de práticas (SILVA, 

2018).  

    Um dos princípios da aprendizagem ativa é exatamente o de promover a 

interação entre os estudantes, com o propósito de resultar em uma aprendizagem 

participativa e significativa, dentro e fora de sala de aula, como é o caso da 

aprendizagem cooperativa e aprendizagem colaborativa, em que o aluno deve 

buscar informações para a solução de problemas de casos reais, invertendo o 

conceito da aprendizagem tradicional. 

           Libâneo (2013) enfatiza que o ensino exclusivamente verbalista, a mera 

transmissão de informações, aprendizagem entendida somente como acumulação 

de conhecimentos, não subsistem mais. É nesse ponto que se adentra no ensino da 

Matemática.  
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      2.5.2 Um Pouco da História da Matemática  

A Matemática faz parte do cotidiano do ser humano, ele gostando ou não. 

Não é diferente para as crianças, sejam elas em idade escolar ou mesmo antes 

dessa fase da vida.  

Portanto, fazem uso da Matemática desde antes de entrar na escola. 

Sabidamente esta é considerada pela sociedade a entidade responsável pela 

construção do conhecimento das crianças.  

A Matemática auxilia na formação do pensamento, na compreensão de 

mundo, de como as coisas acontecem cotidianamente. Portanto, as crianças 

carregam consigo seus conhecimentos do senso comum que devem ser 

transformados em conhecimento científico. 

Sendo assim, a Matemática exige dos alunos alguns conhecimentos prévios 

para a resolução de questões propostas, como, por exemplo, os símbolos e os 

passos ou procedimentos adequados a cada situação. Exige o saber de calcular, 

medir, raciocinar, argumentar, interpretar informações estatísticas entre outros. 

A matemática compõe-se de um conjunto de conceitos e procedimentos que 
englobam métodos de investigação e raciocínio, formas de representação e 
comunicação – ou seja, abrange tanto os modos próprios de indagar sobre 
o mundo, organizá-lo, compreendê-lo e nele atuar, quanto o conhecimento 
gerado nesses processos de interação entre o homem e os contextos 
naturais, sociais e culturais. Ela é uma ciência viva, quer no cotidiano dos 
cidadãos quer nos centros de pesquisas, nos quais se elaboram novos 
conhecimentos que têm sido instrumentos úteis para solucionar problemas 
científicos e tecnológicos em diferentes áreas do conhecimento. (BRASIL, 
2002, p. 12) 

Os platônicos viam a Matemática como um instrumento que estimulava o 

pensamento do ser humano. Essa acepção influenciou e fundamentou as 

concepções e interpretações que fundamentam o ensino de Matemática até os dias 

atuais. No século VI, a.C. os gregos se detinham nos processos de leitura e escrita 

para a formação dos filhos dos aristocratas.  

Somente um século depois, a Matemática ganhou campo no contexto 

educacional grego, permeando o raciocínio abstrato, na procura por respostas em 

questões como a origem do mundo.  

Pelo estudo da Matemática e a necessária abstração, tentava-se justificar a 
existência de uma ordem universal e imutável, tanto na natureza como na 
sociedade. Com a civilização grega, regras, princípios lógicos e exatidão de 
resultados foram registrados. Com os pitagóricos ocorreram as primeiras 
discussões sobre a importância e o papel da Matemática no ensino e na 
formação das pessoas. (PARANÁ, 2008, p. 38) 
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Segundo Dante (2013), a Matemática foi concebida como disciplina, numa 

base racional até o século XVII d.C. Neste período ocorreu a sistematização das 

matemáticas estáticas, desenvolvendo-se a aritmética, a geometria, a álgebra e a 

trigonometria. 

Mas foi com os sofistas que surgiram as propostas iniciais de ensino 

baseadas em práticas pedagógicas, no século V a.C. Os sofistas pretendiam formar 

o homem num ser político, que, pela retórica, deveria dominar a arte da persuasão.  

“Aos sofistas, devemos a popularização do ensino da Matemática, o seu valor 

formativo e a sua inclusão de forma regular nos círculos de estudos.” (PARANÁ, 

2008, p. 38). 

No mesmo período, no Egito, foi criada a biblioteca de Alexandria, agregando 

grandes sábios da época, entre eles o grego Euclides, que foi ensinar Matemática. 

Euclides foi um profissional determinante para o ensino e a aprendizagem de 

Matemática por meio da sua obra Elementos. 

A obra de Euclides, que apresenta a base do conhecimento matemático por 
meio dos axiomas e postulados, contempla a geometria plana, teoria das 
proporções aplicadas às grandezas em geral, geometria de figuras 
semelhantes, a teoria dos números incomensuráveis e esteriometria – que 
estuda as relações métricas da pirâmide, do prisma, do cone e do cilindro, 
polígonos regulares, especialmente do triângulo e do pentágono. Ainda 
hoje, tais conteúdos continuam presentes e sendo abordados na Educação 
Básica. (PARANÁ, 2008, p. 39)  

 No entanto, na metade do século XVI, no Brasil, surgiram com os jesuítas os 

colégios católicos com uma educação de caráter clássico-humanista. Tal formato de 

educação contribuiu para a introdução da Matemática como disciplina nos currículos 

da escola brasileira (VALENTE, 1999). 

  Dante (2013)  aclara  que, a partir do século XIX, configurou-se as chamadas 

matemáticas contemporâneas, as quais apresentaram alterações no sistema de 

teorias e problemas históricos, lógicos e filosóficos: houve uma reconsideração 

crítica do sistema de axiomas, dos métodos lógicos e demonstrações matemáticas 

e, também, a sistematização e hierarquização das diversas geometrias. 

As ideias reformadoras do ensino da Matemática compactuavam 
discussões do movimento da Escola Nova, que propunha um ensino 
orientado por uma concepção empírico-ativista ao valorizar os processos de 
aprendizagem e o envolvimento do estudante em atividades de pesquisa, 
lúdicas, resolução de problemas, jogos e experimentos. (PARANÁ, 2008, p. 
43)
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           Segundo Dante (2013, p.32), “a tendência escolanovista norteou a 

configuração da metodologia do ensino da Matemática na Reforma Francisco 

Campos, em 1931”. De 1940 até 1980, tal tendência influenciou na elaboração de 

materiais didáticos de Matemática e na prática pedagógica docente brasileira. 

            A proposta básica do escolanovismo era o desenvolvimento da criatividade e 

das potencialidades e interesses individuais. O estudante era considerado o centro 

do processo e o professor, o orientador da aprendizagem”. 

           É evidente que outras tendências contribuíram e influenciaram o ensino de 

Matemática no Brasil, tais como: formalista clássica, formalista moderna, tecnicista, 

construtivista, socioetnocultural e histórico-crítica. Até o final de 1950, no Brasil, 

prevaleceu a tendência formalista clássica, a qual tinha como base a concepção 

platônica de Matemática, caracterizando-se pela sistematização lógica e pela visão 

estática; a aprendizagem tinha como centro o docente, o qual expunha e transmitia o 

conteúdo, consistindo na memorização e na repetição dos raciocínios e 

procedimentos (FIORENTINI, 1995). 

 Mudanças na economia, na política e na sociedade criaram a necessidade de 

adaptação de nosso país para um crescimento econômico. Deste modo, a escola 

passa a ter a função de adaptar o indivíduo para o mercado de trabalho.  

           Para tanto foi criada a Lei nº 5692/71, que unificou o primário e o ginásio e 

criou o 2º grau profissionalizante, com o objetivo de atender as necessidades da 

indústria e do comércio. Como as escolas particulares foram autorizadas a assumir o 

2º grau não profissionalizante, mais uma vez quem passou a ter acesso à 

Universidade Pública e gratuita foi uma minoria privilegiada, o que se perpetua até 

os dias de hoje. 

A influência que o currículo atual recebeu da Matemática Moderna reflete-se 

na dificuldade para diferenciá-la do método tradicional de ensino. O que se buscava 

era uma nova forma de pensar a Matemática escolar, mas seguiu-se ensinando de 

forma tradicional. “O ensino era centrado no professor, que demonstrava os 

conteúdos em sala de aula. Enfatizava-se o uso preciso da linguagem matemática, o 

rigor e as justificativas das transformações algébricas por meio das propriedades 

estruturais.” (PARANÁ, 2008, p. 43) 

 A partir deste período observou-se em sua fundamentação teórica grande 

influência da pedagogia histórico-crítica. As discussões em torno deste aspecto 
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resultaram no novo Currículo Básico de 1990, que se fortaleceram e configuram as 

atuais diretrizes curriculares de ensino de Matemática: 

[...] aprender Matemática é mais do que manejar fórmulas, saber fazer 

contas ou marcar x nas respostas: é interpretar, criar significados, construir 

seus próprios instrumentos para resolver problemas, estar preparado para 

perceber estes mesmos problemas, desenvolver o raciocínio lógico, a 

capacidade de conceber, projetar e transcender o imediatamente sensível. 

(PARANÁ, 1990, p. 66) 

 No entanto, foi com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDBEN nº 9394, de 02 de dezembro de 1996, que o ensino passou a ser 

orientado de forma a atender as transformações do mundo do trabalho, obtendo 

assim novos entendimentos quanto ao ensino de Matemática. Com a autonomia 

adquirida pelas instituições na formulação dos Projetos Políticos-Pedagógicos 

(PPP), surgiram novos aspectos curriculares na parte diversificada dos conteúdos 

das disciplinas da Base Nacional.  

           Em1998, o Ministério da Educação – MEC apresentou os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) destinados ao Ensino Fundamental, explicitando os 

conteúdos de Matemática.  

 Segundo Dante (2013, p.33), “os parâmetros curriculares para o ensino médio 

se centravam na resolução de problemas locais e na motivação de abordagem de 

temas matemáticos”. Desta forma, percebe-se que é fundamental que o aluno se 

aproprie do conhecimento de forma que “compreenda os conceitos e princípios 

matemáticos, raciocine claramente e comunique suas ideias matemáticas, 

reconheça suas aplicações e aborde problemas matemáticos com segurança” 

(LORENZATO; VILA, 2017, p. 41).  

A matemática passou a ser entendida como um instrumento que instiga o 

pensamento do homem e lhe dá fundamentos para uma leitura do mundo em que 

está inserido. Para que todo conhecimento da história da matemática seja 

significativo deve-se mostrar aos alunos a importância de cada conteúdo aprendido 

e que tais conteúdos não surgiram à toa.   

   2.5.3 A Mediação no Ensino da Matemática  

           A mediação pedagógica possibilita a interação entre professor e aluno, 

sujeitos ativos do processo de ensino e aprendizagem, em que o professor é o 

mediador que, ao mediar, provoca conflitos cognitivos nesse processo e que vão 
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sendo superados pelo aluno, o mediado, através desse processo de interação, a 

mediação.  Nessa ótica, o processo de mediação precisa ser visto como uma teia de 

conceitos, práticas e metodologias que se relacionam entre si.   

      Rego (2002) afirma que:  

Logo, carrega consigo a função para a qual foi criado e o modo de utilização 
desenvolvido durante a história. Já os signos agem como um instrumento 
da atividade psicológica e são de natureza simbólica, atuando como 
mediador entre o sujeito e o objeto de conhecimento. Com isso, os signos 
possibilitam as representações mentais, que são tipicamente humanas, 
permitindo o homem transitar pelo simbólico. (REGO, 2002, p.29)  

Nesse nível, entra a grande importância da intervenção do professor como 

mediador no processo ensino-aprendizagem. Se o conteúdo por ele apresentado 

estiver distanciado dos problemas e questões presentes, não será encarado pelo 

aluno como algo que este possa usufruir, intervir ou dar sua contribuição, uma vez 

que já tem uma idéia formada sobre o tema abordado. 

Em outras palavras, se ao estudante não for colocada a oportunidade de 

questionar, duvidar e interferir na dinâmica desenvolvida, este não se sentirá em 

condições de decidir ou utilizar aquele conhecimento, tanto no plano individual como 

na perspectiva de sua comunidade e nas relações sociais mais amplas. 

Resumindo, o conhecimento matemático trabalhado no Ensino Médio tem 

características próprias, requerendo, além do desenvolvimento pedagógico, a 

capacidade de abstração conceitual como condição necessária para o educando 

elaborar generalizações, proposições e esquemas explicativos adequados à sua 

compreensão das coisas, podendo interferir no seu entorno e aplicar, 

conscientemente, os conhecimentos apreendidos, nas suas práticas, em benefício 

de si próprio e da sociedade. 

 Nesse viés, considera-se que a Matemática deve ser pensada em seu 

aspecto científico, como capaz de representar e resolver problemas básicos que 

envolvem, por exemplo, distâncias, valores numéricos, aplicação de fórmulas, mas 

deve também ser pensada em seu aspecto social.  

A função da Matemática e do saber matemático é ajudar o indivíduo a 

compreender o mundo, a se ver no mundo, a compreender a realidade natural e 

social na qual está inserido, e a agir de forma dinâmica nas relações sociais.
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 Como destaca Dante (2013), o saber matemático tem importância capital no 

desenvolvimento e no uso das tecnologias, as quais têm funcionado como um fator 

importante no estabelecimento e na manutenção de desigualdades. 

2.6 O PROFESSOR DE MATEMÁTICA E SEU PAPEL NO PROCESSO DE 

ENSINO- APRENDIZAGEM     

           A prática educacional exercida pelo professor de Matemática vai de acordo 

com uma série de crenças sobre o ensino e a aprendizagem que ele tem. Alguns 

profissionais se convencem de que tópicos da Matemática são ensinados por serem 

úteis para o aluno futuramente.    

           Assim, entende-se que ensinar Matemática é uma tarefa complexa, pois uma 

das grandes preocupações dos professores é com relação à quantidade de 

conteúdo trabalhado, ao invés da aprendizagem do aluno.   

           Para D’Ambrosio:  

Mesmo nos dias atuais ainda é difícil o professor que consegue se 
convencer de que seu papel principal dentro do processo educacional é o 
de que os alunos tenham o maior aproveitamento possível e não a 
quantidade de matéria dada. (D’AMBROSIO, 2016, p.71) 

 Andrade (2013) diz que o professor deve ser, para a Matemática, o elo entre 

o referencial teórico existente nos livros e a realidade dos estudantes. No entanto, 

para que isto ocorra eficientemente, é necessário buscar por novas metodologias, de 

forma a facilitar o ensino e a aprendizagem dos alunos, fazendo-os perceber a 

importância da Matemática para a vida prática. 

Nacarato, Mengali e Passos (2017) explicam que os professores carregam 

marcas significativas que remetem a sentimentos negativos em relação à 

Matemática, resultando em entraves para aprender e ensinar. Esses sentimentos se 

convertem em crenças sobre o ensino, a aprendizagem e a Matemática, e vão se 

arraigando de forma a influenciar na constituição de sua prática pedagógica.  

Em seus estudos, Gómez Chacón (2003, p.45) identifica e classifica as 

crenças dos professores “quanto à natureza da Matemática e quanto aos modelos 

relacionados ao ensino e à aprendizagem em Matemática”. Neste sentido, Lorenzato 

(2006) afirma que só é possível ensinar aquilo que se sabe, ou seja, para que o 

professor possa oferecer ao aluno a oportunidade de construção do seu próprio 
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conhecimento, ele precisa ter domínio não só da didática, mas principalmente dos 

conteúdos matemáticos. Na figura abaixo pode-se verificar as crenças e as 

representações dos professores de Matemática.  

Figura 8: Representação das crenças dos professores que ensinam a Matemática, 

segundo Gómez Chacón (2003): 

 

 

  Fonte:11Oliveira (2020) a partir dos estudos de Gomez e Chacón (2003). 

 Alguns professores de Matemática trazem consigo regras já prontas, com 

metodologias estanques que nada acrescenta no processo de ensino e, 

consequentemente, na aprendizagem do aluno.  

Nesse pensar, Oliveira e Malusá (2010) demonstram que prevalece nas aulas 

de Matemática um ensino em que: 

O professor já traz o conteúdo pronto, acabado, fechado em si mesmo, e o 
aluno limita-se, silenciosamente, passivamente, a escutá-lo. Esta postura é 
exigida, pois a ênfase está na reprodução das informações, dos saberes 
pelo aluno, de forma automática e sem variações. (OLIVEIRA; MALUSÁ, 
2010, p 34) 

 
11 OLIVEIRA, Guilherme Saramago de. (Org.). O Ensino de Matemática: o pensar e o fazer. Uberlândia, MG: 
FUCAMP, 2020. ISBN: 978-65-00-08649-2 (ebook) 
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A Base Nacional Comum Curricular (2018) reforça a importância da 

Matemática, ao afirmar que: 

O conhecimento matemático é necessário para todos os alunos da 
Educação Básica, seja por sua grande aplicação na sociedade 
contemporânea, seja pelas suas potencialidades na formação de cidadãos 
críticos, cientes de suas responsabilidades sociais. (BASE NACIONAL 

COMUM CURRICULAR, 2018, p. 265) 

A BNCC atenta para que, no Ensino Fundamental, o ensino da Matemática 

deva estar voltado para o desenvolvimento do letramento matemático, 

compreendido dentro das competências e habilidades de raciocínio, representação, 

comunicação e argumentação matemática. 

Partindo desse pressuposto, a BNCC apresenta cinco unidades temáticas 

com finalidades específicas, tendo cada uma delas as habilidades a serem 

desenvolvidas em cada ano de escolaridade. A figura 9 a seguir apresenta essas 

temáticas, conforme o documento apresentado por Oliveira (2020). 

Figura 9: Unidades Temáticas da área de Matemática – BNCC 

 

   Fonte: Oliveira (2020) com base na BNCC. 
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 Diz Oliveira que:   

Assim, a Base prevê que, durante o Ensino Fundamental, o aluno deve ser 
capaz de: reconhecer a Matemática como uma ciência humana em 
construção que coopera para a solução de problemas científicos e 
tecnológicos e para fundamentar descobertas que podem impactar no 
mundo do trabalho; desenvolver o raciocínio lógico, a capacidade de 
investigação e produção de argumentos utilizando os conhecimentos 
matemáticos para compreender a realidade; conceber as relações entre os 
conceitos dos diversos campos da Matemática e destes com outras áreas 
do conhecimento; fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos 
e qualitativos por meio do conhecimento matemático, de forma a selecionar 
e produzir informações para interpretá-las e avaliá-las criticamente; resolver 
situações problemas em diferentes contextos; elaborar projetos que 
abordem, entre outros aspectos, questões de ordem social respeitando a 
diversidade de opiniões; e interagir com seus pares cooperativamente 
durante o trabalho coletivo planejando e desenvolvendo pesquisas. 
(OLIVEIRA, 2020, p.21)   

Essa alfabetização possibilita ao aluno formular e resolver problemas em 

diversos contextos, empregando conceitos, procedimentos e ferramentas 

matemáticas. Para Oliveira (2020), por meio da alfabetização matemática, bem 

como o letramento matemático, os alunos terão a oportunidade de identificar que os 

conhecimentos matemáticos são essenciais em situações de sua vida cotidiana, o 

que favorecerá o desenvolvimento do raciocínio lógico e crítico, estimulando a 

investigação e tornando a Matemática uma atividade prazerosa. 

  2.6.1 A Alfabetização Matemática 

 Entende-se alfabetizar como sendo o processo em que a criança passa a 

dominar a escrita e a leitura. Mais que isto, apropriar-se do sistema de escrita 

alfabético. Para garantir que alunos e alunas do Ensino Fundamental, até os 8 anos 

de idade tenham se apropriado do sistema de escrita alfabético a ação do professor 

deve: 

- Contribuir para que as crianças compreendam a intenção dos textos que 
leem, no contexto das práticas de leitura de sua vida cotidiana, dentro e fora 
da escola;  

- Auxiliar as crianças a entenderem as diversas funções que a leitura e a 
escrita assumem na vida social para que também possam usufruir dessas 
funções; 

- Promover condições e oportunidades para que as crianças apreciem e 
produzam textos que lhes permitam compreender e se relacionar melhor com 
o mundo e consigo mesmas nesse mundo. (BRASIL, 2014, p.27) 
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O documento Elementos Conceituais e Metodológicos para Definição dos 

Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento do Ciclo de Alfabetização (1º, 2º e 3º 

anos) do Ensino Fundamental nos apresenta duas maneiras de compreender o 

termo alfabetização. 

O termo Alfabetização pode ser entendido em dois sentidos principais. Em 
um sentido stricto, alfabetização seria o processo de apropriação do sistema 
de escrita alfabético. Para que o indivíduo se torne autônomo nas atividades 
de leitura e escrita, ele precisa compreender os princípios que constituem o 
sistema alfabético, realizar reflexões acerca das relações sonoras e gráficas 
das palavras, reconhecer e automatizar as correspondências som-grafia. É 
certo, portanto, que, na alfabetização, a criança precisa dominar o sistema 
alfabético, o que demanda que o professor trabalhe explicitamente com as 
relações existentes entre grafemas e fonemas. No entanto, esse 
aprendizado não é suficiente. O aprendiz precisa avançar rumo a uma 
alfabetização em sentido lato, a qual supõe não somente a aprendizagem 
do sistema de escrita, mas também, os conhecimentos sobre as práticas, 
usos e funções da leitura e da escrita, o que implica o trabalho de todas as 
áreas curriculares e em todo processo do Ciclo de Alfabetização. Dessa 
forma, a alfabetização em sentido lato se relaciona ao processo de 
letramento envolvendo as vivencias culturais mais amplas. (BRASIL, 2012, 
p.27) 

Schimanko (2016) afirma que o trabalho com todas as áreas curriculares 

durante o Ciclo de Alfabetização aplicado no desenvolvimento do sistema de escrita 

alfabético deve considerar as vivências culturais da criança e, da mesma forma, ser 

aplicado no ensino da Matemática, relacionando-a ao processo de letramento.  

 Ainda enfatiza o autor que, sendo a sociedade regida pela cultura escrita, 

tanto adultos quanto crianças têm acesso a uma grande quantidade de informações 

impressas, veiculadas em diferentes gêneros textuais e por diversas mídias, por 

meio das quais fazem as relações interpessoais e com as instituições. Jornais, 

revistas, sites, livros, gibis, leis, contratos, resultados de exames de laboratório, 

rótulos de produtos, bilhetes, e-mails, mensagens de texto no celular, dentre outros, 

são itens de uma lista que poderia ser ampliada se fosse examinado os diversos 

setores  da vida social da nossa participação em atividades diversas. 

 Então, torna-se muito importante compreender a função desses textos, e dos 

próprios textos para oportunizar a inserção da criança na vida social. 

Essa vida social marcada pela cultura escrita apresenta, pois, demandas - e 
também oportunidades – para adultos e para crianças, por exigirem um 
compromisso da escola com uma alfabetização num sentido amplo que se 
refere à aprendizagem do sistema de escrita e também à apropriação de 
conhecimentos sobre as práticas, sobre os usos e as funções da leitura e da 
escrita em diversos campos da vida social. (BRASIL, 2014, p.14) 
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  Sendo que, na perspectiva de trabalho nas diversas áreas de conhecimento 

e disciplinas, a proposta pedagógica do Ciclo de Alfabetização prevê uma ação que 

auxilie as crianças a compreender a forma como a sociedade se organiza, descreve, 

aprecia e analisa o mundo e as experiências que nele vive.  

           Assim, reconhece-se a contribuição que o ensino da Matemática propicia ao 

processo de alfabetização na perspectiva do letramento. 

Com efeito, os modos de organização, descrição, de apreciação e de 
análise do mundo adotados em grande parte das situações que 
vivenciamos são marcados pelos processos e pelos recursos de 
quantificação, de ordenação, de medição e de organização de espaços e 
das formas que os grupos sociais se desenvolvem. Assim, a compreensão 
dos textos que lemos e a eficiência dos textos que escrevemos dependem 
também dos conhecimentos que vamos desenvolvendo sobre os processos, 
os recursos, as representações e os critérios adotados para quantificar e 
operar com quantidades, para medir e ordenar, para orientar-se no espaço e 
organizá-lo, para apreciar, classificar, combinar e utilizar formas. Esse 
processo ocorre porque os textos refletem a maneira como aqueles que 
escrevem se relacionam com o mundo, um mundo decisivamente marcado 
por esses processos, recursos, representações e critérios que se 
relacionam ao que chamamos de Matemática. (BRASIL, 2014, p. 29) 

A grande quantidade e variedade de textos que utilizam a linguagem que 

remetem à ideia e às representações matemáticas com que as crianças se deparam 

cotidianamente é muito grande, e podem, com certeza, contribuir para a 

Alfabetização Matemática (SCHIMANKO, 2016).  

Além do uso do sistema de numeração e das operações aritméticas, muitas 

outras atividades matemáticas estão envolvidas nas leituras e escritas de textos que 

circulam tanto no universo infantil quanto no adulto, e mexem com a curiosidade das 

crianças, despertando o desejo e até mesmo a necessidade de aprender a ler e 

escrever. 

Por certo, pouca gente há de contestar a relevância de se proporcionar a 
estudantes do Ciclo de Alfabetização a oportunidade e as condições para 
que se apropriem de sistemas de numeração, principalmente do sistema 
que se convencionou chamar de indo-arábico, e ainda de desenvolverem 
habilidades de efetuar operações aritméticas para resolver problemas que 
fazem sentido para as crianças, usando métodos de contagem, cálculo oral, 
algoritmos escritos e máquinas calculadoras.(BRASIL, 2014, p.31) 

Para promover uma Alfabetização num sentido amplo, deve-se oferecer 

possibilidades para que a criança, em suas práticas cotidianas, tenha condições de 

fazer uma leitura de mundo, agindo nele, analisando-o e descrevendo-o de acordo 

com sua visão. Os números e suas representações fazem parte das práticas de 

leitura e escrita no processo de alfabetização. Enquanto alfabetizadores temos que 

incluir o trabalho com conceitos e registros das operações com números naturais em 
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situações reais de uso, para que as crianças percebam significado naquilo que 

aprendem.  

Porém, temos que ter consciência de que a Alfabetização Matemática, na 

perspectiva do letramento ou a Educação Matemática no Ciclo de Alfabetização não 

pode ficar restrita ao ensino do sistema de numeração e das quatro operações. Ela 

deve garantir que os aprendizes se envolvam com os textos que leem e escrevem, 

tenham ciência das práticas sociais, conheçam seus direitos e suas obrigações.  

A Educação Matemática deve preocupar-se com as práticas de leitura e 

escrita que envolvem as crianças no contexto escolar e fora dele, enfatizando o 

trabalho pedagógico que contempla:  

As relações com o espaço e as formas, processos de medição, registro e 
uso das medidas, bem como estratégias de produção, reunião, organização, 
registro, divulgação, leitura e análise de informações, mobilizando 
procedimentos de identificação e isolamento de atributos, comparação, 
classificação e ordenação. (BRASIL, 2014, p.31) 

Esse trabalho deve ocorrer de forma significativa para as crianças, utilizando 

suas vivências cotidianas. Portanto, o alfabetizador deve saber ouvir as crianças 

para conhecer suas curiosidades, interesses e necessidades, dando-lhes assim 

possibilidades de envolvimento significativo no mundo dos números (SCHIMANKO, 

2016). 

  Dessa forma, é de suma importância que o alfabetizador matemático tenha 

domínio dos conceitos matemáticos e objetivos definidos que quer alcançar com 

seus alunos. Assim, a Alfabetização Matemática será prazerosa e contribuirá para a 

criança responder suas curiosidades, interesses e necessidades e, o mais 

importante, criar novas demandas de interesses, sendo estimulada sempre a 

estudar. 

  2.6.2 O Planejamento dos Conteúdos a ser Desenvolvidos no 7º Ano do 

Ensino Fundamental: Disciplina de Matemática 

Planejar é organizar as atividades a serem desenvolvidas em sala de aula, 

sobre os conteúdos programáticos da disciplina e atividades afins, no sentido de que 

o professor exerça sua competência pedagógica, sabendo transpor os 

conhecimentos científicos já socialmente dominados como bens culturais acessíveis 

aos cidadãos e, também, os recentemente elaborados pelos cientistas, em 

conteúdos que os alunos possam aprender. 



    66 

 

Os PCNs (1997) reafirmam que os conteúdos e as estratégias de 

aprendizagem devem propiciar o ensino por competências. Nesse sentido, o ensino 

da Matematica deve levar aos alunos a entender as necessidades cotidianas, 

permitindo que eles reconheçam os problemas, buscando e selecionando 

informações, e assim desenvolvendo a capacidade para lidar com a atividade 

matemática.  

Quando essa capacidade é potencializada pela escola, a aprendizagem 

apresenta um melhor resultado.  Segundo essa diretriz, as finalidades do ensino de 

Matemática indicam, como objetivos do ensino fundamental II:  

- Ampliar o significado do número natural pelo seu uso em situações 
problema e pelo reconhecimento de relações e regularidades; 

 - Construir o significado do número racional e de suas representações 
(fracionária e decimal), a partir de seus diferentes usos no contexto social; 

- Interpretar e produzir escritas numéricas, considerando as regras do 
sistema de numeração decimal e estendendo-as para a representação dos 
números racionais na forma decimal.  

 - Resolver problemas, consolidando alguns significados das operações 
fundamentais e construindo novos, em situações que envolvam números 
naturais e, em alguns casos, racionais; - Ampliar os procedimentos de 
cálculo — mental, escrito, exato, aproximado — pelo conhecimento de 
regularidades dos fatos fundamentais, de propriedades das operações e 
pela antecipação e verificação de resultados; 

 - Refletir sobre procedimentos de cálculo que levem à ampliação do 
significado do número e das operações, utilizando a calculadora como 
estratégia de verificação de resultados; 

 - Estabelecer pontos de referência para interpretar e representar a 
localização e movimentação de pessoas ou objetos, utilizando terminologia 
adequada para descrever posições; 

- Identificar características das figuras geométricas, percebendo 
semelhanças e diferenças entre elas, por meio de composição e 
decomposição, simetrias, ampliações e reduções; 

- Recolher dados e informações, elaborar formas para organizá-los e 
expressá-los, interpretar dados apresentados sob forma de tabelas e 
gráficos e valorizar essa linguagem como forma de comunicação;  

- Utilizar diferentes registros gráficos — desenhos, esquemas, escritas 
numéricas — como recurso para expressar ideias, ajudar a descobrir formas 
de resolução e comunicar estratégias e resultados; 

 - Identificar características de acontecimentos previsíveis ou aleatórios a 
partir de situações-problema, utilizando recursos estatísticos e 
probabilísticos; 

 - Construir o significado das medidas, a partir de situações-problema que 
expressem seu uso no contexto social e em outras áreas do conhecimento 
e possibilitem a comparação de grandezas de mesma natureza; 

 - Utilizar procedimentos e instrumentos de medida usuais ou não, 
selecionando o mais adequado em função da situação-problema e do grau 
de precisão do resultado;  
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- Representar resultados de medições, utilizando a terminologia 
convencional para as unidades mais usuais dos sistemas de medida, 
comparar com estimativas prévias e estabelecer relações entre diferentes 
unidades de medida; 

 - Demonstrar interesse para investigar, explorar e interpretar, em diferentes 
contextos do cotidiano e de outras áreas do conhecimento, os conceitos e 
procedimentos matemáticos abordados neste ciclo. (PCNs, 1997, p.33) 

Figura 10: Planejamento segundo a Base Nacional Comum Curricular de  

Matemática, para o 7º ano do Ensino Fundamental II: Matemática, para o 7º ano do 

Ensino Fundamental II: 
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             Fonte :  BNCC (2017). 

        

A BNCC enfatiza a importância das competências, que é definida como a 

mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, 

cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas 

da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. 

 Assim, segundo o que diz os PCNs (1997), ao relacionar ideias matemáticas 

entre si pode-se reconhecer os princípios gerais, tais como: - Proporcionalidade, - 

igualdade, - composição e inclusão, e também perceber que processos como o 

estabelecimento de analogias, indução e dedução estão presentes tanto no trabalho 

com números e operações como em espaço, forma e medidas. O estabelecimento de 

relações é tão importante quanto a exploração dos conteúdos matemáticos, pois, 

abordados de forma isolada, os conteúdos podem acabar representando muito pouco 

para a formação do aluno, particularmente para a formação da cidadania. 

 Diante do exposto, encerra-se aqui a revisão da literatura que deu 

sustentação teórica a esta dissertação, fundamentada em autores e documentos 

que discutem do tema. Passa-se a seguir ao Capítulo III, que traçará o caminho 

metodológico da pesquisa. 
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CAPÍTULO III:  A METODOLOGIA 

3.1 OS PROCEDIMENTOS QUE CONDUZIRAM ESTA PESQUISA 

           De acordo com Costa (2019), existem várias formas de classificar a                            

investigação. No entanto, as formas clássicas de classificação são: quanto aos                  

objetivos, à forma de abordagem, a natureza e os procedimentos adotados. 

Quanto aos objetivos, esta investigação pode ser classificada como                            

exploratória, já que tem como objetivo desenvolver, esclarecer e explorar o tema 

escolhido. Para atingir os objetivos propostos trabalhou-se com o método 

qualiquantitativo, a fim de se explorar o universo de 90 alunos do 7º ano do ensino  

fundamental II, e 4  professores  da disciplina de Matemática, cujo intuito foi 

pesquisar  e avaliar  se  o uso de metodologias ativas  em sala  de aula  contribui no 

processo de  ensino e aprendizagem de Matemática. 

    Assim, optou-se pela pesquisa descritiva acompanhada de uma pesquisa 

survey.  De acordo com Costa (2019, p. 72), este tipo de pesquisa "[...] tem como 

objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou 

fenômeno, ou então, o estabelecimento de relações entre variáveis". 

    Quanto à abordagem, a presente pesquisa pode ser classificada como 

qualiquantitativa, ou melhor, uma pesquisa mista. Creswell (2007) apresenta esta 

tipologia em relação às disciplinas das Ciências Sociais, incluindo a pesquisa                 

educativa. 

    O autor classifica em quatro os esboços metodológicos possíveis, dentro da 

abordagem mista: triangulação, utilizado quando se objetiva comparar e contrastar 

dados estatísticos com achados qualitativos obtidos simultaneamente; embutido, 

onde um conjunto de dados (ex. quanti) serve de apoio para outro (exemplo: quali), 

ambos também obtidos simultaneamente; explanatório, com duas fases, onde  os 

dados qualitativos ajudam a explicar ou embasar resultados quantitativos iniciais; 

exploratório, também com duas fases, onde os resultados qualitativos de um 

primeiro método ajudam no desenvolvimento do subsequente método quantitativo. 
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Os métodos mistos combinam os métodos pré-determinados das pesquisas 
quantitativas com métodos emergentes das qualitativas, assim como 
questões abertas e fechadas, com formas múltiplas de dados, 
contemplando todas as possibilidades, incluindo as análises estatísticas e 
as análises textuais. Neste caso, os instrumentos de coleta de dados podem 
ser ampliados com observações abertas, ou mesmo os dados censitários 
podem ser seguidos por entrevistas exploratórias com maior profundidade. 
No método misto, o investigador embasa a investigação supondo que a 
coleta de diversos tipos de dados garante um entendimento melhor do 
problema investigado. (CRESWELL, 2007, pp. 34-35) 

           A triangulação consiste em combinar dois ou mais pontos de vista, fontes de 

dados, abordagens teóricas ou métodos de coleta de dados em uma mesma                 

pesquisa, para que possamos obter como resultado final um retrato mais fiel da                 

realidade, ou uma compreensão mais completa do fenômeno a ser analisado. A 

maior diversidade e integração de métodos produz uma maior confiança nos                     

resultados (CRESWELL, 2007).  

    Em complemento, Triviños (1987, p. 110) expõe que os estudos descritivos 

não permanecem simplesmente na coleta, ordenação e classificação de dados. Eles                     

podem estabelecer relações entre variáveis. Neste tipo de estudo, o investigador 

necessita conhecer o assunto, para assim analisar os resultados sem a interferência 

pessoal.  

     Portanto, de acordo com os pressupostos subjacentes às chamadas                      

abordagens qualitativas, Gatti (2002) apresenta algumas vantagens que parecem 

cruciais para o desenvolvimento da investigação. “Uma delas é a possibilidade de 

começar com as “questões amplas”, que são esclarecidas durante a investigação” 

(GATTI, 2002, p.39). 

      No caso específico desta pesquisa, esta possibilidade foi notável porque foi 

durante o próprio processo de investigação realizado através das leituras e as                 

percepções que derivam dos dados coletados que as questões desta investigação 

se tornaram mais claras, objetivas e mais bem definidas.  Ainda segundo Gatti: 

A abordagem qualitativa não se apresenta como uma proposta rigidamente 
estruturada; ela permite que a imaginação e a criatividade levem os 
pesquisadores a propor trabalhos que explorem novos enfoques, o que 
permite mudanças e novas direções de investigação, se procedem, durante 
a pesquisa. (GATTI, 2002, p.41) 

           Outra das vantagens da pesquisa qualitativa está na possibilidade de                           

enfatizar as diferentes vistas, ou melhor, tanto dos que pensam e/ou atuam da 

mesma maneira, como a formação de uma tendência, como dos que são diferentes, 
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não se encaixando nela. A abordagem qualitativa permite que a singularidade e a 

diversidade surjam, podendo ser tratadas e consideradas e não descartadas, já que, 

com frequência, formam parte dos métodos estatísticos de abordagem quantitativa.      

Nesta pesquisa, este tipo de possibilidade permitiu a atenção aos detalhes cruciais 

para a compreensão de certos entendimentos e atuações dos sujeitos investigados 

e o enriquecimento das reflexões feitas na análise de dados.  

      Existem vários tipos de pesquisa que se podem associar com esta 

abordagem. Neste caso, trata-se de uma investigação não intervencionista, que se 

caracteriza dentro de uma perspectiva das tendências, como de levantamento ou 

survey12 (COHEN & COHEN & MONION, 1990). 

Pode-se entender a pesquisa survey como sendo a obtenção de dados ou 

informações sobre as características, ações ou opiniões de um determinado grupo 

de pessoas, designado como representante de uma população-alvo, utilizando-se 

um instrumento, geralmente um questionário. Dentro desta proposta, a preocupação 

não estava dirigida à busca de grandes generalizações e teorias explicativas da 

realidade, mas trata de compreender e compor uma imagem da realidade estudada, 

com a intenção de identificar a diversidade das práticas e os acordos, assim como 

as tendências nesta perspectiva.            

3.2 A COLETA DE DADOS 

           A pesquisa junto aos sujeitos foi dividida em duas etapas, sendo a primeira 

correspondente aos procedimentos de levantamento de indivíduos e/ou grupos, e a 

segunda à coleta de informações junto a cada sujeito identificado. Cabe ressaltar 

que se utilizou o relato verbal escrito (LUNA, 2017).  

           A segunda fase da pesquisa consistiu na coleta de informações mais 

específicas, ligadas às questões e objetivos desta investigação, por meio de um 

questionário misto, com questões abertas e fechadas para os alunos (Apêndice 7), 

e, para os professores participantes, utilizou-se a entrevista semiestruturada 

(Apêndice 6).  Com o intuito de atender aos preceitos éticos da pesquisa, enviou-se 

à Direção da Escola uma Solicitação de Autorização para a Realização da Pesquisa 

 
12 Survey é uma palavra em inglês, traduzida ao português como amostragem. Podemos chamá-la corretamente 
em português como “a entrevista por amostra”. O survey é o processo de coleta de informações incontroladas 
sobre alguns dos indivíduos, que se constituem de uma população real (COSTA, 2019). 
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na Unidade de Ensino (Apêndice 1), bem como um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido para os Docentes (Apêndice 3). Para os pais e responsáveis pelos 90 

alunos participantes menores de idade, foi enviada à escola uma solicitação de 

autorização para participação do trabalho, onde a direção comunicou aos pais o 

propósito da pesquisa (Apêndice 4).  

3.3 OS PARTICIPANTES DA PESQUISA  

           A população deste estudo compreende um total de 04 (quatro) professores de 

Matemática lotados na referida Escola, e 90 (noventa) alunos do 7º ano do ensino 

fundamental II.  

 3.4 O CENÁRIO DA PESQUISA 

           A pesquisa foi desenvolvida na Escola Estadual Antônia Coelho de Lucena, 

que recebeu este nome em homenagem à ilustre Professora que dedicou sua vida à 

educação de Roraima.  A Escola está localizada em zona periférica da cidade de 

Boa Vista /RR, à Rua Vicente Tavares de Melo (antiga C-28, Q-45), nº 539, Bairro Dr. 

Silvio Leite – CEP: 69316-020; Telefone: (095) 3627- 4135. 

           Atualmente, a Escola oferece a 2ª etapa do Ensino Fundamental Regular de 

nove anos, tendo como base legal a Lei Federal nº 11.274/06 e a Resolução 

CEE/RR nº 08/06. A Escola funciona nos turnos matutino e vespertino, perfazendo 

uma clientela de 573 alunos distribuídos em 10 salas de aulas, num total de 20 

turmas, sendo 10 turmas em cada turno, divididas da seguinte forma:  

Quadro 8: Número de turmas da Escola Estadual Antônia Coelho de Lucena 

Turno Ano Quantidade de Turmas Nº de Alunos 

 

Matutino 

6º 05 148 

6º/7º 01 25 

7º 04 120 

 

Vespertino 

8º 04 110 

7º/8º 01 17 

 8º/9º 01 25 

 9º 04 128 

Total - 20 573 

  Fonte: Projeto Político-Pedagógico da Instituição. 
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           Destaca-se que os alunos com 13PcD, além de frequentarem normalmente as 

aulas em turmas de ensino regular recebem atendimento especializado no contra 

turno 01 (uma) vez por semana na própria escola, com profissionais capacitados e 

utilizam um espaço preparado para esse fim.  

           Em 14atendimento da resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009, que institui 

Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação 

Básica, modalidade Educação Especial. a referida escola faz esse atendimento, 

como acima citado. 

Figura 11: Escola Estadual Antônia Coelho de Lucena 

 
  Fonte: Acervo da Instituição. 

 

 
13 O termo PcD é a sigla para a expressão Pessoa com Deficiência, da qual faz referência às pessoas com 
deficiências que podem ser de natureza física, auditiva, visual, intelectual e também deficiências múltiplas. 

14 Art. 1º Para a implementação do Decreto nº 6.571/2008, os sistemas de ensino devem matricular os alunos 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas classes comuns 
do ensino regular e no Atendimento Educacional Especializado (AEE), ofertado em salas de recursos 
multifuncionais ou em centros de Atendimento Educacional Especializado da rede pública ou de instituições 
comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. Art. 2º O AEE tem como função complementar ou 
suplementar a formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e 
estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade e desenvolvimento de sua 
aprendizagem. Parágrafo único. Para fins destas Diretrizes, consideram-se recursos de acessibilidade na 
educação aqueles que asseguram condições de acesso ao currículo dos alunos com deficiência ou mobilidade 
reduzida, promovendo a utilização dos materiais didáticos e pedagógicos, dos espaços, dos mobiliários e 
equipamentos, dos sistemas de comunicação e informação, dos transportes e dos demais serviços. 
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Em sua estrutura física, conta com 10 Salas Temáticas, 01 Sala de Recursos 

Multifuncionais, 01 Biblioteca, 01 Laboratório de Informática, 01 Sala de Leitura, 01 

Sala de Direção, 01 Sala da Coordenação Pedagógica, 01 Sala da Orientação de 

Aprendizagem, 01 Sala de Professores, 01 Copa, 01 Depósito, 03 Banheiros para os 

alunos, sendo 01 adaptado para crianças especiais, 02 Banheiros para funcionários, 

01 Banheiro para a Direção da Escola, 01 Quadra de Esportes, 01 Saguão Coberto, 

01 Cantina. O horário de funcionamento é das 7h30min às 11h45min, e das 

13h30min às 17h45min. 

           Tendo em vista todas as considerações realizadas, os próximos itens tratarão 

de maneira mais detalhada dos procedimentos e técnicas utilizados para a coleta e 

para a análise dos dados. 
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CAPÍTULO IV: A ANÁLISE DOS DADOS 

  O tratamento das informações de dados foi realizado por meio da tabulação 

das respostas de todos os indivíduos. Os dados provenientes das questões 

fechadas relativas à caracterização dos indivíduos foram organizados e 

apresentados em gráficos e tabelas para facilitar sua visualização.  As entrevistas 

semiestruturadas foram analisadas à luz da análise de conteúdo 

 A análise quantitativa da frequência de alguns destes dados também foi 

realizada para a identificação de tendências e predominâncias provenientes todos 

de questões abertas, foram tratados pela técnica de agrupamento por semelhanças 

e diferenças (Goetz & Lecompte, 1988), visando à construção de categorias. 

4.1 BLOCO 1 - AS RESPOSTAS DOS PROFESSORES PARTICIPANTES15  

 Quadro 9: Formação/Titulação dos professores  

FORMAÇÃO/ TITULAÇÃO 

PROFESSORES GRADUAÇAO ESPECIALIZAÇÃO  MESTRADO DOUTORADO 

P1 Matemática  Matemática  Mestrando – 

P2 Matemática Modelagem de 
Matemática  

– – 

P3 Matemática            – – – 

P4 Matemática  Educação 
Matemática  

– – 

  Fonte: Dados da pesquisa.  

           No quadro acima se percebe que a maioria dos professores possuem 

especialização lato-sensu; 01 professor é mestrando, e nenhum dos participantes 

tem doutorado.  De acordo com Nóvoa: 

A formação de professores deve ser concebida como um dos componentes 
da mudança, em conexão estreita com outros sectores e áreas de 
intervenção, e não como uma condição prévia de mudança. A formação não 
se faz antes da mudança, faz-se durante, produz-se nesse esforço de 
inovação e de procura de melhores percursos para a transformação da 
escola. É essa perspectiva ecológica de mudança interativa dos 
profissionais e dos contextos que dá um novo sentido às práticas de 
formação de professores centradas nas escolas. (NÓVOA, 1995, p.28) 

 
15  Os professores participantes serão identificados na pesquisa como P1, P2, P3, e P4. 
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           Assim, torna-se necessário que os professores reconheçam seus potenciais e 

que continuem a aprimorar a sua formação, analisando e refletindo sobre as suas 

maneiras de aprender e ensinar. Essa reflexão tem como objetivo propor novas 

metodologias e colocar os profissionais em contato com as discussões teóricas 

atuais, visando contribuir para as mudanças que se fazem urgentes para a melhoria 

da ação pedagógica na escola. 

   Quadro 10:  Percurso profissional dos professores participantes 

 FALA DOS PROFESSORES SOBRE SEUS PERCURSOS 

PROFISSIONAIS 

TEMPO DE 
PROFISSÃO 

P1 Faz uns 15 anos que trabalho em escolas públicas, e já trabalhei 
em escolas particulares. 

15 anos 

P2 Eu desenvolvi um projeto já dentro da faculdade, que me levou ao 
despertar do ensino. Estou até hoje; às vezes fico meio 
desencantada, mas gosto de ensinar. 

07 anos 

P3 

 

 

Meu percurso profissional é meio atípico. Nem sempre fui professor. 
Eu comecei a trabalhar muito cedo: aos 15, 16 anos. E a carreira 
docente chegou um pouco tardia. Tinha um quadro em minha 
residência... minha mãe tinha um quadrozinho com giz, e todos os 
meus amigos iam lá para casa. A gente fazia um rodízio para eu 
ensinar para eles, principalmente a Matemática. Hoje sou professor 
e mestrando em educação. 

12 anos 

P4 

 

A caminhada, né? Os primeiros oito anos foram na rede particular. 
Fiz concurso na rede estadual. Casei-me, e estou até hoje como 
professora de Matemática.  

20 anos 

                   Fonte: Dados da pesquisa. 

            Na fala da professora identificada como P2 verificou-se que, embora não 

tenha apresentado de início interesse pelo magistério, mudou sua perspectiva em 

relação à docência ao passar um período no exercício da profissão. 

       Trazidas para o âmbito das reflexões aqui pretendidas, tais considerações, se 

por um lado evidenciam a necessidade de se compreender que a experiência na 

profissão traz saberes e conhecimentos que hoje são necessários ao exercício do 

ofício de ensinar, por outro nos remetem às implicações que isto tem para as 

discussões sobre a formação docente, em especial sobre o lugar que as  

experiências formativas iniciais ocupam ou deveriam  ocupar no processo de 

aprendizagem profissional dos professores (CONTRERAS, 2002). 
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           O professor P3 deixa transparecer em sua fala que, mesmo que de início não 

tenha tido interesse pela docência como profissão, depois que iniciou a caminhada, 

foi impulsionado para a atividade docente. 

      Muito embora se saiba que a aprendizagem da profissão se dê como um 

processo contínuo e que este transcende a experiência e contribuem para o 

desenvolvimento profissional do professor. 

      Como se pode observar no quadro 10 da página anterior, todos os 

professores participantes já completaram mais de 05 anos de profissão com 

narrativas peculiares no seu percurso profissional. No entanto, todos os 

depoimentos enfatizam a paixão pelo ensinar, e, nas entrelinhas de suas falas, 

percebe-se que se sentem realizados na profissão docente.  

           Partindo da reflexão sobre os saberes da experiência como componente da 

prática do professor, faz-se necessário entender o que é a construção da 

profissionalidade docente. O termo profissionalidade, ao invés de profissionalização, 

segue o raciocínio dos seguintes autores:  

     Para Contreras (2000), profissionalidade é o termo utilizado para designar o 

modo de resgatar o que de positivo tem a ideia de profissional no contexto das 

funções inerentes ao trabalho docente, abarcando três dimensões:  

– Obrigação moral – tendo como componentes a preocupação com o bem 
estar dos alunos e com a ética, perpassando as relações de afetividade e 
motividade;  

– Compromisso com a comunidade – estabelecendo, inicialmente, com os 
professores, e a seguir, com a sociedade como um todo, intervenção nos 
problemas sociais e políticos, e compreendendo a escola como um local de 
preparação para a vida futura, como agente regulador da sociedade 
(liberdade, igualdade e justiça); 

– Competência profissional – transcende o domínio de habilidades e 
técnicas e emerge a partir da interação entre a obrigação moral e o 
compromisso com a comunidade. (CONTRERAS, 2002, p.73) 

           De acordo com Sacristán (1995, p.65), profissionalidade docente é “a 

afirmação do que é específico na ação docente, ou seja, o conjunto de 

comportamentos, conhecimentos, destrezas, atitudes, valores que constituem a 

especificidade de ser professor”. Para ele, este conceito está em constante 

elaboração, cabendo ser avaliado e tomando como referencial o momento histórico 

e o da realidade social em que o conhecimento escolar precisa estar 

contextualizado. 
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          Percebeu-se, através das falas dos autores acima citados, que o conceito de 

profissionalidade está intrinsecamente ligado ao conjunto de competências e 

habilidades que os docentes devem disponibilizar, mediante uma formação que os 

capacite a enfrentar e buscar os novos desafios e exigências educacionais.  

         Assim, entende-se que o professor é um profissional que ensina conteúdos 

com o intuito de transformar  as pessoas e  viver no grupo social. Norteia o processo 

ensino-aprendizagem dos alunos na sala de aula, cria e recria saberes, estabelece 

uma mediação entre a pessoa, a realidade e a cultura, tendo como profissão 

específica a docência. 

         1. O que é ser professor (a) de Matemática na sua concepção, e qual a 

implicação na formação? 

  Com a resposta, os professores: 

Ser professora de  Matemática e ensinar Matemática também exige tanto do 
professor como do aluno Procuro nas minhas aulas relacionar a  
Matemática com o cotidiano dos alunos; mas, às vezes,  a  falta de domínio 
de conteúdos anteriores acarreta dificuldades na compreensão de novos 
conteúdos, e não é fácil... tenho sempre que fazer uma recuperação  
paralela. (P1) 

O professor) de Matemática, antes de tudo, deve reconhecer que os valores 
humanos estão presentes no aprendizado científico. No entanto, vejo 
resistência de alguns alunos à disciplina, pela falta de pré-requisitos, devido 
ao pouco aprendizado em séries anteriores... dificulta muito, mas, 
chegamos lá!  (P2)  

Ser professor de Matemática é encantar os alunos. Não há dúvidas de que, 
para encantar se deve elaborar, desenvolver atividades diferentes e 
significativas que podem ser empregadas com diferentes finalidades, 
através de diferentes abordagens. É importante que o professor conheça e 
compreenda essas possibilidades para utilizá-las de acordo com seus 
objetivos e suas necessidades, e com estratégias que favoreçam a 
aprendizagem de novos conteúdos, procedimentos e atitudes. (P3) 

Ser professora de Matemática também é despertar expectativas e motivar 
os alunos. Os meus alunos têm grande interesse em investigar aspectos da 
natureza e tudo o que se relaciona à vida, aos números; pois a Matemática 
é vida.  (P4) 

           As declarações apontam para a importância do papel que o (a) professor (a) 

tem, para a necessidade de conhecimentos que envolvem o cotidiano do aluno, suas 

demandas, e o desenvolvimento de ações que viabilizem a prática docente, que 

venham facilitar a compreensão dos conteúdos pelos alunos e a desenvoltura do 

professor em sala de aula. 
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De acordo com a BNCC (2017), compreender as relações entre conceitos e 

procedimentos dos diferentes campos da Matemática (Aritmética, Álgebra, 

Geometria, Estatística e Probabilidade) e de outras áreas do conhecimento, sentindo 

segurança quanto à própria capacidade de construir e aplicar conhecimentos 

matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de soluções. 

Desta forma, o envolvimento do aluno é essencial para o processo de aprendizado.  

Dessa forma, o professor passa a ser o mediador do conhecimento do aluno, 

o que se pode notar na resposta da professora P4. 

 Na fala da professora P2 ficou claro que um dos desafios no ensino da  

Matemática é que cabe ao professor trabalhar o raciocínio lógico, bem como o 

espírito de investigação,  que resultará  na  produção de argumentos que o fará 

entender que os conhecimentos matemáticos  são necessários para compreender e 

atuar no mundo. 

Neste contexto, é necessário refletir sobre o ensino da Matemática no ensino 

fundamental II, a fim de delinear metodologias que favoreçam a formação de um 

indivíduo crítico frente às inovações científicas, e que seja capaz de desenvolver 

projetos, como delineia a BNCC (2017). Que abordem, sobretudo, questões de 

urgência social, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e 

solidários, valorizando a diversidade de opiniões de indivíduos e de grupos sociais, 

sem preconceitos de qualquer natureza. 

 Por isso a necessidade de refletir sobre a profissão docente, uma vez que ela 

é revestida de características peculiares, no seu fazer pedagógico. Como disse o 

professor P3: “Às vezes precisamos encantar os alunos”. Isto também se dá na 

medida em que a profissão docente é construída no fazer pedagógico.  

 Nessa perspectiva, pensa-se que a formação, para além da aprendizagem de 

técnicas e habilidades necessárias para o ensino, implica na construção de valores e 

de um saber-ser, na medida em que influencia na constituição da pessoa do 

professor em todas as suas dimensões: cognitivas, afetivas e sociais. Isso nos 

remete à importância de voltar-se o olhar para a formação docente, no que diz 

respeito à ideia de que o professor se educa e se forma no decorrer de sua 

existência, estando, portanto, em processo permanente de (re)construção de si 

próprio (GARCIA, 2018).  
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           Perguntou-se então aos professores: 

           2- Atualmente, a grande discussão é sobre novas metodologias em sala 

de aula. Segundo o seu ponto de vista, qual a contribuição das metodologias 

ativas no processo de ensino-aprendizagem? 

Sobre a contribuição das metodologias ativas, os professores assim se 

pronunciam:  

Para o uso de novas metodologias dentro das metodologias ativas, o 
professor precisa ter um olhar atento quanto aos conhecimentos prévios dos 
estudantes, tendo a possibilidade de refletir em como poderá optar pelo 
método mais adequado para desenvolver os conteúdos curriculares 
necessários. (P1)  

A professora P1 menciona que, para planejar qualquer atividade com 

Metodologias Ativas, os objetivos devem estar claros para o professor e para os 

alunos. O aluno tem que ter plena consciência do que se espera dele no final 

daquele momento de aprendizagem. Todos esses aspectos requerem um novo 

modelo de professor, que precisa estar preparado para desempenhar as suas novas 

funções.  

  Na sua fala, a professora P1 explicou que as metodologias ativas são 

consideradas potencialmente significativas, pois estão relacionadas à estrutura 

cognitiva do aprendiz. 

 Dessa forma, analisa-se o relato da entrevistada sobre o uso das 

metodologias ativas ser capaz de tornar o conteúdo da disciplina significante para os 

alunos. Essa resposta também lança luz sobre um importante fator que deve ser 

levado em consideração, ao pensar a aprendizagem significativa, a disponibilidade 

de subsunçores na estrutura cognitiva.   

Nesse tipo de aprendizagem, cada aluno pode contribuir melhor com o 

desenvolvimento da atividade, como também aprender de modo significativo, haja 

vista que ele desenvolve a atividade partindo de saberes relevantes previamente 

existentes na sua estrutura cognitiva.  

Já para a professora P2: 

As Metodologias Ativas têm como finalidade propiciar o protagonismo do 
estudante e para os professores do curso que optam por formas de ensino 
diferenciadas da tradicional conteudista. (P2) 
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Berbel (2011) defende o emprego das Metodologias Ativas no ensino, pois as 

metodologias ativas têm o potencial de despertar a curiosidade, à medida que os 

alunos se inserem na teorização e trazem elementos novos, ainda não considerados 

nas aulas ou na própria perspectiva do professor.  

Nessa ótica, o grande desafio do professor é preparar o aluno para aprender 

a aprender, desenvolvendo competências para atuar em um mundo de constante 

transformação. Propor inovadoras metodologias de ensino-aprendizagem que visem 

às rupturas é o grande desafio das novas perspectivas educacionais. 

 Nota-se que a influência da metodologia tradicional de ensino, centrada no 

professor e nos conteúdos curriculares, ainda é fortemente verificada no cotidiano da 

sala de aula, pois está enraizado na formação do professor como herança das 

escolas jesuíticas. 

Berbel (2011) diz que: 

A educação contemporânea deve pressupor um discente capaz de auto 
gerenciar ou autogovernar seu processo de formação baseadas no 
desenvolvimento do processo de aprender, utilizando experiências reais ou 
simuladas, solucionado desafios advindos das atividades essenciais da 
prática social, em diferentes contextos. (BERBEL, 2011, p.67)  

   Nas palavras do autor, a metodologia ativa de aprendizagem deve estar 

alicerçada em um princípio teórico significativo à autonomia. Com essa visão, as 

Metodologias Ativas têm como foco o professor e a necessidade de propiciar um 

ambiente no qual os estudantes sintam-se instigados à reflexão, aos 

questionamentos e ao gosto pelo saber. Para que os estudantes possam exercem 

um papel ativo e crítico durante o processo de aprendizagem e serem protagonista 

de sua aprendizagem (MORAN, 2015). 

 O professor P3 disse: 

O professor deve escolher métodos e estratégias que possibilite o papel 
ativo dos alunos, mas vai depender de ele saber organizar atividades para 
esta participação. É importante que o professor defina qual o objetivo que 
pretende alcançar. (P3) 

A atividade pedagógica atualmente se defronta com novos desafios que estão 

postos. Entre eles a superação ou rompimento dos modelos de ensino tradicional 

fortemente arraigados nesta modalidade de ensino. 

No entanto, na fala do professor P3 percebeu-se que esta demanda ascende 

fortemente à busca dos professores por métodos inovadores. 



      83 

 

De acordo com Fernandes (2018), há uma grande necessidade de buscar a 

inovação na prática pedagógica do professor, priorizando os métodos ativos de 

aprendizado, definindo a aprendizagem se baseando em resultados e competências 

e enfatizando aquisição de habilidades e atitudes, bem como o conhecimento. 

Araújo (2016) explica estes conceitos:  

Os métodos e as técnicas significam um ordenamento do ensino, 
implicando recusa a improvisação. Metaforicamente, os métodos e as 
técnicas são bússolas a guiar, teórica e praticamente, o ensino e a 
aprendizagem. Tal como o seu mostrador, expresso pela agulha, que indica 
o norte magnético, os métodos e as técnicas de ensino pautam a direção a 
ser seguida, bem como o processo a ser desenvolvido. (ARAÚJO, 2016, pp. 
26, 27) 

O professor que deseja utilizar a Metodologia Ativa em sua prática 

pedagógica cotidiana necessita ter o domínio das estratégias de ensino em toda a 

sua plenitude, com a compreensão dos objetivos e de como alcançá-los ao utilizar a 

estratégia inadequada. 

Moran (2015) enfatiza que, nas Metodologias Ativas de aprendizagem, o 

aprendizado se dá a partir de problemas e situações reais, já que as Metodologias 

Ativas não se resumem a um conjunto de estratégias de ensino. Elas têm o 

embasamento teórico e filosófico que a sustentam como uma vertente pedagógica 

centrada no aluno e em seu aprendizado, o que estimula sua reflexão e criticidade 

diante das problemáticas que envolvem a área de formação por ele escolhida. 

Assim sendo, a responsabilidade do professor ao optar pelas Metodologias 

Ativas deverá atender a proposta desta, que almeja ser uma metodologia 

libertadora, que estimula a resolução de problemas por meio do pensamento crítico 

e reflexivo do aluno. 

 A professora P4 fala que: 

As Metodologias Ativas de aprendizagem adquirem papel importante nas 
atividades de ensino, uma vez que proporcionam ao aluno oportunidades 
significativas de intervenção na realidade concreta, seja individualmente 
com seus professores ou com os demais alunos. (P4) 

 Percebeu-se, na fala da P4, que, nas Metodologias Ativas, dentro das suas  

inúmeras técnicas, o aluno é levado a fazer uma análise de problemas e tomada de 

decisões, utilizando-se de casos reais, fictícios ou adaptados da realidade, 

possibilitando-o analisá-las em seus diferentes ângulos, e assim  inferir no processo 

de aprendizagem. 
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Berbel (2011) diz que: 

Podemos entender que as Metodologias Ativas se baseiam em formas de 
desenvolver o processo de aprender, utilizando experiências reais ou 
simuladas, visando às condições de solucionar, com sucesso, desafios 
advindos das atividades essenciais da prática social, em diferentes 
contextos. (BERBEL, 2011, p. 29) 

           Nesse ponto, pode-se dizer que a aprendizagem ativa ocorre quando o aluno 

interage com o assunto em estudo – ouvindo, falando, perguntando, discutindo, 

fazendo e ensinando –, sendo estimulado a construir o conhecimento em vez de 

recebê-lo de forma passiva do professor. 

           Assim, pode-se inferir que as Metodologias Ativas colocam o aluno no centro 

do processo ensino-aprendizagem, incitando que este empregue seus 

conhecimentos prévios para dar sentido aos novos conteúdos e para resolver 

problemas. 

4.2 O OLHAR DO ALUNO SOBRE AS METODOLOGIAS ATIVAS 

  4.2.1 Caraterização dos alunos participantes 

    Gráfico 1: Idade dos alunos  

 

 Fonte: Dados da pesquisa 

           Como se pode observar, 64% dos alunos participantes possuem 11 anos. A 

Lei nº 11.274 sancionada em 6 de fevereiro de 2006 ampliou a escolarização 

obrigatória de oito para nove anos e antecipou a entrada, no ensino fundamental I, 

de crianças de seis anos de idade. Isto contribui para a entrada dos alunos com 

menos idade no ensino fundamental II (6ºao 9º ano).  

64%

25%

11%

Idade 

70 alunos   11 anos

19 alunos  12 anos

 10 alunos  mais que 12 anos
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16O Ensino Fundamental tem caráter obrigatório e se traduz como um direito 

público subjetivo de cada um e como dever do Estado e da família na sua oferta a 

todos. Os objetivos dessa etapa de ensino, segundo as Diretrizes Curriculares 

Nacionais, devem assegurar aos estudantes o acesso ao conhecimento e aos 

elementos da cultura imprescindíveis para a vida em sociedade e os benefícios de 

uma formação comum, independentemente da grande diversidade da população 

escolar. 

 Especialmente em relação aos anos finais do Ensino Fundamental, os 

objetivos educacionais estão pautados na compreensão do ambiente natural e 

social, do sistema político, da economia, da tecnologia, das artes, da cultura e dos 

valores em que se fundamenta a sociedade;  no desenvolvimento da capacidade de 

aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a 

formação de atitudes e valores; e nos conhecimentos que constituem os 

componentes curriculares obrigatórios. 

Gráfico 2: Sexo dos alunos participantes da pesquisa 

 

Fonte: dados da pesquisa  

  

           Como se pode observar 72% dos alunos são meninas (65), e 28% são 

meninos (34). 

 
16  Disponível em: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br (Acesso maio de 2021) 

72%

28%

Sexo dos alunos participantes da pesquisa

 65 meninas

34 meninos

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/diretriz_ensino_fundamental.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/diretriz_ensino_fundamental.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/
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4.3 BLOCO II: O OLHAR DO ALUNO SOBRE O PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM 

 

   Quadro 11:  O processo de ensino e a função da escola  

Função da escola Quantidade Percentual 

Reproduzir conteúdos das diversas áreas do 
conhecimento e valores sociais. 

54 54% 

Propiciar o domínio dos conteúdos culturais e 
desenvolvimento de habilidades, valores e 
potencialidades físicas, cognitivas e afetivas. 

41 41% 

Não conheço a função da escola. 04 4% 

Considerou a primeira e a segunda opções. 01 1% 

TOTAL 100 100% 

 Fonte: Dados da Pesquisa  

 

           Aqui se buscou saber dos alunos qual a função social da escola, embora essa 

indagação pareça muito complicada para os alunos do 7º ano do ensino fundamental 

II. No entanto, ao aplicar o questionário, o pesquisador explicitou o que representa e 

a importância de o aluno saber a função social da escola.   

       Pode-se observar que 54% dos alunos afirmaram que a função da escola é 

de reproduzir conteúdos, e 41% dos alunos entenderam que a função da escola vai 

mais além; 4% não conhece; 1% considera que escola atua nas duas funções. 

 Neste sentido, é importante ressaltar que a função educativa da escola 

ultrapassa a função reprodutora de conteúdos das diversas áreas do conhecimento 

e dos valores sociais, e deve primar na eliminação da reconstrução das pré- 

concepções acríticas, formadas pela pressão reprodutora do contexto social, por 

meio de mecanismos e meios de comunicação cada dia mais poderosos e de 

influência mais sutil. 

 Saviani (1985) alerta que, sendo a escola um instrumento de reprodução das 

relações na sociedade capitalista, necessariamente reproduz a dominação e a 

exploração. Porém, é preciso superar essa função, colocando nas mãos dos 

educadores uma arma de luta capaz de permitir-lhes o exercício de um poder real, 

ainda que limitado. 

  Ainda Saviani (1985) enfatiza que a educação é atividade necessária para a 

existência humana, uma vez que as atividades práticas são mediadas por uma gama 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=618#:~:text=A%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20B%C3%A1sica%2C%20a%20partir,anos%20e%20o%20Ensino%20M%C3%A9dio.
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=618#:~:text=A%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20B%C3%A1sica%2C%20a%20partir,anos%20e%20o%20Ensino%20M%C3%A9dio.
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=618#:~:text=A%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20B%C3%A1sica%2C%20a%20partir,anos%20e%20o%20Ensino%20M%C3%A9dio.
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=618#:~:text=A%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20B%C3%A1sica%2C%20a%20partir,anos%20e%20o%20Ensino%20M%C3%A9dio.
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=618#:~:text=A%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20B%C3%A1sica%2C%20a%20partir,anos%20e%20o%20Ensino%20M%C3%A9dio.
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=618#:~:text=A%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20B%C3%A1sica%2C%20a%20partir,anos%20e%20o%20Ensino%20M%C3%A9dio.
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=618#:~:text=A%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20B%C3%A1sica%2C%20a%20partir,anos%20e%20o%20Ensino%20M%C3%A9dio.
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=618#:~:text=A%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20B%C3%A1sica%2C%20a%20partir,anos%20e%20o%20Ensino%20M%C3%A9dio.
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=618#:~:text=A%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20B%C3%A1sica%2C%20a%20partir,anos%20e%20o%20Ensino%20M%C3%A9dio.
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=618#:~:text=A%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20B%C3%A1sica%2C%20a%20partir,anos%20e%20o%20Ensino%20M%C3%A9dio.
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=618#:~:text=A%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20B%C3%A1sica%2C%20a%20partir,anos%20e%20o%20Ensino%20M%C3%A9dio.
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=618#:~:text=A%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20B%C3%A1sica%2C%20a%20partir,anos%20e%20o%20Ensino%20M%C3%A9dio.
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=618#:~:text=A%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20B%C3%A1sica%2C%20a%20partir,anos%20e%20o%20Ensino%20M%C3%A9dio.
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=618#:~:text=A%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20B%C3%A1sica%2C%20a%20partir,anos%20e%20o%20Ensino%20M%C3%A9dio.
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=618#:~:text=A%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20B%C3%A1sica%2C%20a%20partir,anos%20e%20o%20Ensino%20M%C3%A9dio.
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=618#:~:text=A%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20B%C3%A1sica%2C%20a%20partir,anos%20e%20o%20Ensino%20M%C3%A9dio.
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=618#:~:text=A%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20B%C3%A1sica%2C%20a%20partir,anos%20e%20o%20Ensino%20M%C3%A9dio.
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=618#:~:text=A%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20B%C3%A1sica%2C%20a%20partir,anos%20e%20o%20Ensino%20M%C3%A9dio.
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=618#:~:text=A%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20B%C3%A1sica%2C%20a%20partir,anos%20e%20o%20Ensino%20M%C3%A9dio.
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=618#:~:text=A%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20B%C3%A1sica%2C%20a%20partir,anos%20e%20o%20Ensino%20M%C3%A9dio.
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=618#:~:text=A%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20B%C3%A1sica%2C%20a%20partir,anos%20e%20o%20Ensino%20M%C3%A9dio.
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=618#:~:text=A%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20B%C3%A1sica%2C%20a%20partir,anos%20e%20o%20Ensino%20M%C3%A9dio.
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=618#:~:text=A%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20B%C3%A1sica%2C%20a%20partir,anos%20e%20o%20Ensino%20M%C3%A9dio.
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=618#:~:text=A%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20B%C3%A1sica%2C%20a%20partir,anos%20e%20o%20Ensino%20M%C3%A9dio.
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=618#:~:text=A%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20B%C3%A1sica%2C%20a%20partir,anos%20e%20o%20Ensino%20M%C3%A9dio.
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=618#:~:text=A%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20B%C3%A1sica%2C%20a%20partir,anos%20e%20o%20Ensino%20M%C3%A9dio.
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de conhecimentos produzidos pelas gerações anteriores. Diferentemente dos outros 

animais, que agem segundo determinações biológicas e se adaptam à natureza, o 

homem precisa modificar constantemente a natureza para garantir a própria 

subsistência. 

       O homem modifica a natureza por meio do trabalho – forma de agir 

intencionalmente no mundo, visando à concretização de objetivos anteriormente 

definidos. “A educação é motivo de progresso para os sujeitos porque os transforma 

de algum modo, em parte de uma comunidade cultural mais ampla e porque os 

conduz ou os ajuda a ir além de onde estão”. (SACRISTÁN, 2002, p. 95) 

           Assim, a escola, no desempenho de sua função social de formadora de 

sujeitos históricos, precisa ser um espaço de sociabilidade que possibilite a 

construção e a socialização do conhecimento produzido, tendo em vista que esse 

conhecimento não é dado a priori. Trata-se de conhecimento vivo e que se 

caracteriza como processo em construção. 

 Torna-se necessário explicar para o aluno qual a função social da escola, uma 

vez que esses cidadãos, ao saber a função da escola, exercem a sua cidadania no 

que se refere à educação como direito subjetivo de todo cidadão. 

Quadro 12: Referente à importância dos métodos que o professor utiliza em sala de 

aula 

           3- Para você aluno, qual é a importância dos métodos que o (a) 

professor (a) utiliza em suas aulas? 

Importância dos métodos utilizados 
pelo (a) professor (a) 

Quantidade Percentual 

Importante 98                 98% 

Indiferente  –                     – 

Desnecessária 02                  1% 

Não sei para que serve  ––        – 

TOTAL 100                 100% 

  Fonte: Dados da Pesquisa.  

           Aqui, nesse quesito, 98% dos alunos participantes entendem como 

importante o método que o (a) professor (a) usa em suas aulas, e somente 1% o 

considera desnecessário, num universo de 99 alunos. 
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           Diante das respostas dos alunos questionados, a maioria deles entendem 

como importante o método usado nas aulas. Pode-se destacar que as Metodologias 

Ativas possuem alguns vieses de ensino, os quais têm como objetivo principal o 

desenvolvimento do aluno, a partir da sua autonomia na construção do saber, 

transformando-o no principal elemento do desenvolvimento de sua educação. 

           Berbel (2011) afirma que os métodos ativos despertam a curiosidade dos 

alunos ao grau que se inserem na teorização, uma vez que as Metodologias Ativas 

são processos interativos de conhecimento, análise, estudos, pesquisas e decisões 

individuais ou coletivas, com a finalidade de encontrar soluções para um problema. 

          Berbel (2011) ainda enfatiza que: 

Por Metodologia Ativa entendemos todo o processo de organização da 
aprendizagem (estratégias didáticas) cuja centralidade do processo esteja, 
efetivamente, no estudante. Contrariando assim a exclusividade da ação 
intelectual do professor e a representação do livro didático como fontes 
exclusivas do saber na sala de aula. (BERBEL, 2011, p.89) 

            Nesse entendimento, considera-se que as Metodologias Ativas permeiam o 

desenvolvimento dos alunos no processo de aprender a partir da problematização 

como estratégia de ensino e aprendizagem, promovendo seu próprio 

desenvolvimento a partir das experiências vividas, rompendo definitivamente com 

autoritarismo do método tradicional de ensino. 

Portanto, é notório que a metodologia utilizada pelo docente em sala de aula 

pode impulsionar o aluno em seu crescimento pessoal e educacional, pois é a partir 

do desenrolar das atividades que o aluno vai ganhando experiências para construir 

os saberes necessários para a sua vida adulta. 

 No entanto, Anastasiou (2015) afirma que a metodologia é um método ou 

caminho, por meio do qual se chega aos objetivos definidos, referente ao ensinar e 

ao aprender, com vistas à formação de profissionais capazes de atuar dentro de um 

conjunto de diretrizes legais de caráter nacional. 

 A autora também considera  que a  ensinagem – processo de ensino do qual 

decorre necessariamente a aprendizagem, na Metodologia Ativa – é construída pela 

parceria professor e estudante no enfrentamento de cada questão originária dos 

conteúdos e da problematização, realizando a triangulação, tendo em vista  que  o 

saber que o estudante já traz deverá ser traduzida em saber escolar e os dados da 

realidade os quais aqueles saberes se referem. 
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  Gráfico 3: Você sabe o que são Metodologias Ativas? 

 

         Fonte: Dados da pesquisa. 

Por ser um tema novo, o pesquisador explicou e também deu exemplo 

durante a aplicação do questionário.  Os alunos afirmaram que não sabem o que 

são metodologias ativas.  

Embora um grande número de alunos na pesquisa afirmarem que nunca 

ouviram falar em Metodologias Ativa,  a sala de aula  hoje passou a  ser o centro da 

aprendizagem, o que, de certa forma, é uma metodologia ativa por gerar maior 

interação, autonomia na busca e construção do conhecimento, e permite que os 

alunos desenvolvam um pensamento crítico e reflexivo, bem como o trabalho em 

equipe. 

           As Metodologias Ativas devem ser capazes de permitir aos alunos aprender a 

pensar, a correlacionar teoria e prática, a fim de buscar adequar as necessidades da 

sociedade e a resolver os problemas que emergem do cotidiano (BERBEL, 2011).  

           Há de se concordar com esse ponto de vista, uma vez que se deve buscar a 

motivação dos estudantes para que ativem os conhecimentos prévios e, de forma 

crítica, atribuam um novo significado as suas descobertas, favorecendo a solução de 

problemas do cotidiano, bem como o desenvolvimento do aluno. 

           Nessa perspectiva, o aluno assume o papel de sujeito ativo na construção do 

saber, deixando de ser mero receptor de conteúdos e adotando o papel de sujeito 

100%
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responsável por buscar os conhecimentos necessários à resolução de seus 

problemas, com o intuito de atingir os objetivos da aprendizagem. Em contrapartida, 

o docente deve adotar uma postura de coadjuvante, deixando de ser o centro do 

processo de aprendizagem e assumindo o papel de   mediador entre o sujeito e o 

conhecimento. 

 Gráfico 4 :Como são as aulas da disciplina de Matemática?  

    Fonte: Dados da pesquisa. 

64% responderam que não gostam muito das aulas; 25% disseram que não 

gostam, demostrando com essa resposta o desinteresse pelos estudos.  No entanto, 

somente 11% dos alunos do 7º ano afirmaram que gostam. 

Ausubel (1968) afirma que, para que ocorra uma aprendizagem significativa é 

necessário compreender o processo de modificação do conhecimento, que vai além 

do comportamento em sentido externo e observável, e reconhecer a importância dos 

processos mentais para esse desenvolvimento.  

Caso não haja essa relação, a aprendizagem passa a ser mecanizada ou 

repetitiva e o novo assunto se armazena separadamente ou por associação 

arbitrária na estrutura cognitiva. A aprendizagem significativa é que transforma uma 

aula inanimada em uma aula animada. 

Dessa forma, pode-se avaliar que as vivências possibilitadas em sala de 

aula impactam diretamente na a prática cotidiana dos professores de Matemática, o 

que pode levá-los a repensar a prática, ressignificar conceitos, reduzir a resistência 

dos alunos no que se refere à disciplina de Matemática. 

64%

25%

11%
80 alunos  disseram que não
gostam muito

 13 alunos  disseram   que não
gostam

 6 alunos disseram que gostam
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   Este estudo teve como objetivo geral avaliar se o uso de metodologias 

ativas em sala de aula pode contribuir no processo de ensino e aprendizagem de 

Matemática para alunos do 7º ano da Escola Estadual Antônia Coelho de Lucena, na 

cidade de Boa Vista/RR. 

Metodologias ativas, ou métodos ativos, são processos de aprendizagem nos 

quais os alunos participam na construção de seus próprios conhecimentos. 

Fundamentalmente, a metodologia ativa é entendida como um método de instrução 

baseada no comprometimento do aluno com o processo de aprendizagem; no caso 

desta pesquisa a disciplina de Matemática. 

Para a maioria dos alunos do 7º ano, as aulas de Matemática geralmente são 

difíceis. Essa disciplina pode ser representada como “bicho-papão” que dá medo, o 

“bicho feio” que assusta e o “bicho de sete cabeças” que tortura. 

O aluno, que é aquele que construirá os saberes com esse discurso, cria os 

seus sentidos a partir dos sentidos dados à Matemática, ao longo do tempo, 

reforçando que a Matemática é complicada e exige  deles muita atenção, e, por isto, 

é uma  disciplina que não lhe agrada. 

Haverá mudanças quando o (a) professor (a) utilizar em suas aulas práticas 

inovadoras que ultrapasse as metodologias tradicionais. Por ser uma proposta 

diferenciada e inovadora, o trabalho com as metodologias ativas não é uma 

atividade fácil para a maioria dos professores.  

 No entanto, na medida em que uma nova abordagem metodológica é 

implementada, o papel do professor muda, e este, por sua vez, precisa se adequar à 

nova proposta pedagógica, a fim de atingir os objetivos esperados. Considerando 

que, para uma abordagem inovadora, o professor se transforma em um mediador 

entre ele e o aluno e o conhecimento, em uma construção criativa, aberta e 

inovadora. 

 No depoimento dos alunos também chama a atenção os desafios utilizados 

nas metodologias ativas, sendo que alguns consideram os desafios como positivos e 

outros não, onde buscou-se compreender se, na percepção dos alunos, as 
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metodologias ativas se configuram em uma abordagem que favorece a 

aprendizagem, indagando-os sobre alguns aspectos, se eles a conheciam e como o 

professor (a) de Matemática conduz a sua prática docente.   

A maioria dos alunos participantes responderam que as aulas de Matemática 

não são muito animadas. Isto se vincula às práticas pedagógicas utilizadas em sala 

de aula e a necessidade de uma aprendizagem efetivamente significativa, interativa 

e mediada. 

 Finaliza-se afirmando  que a abordagem pedagógica das metodologias ativas 

nas aulas de Matemática no ensino fundamental II,  mais especificamente  no 7º 

ano, representou indubitavelmente um avanço na direção de uma proposta 

inovadora para o ensino da própria Matemática, e é também adequada às 

necessidades educativas a este nível de ensino, como ponto de partida para alguns 

direcionamentos ou redirecionamentos para aqueles professores que buscam tomar 

como prática a abordagem das metodologias ativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANASTASIOU, L; ALVES, L. (orgs). Processos de ensinagem na universidade: 
pressupostos para as estratégias de trabalho docente em aula. 6. ed. Joinville: 
Univille, 2015. 
 
ANDRADE, Cíntia Cristiane de. O ensino da matemática para o cotidiano. 
Monografia (Especialização em Educação: Métodos e Técnicas de Ensino). 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2013. 
 
ARAÚJO, Y. L. F. M. de. Enfoque de CTS no Ensino de Ciências e Biologia / Yzila 
Liziane Farias Maia de Araújo. – São Cristóvão: Universidade Federal de Sergipe, 
CESAD, 2014. 
 
AUSUBEL, D.P.; NOVAK, J.D. e HANESIAN, H. Psicologia educacional. Rio de 
Janeiro, Interamericana,1968. Tradução para português, de Eva Nick et al. 
 
BELEM, Rudiclér Silveira. Percepção do Aluno de Administração Frente 
Estratégias de Aprendizagem Ativa como Inovação ao Modelo Tradicional de 
Ensino. Dissertação de Mestrado. Universidade de Caxias do Sul. Caxias do Sul, 
2019. Disponível em: repositorio.ucs.br (Acesso em 10/10/2020). 
 
BERBEL, N. A. N. As metodologias ativas e a promoção da autonomia de 
estudantes. Semina: Ciências Sociais e Humanas, Londrina, v. 32, n. 1, p. 25-40, 
jan./jun., 2011. 
 
BORGES, Juliana Rosa Alves. Et al. O ensino e aprendizagem da matemática na 
perspectiva de Jerome Bruner, 2020. Disponível em: www.fucamp.edu.br › 
cadernos (Acesso em 20/10/2020). 
 
BRASIL. Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96. Brasil em Ação. 
Brasília, 1996. 
 

_______. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros Curriculares 
Nacionais: Brasília: Ministério da Educação, 1997. 

______. Ministério da Educação e Cultura. Base Nacional Comum Curricular. 
Brasília, DF: MEC, 2017. 

BRUNER, J. O Processo da educação geral. São Paulo, SP: Nacional, 1991. 

______. Uma nova teoria da aprendizagem. Rio de Janeiro: Bloch, 2001. 

CARVALHO, A. M. P. O ensino de ciências e a proposição de sequências de ensino 
investigativas. In: CARVALHO, A. M. P. (org). Ensino de Ciências por 
investigação: condições para implementação em sala de aula. São Paulo: Cengage 
Learning, 2018. 



94 

 

CASTORINA, JOSÉ ANTÔNIO.  "O debate Piaget-Vygotsky: a busca de um critério 
para sua avaliação". In: Piaget-Vygotsky: novas contribuições para o debate. 
São Paulo:  Ática, 1988. 
 
COHEN, L. E MANION, L. Métodos de investigación educativa. Madrid: La                  
Muralla, 2017. 
 
COLL, César, PALACIOS, Jésus e MARCHESI, Alvaro. (Orgs). Desenvolvimento 
Psicológico e educação: Psicologia da Educação. Porto Alegre, Artes Médicas, 
1996.v.2. 

CONTRERAS, José. Autonomia de Professores. São Paulo: Cortez, 2002. 

COSTA, Arlindo. Metodologia da Pesquisa. Mafra (SC): Editora Nosde, 2019. 

CRESWELL, J. W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e              
misto 2a ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 
 
CUNHA, M. I. da. O bom professor e sua prática. São Paulo: Papirus, 2015. 

DANTE, L. R. Tudo é Matemática. São Paulo: Ática, 2013. 

D’AMBROSIO, Ubiratan. Etnomatemática: elo entre as tradições e a 
modernidade. 3.ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016. 

FERNANDES, Catarina Costa. A educação escolar   entre o dito e o feito. Mafra: 
Nitran, 2018 
 
GANDIN, Danilo. Escola e Transformação Social. Petrópolis: Vozes, 6a ed., 2013. 

GARCÍA. Carlos Marcelo. Formação de professores: Para uma Mudança 
Educativa; trad. Isabel Narciso. Porto: Porto, 2018. 
 
GATTI, Bernadete A. O professor e a avaliação em sala de aula. Estudos em 
Avaliação Educacional, São Paulo, n. 27, p. 97-114, jan./jun. 2002. Disponível em: 
<http://www.submit.10envolve.com.br/uploads/ba6dbaf3b94f764ef3bce2a19d1ee9e1
.pdf.>. Acesso em:  março/2021. 

GOETZ, J.P. & LeCOMPTE, M.D. Etnografia Y Diseño Cualitativo en                               
Investigación Educativa. Madrid: Ediciones Morata, 1988. 

GÓMEZ CHACÓN, I. M. Matemática emocional: os afetos na aprendizagem 
matemática. Tradução de Daisy Vaz de Moraes. Porto Alegre, RS: Artmed, 2003. 

LORENZATO, S. Investigação em educação matemática: percursos teóricos e 
metodológicos. Campinas, SP: Autores Associados, 2017. 

LIBÂNEO, José Carlos. Organização e gestão da escola: teoria e prática. 6ª 
edição, São Paulo: Heccus Editora, 2013. 



95 

 

LUNA, S.V. Planejamento de pesquisa: uma introdução. São Paulo: Discurso 
Editorial, 2017. 
 
MANFREDI, S. M. Uma Metodologia ativa para o processo de ensino e 
aprendizagem. São Paulo: Scrituras Editora, 2016. 

MASETTO, Marcos T. Mediação pedagógica e o uso da tecnologia. Campinas, 
SP: Papirus, 2014. 
 

MAZUR, E. Peer Instruction: A Revolução da Aprendizagem Ativa. Tradução: 
Anatólio Laschuk. Porto Alegre: Penso, 2016. 
 
MORAN, José. Mudando a educação com metodologias ativas. In: Coleção Mídias 
Contemporâneas. Convergências Midiáticas, Educação e Cidadania: 
aproximações jovens. Ponta Grossa, v. II, p. 15-33, 2015. 

 
MOREIRA, M.A.; MASINI, E.A.F.S. Aprendizagem significativa: a teoria de David 
Ausubel. São Paulo: Editora Moraes. 1999. 
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: 
Cortez, 2002. 
 
NACARATO, A. M.; MENGALI, B. L. S.; PASSOS, C. L. B. A formação do 
professor que ensina matemática. Belo Horizonte, MG: Autêntica editora, 2017. 
 
NOVAK, J.D. Aprendiendo a aprender. Barcelona: Martínez Roca,1981. Traducción 
al español del original Learning how to learn. 

 
NÓVOA, A. Profissão professor. 2ª ed. Porto: Porto Editora, 1995. 
 
OLIVEIRA, Guilherme Saramago de. (Org.). O Ensino de Matemática: o pensar e 
o fazer. Uberlândia, MG: FUCAMP, 2020. ISBN: 978-65-00-08649-2 (ebook) 
 
PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Diretrizes Curriculares de Biologia 
para o Ensino Médio. Curitiba: SEED, 2008. 

PIAGET, J. Tratado de Lógica e Conocimiento. Buenos Aires: (Editorial Paidos, 

1967), v. 4. 

PIMENTA, Selma Garrido. Saberes pedagógicos e atividade docente. São Paulo: 
Cortez, 2002. 
  
POPPER, Karl Raymond. Conhecimento objetivo: Uma abordagem evolucionária. 
São Paulo: EDUSP, 1975. 
 
POZO, J. I. Aprendizes e mestres: a nova cultura da aprendizagem. Porto Alegre: 
Artmed, 2018. 
 
RATIO STUDIORUM – Organização e plano de estudos da Companhia de Jesus. In: 
Franca, Leonel, S.J. O método pedagógico dos jesuítas. Disponível em: 
www.histedbr.fae.unicamp.br Acesso em 17 de setembro de 2020. 



96 

 

REGO, Teresa Cristina. Vygotsky: uma perspectiva histórico-cultural da 
educação. 5ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. 

RIBEIRO, C. O ensino da história da educação e a produção de sentidos na sala de 
aula. Revista Brasileira de História da Educação, n.6 jul/dez. 2005 (pp. 115-158). 
 
SACRISTÁN, Gimeno; GÓMEZ, Pérez. Compreender e transformar o ensino. 
Trad. Ernani F. Fonseca Rosa. 4. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. 

SANTA CATARINA, Secretaria de Estado da Educação e do Desporto. Proposta 
Curricular de Santa Catarina: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio: 
Temas Multidisciplinares. Florianópolis: COGEN, 1998. 

SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia. São Paulo, Cortez, 1985. 

SCHIMANKO, Claudinei. Novos olhares para o ensino da matemática a partir da 
proposta do pacto nacional pela alfabetização na idade certa (PNAIC). 
Dissertação de Mestrado em Ciências da Educação. Universidade San Lorenzo –
Unisal. San Lorenzo - República del Paraguay – PY, 2016. 
 
SCHNETZLER, R. P. O professor de Ciências: problemas e tendências de sua 
formação. In: PACHECO, R. P.; ARAGÃO, R.M.R. (Org.) Ensino de Ciências: 
fundamentos e abordagens. CAPES/UNIMEP, 2000. 

SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de. Identidade: uma introdução às teorias 
do currículo. 2 ed. Belo Horizonte, Autêntica, 2007. 

 
SILVA, Marisa Rosâni Abreu da. Matemática, discurso e linguagens para a 
educação matemática. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2018. 
 
STEPHANOU, Maria; BASTOS, Maria H. C. História, Memória e História da 
Educação. In: STEPHANOU, Maria; BASTOS, Maria H. C. (Orgs.). Histórias e 
Memórias da Educação no Brasil. Vol. III: Século XX. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005. 

TOBIAS, José Antonio. História da Educação Brasileira. 3ª Ed. São Paulo: 
IBRASA, 1986. 

TRIVIÑOS, Augusto N. S. A Pesquisa qualitativa em educação. São 
Paulo/SP/BRA: Atlas, 1987. 
 

VALENTE, J. A. Blended learning e as mudanças no ensino superior: a proposta da 
sala de aula invertida. Educar em Revista, Edição Esp. n. 4, pp. 79–97, 2014. 
 

VYGOTSKY, L. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1983. 

 

 



97 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

APÊNDICE 1: SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA 

PESQUISA NA UNIDADE DE ENSINO 

Prezada Gestora: 

  Sou Mestrando da Universidad San Lorenzo - UNISAL, localizada na Cidade   

de San Lorenzo - República Del Paraguay. Com o objetivo exclusivo de coletar e 

analisar informações para realização de algumas reflexões e apontamentos que 

farão parte da dissertação de mestrado que ora realizo, solicito vossa autorização 

para realizar a pesquisa na Unidade Escolar sob sua responsabilidade. Esclareço 

que as informações são fundamentais para o aprofundamento e a consolidação das 

pesquisas para o trabalho em curso, e todos serão considerados exclusivamente sob 

o âmbito educacional e tratados sigilosamente, visando-se apenas ao enfoque 

pedagógico que se constitui o cerne da questão, não havendo divulgação pública 

dos dados individuais e particulares coletados. 

    Grato pela colaboração, 

 

 

 

 
________________________________________ 

Messias Cavalcante Inácio 

 

 

  

                                                                 Boa Vista, 10 de maio de 2019. 
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APÊNDICE 2: SOLICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES NA 

PESQUISA 

 

 

Prezados Docentes: 

 Sou Mestrando da Universidad San Lorenzo, UNISAL, localizada na Cidade   

de San Lorenzo - República Del Paraguay, e, com a intenção de aprofundar as 

pesquisas para a realização desta dissertação de mestrado que ora elaboro, solicito 

gentilmente que respondam às questões da entrevista.  

   Grato pela colaboração. 

 

 

                                   ______________________________________ 

Messias Cavalcante Inácio 

 

 

 

 

 

                                                           Boa Vista, 20 de maio de 2019. 
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APÊNDICE 3: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - 

DOCENTES 

 

Por meio deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, eu, 

__________________________________________, aceito participar da pesquisa: As 

Metodologias Ativas no Ensino da Matemática: Diálogos entre uma nova prática 

pedagógica e a percepção dos alunos do 7º ano do ensino fundamental II”, vinculada 

ao Programa de Pós-graduação, Mestrado em Ciências da Educação pela Universidad San 

Lorenzo  - UNISAL,  sob a responsabilidade do mestrando Messias  Cavalcante Inácio, que 

foi orientado pela Profª Drª Catarina Costa Fernandes (e-mail  catarinacosta@terra.com.br), 

Telefone: (45) 3527-2996. Este estudo faz parte da dissertação de mestrado do pesquisador, 

que busca avaliar se o uso de metodologias ativas em sala de aula pode contribuir no 

processo de ensino e aprendizagem da Matemática, para alunos do 7º ano Escola Estadual 

Antônia Coelho de Lucena – Município de Boa Vista /RR. 

Fui esclarecido (a) de que a minha participação é voluntária e se dará por meio de entrevista 

semiestruturada, a qual será gravada, e, após, transcrita. Estou ciente de que não há riscos 

em participar desta pesquisa, bem como terei garantia de acesso aos resultados da mesma, 

os quais contribuirão para produções científicas a serem divulgadas em eventos da área, 

sendo que o meu nome se manterá em sigilo absoluto. Também tenho ciência de que 

poderei fazer qualquer pergunta e desistir de continuar participando, retirando meu 

consentimento em qualquer fase da pesquisa, independente do motivo e sem nenhum 

prejuízo a minha pessoa. Não terei nenhuma despesa e também não receberei nenhuma 

remuneração. Sem mais, o (a) participante declara que foi esclarecido (a) de forma clara e 

detalhada sobre todos os procedimentos, e autoriza sua participação por meio deste 

documento, o qual é emitido em duas vias, ficando uma com o pesquisador e a outra com o 

(a) participante.   

 

                                                                                                           Boa Vista, ___/___/2019. 

 

 

 

 

____________________________ 

 

 

mailto:catarinacosta@terra.com.br
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APÊNDICE 4: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - PAIS 

 

Senhores pais ou responsáveis: 

 

          Venho por meio deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, pedir a 

autorização para que o (a) aluno (a) __________________________________ participe da 

pesquisa vinculada ao Programa de Pós-graduação - Mestrado em Ciências da Educação 

pela Universidad San Lorenzo  - UNISAL,  sob a responsabilidade do mestrando Messias  

Cavalcante Inácio, que foi orientado pela Profª Drª Catarina Costa Fernandes (e-mail  

catarinacosta@terra.com.br),  Telefone: (45) 3527-2996). Este estudo faz parte da 

dissertação de mestrado do pesquisador, e busca avaliar se o uso de metodologias ativas 

em sala de aula pode contribuir no processo de ensino e aprendizagem da Matemática, para 

alunos do 7º ano Escola Estadual Antônia Coelho de Lucena – Município de Boa Vista /RR. 

Desta forma, solicito sua autorização para que o (a) aluno (a) participe desta pesquisa, 

respondendo um breve questionário que será aplicado em sala de aula, na presença da 

professora.  Esta pesquisa não apresenta riscos e não irá identificar nem você e nem ao (à) 

aluno (a), permanecendo os nomes em sigilo absoluto. Se, depois de consentir a 

participação do (a) aluno (a) você desistir que ele (a) continue participando, tem o direito e a 

liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, independente do 

motivo e sem nenhum prejuízo. Não haverá nenhuma despesa nem remuneração, pois 

trata-se de uma participação voluntária, que estará contribuindo para o conhecimento e a 

divulgação científica, a qual terão garantia de acesso aos resultados, se assim desejarem.  

Pelo presente, declaro que fui esclarecido (a) de forma  clara e detalhada sobre todos os 

procedimentos, e autorizo a participação do (a) aluno (a) por meio deste documento, o qual 

é emitido em duas vias, ficando uma com o pesquisador e a outra com o (a) participante.  

          Sem mais, agradeço sua colaboração.  

 

 

 

                                   ____________________________ 

 

                                                                                                      Boa Vista, ___/___/2019. 
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APÊNDICE 5: DECLARAÇÃO DO PESQUISADOR 

Declaro para devidos fins e efeitos que a presente dissertação de mestrado sob o 

título: “As Metodologias Ativas no Ensino da Matemática: Diálogos entre uma  

nova prática pedagógica e a percepção dos alunos do 7º ano do ensino 

fundamental II”, para a obtenção do título de mestre em Ciências da Educação é 

um trabalho original, e todas as minhas citações estão corretamente identificadas. 

Tenho a consciência de que a utilização de elementos alheios não identificados 

constitui uma grave falta ética e disciplinar. Declaro ainda que respeitei todos os 

requisitos dos direitos autorais dos autores citados nesta dissertação. 

 

 

 

_______________________ 

 Messias Cavalcante Inácio 

 

 

 

 

Boa Vista,10 de junho de 2021. 
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APÊNDICE 6: ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

1) Qual é a sua Formação/Titulação? 

2)  Fale um pouco do seu percurso profissional. 

3) O que é ser professor (a) de Matemática na sua concepção, e qual a 

implicação na formação? 

 

4) Atualmente, a grande discussão é sobre as novas metodologias em sala de 

aula. Segundo seu ponto de vista, qual a contribuição das metodologias ativas 

no processo de ensino-aprendizagem? 
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APÊNDICE 7:   QUESTIONÁRIO PARA OS (AS) ALUNOS (AS) 

BLOCO I: CARATERIZAÇÃO DOS (DAS) ALUNOS (AS) PARTICIPANTES 

 

1) Idade dos (das) alunos (as) participantes 

2) Sexo dos (das) alunos participantes 

 

BLOCO II: O OLHAR SOBRE A FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA E O PROCESSO 

DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

3- Como você, aluno (a), identifica a função da escola  

Boa (   )   Mais ou menos (   ) Não sabe  (   ) 

4- Para você, aluno (a) , qual a importância dos métodos que o (a) professor (a) 

utiliza em suas aulas? 

Importante (   )   Não me importo (   )  

5- Você sabe o que são Metodologias Ativas? 

Sim (   )    Não (   ) 

6- Como são as aulas da disciplina de Matemática? 

 Boas e animadas  (   )    Não são boas (   )    Eu não gosto (   ) 

 

 

 

 

 

 
 

 


