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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo compreender em que extensão os professores 

de matemática estão atentos para o potencial de um trabalho pedagógico que leve 

em conta o contexto sócio-geográfico-cultural nos processos de educação escolar. 

Na busca por evidências fundamentada na escuta freireana e na postura 

etnomatemática – uma análise de cunho qualitativo - utilizei as manifestações de 15 

professores e professoras das escolas municipais da região de Perus diante de 

questões previamente preparadas pela pesquisadora. Significados foram atribuídos 

às manifestações desses professores numa trajetória de convergência, ficando 

assim evidente que, por um lado, há pouco ou nenhuma atenção por parte dos 

professores em atribuir valor à atitude de levar em conta os conhecimentos primeiros 

dos educandos. Por outro lado, outras questões - implícitas no trabalho como um 

todo - foram colocadas, mas não suficientemente explícitas ou configuradas em 

termos de conteúdo, para uma possível discussão crítica.  

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: educação matemática; conhecimento prévio; escuta; 

etnomatemática; periferia. 
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ABSTRACT 

 

The present work has as an objective to understand in what extension the 

mathematic’s teachers are attentive for the potential of a pedagogic work that takes 

into account the socio-geographical-cultural context in the processes of school 

education. Searching for evidences based in the freirean listening  and in the 

etnomathematics posture  - an analysis of qualitative nature - I used the answers of 

15 teachers of mathematics from the schools of the municipal district of Perus based 

on questions previously prepared by the researcher. Meanings were attributed to the 

manifestations/answers of those teachers in a path of convergence, and was evident 

that, on the one side, there is little or no attention from the part of the teachers in 

attribute value to the attitude of take into account the previous student knowledge. 

On the other hand, other questions - implicit in the work as a whole – were included, 

but no sufficiently explicit or set in terms of content, for a possible critical discussion. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: mathematical education; previous student knowledge; listening; 

etnomathematics; Suburb. 
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APRESENTAÇÃO  

O que aqui está sendo intitulado apresentação não se refere, como em alguns 

trabalhos, à apresentação da estrutura do trabalho como um todo, mas uma reflexão 

sobre o movimento  da pesquisadora, uma trajetória da aluna à professora de 

matemática – desejos, escolhas e concepções – um processo que é, na verdade, o 

começo do começo da motivação para esta pesquisa. 

Já há muito tempo a matemática ensinada nas escolas provocava, aos alunos 

que deviam aprendê-la, intensas e pouco matizadas reações que variavam do amor, 

ao ódio pela disciplina; do sentimento de genialidade, ao de burrice1; do afinco e 

esmero dedicados às tarefas, ao profundo descaso e descuido. Talvez por isso, para 

alguns, a matemática ainda exerça certo fascínio; enquanto para outros, a visão é de 

aversão e temor.   

Em minhas lembranças, a relação que tive com a matemática escolar esteve 

sempre mais próxima do fascínio que da aversão e temor. Desde os primeiros anos 

de escolarização no antigo primário até as séries finais do ginásio2 na rede pública 

de São Paulo, tive um desempenho nas tarefas, trabalhos e provas que denotavam 

um grau de facilidade na aprendizagem dos conteúdos matemáticos. Era tida, por 

professores e colegas, como uma das melhores alunas da sala e, por essa razão, 

algumas vezes era escolhida para representar a escola em atividades externas, tais 

como as fases regional e final de uma Olimpíada Estadual de Matemática e o café 

da manhã no palácio com o então governador do Estado, Orestes Quércia. 

Certamente, essas realizações eram fonte de boas e diferentes sensações: para 

mim, de capacidade; para a família, de orgulho pelo meu desempenho e, para os 

meus professores, de sensação de dever cumprido. 

Cabe aqui ressaltar que a formação que tive desde criança, pela tradição 

católica de minha família, foi marcada pela busca da verdade, da certeza absoluta. A 

confluência entre os princípios da formação familiar e as regras e a exatidão da 

matemática escolar faziam todo sentido para mim. Embora ao final da oitava série 

                                            

1 Não compactuo com o uso desse termo.  
2 Atualmente, na rede pública de São Paulo, estes níveis de ensino são denominados Ensino 
Fundamental I e II, respectivamente.  
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tivesse recebido um alerta de uma professora (de matemática) de que “a vida não 

era exata como a matemática”, ainda assim terminei o ginásio com essa certeza.  

Naquele período, contudo, havia muitos alunos para os quais a matemática 

representava um mundo estranho, difícil de ser aprendido e sinônimo de medo pela 

ameaça da retenção, entre outros. Com muita freqüência eu ajudava meus colegas 

nas lições, nos trabalhos e no estudo para as provas; enfim, ajudava a traduzir um 

pouco daquele mundo estranho. Experimentei, nesse movimento, a satisfação pela 

compreensão e a possibilidade de ajudar alguém a também compreender. Senti o 

desejo de ‘ensinar’ (matemática) e penso que nascia ali a educadora Keli Mota 

Bezerra.   

A partir disso, sem muita busca e nem crises de escolha, apenas com muito 

desejo de ser professora, circunstâncias de vida foram me levando aos passos 

seguintes. Terminado o ginásio, soube que numa escola de segundo grau próxima 

havia um curso de magistério integral recém-criado. Passei pela prova de seleção e 

me matriculei no Curso Específico de Formação e Aperfeiçoamento ao Magistério3 

(Cefam), numa escola pública chamada Escola Estadual de Segundo Grau 

Professor Ayres de Moura, mais conhecida como Gepam4, num período peculiar de 

sua história. Ali fomos orientados/formados por professores, em geral, críticos e 

compromissados não só com o conhecimento que teríamos que construir para 

subsidiar nossa futura prática docente, mas também com nossa formação humana, 

cidadã. Nesse sentido, vivemos experiências ímpares no que diz respeito à 

participação e gestão democrática em uma escola que, entre outras, vale destacar: 

as reuniões regulares entre direção, coordenação, docentes e representantes 

discentes para tratar das questões administrativo-organizacionais e pedagógicas dos 

cursos; as assembléias gerais de alunos; a participação dos discentes nas reuniões 

de Conselho nas quais se tratava do desempenho das turmas; a criação do grêmio 

estudantil; a organização de festas e de eventos culturais.  

                                            

3 Curso que habilitava a lecionar na Educação Infantil e na Primária, equivalia ao antigo Inciso, atual 
Ensino Médio, porém era realizado em período integral, por quatro anos, e os alunos contavam com 
uma ajuda de custo do Governo do Estado, no valor de um salário mínimo. 
4 O Gepam oferecia os cursos Inciso, Magistério e Cefam. Era assim chamado, pois foi criado sob o 
nome de Ginásio Estadual Prof. Ayres de Moura. Atualmente é chamada Escola Estadual de Primeiro 
e Segundo Graus Professor Ayres de Moura. 
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Concomitantemente a esse processo, minhas opções na Igreja Católica 

voltaram-se para a Pastoral da Juventude5, cujo trabalho - caracterizado pela ação 

protagonista dos jovens – fundamenta-se nos princípios da Teologia da Libertação6 

e tem como foco de atenção, a partir da fé cristã, o desenvolvimento de um processo 

de formação integral de líderes que atuem na sociedade de modo 

blibertador/transformador e que estejam comprometidos com a causa dos pobres e 

marginalizados. Este envolvimento merece destaque, pois, embora não acadêmico, 

ocorreu paralelo à experiência vivida no Cefam e ajudou a provocar profundas 

transformações nas concepções de mundo, de ser humano e também de educação 

até então arraigadas em mim, numa perspectiva sócio-político-cultural mais 

transformadora.  

No último ano de Cefam, minha meta era fazer um ano de cursinho após a 

conclusão do magistério e prestar o vestibular da Fuvest para estudar matemática na 

USP. Sem a intenção de ingressar imediatamente na graduação (matemática) fui 

treineira na Fuvest e fiquei dois pontos abaixo da nota de corte para o curso de 

matemática – o que não era nada ruim, em se tratando de uma aluna que vinha de 

um curso de magistério em escola pública, e que muitos diziam ter fracas bases para 

o ingresso na Universidade de São Paulo.  

Meus passos não foram guiados pelos meus planos. Ao concluir o Cefam, por 

influência de uma amiga, fui cursar Licenciatura em Ciências e Matemática nas 

Faculdades Integradas Hebraico-Brasileiras Renascença (FIHB Renascença) ao 

mesmo tempo que trabalhava como professora de Educação Infantil e como 

professora de matemática e ciências em duas escolas particulares. Por se tratar de 

uma faculdade hebraica e de um curso noturno, o grupo de alunos, de algum modo, 

era diferenciado – em sua maioria eram mais velhos, adventistas e trabalhavam em 

outras áreas que não a educação – tornando os debates e as discussões, em sala 

de aula, mais fecundos e, por conseguinte, favorecendo um processo de formação 

                                            

5 A Pastoral da Juventude surgiu com força nos países católicos pobres e subdesenvolvidos, apesar 
de, atualmente, ser parte da igreja no cenário mundial. Surgiu no Estado de São Paulo na década de 
1970 e, em nível nacional, possui 20 anos de história orgânica. Pautada no método Ver-Julgar-Agir-
Rever-Celebrar (que teve origem na Ação Católica) proporciona uma compreensão crítica da 
realidade e impulsiona para uma ação transformadora.  
6 A Teologia da Libertação nasceu na América Latina e Caribe entre as décadas de 1960 e 1970 e é 
considerada uma importante e controversa corrente teológica da Igreja Católica, por dar ênfase à 
condição social humana.   
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mais amadurecido, mais compromissado. Um exemplo marcante está nas palavras 

da Professora Maria de Fátima, da área de metodologia de ensino de matemática – 

que, na época, também era diretora de uma escola da rede pública municipal de São 

Paulo – e que, em suas primeiras aulas, falava sobre os princípios que deveriam 

orientar a prática escolar: dizia ela que “a escola deveria estar sempre na contramão 

da sociedade, por exemplo, se a sociedade é autoritária a escola deveria ser 

libertadora, se a sociedade é libertina a escola deveria ser disciplinadora”. 

No último ano de graduação (1999), prestei o concurso público para professor 

da Prefeitura de São Paulo com intenção de conhecer este tipo de processo para, 

depois, então, preparar-me melhor e tentar de fato um cargo público. Mais uma vez, 

os planos não guiaram meus passos! Fui aprovada, e no ano seguinte ingressava na 

rede municipal como professora titular de matemática em uma escola da Vila 

Brasilândia, um bairro na periferia da região norte da cidade de São Paulo. Não me 

graduei na Universidade de São Paulo, conforme tinha planejado, porém o ingresso 

na faculdade antecipou o início da carreira no magistério público e o início de um 

processo (detalhado adiante neste texto) que se encaminhou para a participação no 

GEPEm, para a formação continuada em Perus e, finalmente, para os rumos desta 

pesquisa. 
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CAPÍTULO 1. O ENSINO E O PROFESSOR: POR UM OUTRO ENFOQUE 

As discussões em torno da relação entre o professor de matemática e o 

conhecimento do aluno da periferia, a que se propõe esta pesquisa, serão 

antecedidas por uma referência ao contexto sociopolítico no qual naturalmente se 

insere: o sistema escolar público brasileiro. Por isso, apresentamos aqui, em 

destaque, um rol7 de manchetes que tem como intenção provocar o caminho da 

indagação na direção de tal contexto.     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

7 As manchetes que compõem este rol foram coletadas pela pesquisadora. 
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Do meu ponto de vista, mesmo reconhecendo os vieses ideológicos e os 

interesses de que os veículos de comunicação são portadores - visto que têm como 

finalidade informar a sociedade sobre seu cotidiano, anunciar o que está por vir e de 

algum modo formar e ampliar opiniões –, acredito que uma rápida leitura dessas 

manchetes possa fornecer uma imagem do panorama educacional no Brasil que se 

reflete em um cenário menos amplo, porém não menos complexo: o cenário da sala 

de aula. Pelo que grande parte das manchetes citadas anuncia/denuncia, o cenário 

parece controverso e insatisfatório e provoca uma série de indagações - ora de 

natureza administrativo-organizacional, ora filosófico-político-pedagógica - em torno 

do sistema de ensino brasileiro e, de modo particular, da escola pública e da 

“qualidade” do ensino que pratica. Surgem, naturalmente, diante deste cenário, 

algumas questões a serem consideradas na configuração do panorama proposto. 

A que se deve a baixa “qualidade” do Ensino Fundamental apontada pelas 

avaliações externas? E a crise do Ensino Médio? É possível identificar alguns pontos 

mais bem configurados como causa desta crise? A baixa remuneração salarial dos 

professores seria um deles? Ou ainda a situação socioeconômica em que vivem as 

famílias desses estudantes? 

Se a escola tivesse autonomia para definir um currículo próprio, isso refletiria 

em uma melhor qualidade do ensino? Que encaminhamentos poderiam provocar 

transformações neste quadro atual? Haveria um modelo de escola que resolveria o 

problema da baixa “qualidade” do ensino? A que “qualidade” insistentemente se 

referem os que falam de educação e do sistema escolar? 

Por que a violência adentra os portões das escolas? Seria um mero reflexo da 

situação em que se encontram as comunidades do seu entorno? A vigilância é um 

bom mecanismo para transformação desse cenário nas escolas? A violência nas 

escolas afeta o desempenho dos alunos? 

A remuneração salarial dos docentes interfere ou não na “qualidade” do 

ensino que se pratica nas escolas? Aumento salarial para todos ou bonificações e 

prêmios para alguns, por desempenho?  

Avaliações internacionais, nacionais, estaduais, municipais, avaliação X, 

avaliação Y, avaliação Z. O que podem revelar essas avaliações externas aplicadas 

aos sistemas escolares? Quantas e quais avaliações deverão ser aplicadas para a 
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construção de indicadores que orientem as mudanças necessárias para um ensino 

de melhor “qualidade”?  

Avaliar os professores implicaria mudança nas práticas pedagógicas 

escolares? Que tipo de formação continuada dos docentes promoveria mudanças de 

tais práticas? Como deveriam ser os cursos que formam professores para garantir 

práticas pedagógicas de “qualidade”? 

Há algumas décadas, a reprovação de alunos em larga escala era sinal da  

“boa qualidade” do ensino? Atualmente, a aprovação em massa é sinal dessa “boa 

qualidade”?  

Os projetos de aceleração e recuperação dos conteúdos fora do período letivo 

corrigem as distorções causadas pela falta de “qualidade” no ensino? Que planos 

governamentais poderiam reduzir as taxas de reprovação? Eles significariam a 

melhoria da “qualidade” de ensino?  

Naturalmente, buscar respostas a tantas indagações não é uma preocupação 

central desta pesquisa. Elas possivelmente ficarão sem respostas no decorrer deste 

trabalho, bem como outras que também possam ter surgido ao leitor neste caminho. 

De todo modo, percorrer este caminho de indagações pode acentuar a percepção de 

um cenário educacional controverso e insatisfatório, em termos do que se passa no 

interior do sistema escolar público brasileiro.  

De fato, nos últimos anos tem sido possível perceber uma insatisfação cada 

vez maior e recorrente com relação ao papel do ensino público e aos resultados do 

processo de ensino e aprendizagem, tanto por parte dos sujeitos dos processos 

escolares - profissionais da educação, pais e alunos - quanto de outras esferas 

componentes do sistema, porém exteriores à cotidianidade vivida nas escolas.  

Tal insatisfação com a qualidade do ensino é apontada por Tedesco (2007) 

como um fenômeno mundial - muitos países, ricos ou pobres, estão descontentes 

com a qualidade do ensino que praticam. O autor apresenta como exemplo o caso 

da Finlândia que, embora seja um país que ocupe, desde 2000, as primeiras 

colocações no ranking mundial das avaliações internacionais de matemática e 
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ciência do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa)8, vem 

questionando a qualidade do próprio ensino pelo fato de não haver mudanças 

significativas em seus indicadores, ao longo de um período de avaliações 

sistemáticas (informação verbal) 9.  

O Brasil, nessas avaliações, tem ocupado as últimas posições do ranking10. 

Em 2006, por exemplo, ficou à frente apenas de países como Tunísia, Catar e 

Quirziquistão (Pisa, 2006). Tais posições, largamente inferiores às da Finlândia 

nesse ranking, revelam que os resultados dos processos de ensino, de algum modo, 

não estão satisfatórios.Acredito que esses resultados tenham sido percebidos 

também como insatisfatórios por diversos setores sociais, constituintes ou não dos 

sistemas de ensino.  

Freqüentemente, inúmeras medidas administrativo-pedagógicas são 

aplicadas pelos órgãos responsáveis pela educação em suas redes de ensino, nas 

esferas federal, estadual e municipal – ministério, secretarias estaduais, municipais e 

diretorias de educação – diante de resultados como os do Pisa e das próprias 

avaliações que aplicam para “medir” a qualidade do ensino praticado em suas 

escolas.  

Nesse sentido, de modo particular, fazemos alusão a duas medidas tomadas 

na gestão 2005-2008 pela administração da cidade de São Paulo, diante dos baixos 

resultados obtidos por suas escolas em avaliações como a ANRESC11, mais 

conhecida por Prova Brasil, e na Prova São Paulo. Uma delas foi a criação do 

Programa Ler e Escrever, que engloba três projetos, a saber: “Toda Força ao 1º ano 

do Ciclo I” (TOF), “Projeto Intensivo no Ciclo I” (PIC), “Ler e escrever em todas as 

áreas no Ciclo II”. A outra se refere à elaboração de um guia contendo a 

                                            

8 O Pisa avaliou, em 2000, 43 países; em 2003, 41; e, em 2006, 57 países. A classificação da 
Finlândia, respectivamente nesses anos, nas avaliações das competências de Matemática foi 6º, 2º e 
2º; de Ciências foi 4º, 1º e 1º e de Leitura foi 1º, 1º e 2º.  
9 Informação fornecida por Juan Carlos Tedesco no Ciclo de Debates sobre “A qualidade da 
Educação Básica: as multideterminações da qualidade” realizada pela FE-USP e IEA no dia 22/06/07. 
10 O Pisa avaliou em 2000, 43 países; em 2003, 41; e, em 2006, 57 países. A classificação do Brasil, 
respectivamente nesses anos, nas avaliações das competências de Matemática foi 42º, 41º e 54º; de 
Ciências foi 42º, 40º e 52º e de Leitura foi 39º, 38º e 49º. 
11 ANRESC – Avaliação Nacional do Rendimento Escolar é uma das avaliações que compõe o Saeb. 
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determinação das expectativas de aprendizagem e orientações didáticas para todas 

as áreas do conhecimento em cada ano dos ciclos I e II do Ensino Fundamental.  

Tais medidas, entre outras, indicam a insatisfação dos órgãos responsáveis e 

uma tentativa de solução diante dos resultados das avaliações. Entretanto, não 

revelam a existência de um esforço para, em conjunto com os demais sujeitos do 

processo educacional, buscar a compreensão das causas dos baixos índices e 

planejar - em termos de propostas de ações que possam levar a transformações 

necessárias - a superação das mesmas.  

Na verdade, o que parece existir, em algumas dessas esferas, é uma busca 

pelos “culpados” pelo mau êxito. Por exemplo, se algum indicador se mostra 

especialmente negativo nas redes estadual e municipal de ensino em São Paulo, a 

busca pelos “responsáveis pelo fracasso” vai “descendo” na hierarquia da rede até 

que, inevitavelmente, chega ao professor. Algumas manchetes elencadas no rol do 

início deste capítulo sugerem que o professor é o responsável pelo insatisfatório 

desempenho escolar, tais como: Salário não melhora ensino, diz secretário de 

educação de SP, MEC exigirá que professor seja avaliado, 47% por cento dos 

professores até 4ª série não têm diploma universitário.  

A idéia presente é que se o aluno não aprendeu é porque ele, o professor, 

não ensinou o que e como deveria ter ensinado, ou não usou os recursos 

adequados, ou não tem domínio sobre a sala, ou não se “recicla”12 satisfatoriamente, 

ou não é compromissado o suficiente, ou, ainda, todos os argumentos em conjunto.  

De fato, cabe ao professor e à escola a condução dos processos de ensino e 

aprendizagem que ocorrem nas salas de aula. Como conhecido, “zelar pela 

aprendizagem dos alunos” é uma das atribuições determinadas ao professor pela 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, 1996). Embora a 

promulgação da LDB tenha sido posterior ao Estatuto do Magistério Público 

Municipal de São Paulo, esta diretriz nacional está presente em seu texto. No 

referido Estatuto, dentre 15 incisos que constituem os deveres de todos os 

                                            

12 O termo ‘reciclar’ não nos parece adequado para tratar do desenvolvimento profissional docente, 
porém foi mantido no texto pois é freqüentemente utilizado nas esferas da administração educacional 
como referência à necessidade de atualização do professor. A gestão 2005-2008 na rede municipal 
de educação de São Paulo, por exemplo, convocou os professores das escolas com baixo 
desempenho na ANRESC daquele período para cursos de reciclagem.  
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profissionais do ensino, destaco quatro que, acredito, sejam especialmente 

relacionados à função docente e ratificam o papel, acima mencionado, atribuído ao 

professor: 

 [...] III - empenhar-se em prol do desenvolvimento do aluno, 
utilizando processos que acompanhem o progresso científico da 
educação; [...] IX – respeitar o aluno como sujeito do processo 
educativo e comprometer-se com a eficiência de seu aprendizado; 
[...] XIII -considerar os princípios psicopedagógicos, a realidade 
socioeconômica da clientela escolar, as diretrizes da Política 
Educacional na escola e utilização de materiais, procedimentos 
didáticos e instrumentos de avaliação do processo ensino-
aprendizagem; [...] XV - participar do processo de planejamento, 
execução e avaliação das atividades escolares (Lei 11.229, 1992).     

 

Entretanto, colocada deste modo, a questão do fracasso escolar parece ter 

raízes apenas na qualidade da atuação do professor, cuja identidade profissional 

vem sofrendo profundas transformações ao longo do tempo. Para Nóvoa (2003, 

p.26), a identidade do professor, outrora detentora das chaves da mobilidade social 

e do prestígio do saber, no presente é fortemente marcada pela ilusão de que suas 

tarefas docentes podem ser desempenhadas por qualquer um. Nesse contexto de 

fracasso escolar, o autor afirma que “os professores estão na mira de todos os 

discursos” e, dado a fragilidade identitária que possuem hoje, “são o alvo mais fácil a 

abater.”   

Discursos esses que sutilmente omitem a responsabilidade do Estado no que 

diz respeito à formação dos profissionais que, no caso da educação matemática, é 

destacado por Domite (2004, p. 33) ao afirmar que: 

Vários modelos têm sido propostos para a formação de professores, 
entre os quais alguns bem pouco voltados para a formação do 
professor/a enquanto sujeito social de suas ações e, por isso mais do 
tipo transmissivo/impositivo.  

 

O fracasso escolar tem sido fruto de um conjunto de fatores de diversas 

naturezas. Desse modo, não pode ser somente do professor a tarefa de confrontar 

todos os desafios/aspectos que envolvem a educação escolar; e não parece existir, 

tanto por parte das esferas do sistema educacional, quanto de outros setores 

sociais, um questionamento acerca das condições objetivas para que essas tarefas 
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se dêem de forma mais contundente. Em geral, é em torno deste aspecto que os 

professores sustentam suas justificativas do fracasso escolar.   

Em nível mundial, algumas tentativas vêm sendo empreendidas na direção da 

melhoria da qualidade da educação. Alguns insumos da educação, tais como a infra-

estrutura predial, os salários, os recursos tecnológicos e materiais, segundo Tedesco 

(2007), foram alvos de grandes investimentos financeiros durante as reformas 

educacionais pelas quais passaram a França e o Chile na última década. Foram 

melhorados os salários dos professores, as condições estruturais dos prédios 

escolares; criaram-se laboratórios com redes de computadores; proveram-se as 

escolas com diversos materiais e recursos pedagógicos; porém, os resultados das 

avaliações internacionais realizadas não apresentaram variações significativas ao 

longo dos últimos 15 anos. O autor afirma também que, neste mesmo período, 

avaliações internas dos dois países mostraram que a diferença entre o desempenho 

dos alunos ricos e dos alunos pobres continuou a mesma, não refletindo mudanças 

no processo de exclusão social. (informação verbal) 13. 

O sistema escolar no Brasil, embora já tenha passado por algumas reformas 

educacionais, ainda não foi objeto - de modo planejado, integrado e sistêmico - de 

um investimento vultuoso como o que se deu durante as reformas na França e no 

Chile. Podemos identificar algumas iniciativas difusas e pontuais - ora de municípios, 

ora de estados - como por exemplo, a criação do Plano de Carreira do Magistério 

Municipal em São Paulo, na gestão da prefeita Luiza Erundina; a implantação dos 

Sieps no Rio de Janeiro; a criação dos CEUs em São Paulo. Em geral, tais 

iniciativas/propostas não se sustentam pois estão atreladas à gestão de um 

determinado partido/grupo político. 

Para Tedesco (2007), a análise das conseqüências das reformas 

educacionais da França e do Chile indica que os insumos têm grande importância 

para efetivação das práticas educativas, porém não se constituem nos fatores 

determinantes da qualidade de ensino num país (informação verbal)14. Analisando 

                                            

13 Informação fornecida por Juan Carlos Tedesco no Ciclo de Debates sobre “A qualidade da 
Educação Básica: as multideterminações da qualidade”, realizada pela FE-USP e IEA no 
dia 22/06/07. 
14 Ibidem. 



        23 

as políticas educacionais adotadas exclusivamente no contexto da América Latina, 

Torres (2006, p. 53) alerta-nos que 

Já estamos há mais de trinta anos trabalhando o tema da 
qualidade, seguimos investigando essa questão, porém não 
avançamos nem na teoria nem na prática: em nenhum país da 
América Latina há avanços significativos e sustentáveis na 
aprendizagem. Geralmente se considera a qualidade de 
maneira muito reduzida, como sinônimo de rendimento 
escolar.15 

 

Tal alerta parece indicar que ainda faltam elementos a serem considerados 

quando se buscam soluções para a problemática da qualidade da educação. Nessa 

direção, Tedesco (2007) aponta que existe algo - além dos insumos educacionais – 

que precisa ser refletido e manejado em termos de política educacional: a “caixa 

preta” da educação, fazendo referência ao que se passa no interior da sala de aula, 

mais especificamente, ao que diz respeito à relação professor-aluno (informação 

verbal)16.    

De outro modo, Torres (2006, p. 53) chama a atenção para a mesma questão: 

Se utilizamos a figura de um automóvel, há uma mudança cada 
vez maior na carroceria e não no motor; muda-se o periférico – 
os meios, antes no texto escolar, agora nos computadores -, 
porém não há mudança no ‘motor’ que é o professor.   

 

Assim, no que concerne à busca de alternativas para a melhoria do ensino, 

parece haver um movimento - cada vez mais e mais intenso - de que as pré-

ocupações/reflexões se voltem ao lugar que o professor ocupa no cenário 

educacional, à relação que estabelece com o aluno, ao emaranhado de situações 

que ocorrem no interior da sala de aula; enfim, um movimento em que não caiba 

apenas ao professor, de modo isolado, a tarefa de confrontar todos os 

desafios/aspectos que envolvem a educação escolar. 

                                            

15 Tradução livre. 
16 Informação fornecida por Juan Carlos Tedesco no Ciclo de Debates sobre “A qualidade da 
Educação Básica: as multideterminações da qualidade”, realizada pela FE-USP e IEA no 
dia 22/06/07. 
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No bojo desse movimento, inserem-se as atenções desta pesquisa, cujos 

contornos serão delineados no próximo capítulo. Em outras palavras, nossas pré-

ocupações estão particularmente voltadas às reflexões do professor de matemática 

no emaranhado das situações que se estabelecem na sala de aula, especialmente 

aquelas que se relacionam com o conhecimento do aluno. 
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CAPITULO 2.  A PESQUISA: UM PLANO EM PERSPECTIVA 

Neste capítulo desenvolvi uma apresentação reflexiva do meu plano de 

pesquisa, organizada em termos das partes que, em geral, constituem um trabalho 

acadêmico educacional efetivo.  

A minha trajetória profissional revelando, de algum modo, as raízes do 

problema da pesquisa, os aspectos que justificaram a pertinência desta pesquisa no 

campo educacional, assim como os objetivos que tentei atingir e o caminho 

metodológico escolhido para realizá-la foram propósitos dessa etapa neste trabalho 

de investigação. 

 

2.1 - Algumas raízes 

Apresentar alguns aspectos mobilizadores da realização desta pesquisa 

educacional, em termos de uma justificativa mais geral do trabalho, foi aqui uma 

preocupação: a de destacar a transformação da pesquisadora diante das evidências 

do entrelaçamento entre desenvolvimento profissional e movimento de formação 

continuada. 

  

2.1.1 – Eu, professora de matemática: desafios da prática  

Meu ingresso, em 1999, como professora de matemática titular na Rede 

Municipal de Ensino deu-se numa escola da Vila Brasilândia – distrito da região 

noroeste da cidade de São Paulo – e determinou o início da minha experiência 

profissional na rede pública.  

Aquele momento foi marcado por vivências difíceis, próprias de situações 

como aquela em que se deu o meu chamado pelo concurso público: quase ao final 

do ano letivo e assumindo uma vaga ocupada por um professor que, embora não 

fosse efetivo, era morador da região e há muito tempo trabalhava na escola - fato 

que foi entendido pelos alunos como uma invasão de alguém que lhes estava 

“tirando” o professor querido. 

 A escola em questão estava situada em uma região da Vila Brasilândia, cujo 

relevo, fortemente acidentado, constituía-se numa espécie de pequeno vale cortado 
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por ruelas estreitas, o que dificultava o acesso pelo transporte público, que não 

chegava até o local, restringindo seu alcance às ruas que se situavam mais ao alto 

dos morros. As condições de vida daqueles alunos pareciam estar muito longe das 

mínimas necessárias para uma sobrevivência digna e, embora fosse possível 

perceber um esforço da equipe gestora, a escola refletia tal estado de exclusão, a 

começar pelo estado de conservação do prédio: paredes pichadas e com algumas 

marcas de tiro, vidros quebrados, carteiras sujas, entre outros problemas. 

Estava eu ali, diante do desafio de “ensinar matemática” àqueles meninos e 

meninas que viviam em um contexto sócio-geográfico fortemente excludente. Nessa 

pequena convivência - pouco mais de dois meses – coloquei-me em questionamento 

em torno, tanto do papel da escola pública naquela região, quanto do significado de 

“aprender matemática”, para aqueles alunos.  

No ano seguinte, pelo processo de remoção, fui trabalhar em outra escola, 

numa região do Jaraguá, conhecida por seus moradores como Morro da Pinga, cujo 

contexto sócio-econômico era bastante semelhante ao da região da Brasilândia. No 

entanto, havia uma evidente diferença quanto ao estado de conservação do prédio 

escolar, que revelava certa proximidade entre as comunidades escolar e local. Fixei 

lotação nessa escola e pude constatar, ao longo dos últimos anos, que, mesmo 

sendo o contexto sócio-geográfico fortemente excludente, tal relação, de algum 

modo, constituía-se num diferencial no processo de escolarização.   

Durante essa vivência, mais longa e com raízes mais profundas, outros tantos 

questionamentos me foram surgindo, assim colocados em forma de perguntas: 

Como “ensinar matemática” de modo a garantir uma aprendizagem significativa? 

Todos os conteúdos elencados pelo “livro didático” fariam sentido diante das 

dificuldades e demandas daqueles alunos? Quais seriam as necessidades, em 

termos de aprendizagem, daqueles alunos? Como lidar com os tempos diferentes de 

aprendizagem em salas de aula com muitos alunos? Qual a finalidade da escola 

pública em regiões de periferia como essas? O que significaria “estar na escola” 

para esses alunos? De que modo a ausência ou a participação das famílias 

interferiam nos processos de aprendizagem das crianças e adolescentes? 

De fato, o dia-a-dia da sala de aula na periferia de São Paulo foi se 

constituindo em inúmeros desafios. Alguns mais relacionados às estratégias e aos 
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conteúdos matemáticos que deveriam ser ensinados e tantos outros que diziam 

respeito a questões de dimensões muito mais amplas que o ensino de matemática 

em si. Diziam respeito à forma como aqueles alunos se situavam na família e na 

sociedade de um modo geral; diziam respeito à situação de exclusão social que 

sofriam; diziam respeito ao papel do estado naquela região. 

Esses inúmeros questionamentos e reflexões foram me mobilizando cada vez 

mais como educadora e, com o olhar mais e mais sensível e atento, iniciei um 

processo de busca por respostas por meio da participação em cursos, encontros, 

seminários, palestras, congressos e grupo de estudos que ajudassem a refletir sobre 

a prática docente diante desses desafios.  

 Nesse movimento de reflexão sobre a minha prática e a continuidade da 

minha formação tive contato com discussões e teorizações que relacionavam a 

matemática à cultura e à sociedade, as quais foram dando novo sentido à minha 

prática educativa em escolas como as citadas, na periferia da cidade. Vale aqui 

destacar as idéias que discutem o conhecimento matemático como conhecimento 

sócio-histórico-culturalmente construído e determinante da realidade objetiva que se 

impõe aos diferentes grupos e, portanto, revelam as relações de poder e dominação, 

implícitas no ensino desta disciplina. Como afirma D’Ambrosio: 

[...] a análise de componentes ideológicos no pensamento 
matemático revela uma forte ligação com um certo modelo 
socioeconômico. Isso se equipara com os componentes ideológicos 
da educação em geral. [...] Juntamente com algumas práticas 
eminentemente conservadoras, como a medicina – ao lidar com 
normalidade – e o direito – lutando pela hierarquia de poder -, a 
matemática se posiciona como uma promotora de um certo modelo 
de poder através do conhecimento. (D’AMBROSIO, 1990) 

 

2.1.2 – Formação continuada de professores em Perus: breve relato  

Nos anos de 2003 e 2004, tive a oportunidade de trabalhar com a equipe de 

orientação pedagógica da hoje extinta Coordenadoria de Educação da Subprefeitura 

de Perus17 que, em consonância com as diretrizes da Secretaria Municipal de 

Educação, era responsável por organizar os processos de formação continuada dos 

                                            

17 Sob a jurisdição da Coordenadoria de Educação estavam as escolas municipais de Educação 
Infantil e Ensino Fundamental dos distritos Perus e Anhanguera, reunidos em uma mesma unidade 
administrativa, denominada na gestão 2000-2004 como Subprefeitura de Perus. 
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educadores das escolas da região. Minha atuação se deu, de modo especial, junto 

aos educadores matemáticos. 

Como bem conhecido, o distrito de Perus, situado na região noroeste da 

cidade de São Paulo era, assim como outros, caracterizado por índices que 

revelavam um significativo estado de exclusão social. Como forma de enfrentar tal 

estado, durante a gestão 2000-2004, a administração municipal promoveu, entre 

outras ações da proposta São Paulo, uma cidade educadora18, a implantação dos 

Centros Educacionais Unificados - C.E.U.s nas regiões de periferia da cidade. 

Os C.E.U.s eram equipamentos novos, no sentido concreto de sua existência, 

sobretudo na concepção de educação integral presente desde a proposta 

arquitetônica até a forma organizacional das equipes de trabalho.  O propósito 

central - integração entre educação, cultura e esporte – era constituir-se em um dos 

elementos de articulação de uma ampla rede de proteção social para a comunidade 

local e num pólo de aglutinação e irradiação de propostas pedagógicas nas regiões 

em que se situavam.  

Perus teve o seu C.E.U. inaugurado em agosto de 2003 e, em consonância 

com as intenções do projeto - além de contar com uma infra-estrutura adequada -, 

foi bastante utilizado no trabalho com a formação de professores da região.  

Em 2004, diante das especificidades desse trabalho que estava sendo 

construído, propus à equipe de orientação pedagógica que a Profa. Dra. Maria do 

Carmo Santos Domite19, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo 

(FE-USP), fosse convidada para coordenar e ministrar a formação aos educadores 

de matemática do Ensino Fundamental II.  

A proposta desenvolvida pela formadora focalizava um movimento de 

formação reflexiva sobre o conhecimento matemático numa perspectiva sociocultural 

e estava organizada em torno de oito encontros, cujos eixos eram: “Da história 

pessoal com e entre a educação matemática”, “Linhas de pesquisa e estudos em 

                                            

18 A carta de princípios das Cidades Educadoras assume que a educação deve se dar na diversidade 
e que todos os habitantes de uma cidade terão direito de desfrutar, em condições de liberdade e 
igualdade dos meios e oportunidades de formação, entretenimento e desenvolvimento pessoal que a 
própria cidade oferece. (GADOTTI e PADILHA e CABEZUDO, 2004)  
19 Conheci a Profa. Maria do Carmo Santos Domite em 2003, ao ingressar no Grupo de Pesquisa em 
Etnomatemática-GEPEm, do qual era coordenadora. 



        30 

educação matemática”, “As técnicas: diagnóstico e re-significação”, “Formação de 

professores: caminhos e metas”, “Resolução de problemas/Formulação de 

problemas”, “Formulação de problemas/Modelagem Matemática”, “Etnomatemática: 

valor e significado” e “Pensamento algébrico/pensamento geométrico”.  

Naquele momento, distribuídos em dois períodos de formação, 65 educadores 

- entre eles três coordenadores pedagógicos - participavam efetivamente do 

processo. Embora a adesão não fosse voluntária - visto que a ampliação tanto dos 

momentos de cursos quanto da participação nos mesmos era uma meta da 

Secretaria Municipal de Educação na gestão da Prefeita Marta Suplicy (2000-2004) 

– a iniciativa foi profícua, pois se constituiu em um momento importante e 

significativo de formação para vários educadores. Nosso ponto de vista, de algum 

modo foi confirmado pelos relatos de avaliação dos encontros20, em que os 

educadores destacavam a maneira dialógica pela qual a formadora buscava 

problematizar suas práticas e contribuir com elementos teóricos que possibilitassem 

a ampliação da reflexão sobre as mesmas.  

O envolvimento nesse processo de formação acentuou minha percepção de 

que algumas das minhas inquietações em torno do ensino da matemática 

transcendiam aquelas em torno do ensino-aprendizagem e eram comuns às 

daqueles educadores em Perus, onde os espaços escolares, de algum modo, 

pareciam refletir o estado de exclusão vivido pela população cujo acesso aos bens 

sociais era evidentemente mais difícil.  

Comumente emergiam do diálogo entre educadores aspectos que 

evidenciavam, de algum modo, a existência de tal reflexo que dificultava o processo 

ensino-aprendizagem. Alguns desses aspectos referiam-se ao respaldo das famílias 

para com as questões escolares: o pouco interesse dos pais no desempenho 

escolar do filho, a baixa freqüência em reuniões que tratavam do acompanhamento 

pedagógico e o pouco envolvimento nas atividades da escola e nos fóruns 

participativos (Conselho de Escola e Associação de Pais e Mestres - A.P.M.). Outros 

diziam respeito às condições de trabalho do professor: a questão salarial; a 

superlotação das classes; a falta de recursos materiais adequados; a excessiva 

                                            

20 Os relatos encontram-se no arquivo pessoal da Profa. Maria do Carmo Domite. 
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jornada de trabalho; as deficiências da formação inicial; o descrédito em relação aos 

teóricos da Educação sustentado no argumento de que estes ‘ficam atrás de uma 

mesa de gabinete e muito pouco sabem da realidade da sala de aula hoje’.  

 

2.2 – Justificativa e constituição do problema  

As deficiências no ensino de matemática que têm sido reveladas por meio do 

baixo desempenho dos educandos em avaliações externas - tais como Enem, Saeb, 

Saresp, Prova Brasil, Prova São Paulo, entre outros – colocam-nos ante o seguinte 

questionamento: Quais os modos de direção que o “ensino de matemática” deve 

tomar em contextos sociais e escolares como os até então aqui delineados?  

Esse questionamento, presente durante a formação continuada em Perus 

(2003-2004), esteve implícito em tentativas didáticas para tornar o ensino da 

matemática “mais interessante21” e diminuir o distanciamento existente entre os 

conteúdos escolares e as práticas cotidianas dos educandos.  

O destaque dado pelos professores de matemática que freqüentaram a 

formação continuada em Perus à indagação dos alunos acerca dos conteúdos 

estudados representada pela questão “onde é que vou usar isso?” indicava uma 

preocupação significativa diante da ausência de relação entre a abordagem dos 

conteúdos (matemáticos) escolares e as questões do mundo-vida dos alunos. 

Naturalmente, tal preocupação não tinha o mesmo grau de convicção de D’Ambrosio 

quando este reconhecia que: 

[...] muito da matemática acadêmica é absolutamente inútil na 
sociedade moderna. Quando digo boa matemática acadêmica estou 
excluindo o que é desinteressante, obsoleto e inútil, que, 
infelizmente, domina os programas vigentes. (D’AMBROSIO 2000, 
p.151) 

De todo modo, o distanciamento entre conteúdos escolares e aplicações é 

resultado da forte influência ainda exercida nos currículos escolares pela concepção 

de ensino lógico-formal proposto por movimentos como, por exemplo, o da 

Matemática Moderna. Se, por um lado, tal concepção - marcantemente internalista à 

área - pode ter sido importante pela estruturação e formalização da linguagem 

                                            

21 Expressão comumente utilizada pelos professores que participaram da formação em Perus, cujos 
relatos encontram-se no arquivo pessoal da Profa. Maria do Carmo Santos Domite.  
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matemática, por outro, não favoreceu, de modo algum, levar em conta o contexto 

sociocultural no processo de ensino-aprendizagem dos alunos.    

É possível, ainda, afirmar que um grupo representativo de educadores possui 

a crença em um ensino orientado pela linearidade e hierarquização de conteúdos, 

tendo em vista unicamente – em uma visão mais internalista da matemática – a 

preparação dos alunos, priorizando os conteúdos necessários ao(s) “vestibulinho(s)” 

e, em conseqüência, aos exames vestibulares. E, como sabemos, o ensino da 

matemática sob essa perspectiva não considera o conhecimento primeiro do 

educando, construído em seu fazer/saber cotidiano. 

Do exposto, o meu trabalho de pesquisa justifica-se pelo fato de 

que as questões mencionadas têm influenciado, de algum modo, os 

processos educacionais escolares, gerando situações conflituosas em 

relação ao papel da escola da periferia e os modos de direção do ensino 

nesse contexto social e escolar (OVIDIO, 2002, p. 5-14). 

Nesse sentido, é importante destacar que, embora sejam muitos os fatores 

que atravessam e influenciam os processos educacionais no cotidiano escolar 

(alguns deles mencionados), a problematização desta pesquisa está especialmente 

situada em torno das peculiaridades da relação do professor com o conhecimento 

(matemático) dos educandos de escolas da periferia de São Paulo. 

No âmbito dessa discussão - que envolve desde reflexões acerca do 

conhecimento matemático sob a ótica histórico-social até o reconhecimento do 

potencial em levar em conta a cultura no processo de aprendizagem - existe um 

grupo de educadores bastante ativo que, tendo o professor Ubiratan D’Ambrósio 

como um dos principais inspiradores, vem desenvolvendo discussões e teorizações 

sob o tema Etnomatemática.  

A Etnomatemática, como um programa de pesquisa, tem se mostrado, nos 

últimos anos, com um espaço já mais bem configurado e especialmente inovador no 

que concerne às concepções e paradigmas acerca da matemática, sua 

aprendizagem e seu ensino, com efetivas e contundentes contribuições aos espaços 

escolares e aos processos de formação de professores. Tem uma relevante 

produção científica, particularmente relacionada a contextos com características 
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culturalmente bem definidas, como os grupos indígenas (FERREIRA, 2005; JESUS, 

2007; RIBEIRO, 2006), os caiçaras (CHIEUS, 2002) e os camponeses (MONTEIRO, 

1998).   

Entretanto, pautada no inventário da produção brasileira, no período de 1985 

a 2003, organizado por Conrado (2005) em sua pesquisa sobre a constituição do 

estado da arte da Etnomatemática, podemos afirmar que, em se tratando de 

contextos urbanos cujas características socioculturais tendem a ser mais difusas, 

ainda são poucos os trabalhos pela via da Etnomatemática nos espaços escolares e 

de formação de professores. Desse modo, encontramos aqui mais aspecto relevante 

para o desenvolvimento de uma pesquisa de cunho etnomatemático.  

Com efeito, no período considerado para o levantamento da produção, a 

autora identificou oito pesquisas22 relacionadas a contextos urbanos: Borba (1987), 

Reis (1997), Oliveira (1998), Halmenschlager (2000), Vianna (2001), Fantinato 

(2003), Pinheiro Santos (2002), Clareto (2003). Vale destacar que, de modo geral, os 

objetivos desses trabalhos estavam em torno de um dos seguintes eixos: a) 

investigar as etnomatemáticas existentes nos diversos contextos e analisar o 

conhecimento matemático praticado no contexto escolar, buscando compará-lo ao 

saber etnomatemático desenvolvido fora da escola e discutindo o modo como a 

escola lida ou não com esses saberes; b) desenvolver uma proposta de intervenção 

pedagógica para a escola da comunidade investigada, além de tratar dos 

conhecimentos produzidos nos grupos; c) observar e refletir sobre as práticas dos 

professores, procurando compreendê-las e transformá-las, seguindo os 

pressupostos da Etnomatemática. (CONRADO, 2005, p.95-97). 

                                            

22 Trago aqui os títulos das oito pesquisas:“Um estudo de Etnomatemática: sua incorporação na 
elaboração de uma proposta pedagógica para o núcleo-escola da favela da Vila Nogueira-São 
Quirino” (BORBA, 1987); “Significados construídos por alunos de quarta série para 10 por cento” 
(REIS, 1997); “Matemática  escolar e práticas sociais no cotidiano da Vila Fátima: um estudo 
etnomatemático” (OLIVEIRA, 1998); “Etnia, raça e desigualdade educacional: uma abordagem 
etnomatemática no Ensino Médio noturno” (HALMENSCHLAGER, 2000); “A escola da matemática e 
a escola do samba: um estudo etnomatemático pela valorização da cultura popular no ato cognitivo” 
(VIANNA, 2001); “Identidade e sobrevivência no morro de São Carlos: representações quantitativas e 
espaciais entre jovens e adultos” (FANTINATO, 2003); “A Etnomatemática e suas possibilidades 
pedagógicas: algumas indicações pautadas numa professora e em seus alunos e alunas de 5ª série” 
(PINHEIRO SANTOS, 2002); “Terceiras margens: um estudo etnomatemático de espacialidade em 
Laranjal do  Jari-Amapá” (CLARETO, 2003). 
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No tocante ao ambiente escolar, em termos de aprendizagem e ensino, 

Domite (2004) afirma que  

a Etnomatemática sugere ao professor e à professora fazer emergir 
modos de raciocinar, medir, contar, tirar conclusões dos educandos, 
assim como procurar entender como a cultura se desenvolve e 
potencializa as questões de aprendizagem.   

 

Essa atitude/postura de considerar e respeitar os conhecimentos primeiros do 

educando e a cultura que cada um traz dentro de si são, nas palavras da autora, “a 

chance de ativar um foco de dignidade e auto-estima naqueles que eles querem 

convocar para o conhecimento (escolar), assim como ativar forças interativas para 

situações de sala de aula” (DOMITE, 2004), o que, na visão freiriana constitui-se em 

uma das finalidades de um professor/a que vê a educação sob a ótica libertadora 

(FREIRE, 1996). No entanto, com muito cuidado, Domite afirma que  

[...] no âmbito da discussão sobre formação de professores – uma 
linha de estudo e pesquisa especialmente fértil nos últimos tempos – 
ainda não está eficientemente em pauta preocupações como: “Quem 
são nossos educandos?” (contexto e lugar), “Qual a lógica utilizada 
na manifestação/saber dos educandos?” (comunicação/modos de 
saber). Isto é, queremos mostrar que o educando não tem estado de 
todo fora das propostas de formação de professores, mas também 
não está dentro. ( 2004, p.419). 

Nesse sentido, concordo com a autora – aprofundando mais e mais a minha 

convicção nesta perspectiva - quando ela reconhece a necessidade de levar em 

conta a cultura do grupo no processo de aprendizagem e ensino, como possibilidade 

de compreensão e legitimação dos saberes dela nascidos e, sobretudo, de trazer 

tais relações para o centro das atenções do processo de formação de professores. 

Assim, meu trabalho também se justifica pelo fato de que há falta de referência, 

como bem colocado por Domite, sobre o valor e o papel em levar em conta o 

conhecimento primeiro dos educandos em sala de aula, no campo dos estudos 

sobre formação de professores.  

Do exposto, foi a partir da observação do cotidiano escolar, da vivência 

profissional de muitas situações dilemáticas e do contato com debates e teorizações 

(através dos congressos, das palestras, do grupo de estudo e das leituras em si), 

que meu olhar foi sendo direcionado para as relações entre a educação matemática 
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e a contextualização sociocultural do conhecimento, numa perspectiva 

etnomatemática.   

Nesse sentido, minha intenção inicial era investigar os modos pelos quais o 

professor lidava com o conhecimento (matemático) primeiro, do aluno da periferia da 

cidade de São Paulo. No entanto, os estudos iniciais, as reflexões e as observações, 

bem como os diálogos travados com colegas da pós-graduação, foram fazendo 

emergir novas indagações, que mudaram os contornos da problematização para o 

reconhecimento da existência daquele conhecimento e o valor a ele atribuído  por 

parte dos professores.  

Nesse contexto, organizei as indagações que naturalmente emergiram e 

provocaram a mudança do foco de problematização da pesquisa, e aqui anuncio três 

delas:  

� O professor reconhece o potencial pedagógico de um conhecimento 

(matemático) produzido no cotidiano dos alunos no contexto sociocultural da 

periferia?  

� Que papel os professores de matemática atribuem a esse conhecimento 

em termos de uma aprendizagem significativa?   

� Quais concepções orientam a postura que provoca a 

busca/reconhecimento/valorização de tal conhecimento? 

Tais indagações, de algum modo sobrepostas, constituem parte da 

problematização em torno da questão central desta pesquisa, que pode ser assim 

delineada: 

 “De que modo e em qual extensão o professor de matemática do Ensino 

Fundamental II está inquieto/atento para o potencial de um trabalho 

pedagógico que leve em conta o conhecimento primeiro dos educandos das 

escolas municipais de Perus - periferia de São Paulo?” 

 

 2.3 - Objetivos  

O objetivo central da pesquisa aqui apresentada, de caráter exploratório, está 

em compreender que lugar o conhecimento (matemático) construído de modo 
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contextualizado no cotidiano do educando (da periferia) ocupa na reflexão do 

professor de matemática em seu trabalho pedagógico. 

Outros objetivos mais específicos podem ser assim destacados:   

- identificar o reconhecimento, pelos professores, da existência de um 

conhecimento (matemático) produzido no cotidiano dos alunos no contexto 

sociocultural da periferia; 

- analisar o potencial em levar em conta o conhecimento primeiro do 

educando, a partir de tal reconhecimento; 

-conhecer as concepções que orientam a postura de 

busca/reconhecimento/valorização do conhecimento prévio do educando da 

periferia; 

- explorar as relações entre tais concepções e o papel do educador 

matemático que atua nas escolas de periferia da cidade de São Paulo. 

Assim, diante do exposto, entendo que mais um aspecto de relevância desta 

pesquisa está em buscar compreender as peculiaridades da relação do professor 

com o conhecimento (matemático) dos educandos de escolas da periferia de São 

Paulo, cuja valorização pode indicar o início de um trabalho na busca de alternativas 

para um Ensino da Matemática que parta da realidade dos educandos e faça dele 

“algo vivo, lidando com situações reais no tempo [agora] e no espaço [aqui]. E 

através da crítica, (façam-nos) questionar o aqui e agora” (D’AMBRÓSIO, 2002).  

 

2.4 – Área temática 

De um modo geral, a pesquisa está relacionada às discussões que envolvem 

formação do professor de matemática em uma relação com o conhecimento primeiro 

do aluno, ou seja, o conhecimento/cultura que o aluno traz para a sala de aula.  

Entretanto, quando aqui falo em “professor de matemática e o conhecimento 

primeiro do educando na periferia da cidade de São Paulo”, estou na verdade 

querendo compreender as relações sócio-institucionais da educação matemática 

escolar e, então, tendendo a pensar que o metacampo da sociologia da educação 

matemática poderia funcionar como um metacampo articulador da história e da 

sociologia da educação matemática escolar (MIGUEL, 2005).  Neste sentido, estou 
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buscando o desenvolvimento de uma dinâmica dialógica entre os campos, assim 

como a compreensão das relações de um núcleo deste tipo, de modo a encontrar 

neste interior os fundamentos para uma articulação entre educação matemática e 

contexto sociocultural.  

Vale ainda destacar que a pesquisa em discussão está no âmbito dos 

trabalhos acadêmicos educacionais que têm como propósito deslocar a discussão 

sobre formação de professores (de matemática), que tem sido posta  sob uma 

perspectiva quase somente centrada no processo reflexivo/formativo dos(as) 

professores(as),  para uma perspectiva aliada à cultura que cada educando traz 

dentro de si. (DOMITE, 2006) 

 

2.5 – A opção por um enfoque qualitativo 

Em geral, quando se trata de fenômenos educacionais, não tem sido 

revelador utilizar os processos e métodos próprios da pesquisa quantitativa, como se 

faz com os fenômenos das ciências físicas e naturais, ou seja, por meio de uma 

contagem de casos, isolando algumas variáveis – não há o objetivo de avaliar, 

separadamente, a influência de alguns casos. Isto não significa que é de todo 

impossível submeter os fenômenos educacionais a um tipo de abordagem analítica 

quantitativa, no entanto:  

ao tentar isolar algumas dessas variáveis está-se optando, 
necessariamente, por uma redução do enfoque do estudo a uma 
parte do fenômeno. Isso pode ser muito útil para fins de análises 
específicas, mas não resolve o problema da compreensão geral do 
fenômeno em sua dinâmica complexidade. (LUDKE e  ANDRÉ, 
1986, p.5). 

De fato, o emaranhado e a trama como os fenômenos da educação se 

desenvolvem – socialmente contextualizados e historicamente determinados - 

dificultam o isolamento das variáveis envolvidas e, principalmente, a indicação clara 

dos responsáveis por determinados efeitos. Na verdade, quando se trata de 

fenômenos educacionais há a necessidade de captar a realidade dinâmica e 

complexa, em sua realização histórica, do objeto de estudo da pesquisa – o que se 

constitui em um grande desafio.  

Essencialmente, a investigação qualitativa caracteriza-se por ser descritiva e 

analítica, por ter a atenção toda voltada aos objetos do estudo (pessoas, métodos e 
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condições físico-sócioculturais) e pelo fato de que a análise das informações 

coletadas seja feita de forma indutiva (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p.16 e 50; LÜDKE 

e ANDRÉ, 1986, p.13). 

Ainda em termos de justificativa pela opção do enfoque qualitativo, vale 

destacar o ponto de vista de D’Ambrosio diante desta modalidade: 

A pesquisa qualitativa é outra coisa. No meu entender, é o caminho 
para escapar da mesmice. Lida e dá atenção às pessoas e às suas 
idéias, procura fazer sentido de discursos e narrativas que estariam 
silenciosos. E a análise dos resultados permitirá propor os próximos 
passos. [...] A análise comparativa de uma variedade de pesquisas, 
conduzidas com metodologias distintas, pode definir cursos de ação, 
mas seus resultados jamais poderão ser considerados definitivos. 
(D’AMBROSIO, 2004, p.21).  

Do considerado, naturalmente optei por um caminho de caráter qualitativo 

para esta investigação. De algum modo, estaria convencida tanto de que o uso 

desta modalidade permite uma apreensão mais completa do objeto de estudo, 

focalizando-o como um todo e revelando a multiplicidade de aspectos presentes, 

quanto de que o mecanismo de construção do processo é mais importante do que 

os resultados finais (LÜDKE e ANDRÉ,1986, p. 12,13). Sobretudo, estaria convicta 

da importância e do valor das interpretações pessoais - fruto da elaboração própria 

dos participantes da pesquisa (ou mesmo de um único) e do pesquisador - 

carregadas de emoção, crenças e definições políticas. 

 

2.6 - Do caminho da pesquisa  

Das teorizações sobre a pesquisa em educação é de consenso entre os 

pesquisadores que o destaque que a pesquisa qualitativa atribui ao processo de 

compreensão do que almeja estudar leva ao entendimento de que o instrumento de 

acesso aos dados/fatos seja, por excelência, constituído das descrições que os 

sujeitos fazem da experiência que estão vivendo, ou que viveram, em relação ao 

fenômeno pesquisado. (GARNICA, 2004; BOGDAN & BIKLEN, 1994; MODESTO, 

2002). 

No entanto, sendo a experiência humana mediada pela 

interpretação/elaboração do pesquisador, os objetos, as pessoas, as situações ou os 

acontecimentos não são dotados de significado próprio, tampouco os dados/fatos o 
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são; o significado lhes é atribuído. Tal aspecto constitui um importante pressuposto 

metodológico e encontra-se pautado em uma perspectiva fenomenológica 

compatível com a abordagem qualitativa. (BOGDAN & BIKLEN, 1994, p. 55). 

Ao atribuir significados, a ênfase produzida em torno dos dados/fatos dá-se a 

partir de   

[...] critérios que podem ser chamados de intersubjetivos, pois o 
significado atribuído à experiência relatada não é ‘só’ do 
pesquisador, mas constituída numa trama de diálogo entre as 
vivências do depoente – que descreve a experiência – e o do 
pesquisador – que a partir da descrição, atribui significados ao 
descrito, contemplando nisso suas próprias experiências vivenciais. 
(MODESTO,2002, p. 22). 

 

Com efeito, desenvolver uma análise qualitativa implica assumir o 

pesquisador como pertencente a uma comunidade sócio-historicamente situada, 

portador de valores e concepções que, de um modo ou de outro, influenciam seu 

olhar e ficam refletidos em seu trabalho. Enfim, implica assumir o pesquisador em 

um papel de não-neutralidade com relação ao contexto investigado, reconhecendo e 

lidando, porém, com os enviesamentos que de tal papel decorrem. (BOGDAN & 

BIKLEN, 1994, p. 68).  

Com base nas considerações tecidas, apresentarei a seguir as fontes e os 

procedimentos escolhidos para criar evidências a serem analisadas nesta 

investigação. 

 

2.6.1 – Professores e professoras de Perus  

Meu envolvimento, em 2003-2004, nos trabalhos da Coordenadoria de 

Educação da Subprefeitura de Perus e no movimento de formação continuada 

desenvolvido naquele período, foram vivências ricas em termos de amadurecimento 

profissional e humano. Cabe ressaltar que a percepção da convergência entre as 

inquietações e as indagações daqueles professores, no dia-a-dia com os alunos da 

“periferia Perus”; com as minhas, também originadas no dia-a-dia com os alunos da 

“periferia Jaraguá”, foi importante desencadeadora das problematizações que 

culminaram nesta pesquisa, como mencionado no item 2.1.2. Daí decorre a escolha 

por trabalhar com os professores e professoras de matemática de Perus. 
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O distrito Perus possui atualmente oito escolas municipais de Ensino 

Fundamental - EMEFs: CEU Perus, Julio de Oliveira, Cândido Portinari, Jairo de 

Almeida, Recanto dos Humildes, Philó Gonçalves, Fernando Gracioso e Jardim da 

Conquista – das quais me foi possível contatar sete. Uma primeira aproximação com 

as escolas foi necessária para definir meu universo de pesquisa, quando contabilizei 

um total de 23 professores de matemática, lecionando para o Ensino Fundamental II 

– Regular.  

 

2.6.2 – Em busca de evidências: dados e fatos  

Dado que a intenção central nesta pesquisa está em compreender “de que 

modo e em qual extensão o professor de matemática está atento para o potencial de 

um trabalho pedagógico que leve em conta o conhecimento primeiro dos educandos 

das escolas municipais de Perus” e considerando as peculiaridades que envolvem 

esta relação, optei pela utilização de um questionário que, de modo transversal, 

proporcionar-me-ia um recorte momentâneo do fenômeno a ser investigado.  

Para encaminhar a pesquisa defini que seria importante tentar obter 

informações de todos os professores de matemática das escolas do distrito, 

perfazendo o total de 23, como mencionado.  

O questionário foi construído e, após o exame de qualificação, re-construído a 

partir de relevantes contribuições da banca23, sempre com cuidado, para evitar 

perguntas mal formuladas, ambigüidades e linguagem inacessível. O material foi 

estruturado em duas partes, construídas com a preocupação de fazer emergir 

aspectos que iriam se constituir em respostas ao meu problema de pesquisa (Anexo 

A). 

A primeira parte foi elaborada a partir de questões mais objetivas, que 

previam a obtenção de informações pessoais e profissionais, tais como: gênero, 

faixa etária, local e tempo de residência, formação acadêmica, atualização 

profissional, tempo de magistério e de unidade escolar, turnos de trabalho e 

participação em outras atividades/instituições socioculturais, políticas e/ou religiosas. 

                                            

23 Participaram da banca para o exame de qualificação o Prof. Dr. Vinicio de Macedo, a Profa. Dra. 
Sônia Castelar, além, claro, da minha orientadora, Profa. Maria do Carmo Santos Domite. 
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Essas informações tinham como finalidade possibilitar uma breve caracterização de 

cada um dos professores de matemática que atuavam na região de Perus, que seria 

apresentada no momento em que o processo de análise fosse exposto.  

A segunda parte foi elaborada com questões abertas/discursivas - 

naturalmente carregada de subjetividade - com a finalidade de possibilitar a emersão 

de sentimentos, valores e concepções em torno de três eixos de interesse: a) o 

escolar e o contexto sociocultural; b) o ensino de matemática; c)  o conhecimento 

prévio/cultural do aluno. Vale aqui apresentar as questões que compuseram esta 

parte do instrumento: 

1. O que o (a) levou a escolher a carreira do magistério? E a área de matemática? 

2. Você tem preferência por alguma série do Ensino Fundamental II (Regular) para 
lecionar? Se sim, quais e por quê? 

3. Como você descreve o grupo de alunos com os quais trabalha nesta escola? 

4. Como você descreve o bairro em que esta escola se situa? 

5. Pensando em um conteúdo (matemático) que você goste muito de trabalhar/ensinar, 
conte como você tem iniciado uma aula na direção da aprendizagem deste conteúdo. 

6. São freqüentes os relatos de alunos e professores no Ensino Fundamental sobre 
dificuldades na aprendizagem da matemática. Dificuldades estas que, de modo geral, 
também se revelam pelos baixos resultados nas avaliações externas realizadas nos 
últimos anos na rede pública de ensino. De acordo com sua experiência em sala de aula: 

6.1. Como você tem refletido sobre isso?  

6.2. Como você identifica esses alunos no cotidiano da sala de aula?  

6.3. Do seu ponto de vista, a que você atribui essas dificuldades?  

7. Andrade (1999)24, ao discutir as relações entre a escola e a cultura juvenil na periferia da 
cidade de São Paulo afirma que  

[...] por um lado, professores descontentes e revoltados com a situação do 
magistério, com a baixa remuneração e com a postura de rebeldia na 
comunidade escolar. Por outro, alunos que se mostraram insatisfeitos com 
os seus professores e, conseqüentemente, indiferentes ao conhecimento 
transmitido pelo currículo oficial; a apatia estava instalada e o cotidiano 
escolar assinalado pela cumplicidade da ação: ‘Finge-se que se ensina e 
finge-se que se aprende’- fato notório nas últimas décadas no país, 
principalmente em se tratando das escolas públicas onde a clientela é de 
baixa renda.”   

Comente tal afirmação, levando em conta o seu dia-a-dia como professor nesta 

escola. 

8. O professor Mário inicia, em uma de suas quintas séries, uma conversa com seus alunos 

e alunas sobre o cálculo de divisão, perguntando: 

                                            

24 ANDRADE, Elaine Nunes de. Rap e Educação, Rap é educação. São Paulo: Summus, 1999. 
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Prof. Mário: Como vocês fazem o cálculo 125 dividido por 8? 

José (aluno), que vendia chicletes num farol próximo ao centro, começa a falar: 

José: Nós somos mais ou menos 10 “caras”, quase todo dia, alguns meninos e 

algumas meninas. Daí, dividimos assim: mais para as meninas que são mais responsáveis 

que os meninos, mais para os maiores do que para os menores. 

Prof. Mário: Dê um exemplo, José. Por exemplo, como foi a divisão ontem ou 

anteontem. 

José: Ah! Assim... eram 4 meninas, 1 é das pequenas; 6 meninos grandes e 2 mais 

ou menos pequenos. Então nós éramos 12 e os chicletes eram 60. Daí, foi dado metade e 

metade, um pouco mais para as meninas. A menina pequena ficou com 3 e as outras com 6 

ou 7, eu não me lembro bem... Os meninos... 

Como você encaminharia/continuaria a aula como esta que se apresentou para o 

professor Mário?25 

Agora você: ...  

 

9. “A escola é um mundo com conteúdos estranhos que não tem qualquer 

significação nem qualquer utilidade imediata para os alunos.” (Paulo Freire)26 

 

Comente a afirmação de Paulo Freire: 

                                            

25 Questão elaborada pela Profa. Dra. Maria do Carmo Santos Domite, também para fim de pesquisa (Sipem, 
2004), a partir de um caso verídico que ocorreu durante a sua pesquisa de doutorado, apresentada pela primeira 
vez no 1º CBEm (2000).  

26 FREIRE, Paulo. Cuidado Escola! Desigualdade, domesticação e algumas saídas. 24 ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1980. 
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CAPÍTULO 3. PERUS, UMA PERIFERIA URBANA 

“O espaço periférico é contraposto a um determinado ideal de 
urbano ou de civilização, vivenciado por uma pequena parcela 
dos habitantes da cidade ou da humanidade. Não é casual, 
então, que ela seja considerada uma disfunção, um problema 
que afeta a saúde da cidade e o mundo”.  

Jaílson de Souza Silva27 

 

Violência, pobreza, superpopulação, falta de cultura, são algumas 

características de marginalidade comumente atribuídas às periferias urbanas. De 

modo freqüente e recorrente, tais características, essencialmente negativas, acabam 

por constituir olhares e visões distorcidas sobre o papel e sobre o significado que 

essas regiões representam para as cidades. Visões e distorções que também se 

estendem aos seus habitantes.  

Por estarem circunscritas a um trabalho de pesquisa no âmbito educacional, 

as intenções deste capítulo não se constituem em uma genealogia do conceito de 

periferia urbana, tampouco de um panorama do processo de sua formulação e de 

seu uso pelas diferentes áreas do conhecimento. Assim, o estudo que será aqui 

apresentado pretende destacar alguns aspectos relacionados à constituição sócio-

histórica das periferias urbanas que - sem uma preocupação, a priori, de 

enquadramento em uma determinada perspectiva teórica - possibilitem uma 

compreensão menos distorcida da região de Perus, contexto no qual trabalham os 

professores e professoras que configuraram esta pesquisa.  

 

3.1 – Uma noção28 de periferia urbana 

No senso comum, freqüentemente a idéia de periferia se mostra relacionada a 

um lugar longe ou afastado de algum ponto central. Essa noção puramente 

geométrica carrega em si o sentido de que a diferença entre periferia e centro estaria 

                                            

27 Jaílson de Souza e Silva – graduado em Geografia, mestre em Educação e doutor em Sociologia 
da Educação. Atua na área da Geografia Humana, é coordenador do Observatório de Favelas e 
professor da Universidade Federal Fluminense. 
28 Falamos aqui em noção, pois hoje é difícil encontrar uma definição clara e consensual do conceito 
de periferia devido, segundo alguns autores, à banalização que o conceito sofreu. 
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apenas no distanciamento físico entre os lugares. Comentam Chaveiro & Anjos 

(2007) que, ao menos numa perspectiva ideológica, a ausência de contrastes 

socioespaciais fariam das cidades da Grécia Antiga um exemplo dessa noção.  

Destacam os autores que tal referência se explica porque, naquelas cidades, 

a igualdade social existente entre os considerados cidadãos gregos29 que se 

mantinham como agentes na periferia e no centro - pela posse de terrenos – tornava 

a relação harmônica entre as duas regiões. Assim, se por acaso os cidadãos gregos 

vivessem estratificados entre habitantes do centro e habitantes da periferia, a 

dinâmica socioespacial praticamente não seria modificada. Haveria somente 

variação na localização dos indivíduos e uma pequena diferença de acessibilidade 

espacial ao centro cívico. 

Entretanto, essa perspectiva geométrica – distanciamento físico entre centro e 

periferia - não possibilita a compreensão das cidades contemporâneas em sua 

complexidade, ou em distintos períodos históricos, simplesmente pelo fato de que 

nelas, ao contrário do que ocorria nas cidades da Grécia Antiga, há estratificação e 

desigualdades sociais que determinam grandes contrastes em termos de ocupação 

espacial.  

A cidade contemporânea brasileira  resultante, em maior ou menor escala, 

dos processos de industrialização, urbanização, modernização, metropolização, e 

globalização, entre outros, tem sua espacialidade configurada em decorrência de 

diversos fatores - sociais, políticos, econômicos e culturais - constituintes e 

conseqüentes de tais processos, que também determinam as relações que se 

estabelecem entre suas regiões.  

Assim, buscar uma compreensão do que a periferia significa/representa para 

a cidade, um sentido não apenas de localização territorial, implica pôr em relevo os 

fatores que determinaram sua constituição e determinam sua transformação ao 

longo do tempo; tarefa complexa e que tem demandado esforços teóricos de muitos 

                                            

29 Naquela época, o grupo de pessoas que compunham a categoria cidadão grego excluía os 
escravos, as mulheres e as crianças, embora estes participassem, de algum modo, da dinâmica 
espacial. Tal fato se constitui em uma fragilidade na referida análise sobre a harmonia centro-
periferia, reconhecida por Chaveiro & Anjos, e com a qual concordo. 
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pesquisadores em diferentes áreas, entre elas o urbanismo30, a sociologia, a 

geografia e a antropologia urbanas. Como foi dito na abertura desta seção, a 

intenção deste capítulo não é trilhar um desses caminhos especificamente, e sim 

encontrar elementos que possibilitem uma melhor compreensão dos aspectos 

socioculturais e urbanos que envolvem a região de Perus, à qual este trabalho se 

dedica. 

É conhecido que o processo de constituição das periferias teve início com a 

arrancada do crescimento urbano brasileiro, nos anos 1940, e que se estendeu até 

os anos 1970, quando se consolidou a fase monopolista da economia brasileira. 

Desse período, merecem destaque os anos 1950, momento de acentuado 

crescimento metropolitano, cuja dinâmica se  caracterizou pela concentração 

econômica e populacional e pela desigualdade e segregação socioespacial. 

A caracterização elaborada, em termos gerais, por Moura & Ultramari (1996), 

constitui uma boa imagem dos resultados da periferização das cidades até os anos 

1970. Os parágrafos que seguem serão usados para, de modo breve, apresentar 

alguns dos aspectos desenvolvidos pelos autores, que possam ajudar o leitor na 

composição dessa imagem. 

Em relação à localização geográfica na cidade, as periferias são áreas 

distantes do centro tradicional e unidas a ele por meio de loteamentos, ora 

densamente ocupados, ora com muitos terrenos baldios e lotes desocupados, 

constituindo  uma paisagem cujas formas e contornos se tornam difíceis de serem 

memorizados pela rapidez de mutação em termos de transformação do uso, de 

adensamento da população e de preenchimento de vazios. Nas palavras dos 

autores, temos um detalhamento dessa descrição:  

um mosaico composto por quadras que nem sempre se encaixam; 
terrenos aos quais não se parece ter acesso; ruas descontínuas; vias 
de comunicação expressas (grandes avenidas, linhas de trem e até 

                                            

30 O urbanismo, como um campo do conhecimento – considerado ora ciência, ora técnica – surgiu na 
Europa, no período pós-revolução industrial (final do século XIX), como forma de buscar alternativas 
de transformações estético-funcionais para a realidade desordenada das cidades, uma espécie de 
ordenamento morfológico dos espaços urbanos. O termo surgiu com o seu atual significado em 1868, 
quando Ildefonso Cerdá escreveu a Teoria General de la Urbanización, e foi usado pela primeira vez 
em 1910, no Congresso de Londres, onde se reuniram todos os pioneiros do urbanismo. Nesse ano 
ainda se realizou a primeira exposição de Urbanismo em Berlim. Atingiu maior maturidade teórica na 
segunda metade do século XX. 
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mesmo pedaços de estrada) dividindo comunidades; pequenas 
sobras de vegetação; rios poluídos com barracos nas margens, que 
somem abruptamente ao aproximarem-se das áreas centrais, em 
canalizações; e algumas fábricas e galpões de serviços vizinhos a 
áreas residenciais. (MOURA & ULTRAMARI, 1996, p.12) 

 

Outro aspecto relevante  da caracterização da periferia urbana se refere à 

associação da densidade de ocupação do solo com a alta velocidade de expansão 

para áreas mais e mais longínquas. Tal fato produziu um aumento de distância física 

e social que, do ponto de vista urbanístico, implicou três importantes e correlatas 

conseqüências: a elevação dos custos sociais no processo de urbanização, o 

comprometimento da eficiência das administrações públicas e a criação de regiões 

onde os problemas avolumam-se. 

Do ponto de vista social, as periferias urbanas são áreas desprovidas dos 

serviços básicos essenciais nas quais se concentram moradias da população de 

baixa renda. Tal carência, por sua vez, leva os moradores a enfrentarem as 

conseqüências de longos deslocamentos para áreas centrais, tanto pelo trabalho, 

pelo consumo e pelo lazer, quanto por acesso a outros serviços primordiais. 

Segundo Moura e Ultramari (1996, p14), isso gerou o aumento das demandas nas 

áreas centrais e, por conseqüência, a deterioração progressiva da cidade e da vida 

urbana.  

Dessa exposição, mesmo que breve, é possível perceber que os aspectos 

que caracterizaram as periferias urbanas, até os anos 1970, são homogêneos 

quanto ao uso do espaço e às condições de vida que dele decorrem e que, de algum 

modo, se impõem aos seus habitantes. 

Coincidentemente e não por acaso, a partir dos anos 1970, intensificaram-se, 

na literatura brasileira,  as produções em torno do fenômeno da pobreza urbana, 

quando, então,   teve início o desenvolvimento de inúmeros estudos intra-urbanos. 

Ao realizar uma revisão de literatura, Ribeiro e Lago (1994) identificaram, nesses 

primeiros estudos, a consolidação da noção de um "padrão periférico de 

urbanização" definido pela segregação social das camadas populares de menor 

renda, pela autoconstrução das moradias e pela precariedade das condições de 

consumo coletivo.  
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Em outro estudo, Torres et al (2003) também empreenderam uma revisão de 

literatura em torno do fenômeno pobreza urbana e ocupação do espaço no qual 

afirmam que, em um primeiro momento dessa literatura, a configuração urbana geral 

era apresentada como supostamente radial-concêntrica em sua geometria; ou seja, 

a partir do centro em direção à periferia da cidade, o valor das terras, as atividades 

econômicas e as condições de vida sofreriam um pronunciado declínio. Assim, a 

periferia seria constituída predominantemente por loteamentos irregulares ou ilegais, 

onde a moradia se estabelecia por meio da autoconstrução.   

Com efeito, dessa revisão de literatura decorreu o entendimento, proposto 

pelos autores, da periferia como espaço urbano ocupado por grupos sociais 

empobrecidos e caracterizada como espaço socialmente homogêneo, esquecido 

pelas políticas estatais e localizado tipicamente nas extremidades da área 

metropolitana. Em outras palavras, em um extremo, o centro rico; em outro, as 

periferias muito pobres e com piores serviços públicos. Um tipo de discurso e 

caracterização da forma urbana pautado, como enfatiza Domingues (1994/5, p.6), 

por “um modelo simplista de metrópole clássica: uma metrópole unipolar e 

radiocêntrica margeada por uma coroa de áreas suburbanas cuja dinâmica é 

regulada a partir de um centro”.  

Sob uma perspectiva teórica, a definição de um padrão periférico de 

urbanização faz-se como referência a uma dada realidade urbana, delimitada no 

tempo e no espaço, e:  

[...] consolida-se a imagem da periferia como espaços socialmente 
homogêneos, [...] embora represente um processo de segregação e 
diferenciação social no espaço que tem causas econômicas, políticas 
e culturais. Não obstante, consolida-se como inerente ao padrão 
periférico a representação da periferia caracterizada enquanto 
espaço da reprodução precária da força de trabalho, portanto espaço 
da carência. (RIBEIRO e LAGO, p.6). 

 

Entretanto, declaram Ribeiro e Lago, devido à estagflação31, a década de 

1980 foi marcada por mudanças na dinâmica do crescimento metropolitano, 

estruturado desde o início dos anos 1950. Como exemplo, citam o caso de São 

                                            

31 Segundo os autores, estagflação refere-se a conjuntura econômica em que a estagnação ou 
declínio de produção e emprego se combinam com uma inflação acelerada. O fenômeno contraria a 
teoria clássica segundo a qual a inflação tende a declinar com o desemprego. 
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Paulo, onde, nos últimos anos, vem se constatando o êxodo de indústrias para 

outras cidades do interior do Estado; a queda do crescimento populacional, o 

empobrecimento da pequena burguesia e do proletariado. Surgem novas tendências 

na organização territorial que provocam uma transformação do padrão periférico de 

crescimento urbano. Tais características têm sido questionadas no debate 

sociológico recente sob vários aspectos, dos quais farei referência a três processos. 

(TORRES et al, 2003)  

O primeiro deles, iniciado a partir do final da década de 1970, foi o processo 

do "enobrecimento" das periferias, com o surgimento de inúmeros empreendimentos 

urbanos residenciais fechados, como os da zona oeste da Região Metropolitana de 

São Paulo, tradicionalmente ocupada pelos pobres e alterando, dessa forma, as 

relações entre o centro e a periferia e contribuindo para a dissolução da idéia de 

organização espacial radial-concêntrica. Ainda que a ocupação desses condomínios 

tivesse levado à produção de enclaves – nos quais os grupos sociais quase não 

entram em contato -, decorreu desse fato o aumento significativo da 

heterogeneidade social nessas regiões, evidenciando um forte movimento de 

transformação das relações sociais de produção desse espaço da cidade. 

(CALDEIRA, 2000; SPOSITO, 2007; RIBEIRO e LAGO, 1994) 

O segundo processo diz respeito à localização da pobreza por toda a cidade. 

Na década de 1980, houve uma retomada do crescimento das favelas, seja pela 

densificação das antigas, dos bairros centrais e da periferia, seja pelo surgimento de 

novas, nas áreas periféricas mais distantes da cidade, ou através de invasões de 

espaços não ocupados pela urbanização - pequenos espaços entre pontes e 

margens de rios ou linhas férreas. Em São Paulo, por exemplo, as favelas não foram 

as únicas responsáveis pela disseminação da pobreza pelas regiões centrais da 

cidade, pois a difusão dos cortiços e dos grupos de sem-teto também contribuíram 

significativamente para essa reconfiguração. Assim como também houve um 

aumento relativo das camadas médias nas áreas periféricas, o processo de difusão 

de grupos de pobreza em diferentes partes das cidades, ocasionado pelo 

crescimento das favelas e dos cortiços, aumentaram a heterogeneidade dos 

espaços (KOWARICK, 2000; TASCHNER e BÓGUS, 1999; RIBEIRO e LAGO, 

1994).  
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Considerando a análise a partir da questão da moradia,  ao que tudo indica, a 

difusão de favelas e cortiços estaria diretamente ligada ao esgotamento do padrão 

periférico de crescimento urbano, baseado na autoconstrução em lotes desprovidos 

de serviços públicos. Os anos 1980 representariam, portanto, o fim do acesso à casa 

própria para a população pobre.  

Cabe destacar que, embora haja maior presença da pobreza em diferentes 

espaços municipais de São Paulo, os dados da pesquisa de Taschner e Bógus 

(2001) apontam para a existência de espaços ainda fortemente segregados, onde a 

presença da população de alta renda e alta qualificação profissional, ou da 

população de baixa renda e precária qualificação para o trabalho é pouco permeada 

por elementos de outras camadas sociais. 

Um terceiro processo refere-se ao aumento da presença do Estado nas 

periferias. Segundo Kowarick32 (2002, apud TORRES et al, 2003), tal presença pode 

ser resultado da pressão dos movimentos sociais urbanos durante o processo de 

mobilização política que marcou a sociedade brasileira na década de 1980.  

Contudo, os estudos de Marques33 e Watson34 (apud TORRES et al, 2003) 

demonstram que a ação do Estado não se deve apenas aos movimentos sociais. As 

periferias também foram objeto de várias políticas oportunizadas pelo aparelho 

estatal durante as décadas de 1980 e 1990. De qualquer forma, os dois movimentos 

mencionados contribuíram para um significativo aumento de vários indicadores 

sociais  (particularmente os relacionados ao acesso a serviços públicos) sem, 

contudo, serem suficientes para elevar as condições de vida da população de baixa 

renda ao padrão das outras regiões das cidades.  

Assim, a partir dos anos 1980, os três processos mencionados: 

[...] contribuíram para a diferenciação dos grupos sociais urbanos 
pobres e seus territórios, fazendo das periferias um fenômeno cada 

                                            

32 KOWARICK, L. (2002). "Viver em risco - sobre a vulnerabilidade do Brasil urbano". Novos Estudos 
Cebrap, n. 63, pp. 9-30. 
33 MARQUES, E. (2000). Estado e redes sociais: permeabilidade e coesão nas políticas de infra-
estrutura urbana no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Revan.          
34 WATSON, G. (1992). Water and Sanitation in São Paulo, Brazil: Successful Strategies for Service 
Provision in Low-income Communities. Cambridge, dissertação de mestrado apresentada no MIT, 

EUA.          



        51 

vez mais heterogêneo. Essa dimensão introduziu novos desafios 
conceituais e analíticos visto que, ao contrário dos anos de 1970, a 
simples classificação de um espaço como periferia já não nos 
permite prever os conteúdos sociais associados à moradia no local. 
(TORRES et al, 2003) 

Por outro lado, Kowarick (2000, p.43), ao analisar a área metropolitana de 

São Paulo, também reconhece um aspecto heterogêneo ao afirmar que se trata de 

“Periferias... No plural. Isto porque são milhares de Vilas e Jardins. Também porque 

são muito desiguais. Algumas mais consolidadas do ponto de vista urbanístico; 

outras, verdadeiros acampamentos destituídos de benfeitorias básicas”. No entanto, 

o autor indica que, de modo geral, os problemas enfrentados por seus moradores 

são os mesmos: saneamento, transporte, serviços médicos e escolares.  

No tocante à heterogeneidade do fenômeno das periferias, segundo Sposito 

(2007), a implantação de loteamentos urbanos –  fechados e destinados aos 

segmentos de médio e alto poder aquisitivo -, a criação de novos espaços de 

comercialização de bens e serviços e, ainda, centros de atividades, vem alterando 

as relações entre o centro e a periferia nas cidades.  

A autora pesquisou os processos de deslocamento da centralidade -  

conceituada tanto como local com densidades de empregos terciários quanto como 

espaço simbólico -  nas cidades e, a partir da análise de diversos estudos que 

indicavam uma redefinição daquelas relações, concluiu que   

Até os anos de 1970 e 1980, a circulação intra-urbana nessas 
cidades articulava-se em torno de um centro principal, compondo 
estruturas monocêntricas fortemente integradas a uma única área 
importante de concentração de estabelecimentos comerciais e de 
serviços. Nos últimos vinte anos, observou-se uma multiplicação de 
áreas de concentração dessas atividades (eixos comerciais, centros 
comerciais em bairros de bom poder aquisitivo e shopping centers), 
bem como se verificou o fenômeno de diversificação delas, 
acompanhado de segmentação dos mercados consumidores, 
segundo diferentes padrões de consumo e maior ou menor 
facilidade para se locomover por automóvel. (SPOSITO, 2007) 

A cidade de São Paulo, por exemplo, assiste a mudanças como o 

deslocamento do centro de negócios — antes situado no próprio centro histórico da 

cidade —  deteriorado e com processos pontuais de renovação urbana —  para a 

Avenida Paulista, símbolo do capital financeiro dos anos 1970. Em seguida, a 

migração se deu para a Avenida Faria Lima - centro de comércio e serviços que 

agora começa a abrigar bancos e financeiras (Nova Faria Lima) — e, recentemente, 
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para a Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, sede de empresas terciárias, hotéis e 

comércio sofisticado desde meados dos anos 1980 e 1990. (FRÚGOLI JR., 200035 

apud SPOSITO).  

As diferenciações na definição da centralidade na cidade pluralizam o uso do 

espaço e as relações que se estabelecem, gerando dinâmicas que, à medida que se 

desenvolvem, indicam que a periferia36 se transforma, multiplicando-se em diversos 

usos,  ampliando-se, na medida em que se torna mais extensa,  articulando-se a 

outros espaços, uma vez que se diversificam as formas de transportes e 

comunicação. (SPOSITO, 2007). 

 Segundo a autora,  

por todas essas razões, a periferia segmenta-se, pois a proximidade 
física de usos diferentes e de conteúdos sociais e culturais diversos 
não promove, em si, integração, mas gera separação socioespacial, 
sob a forma de segregação socioespacial ou de fragmentação 
urbana. (SPOSITO, 2007). 

Nesse sentido, Sposito destaca a necessidade de reconhecer a pluralidade de 

contextos e práticas socioespaciais que caracterizam as periferias nas cidades 

brasileiras contemporâneas, como forma de melhor compreendê-las. Considerando 

tal reconhecimento, outra forma possível de compreender a periferia, encontrada na 

tentativa de definição de Souza  

passa pelo reconhecimento de que os seus habitantes desenvolvem 
formas ativas e contrastantes para enfrentarem suas dificuldades do 
dia-a-dia, de acordo com suas trajetórias pessoais e coletivas, as 
características socioculturais e geográficas do seu território e a 
postura assumida pelas suas lideranças e pelas instituições locais, 
dentre outras variáveis. Naturalmente, a superação dos evidentes 
limites presentes nas condições de vida dos habitantes da periferia é 
uma necessidade, a ser encarada pelos poderes públicos e pelos 
setores sociais identificados com a democracia e a justiça social. Ela 
passa, porém, pela quebra da hegemonia das referências 
sociocêntricas, pela criação de mecanismos de diagnóstico e 
definição de ações que levem em conta os saberes construídos pelos 
moradores, em sua longa e intensa caminhada por uma vida mais 
plena. (2008) 

                                            

35 FRÚGOLI Jr., H. Centralidade em São Paulo: tragédias, conflitos e negociações na metrópole. São 
Paulo: Cortez, Edusp, 2000. 
36 Naquela noção dos anos 1970: homogênea, radioconcêntrica, lugar de pobreza, de ausência.  
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Se, por um lado, a constituição das periferias entre os anos 1950 e 1970, 

conseqüência de uma dada ordem econômica e política, reflete a noção de padrão 

periférico de urbanização do ponto de vista teórico; por outro, leva a uma 

representação homogênea de periferia como espaço da pobreza, espaço da 

ausência.    

De todo modo, as mudanças econômicas, políticas e culturais marcaram as 

transformações da configuração espacial urbana dos anos 1980 em diante; embora 

objeto de muitos debates e esforço de teorização por muitos pesquisadores, não 

alteraram  a representação homogênea de periferia como espaço da pobreza, 

espaço da ausência. Entretanto, a tentativa de definição de Silva, além da 

discussão em torno dos aspectos sócio-geográfico-econômicos, traz para dentro da 

noção de periferia urbana o aspecto humano de seus moradores – uma visão de 

dentro para fora - colocando-nos outro foco de atenção: a importância de, cada vez 

mais, estabelecerem-se relações do termo periferia com a presença, como forma 

de lidar com a pluralidade que ela hoje significa.  

 

3.2 – Perus: uma contextualização sócio-histórica 

A história da região de Perus tem raízes no período colonial, quando 

oficialmente a região era conhecida pelo nome de um arbusto espinhento, o Ajuá.  

No século XVI, o início da ocupação portuguesa foi marcado pela intensa 

busca de metais preciosos pelo interior do território brasileiro. De acordo com Ellis 

Junior37 (1942, apud SIQUEIRA, 2001, p.8) a primeira expedição enviada por Martim 

Afonso de Souza, em 1530, foi seguida de inúmeras outras explorações que 

obtiveram êxito ao descobrir tais metais em regiões como Apiaí (alto Vale do 

Ribeira), Paranaguá e outras, no sul da colônia, no período entre 1561 e 1592.  

Nesse período, a região do Pico do Jaraguá – atual distrito de Pirituba e 

vizinho de Perus – despertou o interesse dos portugueses pela possibilidade de 

existência de ouro, fato que levou o bandeirante Afonso Sardinha, em 1580, à 

tentativa de estabelecer-se na região para a exploração dos metais preciosos, 

                                            

37 ELLIS JUNIOR, Alfredo. Resumo da história de São Paulo: quinhentismo e seiscentismo. São 
Paulo: Topografia Brasil, 1942.  
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impedida pelos índios guaranis que ali viviam. Entretanto, nos anos 1590 os 

bandeirantes, liderados por Afonso Sardinha, conseguiram expulsar os índios da 

região; estabeleceram minas no sopé do pico aproveitando um córrego que nascia 

em sua encosta, o córrego Santa Fé, e dali extraíram o ouro de maior monta 

encontrado naquele período. (SIQUEIRA, 2001; SILVA, 2008).  

  A região foi sendo abandonada pelos bandeirantes à medida que os filões 

de ouro se esgotavam e só voltou a ser ocupada no século XVIII, com a formação de 

grandes fazendas de café. Decorreu desse fato a divergência que existe entre os 

historiadores com relação à relevância do montante de ouro encontrado nessa 

região até meados do século XVII – tanto para o processo de povoamento quanto 

para a evolução histórica de São Paulo. No entanto, cabe ressaltar que a exploração 

do ouro pelos bandeirantes rendeu a essa região do Pico do Jaraguá as 

denominações de “Peru do Brasil” e de “Segundo Peru” que podem ter dado origem 

ao nome Perus, bem como tê-lo inserido no vocabulário paulistano, de acordo com 

Santos & Rodrigues38 (1998, apud SIQUEIRA, 2001, p.9).  

Outra possibilidade da atribuição do nome Perus à região que hoje é 

conhecida como tal estaria relacionada à lenda popular da “Dona Maria dos perus”. 

Diz a lenda, transmitida oralmente de geração para geração, que naquela localidade, 

provavelmente no início do século XIX, existia um posto de parada e repouso dos 

condutores de tropas de animais de carga da Estrada São Paulo-Jundiaí, 

pertencente a uma senhora conhecida por Dona Maria, que criava e vendia perus. 

Daí, então, o nome “Perus” teria sido dado àquela região por tropeiros e boiadeiros 

que vinham de outros lugares e ali acampavam para descansar. (SIQUEIRA, 2001, 

p. 20-22).  

Desde a descoberta, em 1590, de ouro no Pico do Jaraguá, até a inauguração 

da ferrovia São Paulo Railway, em 1867  (atualmente conhecida por Estrada de 

Ferro Santos-Jundiaí/EFSJ), houve um considerável vazio na constituição do bairro 

de Perus. Na verdade, falar da história da região nesse período remeteria apenas a 

algumas referências a proprietários de terras locais. Tal vazio pode ser demonstrado 

pelos dados do Registro Paroquial de Nossa Senhora do Ó, datado de 1856, no qual 

                                            
38 SANTOS, Delio Freire de; RODRIGUES, José Eduardo Ramos. Câmara Municipal de São Paulo 
1560-1998: quatro séculos de história. São Paulo:Imprensa Oficial, 1998. 
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consta a existência de apenas 17 proprietários, fato que comprova o pouco 

povoamento da região. (SIQUEIRA, 2001, p. 21). 

Em 1867, por ocasião da construção da linha férrea São Paulo Railway, foi 

criada uma parada na região de Perus com a única função de reabastecer a água 

das locomotivas que faziam o percurso entre as estações de Água Branca e Belém, 

atual estação Francisco Morato. Essa parada, no entanto, acabou facilitando o 

acesso à região, fazendo com que novos proprietários de terra se interessassem 

pelo lugar; fato que a tornou importante elemento no povoamento da região.  

Para efeito ilustrativo, cito aqui as famílias consideradas “pioneiras” no 

povoamento da região, muitas das quais chegaram após a criação da parada de 

trem, em 1867, e cujos nomes estão estampados atualmente em placas de ruas e 

avenidas de Perus: 

[...] o Coronel Luiz Alves de Almeida e os senhores Antonio 
Francisco de Aguiar e Castro, Candido da Cunha Brito (dono das 
fazendas Santa Fé e Itaberaba com 1300 alqueires), Hedwiges Dias 
de Oliveira e Jesuino Afonso de Camargo, [...] Antonio Maia, Di 
Sandro, Achiles Fanton, Ernesto Bottoni, Narciso Cagnassi, 
Leonardo Correia, Julio de Oliveira, Demetrio Vidal Lopes, Pascoale 
Peciccacco, Vasco Gazzo, Peregrino Lage, Pedro Albano, Joaquim 
Serpal, Sylvio de Campos e respectivos núcleos familiares. 
(SOUZA39,1984 – apud SIQUEIRA, 2001). 

 

O povoamento, iniciado a partir da construção da estação de trem, foi se 

tornando mais intenso ao final do século XIX  com a instalação das fábricas de papel 

de pólvora que movimentaram a economia da região, bem como acarretaram 

transformações em sua paisagem. A Companhia Melhoramentos, instalada em 1890 

atrás da estação de trem, ocupou grandes áreas de sua propriedade ou arrendadas 

- nos atuais municípios de Caieiras, Franco da Rocha e Cajamar -, com o cultivo de 

pinheiros e eucaliptos para abastecer a fábrica de papel que havia construído e se 

tornara um fator de limitação do crescimento urbano da região de Perus naquelas 

direções. Já a fábrica de pólvora do Sr. Hedwiges - fechada na década de 1920 com 

o início do funcionamento da usina de cimento - constituiu-se em um negócio 

rentável ao proprietário, merecendo destaque o fato de ter sido a principal 

                                            
39 SOUZA, Carlos Bauer de. Perus, Pirituba e Vila Nova Cachoeirinha: algumas notas. São Paulo, 
Secretaria Municipal de Cultura, Departamento do Patrimônio Histórico, l984. 
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fornecedora de munição para o sistema de defesa do Porto de Santos durante os 

episódios conhecidos como Revolta da Armada, em 1893-1894. (SIQUEIRA, 2001, 

p.23-32). 

Aspecto do núcleo central do bairro de Perus, na década de 1930. Fonte: CHAVES (2005) 

 

No início do século XX, a região de Perus já se constituía, em termos 

demográficos, em um significativo povoado; contudo, até então, “invisível” do ponto 

de vista econômico para a cidade de São Paulo. Entretanto, essa invisibilidade não 

seria permanente. Um grupo visionário de empresários brasileiros — assim descritos 

por Siqueira (2001) —, entre eles Clemente Neidhart, Mário Tibiriçá e Sylvio de 

Campos, mobilizaram hábil e agilmente uma série de ações, desde a articulação 

política até a atração de capital estrangeiro, para aproveitar-se do conjunto 

extremamente favorável de circunstâncias: desenvolvimento industrial, matéria prima 

local, proximidade do mercado consumidor, infra-estrutura, - que se constituiu em 

meados dos anos 1920, para a implantação da indústria cimenteira no Brasil. 
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Vista panorâmica de Perus em meados da década de 1930 – Fonte: CHAVES (2005) 

 

De fato, foi a partir da instalação da Fábrica de Cimento Portland, em 1926,  

que o povoado, com mais de três séculos de invisibilidade na história paulista, 

passou a uma posição de destaque no cenário nacional, o que determinou ao bairro 

de Perus um outro processo de constituição, agora subordinado à dinâmica 

produzida pelo capital representado pela indústria cimenteira. (CHAVES, 2005). 

Vista área da fábrica de cimento. Fonte: CHAVES (2005) 
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3.3 – Perus: uma contextualização sócio-geográfica 

Em 1934, a região de Perus, conhecida historicamente desde o século XVI, 

tornou-se distrito do município de São Paulo. Pouco povoada até 1867, quando da 

construção da linha férrea Estrada de Ferro Santos-Jundiaí/EFSJ, teve um tímido, 

mas significativo aumento populacional, acelerado a partir da criação e 

funcionamento da fábrica de cimento Portland, em 1926. Criado a partir de um 

processo de divisão territorial e conseqüentes desmembramentos, o distrito de Perus 

originou-se do então subdistrito40 de Nosssa Senhora do Ó, e, posteriormente, por 

meio do mesmo processo que o criou, deu origem ao distrito do Jaraguá, em 1948. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situado no extremo noroeste do município de São Paulo, aproximadamente a 

26 km do centro histórico da cidade, e com uma extensão territorial de 33,30 km², o 

                                            

40Baseada na antiga legislação estadual, a cidade de São Paulo estava subdividida em dez distritos e 
48 subdistritos. Até 1986, os primeiros distritos criados eram: São Miguel Paulista, ex-Baquirivu 
(criado em 1891), Itaquera (1920), Guaianases, ex-Lajeado (1929), Perus (1934), Parelheiros (1944), 
Jaraguá (1948), Ermelino Matarazzo (1958), Itaim Paulista (1980), Sapopemba (1985) e São Mateus 
(1985). A atual divisão municipal possui 96 distritos.  

Perus 
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distrito de Perus está delimitado pelos distritos vizinhos Anhanguera e Jaraguá e 

pelo município de Caieiras.  

A população do distrito teve um intenso crescimento desde sua criação. Em 

1980 a região possuía 36.196 habitantes, com uma taxa de crescimento em torno de 

2,26%; a década seguinte iniciou-se com 46.301 habitantes. Em uma década, a 

população aumentou de 46.301 habitantes para 70.715, em que os cinco últimos 

anos foram marcados por um crescimento de 5,56%. Em termos demográficos, a 

evolução populacional no distrito foi vertiginosa, e, com a taxa de natalidade em 

torno dos 26%, a previsão para 2010 é que o distrito tenha mais de 106.000 

habitantes.    

Dado que a exposição que segue está pautada em informações extraídas do 

Sumário de Dados do Município de São Paulo - 2004 - material produzido pela 

prefeitura, que organiza os índices censitários e outros indicadores nas novas 

unidades administrativas. Cabe destacar que Perus, quando mencionado no texto, 

refere-se à Subprefeitura de Perus, e não apenas ao distrito criado em 1934.   

Atualmente, a cidade de São Paulo possui 96 distritos que, por suas origens 

históricas e características regionais, foram reorganizados administrativamente em 

31 subprefeituras41 pela gestão municipal de 2000-2004. A subprefeitura, de que 

Perus é parte, recebeu o seu nome e, em nível da administração pública, representa 

a fusão entre os distritos de Perus e Anhanguera, totalizando uma área de 57,2 km². 

Desde 2000, Perus apresentou um crescimento populacional de 7,13% ao 

ano, com uma taxa de urbanização de 65,66%, com  uma população de 109.116 

habitantes; cerca de 1,04% do total da cidade de São Paulo.  

De acordo com o estudo denominado “Mapa da Vulnerabilidade Social e do 

Déficit de atenção a crianças e adolescentes da Cidade de São Paulo”42, Perus está 

                                            

41 As subprefeituras foram implantadas na administração da prefeita Marta Suplicy (2000-2004). A 
cidade estava, até então, dividida em administrações regionais. Essencialmente, a proposta das 
subprefeituras visava, ao menos em teoria, maior autonomia financeira à gestão local.  
42 Este estudo foi realizado pelo CEM-CEBRAP e SMADS-PMSP (Secretaria Municipal de Assistência 
e Desenvolvimento Social) em 2003 e tinha como objetivo identificar as diferentes condições de 
carências sociais por meio da análise da distribuição da estrutura socioeconômica no espaço urbano. 
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entre os grupos caracterizados por média e alta privação socioeconômica43. Essa 

identificação mostra uma sutil diferenciação no padrão homogêneo de condições de 

vida esperado pela visão de periferia oriunda dos anos 1970, quando, de acordo 

com este estudo, as periferias estariam identificadas como regiões em que a 

população viveria em situação de alta e altíssima privação socioeconômica. 

Dos grupos adotados como referência pelo Mapa, vale destacar a 

diferenciação entre o grupo de média e o de alta privação. Em termos gerais, o 

grupo de média privação apresenta índices próximos à média da cidade, excetuando 

que há uma maior presença de crianças de 0 a 4 anos e que os rendimentos 

familiares são um pouco inferiores. Já nos grupos de alta privação, os “chefes” de 

família possuem baixa escolaridade e rendimento inferior a três salários mínimos, há 

uma grande presença de crianças e adolescentes e as famílias, pela faixa etária de 

seus membros, são consideradas famílias jovens e adultas.  

Em outro estudo, denominado “Mapa de inclusão/exclusão social”, que 

agrega às informações censitárias outras de natureza qualitativa concernentes às 

condições sociais da vida humana - tais como, a autonomia, a qualidade de vida, o 

desenvolvimento humano, a equidade, a cidadania, a democracia e a felicidade - 

apresenta Perus como o 60º distrito mais distante do padrão básico de inclusão 

social44 , dentre os setenta e três que estão abaixo dele. 

 

 

 

                                            

43 A partir da combinação da dimensão de privação socioeconômica com a de estrutura etária, foram 
criados oito grupos, a saber: Nenhuma privação (Grupo 1); Privação muito baixa (Grupo 2) e os 
demais de acordo com as condições de precariedade socioeconômica: condições médias e famílias 
idosas (Grupo 3-Baixa privação); condições altas e famílias velhas (Grupo 4-Média-baixa privação); 
condições médias e famílias adultas (Grupo 5-Média privação); condições médias e famílias jovens 
(Grupo 6-Alta privação); condições altas e famílias adultas (Grupo 7-Alta privação); (Grupo 8-
Altíssima privação)  

44 Estudo coordenado por Sposati (1996), lida com a relação exclusão/inclusão de modo indissolúvel 
comparando índices de um mesmo contexto cultural. Ao usar uma escala decimal de –1 a 1 agrega 
uma dimensão simbólica importante sobre o que se quer e não se quer quanto às condições de vida. 
O zero significa o padrão desejável de inclusão social, índices negativos relacionam-se a exclusão e 
índices positivos à inclusão, determinando a distância que cada distrito da cidade de São Paulo se 
encontra do referido padrão. 
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Para apreciação e melhor entendimento da região de Perus, apresentamos 

abaixo alguns indicadores socioeconômicos, fornecidos pela administração púbica 

municipal e que situam a região frente ao quadro geral da cidade de São Paulo,  

 

TABELA 1 – Indicadores habitacionais 

HABITACIONAIS Perus São Paulo 

Favelas 

Quantidade de favelas 25  2018  

População favelada 24.608 22,55% 1.160.590 11,12% 

Crescimento anual da população 

favelada 
 4,29% 

 
2,97% 

Domicílios 

com rede de Água  89,79%  98,62% 

com rede de Esgoto  64,78%  87,23% 

com lixo coletado  94,94%  99,20% 

Perus 

Fonte: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 

Prefeitura de São Paulo (2005) 

Mapa da inclusão/exclusão social - Iex 
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TABELA 2 – Indicadores econômicos 

ECONÔMICOS Perus São Paulo 

Rendimento dos 

‘chefes’ de família 

Sem Rendimento  13,61% 10,43% 

Até 5 Salários Mínimos 63,55 % 47,55% 

Mais de 5 a 20 Salários Mínimos 22,17 % 32,58% 

Mais que 20 Salários Mínimos 0,67 % 9,44% 

Rendimento médio dos chefes de família (R$) 560,16 1.325,43 

 

TABELA 3 – Indicadores de óbitos por idade 

MORTALIDADE Perus Sobre o total 

Óbitos em 2003 

0 a 14 anos 48 8,89% 

15 a 39 anos 107 19,81% 

40 a 59 anos 164 30,37% 

60 anos ou mais 221 40,93% 

Ignorado 0 0,00% 

Total 540 100% 

 

TABELA 4 – Indicadores de cultura e lazer 

CULTURA E ESPORTE Perus São Paulo 

 

Equipamentos 

Biblioteca 1 64 

Casa de Cultura/ Centro Cultural 0 16 

Casa Histórica/ Museu 0 12 

Teatro 0 8 

Cultura Total 1 100 

Clubes da Cidade 0 41 

Clubes Desportivos Municipais (CDMs) 2 197 

Equipamentos (Estádios, Centro Olímpico) 0 6 

Esportes Total 2 244 
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TABELA 5 – Indicadores educacionais 

EDUCACIONAIS Perus São Paulo 

Gerais 

Taxa de Analfabetismo  6,87% 4,88% 

Evasão Escolar do Ensino Fundamental da Rede 

Municipal  
0,66% 1,13% 

Escolaridade 

dos ‘chefes’ 

de família 

Com Ensino Fundamental Completo  35,25% 49,69% 

Com Ensino Médio Completo  16,50% 33,68% 

Média de Anos de Estudo 5,88 7,67 
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CAPÍTULO CAPÍTULO CAPÍTULO CAPÍTULO 4444    
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CAPÍTULO 4.   O PODER DOS ESTUDOS ETNOMATEMÁTICOS 

De modo geral, cada vez mais reconhecida nacional e mundialmente como 

um programa de pesquisa da Educação Matemática, a Etnomatemática teve sua 

origem em meados da década de 1970, a partir das primeiras teorizações de 

Ubiratan D’Ambrosio - educador amplamente reconhecido pela comunidade 

científica como o principal idealizador e fundador desse movimento. 

Como mencionado, o primeiro contato que tive com as idéias 

etnomatemáticas deu-se no ano 2000, durante o 1º Congresso Brasileiro de 

Etnomatemática-CBEm1, realizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisa em 

Etnomatemática-GEPEm. Faço aqui essa recordação porque algumas idéias 

debatidas nas conferências plenárias/mesas redondas/comunicações foram ao 

encontro de algumas questões que me colocavam diante de desafios como 

educadora da escola pública na periferia, assim como geraram inúmeras outras. 

Duas dessas são eixos centrais do atual capítulo: a) a compreensão do 

conhecimento matemático como produção cultural e b) o papel do educador na 

sociedade brasileira atual.  

A apresentação com riqueza de detalhes do professor D’Ambrosio - em sua 

marcante conferência de encerramento do CBEm1 - operou uma transformação no  

meu entendimento sobre o pensamento matemático como produção cultural, 

considerando como marco inicial o momento quando:  

[...] o australopiteco escolheu e lascou um pedaço de pedra, com o 
objetivo de descarnar um osso, a sua mente matemática se revelou. 
Para selecionar a pedra é necessário avaliar suas dimensões, e 
lascá-la o necessário e o suficiente para cumprir os objetivos a que 
ela se destina, exige avaliar e comparar dimensões. Mas avaliar e 
comparar dimensões é uma das manifestações mais elementares do 
pensamento matemático. Esse é um primeiro exemplo de como o 
homem desenvolve os instrumentos materiais e intelectuais para lidar 
com seu ambiente. (D’AMBROSIO, 2000) 

 

Segundo D’Ambrosio, ainda nessa conferência, a espécie humana, no início 

de sua história e no decorrer dela, confrontou-se com as necessidades de 

sobrevivência – alimentação, ambiente, intempéries – e de transcendência – 
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passado, futuro, morte – que a 45fizeram criar explicações e modos de lidar com o 

que lhe era visível ou não.  Assim surgiram, por exemplo, os mitos de criação, as 

técnicas de consulta ao divino, as religiões, a agricultura, a mensuração do tempo. 

Esses são sistemas de conhecimento, que também envolvem o desenvolvimento de 

idéias matemáticas, criados pelo ser humano para responder às necessidades de 

sobrevivência e  às necessidades de transcendência que lhe são peculiares. 

Desta forma, a compreensão do conhecimento matemático como produção 

cultural, assim como o conhecimento em geral, passa pelo entendimento de que 

este é constitutivo de sistemas de conhecimento, cujas raízes estão no que 

D’Ambrosio (2000, p.149; 2002, p.30) chamou de “conjunto de respostas que um 

grupo dá aos pulsões de sobrevivência e transcendência, inerentes à espécie 

humana. São os fazeres e saberes de uma cultura.” Naquele momento, a cultura era 

entendida por D’Ambrosio como uma noção que reunia os conhecimentos 

compartilhados e os comportamentos compatibilizados entre os membros de um 

determinado grupo, assim explicados pelo pesquisador: 

Embora o conhecimento seja gerado individualmente, a partir de 
informações recebidas da realidade, no encontro com o outro se dá o 
fenômeno da comunicação, [...] Via comunicação, as informações 
captadas por um indivíduo são enriquecidas pelas informações 
captadas pelo outro. O conhecimento gerado pelo indivíduo, que é 
resultado do processamento da totalidade das informações 
disponíveis, é, também via comunicação, compartilhado, ao menos 
parcialmente, com o outro. Isso se estende, obviamente, a outros e 
ao grupo. Assim, desenvolve-se o conhecimento compartilhado pelo 
grupo. 

O comportamento de cada indivíduo, associado ao seu 
conhecimento, é modificado pela presença do outro, em grande parte 
pelo conhecimento das conseqüências para o outro. Isso é recíproco 
e, assim, o comportamento de um indivíduo é compatibilizado com o 
comportamento do outro. Obviamente, isso se estende a outros e ao 
grupo. Assim, desenvolve-se o comportamento compatibilizado do 
grupo. (2002, p.32) 

 

Nessa perspectiva, a noção de cultura, bastante ampla e de certo modo pragmática, 
permite-nos compreender que não apenas os povos tradicionais, mas também 
grupos sociais que compartilham conhecimento e compatibilizam comportamentos 
são criadores de sistemas de conhecimentos a partir das necessidades que 
enfrentam de sobrevivência e de transcendência. E, olhando nesta direção, fica cada 

                                            

45 A concordância é com “as necessidades de sobrevivência”, não é? 
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vez mais evidente que grupos de diferentes culturas produzem sistemas de 
conhecimento diferentes. Assim exemplifica D’Ambrosio (2000, p.148,149): 

[...] a geometria foi apreendida dos egípcios, onde era mais que uma 
simples medição de terreno, tendo tudo a ver com o sistema de 
taxação de áreas produtivas. Por trás desse desenvolvimento, vemos 
todo um sistema de produção e uma estrutura econômica, social e 
política, exigindo medições da terra e, ao mesmo tempo, aritmética 
para lidar com a economia e com a contagem dos tempos.  

Enquanto esse sistema de conhecimento se desenvolvia, há mais de 
2500 anos, nas civilizações em torno do Mediterrâneo, os indígenas 
aqui da Amazônia estavam também tentando conhecer e lidar com 
seu ambiente, desenvolvendo sistemas de produção e sistemas 
sociais, que igualmente necessitavam medições de espaço e de 
tempo. Igualmente os esquimós, as civilizações andinas, e aquelas 
da China, da Índia, da África subsaariana, enfim, de todo o planeta.  

 

Embora todas as civilizações estivessem desenvolvendo maneiras de 

conhecer, estivessem criando sistemas próprios de conhecimento, alguns destes se 

impuseram, difundiram-se, “calaram” ou aniquilaram muitos outros nas relações de 

conquista e de dominação estabelecidas entre as civilizações – cujas razões são 

bem explicadas pela História. Desse processo atravessado por disputas de poder, 

resultou uma visão eurocêntrica do pensamento matemático, tanto quanto do 

conhecimento científico em geral.  

D’Ambrosio questionou o eurocentrismo do conhecimento científico e 

matemático quando, problematizado pelos desafios enfrentados em três projetos 

educacionais nas décadas de 1960 e 1970, reconheceu que cada cultura tem um 

modo próprio de conhecer e intervir em sua realidade, ou seja, um sistema próprio 

de conhecimento — e cunha o termo etnomatemática para denominá-lo. 

Etnomatemática implica uma conceituação muito ampla do etno e da 
matemática. Muito mais que uma associação a etno se refere a 
grupos culturais identificáveis, como por exemplo, sociedades 
nacional-tribais, grupos sindicais e profissionais, crianças de uma 
certa faixa etária etc, e inclui memória cultural, códigos, símbolos, 
mitos e até maneiras específicas de raciocinar e inferir. (1993, p.17-
18) 

As raízes da Etnomatemática nas discussões de D’Ambrosio, associadas aos 

campos da cultura e da matemática, podem ser percebidas nos questionamentos 

que D’Ambrosio se fez diante dos projetos mencionados. A partir do trabalho com as 

minorias negras americanas na State University of New York – S.U.N.Y., em Buffalo: 
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Algumas questões começaram a fervilhar em minha mente. Como 
escolas separadas começaram a se formar? E por quê? O que a 
matemática tinha a ver com tudo isso? Por que era mais fácil para os 
meus colegas das humanidades obterem mais sucesso no processo 
de seleção? Estas foram provavelmente minhas primeiras questões 
sobre como a matemática, a cultura e a política estavam 
relacionadas. (D’AMBROSIO, 1995, apud CONRADO 2005, p.61)  

 

De sua participação no Programa Centre Pédagogique Superiéur de Bamako, 

em parceria com a Unesco, na República do Mali, África:  

Tudo isso foi construído/elaborado numa abordagem interdisciplinar. 
Pudemos discutir os efeitos da colonização que ocorreu depois do 
século XVI. Discussões sobre o passado, sobre como seu 
desenvolvimento cultural foi interrompido pelos tempos coloniais e 
sobre quais seriam suas possibilidades para o futuro, eram parte das 
muitas horas que passamos juntos. Posso dizer que meus primeiros 
pensamentos interdisciplinares receberam um grande impulso em 
minhas sessões no Mali. Para mim, isto era como uma academia de 
pós-graduação interdisciplinar. (D’AMBROSIO, 1995, apud 
CONRADO 2005, p.62) 

 

E, finalmente, do Projeto Multinacional de Educação para Ciência da OEA, 

desenvolvido na Unicamp, em Campinas/SP:  

Este foi outro importante passo em minha formação. Visitei todos os 
países da América Latina e todos os estados do Brasil, nos quais eu 
organizava encontros e seminários e orientava trabalhos de campo. 
Isto me possibilitou compreender aspectos culturais que 
influenciavam/afetavam as escolas. A diversidade de culturas e a 
presença ainda viva de modos tradicionais de explicar e de lidar com 
suas realidades, assim como na África, provocou um novo olhar 
sobre a Educação, particularmente sobre a Educação Matemática, E 
assim como na África, os efeitos da colonização são fatos para 
serem analisados como aspectos preliminares em qualquer proposta 
inovadora em Educação. (D’AMBROSIO, 1995, apud CONRADO 
2005, p.63) 

 

Embora suas reflexões sobre a questão tenham se iniciado nos anos de 1960, 

foi durante o ICME3 - Karlshure, Alemanha, 1976 – que o pesquisador usou pela 

primeira vez o termo etnomatemática. Em 1990, apresentou uma definição 

etimológica, em que tica são os modos, os estilos, as artes e as técnicas; matema 

quer dizer explicar, aprender, conhecer; lidar com e etno refere-se aqui ao ambiente 

natural, social, cultural e imaginário, ou seja, etnomatemática é arte ou técnica de 

explicar/conhecer no ambiente natural/social. 
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Essa definição inicial, como enfatizado por Pinheiro Santos (2002), por ser 

abrangente, guarda em si certo caráter relativista, que pode ter funcionado 

inicialmente como facilitador para sua aceitação por parte de outros pesquisadores. 

Porém, ao longo do tempo, muitos pesquisadores identificaram suas teorizações e 

produções com a Etnomatemática, contribuindo de modo significativo para o 

desenvolvimento e consolidação da área.  

Em 2001, foi denominada pelo próprio D’Ambrosio como um Programa de 

Pesquisa em história e filosofia da matemática. Um programa que procurava 

entender o saber/fazer matemático ao longo da história da humanidade, 

contextualizado em diferentes grupos de interesse, de comunidades, de povos e de 

nações. 

A sociedade contemporânea, com o advento das tecnologias de informação, 

vive um processo de profunda transição dos sistemas de produção e dos modelos 

econômicos, dos sistemas de governança e de tomada de decisões mais intenso 

que em qualquer outro período da história. Neste período de transição, em que uma 

nova sociedade está se configurando, concordo com D’Ambrosio ao propor que: 

[...] a educação formal nessa transição não pode focalizar a mera 
transmissão de conteúdos obsoletos, na sua maioria desinteressante 
e inútil no momento atual, e inconseqüentes na construção de uma 
nova sociedade. O mais que podemos fazer para as nossas crianças 
é oferecer a elas os instrumentos comunicativos, analíticos e 
materiais para que elas possam viver, com capacidade de crítica, 
numa sociedade multicultural impregnada de tecnologia.  (2000, p. 
149) 

Outro aspecto importante com relação ao papel da educação formal, neste 

momento de transição, deveria ser o resgate da dignidade dos indivíduos pelo 

reconhecimento e pela valorização de suas raízes culturais, sobretudo porque este é 

um caminho para consolidar a autonomia e a democratização no país – uma forma 

de lidar com a subordinação, a marginalização e a exclusão de determinados grupos 

sociais/culturais, conseqüências dos processos de dominação que constituíram 

sociedades como a brasileira.  

Na verdade, essas reflexões apontam para a necessidade de mudança do 

modelo tradicional de educação pautado na transmissão/acumulação de 

conhecimentos, tendo em vista: 
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i) A rápida obsolescência do conhecimento, decorrente de seu  
crescimento desmedido e acelerado e de sua mudança qualitativa; ii) 
o deslocamento do aparato escolar como única oferta de educação, 
em face da “escola paralela” dos meios massivos e da rápida difusão 
da informação, possibilitada pelas novas tecnologias; iii) as 
mudanças que tudo isso implica no papel do docente. (TORRES, 
2006, p.20) 

 

Tornar concreta essa perspectiva do papel da educação formal é a grande 

missão dos educadores — diz D’Ambrosio, que a assume também para si. Estar em 

sintonia com essa grande missão é dever de todos os educadores matemáticos.  

Está pelo menos equivocado o educador matemático que não 
percebe que há muito mais na  sua missão de educador do que 
ensinar a fazer continhas ou a resolver equações e problemas 
absolutamente artificiais, mesmo que, muitas vezes, com a aparência 
de estar se referindo a fatos reais. (p.152) 

 

Acredito que a Etnomatemática, por estar baseada numa concepção 

multicultural e holística da educação, possa contribuir com os educadores 

matemáticos para uma aproximação concreta dessa missão. Especialmente no 

reconhecimento da matemática como um produto cultural, e no questionamento da 

universalidade desta matemática ensinada na escola, descontextualizada social, 

cultural e politicamente.  

Embora pareça natural e óbvio, compreender o pensamento matemático 

como resultante da construção cultural de diferentes grupos, socialmente valorizados 

ou não, ao longo da história da humanidade, , é bastante diferente daquilo que, em 

geral, é apresentado na escola básica e nas licenciaturas. Em um momento 

importante na formação dos futuros professores é apresentada uma visão tradicional 

da matemática como conhecimento único que, de modo linear e seqüencial, teria 

surgido no Egito e na Mesopotâmia, passado pela Grécia e Roma e chegado aos 

dias atuais livre da influência de valores, ou seja, puro. (COSTA, 2003).  

A matemática é, desde os gregos, uma disciplina de foco nos 
sistemas educacionais, e tem sido a forma de pensamento mais 
estável da tradição mediterrânea que perdura até nossos dias como 
manifestação cultural que se impôs, incontestada, às demais formas. 
Enquanto nenhuma religião se universalizou, nenhuma língua se 
universalizou, nenhuma culinária nem medicina se universalizaram, a 
matemática se universalizou, deslocando todos os demais modos de 
quantificar, de medir, de ordenar, de inferir e servindo de base, se 
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impondo, como o modo de pensamento lógico e racional que passou 
a identificar a própria espécie. (UBI, 2000) 

 

Do ponto de vista de Ferreira (1997, p. 15-16), esse corpo de conhecimento 

matemático único, puro, embora tenha se universalizado, se imposto sobre outros 

modos de quantificar, de medir, de ordenar, de inferir, enfim, sobre outros sistemas 

de conhecimento, é apenas uma parte da Etnomatemática. Essa compreensão não 

pretende reduzir o valor e o papel desse conhecimento produzido por parte da 

humanidade, especialmente nos tempos atuais. Entretanto, tal modo de 

compreender a matemática leva a um deslocamento do “poder” a ela atribuído – 

definidor da espécie, selecionador dos “capazes” – para um lugar onde ela deva 

coexistir com outros sistemas de conhecimento que quantificam, medem, ordenam, 

inferem, de modos distintos aos que ela propõe.  

Com efeito, coexistir não significa que um desses tipos de conhecimento deva 

se impor a outro, no sentido de silenciá-lo. Ao contrário,  na tentativa de 

fortalecimento das raízes culturais dos indivíduos e dos grupos, como base para a 

construção de um novo modelo de sociedade neste período de profundas mudanças 

e transições, os diferentes modos de conhecer devem conviver. Por um lado, para 

fortalecer as raízes culturais,  o conhecimento do “outro” precisa ser reconhecido e 

valorizado em seu próprio modo de existir, em sua própria racionalidade. Por outro, 

para que os indivíduos possam ser atuantes no mundo moderno, lidando com o 

porvir nessa sociedade em transição, deve ser direito de todo cidadão o acesso ao 

conhecimento matemático institucional, visto que é a matemática dos que detém o 

poder um patrimônio da humanidade, devido à universalidade que atingiu. 

Não se trata, portanto, de uma substituição da matemática acadêmica pela 

Etnomatemática, como bem anunciou D’Ambrosio (2002, p.43), mas sim de buscar 

caminhos para que os modos de conhecer do “outro” sejam admitidos como 

legítimos e valorizados como tal; convivendo ao mesmo tempo com o modo de 

conhecer hegemônico, a matemática institucional. 

No âmbito da educação formal, essa perspectiva da Etnomatemática, aqui 

assumida, implica a concepção de que o conhecimento não é construído pela 

simples experiência ou espontaneamente. Essa construção é fruto de uma relação 

dialética em que o educador e o educando aprendem juntos. Nessa discussão, 
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merece destaque especial o papel do professor nesse processo, que é o de 

problematizar, de interferir no processo pedagógico, de estar aberto para aprender, 

de ser o orientador, o coordenador do processo de construção de conhecimento. 

(MONTEIRO, 2001, p. 64). 

Ainda nessa perspectiva, é essencial que a matemática escolar faça-se 

presente na compreensão do contexto sociocultural, cumprindo o papel de auxiliar a 

escola na construção de conhecimentos, de atitudes e de valores que tornarão o 

educando um cidadão crítico, ativo e solidário, ou seja, que ela contribua para a 

formação da identidade social do aluno. Um papel proposto por COSTA, e assim 

bem justificado:    

Ora, as práticas educacionais, os conhecimentos e valores que são 
estimulados nos alunos fazem com que eles se sintam membros de 
uma comunidade, tornem-se conscientes do conjunto de 
peculiaridades que os identificam como iguais aos do seu grupo 
sociocultural. Mas eles só terão consciência de sua existência como 
grupo diferenciado na medida em que lhes for possível tomar contato 
com pessoas de costumes, valores, conhecimentos (e dentre eles o 
conhecimento matemático) diferentes do seu. Ao perceberem essa 
diferença, ou seja, ao perceberem sua identidade social, os 
educandos tornam-se capazes de efetuar análises que os levarão a 
tomar consciência, a compreender melhor os preconceitos (que eles 
ou o outro sofrem), as condições de vida das populações 
marginalizadas, as estruturas sociais que os oprimem e, quem sabe, 
serem cidadãos capazes de intervir nesse quadro. (2003, p.214) 

 

Assim, as questões mais amplas e fundamentais do cotidiano de uma 

comunidade precisam e devem fazer parte da escola, especialmente na construção 

do conhecimento matemático; pois, a partir delas e do encontro com o diferente é 

que a identidade social do aluno se constituirá. Dessa perspectiva, o ensino da 

matemática passará a ter significado e importância para as transformações 

desejadas e necessárias na sociedade contemporânea.  

Do considerado, para que tais intenções se concretizem em concordância 

com Domite (2000, p.41-47; 2004, p.21-23; 2006, p.419-423), Monteiro (2001, p.64-

66) e Pinheiro Santos (2002, p.76), compreendo a Etnomatemática em termos 

pedagógicos/educacionais, mais como uma postura a ser adotada do que um 

método para o ensino, propriamente dito.  
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Tal postura em muito se afina com a proposta de Freire (2005), ao destacar 

os bem conhecidos (vinte e sete) destaques/saberes necessários à prática 

educativa. Destacarei aqui dois desses saberes, centrais na busca de respostas ao 

nosso problema de pesquisa – “ensinar exige respeito aos saberes dos alunos” e 

“ensinar exige saber escutar”.  

 

4.2 – Ensinar exige respeito aos saberes dos alunos: o conhecimento primeiro 

como um valor 

No âmbito da Psicologia, a expressão conhecimento prévio está associada ao 

desenvolvimento da estrutura cognitiva, como bem coloca Moreira, ao enfatizar que:   

[...] o conhecimento prévio é, isoladamente, a variável que mais 
influencia a aprendizagem. Em última análise, só podemos aprender 
a partir daquilo que já conhecemos. David Ausubel já nos chamava 
atenção para isso em 1963. Hoje, todos reconhecemos que nossa 
mente é conservadora, aprendemos a partir do que já temos em 
nossa estrutura cognitiva. Como dizia ele, já nessa época, se 
queremos promover a aprendizagem significativa é preciso averiguar 
esse conhecimento e ensinar de acordo. (MOREIRA, 1998, p.4) 

No âmbito escolar, por sua vez, conhecimento prévio é comumente usado 

para referir-se a pré-requisito, tradicionalmente empregado na educação 

convencional como um conhecimento adquirido na escola em uma perspectiva linear 

de organização curricular. Isto se dá, em especial, no ensino de matemática, no qual 

essa associação é fortalecida pelo embasamento de ordem lógica dada à 

organização curricular - normalmente indicada pelo matemático - dos conteúdos a 

serem ensinados, requisitos do campo da matemática necessários para o 

conhecimento do item a ser estudado.  

 
Nesse modo de conceber a organização curricular dos conteúdos, nós, como  

professores de matemática, freqüentemente desconsideramos a aprendizagem da 

matemática como um processo -  é como se ela acontecesse, em um determinado 

momento, como um evento estanque. Na verdade, como professores de 

matemática, parecemos não considerar que o educando, adulto ou criança, tem uma 

concepção de um aspecto do conhecimento matemático que resultou da própria 

história, e é esse conhecimento, no estado em que se encontra, que vai fazer a 

filtragem entre ele e o novo conhecimento, gerando a possibilidade de uma 
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aprendizagem significativa. (OLIVEIRA46 apud DOMITE ,1990). Uma razão para tal 

postura pode estar:  

[...] na desvalorização pela cultura primeira do aluno/a; o que deve se 
dar, talvez, entre outros motivos, porque o professor/a desconhece a 
importância da continuidade entre o conhecimento espontâneo e o 
conhecimento elaborado que a escola oferece ou porque não está 
convencido de que o aluno tem algo relevante a dizer a respeito da 
Matemática, e de outros assuntos. (DOMITE, 2005)47 

 

A postura não valorativa do conhecimento prévio do aluno parece também 

estar na desconsideração à historicidade do conhecimento o que, ao contrário, está 

muito claro para Freire:   

[...] ao ser produzido, o conhecimento novo supera outro que antes 
foi novo e se fez velho e "se dispõe" a ser ultrapassado por outro 
amanhã. Daí que seja tão fundamental conhecer o conhecimento 
existente quanto saber que estamos abertos e aptos à produção do 
conhecimento ainda não existente (FREIRE, 2003, p. 28). 

 

Assim, a compreensão de conhecimento cultural adotada nesta pesquisa - 

inspirada na visão freiriana e com base no argumento de Domite – estaria, além do 

exposto em termos de conhecimento prévio,  no âmbito da psicologia e do meio 

escolar. Estaria, de fato, na busca pelo entendimento do valor em levar em conta o 

conhecimento anterior do aluno/a - construído a partir de experiências não-escolares 

– nos processos de ensino-aprendizagem da escola.  

Vale aqui esclarecer que a idéia/expressão conhecimento prévio – a qual, 

aqui, diz respeito ao conhecimento que se origina das vivências dos alunos em seu 

mundo-vida - será, em alguns momentos, expressa por conhecimento primeiro. Tal 

uso alternado está relacionado à tentativa de levar em conta, de fato, o contexto 

sociocultural dos  alunos na educação escolar. Domite (2004) chama atenção ao 

fato de que:     

[...] parece estar sendo colocada - no espaço das discussões sobre 
formação de professores e aprendizagem-ensino da matemática - a 
necessidade de levar em conta o conhecimento primeiro do aluno e 
da aluna ligado ao modelo cultural ao qual ele/ela pertence - uma 

                                            
46 OLIVEIRA, Marta Kohl. Questão da construção do conhecimento e as teorias psicológicas. 
Palestra proferida no Seminário sobre Política de Formação de Educadores de Adultos, 1989. 
47 Grifo da autora. Livre docência 
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perspectiva que se opõe à tendência, da escola dita tradicional, em 
tratar os alunos e alunas como se fossem todos iguais. 

 

4.3 – A escuta: uma chamada freiriana  

A concepção de diálogo, aqui discutida, traz implicitamente a noção de  

“escuta” em Freire. É como se para entendê-la, nos moldes a que me refiro48, só 

fosse possível em relação ao diálogo freiriano. 

Graças à maior proximidade de Freire à perspectiva marxista, é que 
[...] compreende-se que a proposta freireana de diálogo não possa 
ser entendida como uma experiência incondicional, mas, antes, 
historicamente situada. Diálogo se dá entre semelhantes e mesmo 
entre diferentes, desde que não antagônicos. (CALADO, 2001) 

O diálogo é uma relação horizontal que pode ser estabelecida em qualquer 

local – um ato de amor, de humildade, de esperança, de fé e de confiança –,  cujo 

exercício, por possibilitar ao outro a oportunidade de se manifestar não como 

qualquer, como alguém inferior, mas como alguém que está no mesmo nível, supõe 

a condição de igualdade entre os dialogantes. Tal relação pode aqui ser enfatizada 

pelo exemplo do próprio Freire, como bem apresenta Scocuglia, 

Paulo sempre foi uma pessoa cordial, muito respeitosa. Podia 
discordar das idéias, mas respeitava a pessoa, mostrando um 
elevado grau de civilização. E mais: sua prática do diálogo o levava a 
respeitar também o pensamento daqueles e daquelas que não 
concordavam com ele. [...] A pedagogia do diálogo que praticava 
fundamentava-se numa filosofia pluralista. O pluralismo não significa 
ecletismo ou posições “adocicadas”, como ele costumava dizer. 
Significa ter um ponto de vista e, a partir dele, dialogar com os 
demais. É o que mantinha a coerência da sua prática e da sua teoria. 
(1999, p.6)  

 

Assim, a exigência para que o diálogo se estabeleça, tal como preconiza 

Freire, é que se saiba escutar. Sem a escuta, o diálogo não acontece . Pode, no 

máximo, existir um discurso, uma palestra de uma só pessoa. Nas palavras de 

Freire,  

Escutar é obviamente algo que vai mais além da possibilidade 
auditiva de cada um. Escutar, no sentido aqui discutido, significa a 
disponibilidade permanente por parte do sujeito que escuta para a 
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abertura à fala do outro, ao gesto do outro, às diferenças do outro. 
Isso não quer dizer, evidentemente, que escutar exija de quem 
realmente escuta sua redução ao outro que fala. Isto não seria 
escuta, mas auto-anulação. A verdadeira escuta não diminui em 
mim, em nada, a capacidade de exercer o direito de discordar, de me 
opor, de me posicionar. (1996) 

 

Na perspectiva educacional, saber escutar é condição para que se 

desenvolva uma prática educativa democrática. Na medida que se aprende a 

escutar o educando paciente e criticamente , pode-se passar a falar com ele e não 

para ele, como se fossemos detentores da verdade a ser transmitida. Nessa 

perspectiva, saber escutar requer que se aprenda a escutar o diferente. E, “valorizar 

o diferente de nós é absolutamente fundamental para o exercício da autonomia [...] a 

professora que fecha seus ouvidos à dor, à indecisão, à angústia, à curiosidade, 

mata no diferente a possibilidade de ser” (FREIRE,1996, p.120 ) 

Disto depreende-se que a escuta é também requisito para a compreensão do 

conhecimento primeiro, aquele que o educando traz para a sala de aula de sua 

experiência no mundo-vida, permitindo assim que o educador conheça e desenvolva 

um trabalho pedagógico a partir da leitura de mundo do educando. Com efeito, saber 

escutar está, portanto, intrinsecamente relacionado à construção de um 

conhecimento crítico-emancipador.  
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CAPÍTULO 5. A PESQUISA: O PLANO EM AÇÃO 

Neste capítulo apresento o desenvolvimento da pesquisa propriamente dito; 

um movimento entre as respostas diante da proposta-tentativa de recolher 

fatos/dados e a análise das evidências do conteúdo coletado. Estarei, aqui, de fato, 

procurando analisar a pré-ocupação dos professores pesquisados sobre o potencial 

de um trabalho pedagógico que leve em conta o conhecimento primeiro dos 

educandos das escolas de Perus – um delineamento do caminho para realização de 

análises e reflexões sobre estes profissionais no seu contexto sociocultural. 

 

5.1 - O questionário em aplicação 

Como anunciado no capítulo 2, realizei um primeiro contato com as escolas 

municipais do distrito de Perus para verificar a quantidade de professores de 

matemática que lecionavam no Ensino Fundamental II – Regular. O total foi definido 

a partir das sete EMEFs contatadas -  CEU Perus, Julio de Oliveira, Cândido 

Portinari, Jairo de Almeida, Recanto dos Humildes, Philó Gonçalves, Fernando 

Gracioso - com 23 professores, que foram convidados a participar da pesquisa. 

Em um segundo contato, visitei as escolas para entregar o questionário-

reflexivo aos professores; porém, na maioria delas, o acesso direto a eles não me foi 

permitido. Em todas as unidades escolares, fui muito bem recebida por seus 

diretores ou assistentes que, após ouvirem a proposta da pesquisa, apontavam a 

necessidade de apresentar o material para a coordenação pedagógica, que 

encaminharia o questionário a seus professores. Embora tivesse exposto a todos a 

importância do direto contato com os professores, obtive consentimento apenas de 

duas escolas para fazê-lo. Diante da dificuldade de acesso direto aos professores, 

aceitei a intermediação das coordenações pedagógicas para tal, pois importava 

muito, naquele momento, tentar atingir todos os professores de matemática que 

trabalhavam no distrito. 

Reconheço que, em se tratando do encontro entre o professor e o instrumento 

proposto nesta pesquisa, tanto o contato direto entre pesquisador e professores, 

como aquele intermediado pelas coordenações pedagógicas não se deram de modo 

neutro. Ou seja, houve um movimento ora de estranhamento/tensão, ora de 
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aproximação, que provavelmente influenciou o modo de os professores se 

manifestarem diante da proposta/tentativa da pesquisa em obter dados/fatos, aqui 

representada pelo questionário-reflexivo.  

Novamente destaco que a pesquisa qualitativa reconhece esse papel de não-

neutralidade com relação ao contexto investigado ao lidar com os enviesamentos 

que dele decorrem. Nesse caso, um desses vieses pode ter relação com a 

quantidade de questionários devolvidos. Dos 23 questionários entregues, recebi 15 

respondidos, dos quais, um o foi por uma coordenadora pedagógica que havia sido 

professora de matemática na rede municipal por muitos anos. Outro se refere à 

similaridade de respostas em algumas escolas, que apresentarei mais adiante no 

texto, no momento da análise propriamente dita. 

Todas as respostas aos questionários foram transcritas para ser organizadas 

e analisadas na seção que segue. Dada a ética na pesquisa, os professores e 

professoras tiveram seus nomes trocados por outros, fictícios.  Para efeito de 

consulta, é oportuno aqui informar que os questionários originais foram scaneados, 

os nomes fictícios atribuídos, o nome da escola ocultado e que esses dados 

constam, na íntegra, como anexo a esta dissertação. 

 

5.2 – Sobre os professores e as professoras 

Nesta etapa da pesquisa, apresentarei uma breve descrição dos professores 

e professoras - trajetórias de estudo, formação inicial e continuada, tempo de serviço 

como docente. Dada a ética na pesquisa, e conforme mencionado, os nomes 

verdadeiros serão substituídos por nomes fictícios. 

Professor Artur: natural do Estado de São Paulo. Concluiu o curso de 

graduação em Matemática (1997) e um curso de especialização na área de 

educação matemática, ambos em instituição particular. Participou, nos últimos cinco 

anos, de um curso de formação oferecido pela Secretaria Municipal de Educação 

(SME). Está na carreira do magistério há 11 anos. Faz parte do corpo docente do 

município de São Paulo há 6 anos e há 2 anos está na escola em que participou 

desta pesquisa. Atualmente trabalha como professor em três períodos. Não reside 

em Perus e participa de atividades em uma instituição religiosa na região em que 

mora.   
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Professor Bruno: natural do Estado do Paraná. Graduado em uma 

instituição particular de ensino superior, concluiu um curso de especialização na 

área e, nos últimos cinco anos, participou de dois cursos de formação – nenhum 

deles promovido pela SME. Tem 24 anos de carreira no magistério. Permanece na 

mesma escola em que iniciou exercício na rede municipal, há 11 anos. Lecionou nos 

períodos matutino, vespertino e noturno por 13, 16 e 20 anos, respectivamente. Atua 

como voluntário na Corporação Musical em Francisco Morato, instituição que 

promove formação musical de crianças e jovens. Não é morador da região de Perus. 

 Professora Carol: nascida no Estado de São Paulo. Graduada em 

Matemática (1998) em instituição particular. Não participou de cursos de formação 

nos últimos cinco anos. Está na carreira do magistério há 11 anos. Há 3 anos é 

professora da rede municipal. Há 2 anos faz parte do corpo docente da escola 

focalizada na pesquisa. Trabalha no período vespertino e não mora na região da 

escola (Perus).  

Professora Dora: nascida no Estado de São Paulo. Em 1989 concluiu a 

graduação em instituição particular e cursou especialização na área. Participou de 

um curso de formação nos últimos cinco anos - não oferecido pela SME. Faz parte 

do corpo docente municipal de São Paulo há 4 anos, na mesma escola em que 

iniciou exercício. Ao todo, possui 23 anos de carreira no magistério. Atualmente 

leciona em três períodos e não é moradora da região em que trabalha (Perus). 

Professora Elen: natural do Estado de São Paulo. Graduada, em 1989, em  

uma instituição pública. Nos últimos cinco anos participou de mais de quatro cursos 

de formação, sendo um deles promovido pela SME. Está há 22 anos na carreira do 

magistério; faz parte do corpo docente do magistério municipal há 7 anos e há 1 ano 

é professora na escola em que leciona no momento, no período matutino. Não mora 

em Perus. 

 Professor Fábio: nascido no Estado de São Paulo. Terminou a graduação 

numa instituição particular de ensino em 1998. Não participou de cursos de 

formação nos últimos cinco anos. Trabalha há 1 ano na escola em que aceitou 

participar desta pesquisa e há 5 anos como professor do município de São Paulo. 
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Está há 8 anos na carreira do magistério e atualmente leciona em dois períodos, 

matutino e vespertino.  Não reside na região de Perus.          

Professor Gaspar: nascido no Estado de Pernambuco. Concluiu em 1998 a 

graduação em uma instituição particular e possui um curso de especialização. Nos 

últimos cinco anos participou de um curso de formação oferecido pela SME. Ao todo 

possui 19 anos de carreira no magistério, dos quais 8 anos em exercício no 

magistério municipal. Trabalha há um ano na escola municipal em questão, 

lecionando nos período matutino e vespertino. Não reside em Perus. 

Professor Hélder: natural do Estado de Pernambuco. Em 1997 concluiu a 

graduação em Matemática numa instituição pública de ensino superior. É mestre em 

uma subárea da engenharia, área em que concluiu a primeira graduação. 

Freqüentou um curso de formação nos últimos cinco anos - não promovido pela 

SME. Atua como professor há 29 anos; está há 3 anos no magistério municipal e há 

1 ano na escola em que aceitou participar desta pesquisa. Leciona em três períodos. 

Exerce o ministério da Eucaristia e da Palavra na Igreja Católica do bairro onde vive. 

Não mora na região de Perus. 

Professora Isis: nascida no Estado de São Paulo. Graduada em 1988 em 

uma instituição particular de ensino. Nenhum dos dois cursos de formação de que 

participou nos últimos cinco anos foi oferecido pela SME. Ao todo possui 16 anos de 

carreira no magistério; está há 6 anos na rede municipal de ensino e há 3 na escola 

em que leciona no momento. Trabalha como professora nos períodos vespertino e 

noturno e não reside em Perus. 

 Professora Jane: natural do Estado de São Paulo. Graduada em 1976 em 

uma instituição particular de ensino superior. Trabalha como professora e há 8 anos 

é coordenadora pedagógica em período integral. Nos últimos cinco anos participou 

de mais de quatro cursos de formação, todos oferecidos pela SME. Iniciou sua 

carreira no magistério municipal há 29 anos e meio. Reside há 51 anos na região de 

Perus. 

Professora Lea: nascida no Estado de São Paulo. Concluiu a graduação em 

1985 em instituição particular. Possui curso de especialização na área e participou 

de três cursos de formação - nenhum promovido pela SME - nos últimos cinco anos. 
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Possui 22 anos de carreira no magistério, 19 anos na rede municipal de São Paulo e 

11 anos na escola em que trabalha no momento. Leciona nos períodos: matutino e 

vespertino e não mora em Perus. 

Professora Mari: natural do Estado de São Paulo. Graduada (1982) em uma 

instituição particular de ensino superior e com especialização na área. Nos últimos 

cinco anos, todos os cursos de formação de que participou - mais de quatro – foram 

oferecidos pela SME. Possui 21 anos de carreira no magistério, mesmo tempo em 

que atua na rede municipal de ensino. Há 4 anos é parte do corpo docente da escola 

em que trabalha em um período. É moradora da região de Perus há 12 anos. 

Professora Nair: nascida no Estado de São Paulo. Concluiu a graduação em 

1998, em uma instituição pública. Participou de dois cursos de formação, nenhum 

promovido pela SME, nos últimos cinco anos. Tem 14 anos de carreira no 

magistério. Permanece na escola municipal em que ingressou há 3 anos. Leciona, 

no momento, em um período. Não é moradora da região de Perus. 

Professora Olga: natural do Estado de São Paulo. Graduada em uma 

instituição particular no ano de 1999. Nenhum dos dois cursos de formação dos 

quais participou, nos últimos cinco anos, foi oferecido pela SME. Faz parte do 

quadro docente do município de São Paulo há 5 anos e permanece na escola em 

que ingressou. Ao todo, possui 11 anos de carreira no magistério. Leciona em dois 

períodos, matutino e vespertino. Participa de atividades musicais e não reside na 

região da escola municipal em que leciona (Perus).  

Professor Paulo: nascido no Estado de São Paulo. Em 1999, concluiu a 

graduação em uma instituição particular de ensino e cursou uma especialização. 

Nos últimos cinco anos, participou de três cursos, dos quais nenhum foi promovido 

pela SME. Possui 10 anos na carreira do magistério. Está no quadro docente 

municipal há 2 anos e há 1 ano é parte do quadro da escola em que aceitou 

participar desta pesquisa. No momento, atua como professor em três períodos. 

Participa de atividades em uma Igreja Evangélica e não reside em Perus. 
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5.3 – Um processo de análise 

Da leitura atenta e aprofundada das respostas ao questionário, modos 

semelhantes de os professores se manifestarem - diante dos diferentes focos 

próprios de cada questão - foram procurando lugar comum no olhar da pesquisadora 

(no sentido de similaridade e expectativa em termos de educação matemática 

escolar) e, então, constituindo o que estou chamando de  

Unidades de significado [que] são recortes julgados significativos 
pelo pesquisador, dentre os vários pontos aos quais a descrição 
pode levá-lo. Para que unidades significativas possam ser 
recortadas, o pesquisador lê os depoimentos à luz de sua 
interrogação, por meio da qual pretende ver o fenômeno, que é 
olhado de uma dentre as várias perspectivas possíveis. (GARNICA, 
1997)  

 

Constituídas as unidades de significado, passei ao processo de identificação 

das convergências, agora não mais questão por questão, formando assim um novo 

agrupamento. Esse reagrupamento 

é feito com base na análise das divergências e convergências 
expressas pelas unidades de significado, estando vinculada, ainda, a 
interpretações que o pesquisador faz para obter cada uma dessas 
convergências ou divergências. (GARNICA, 1997, p. 117) 

 

A busca de uma síntese no momento desse reagrupamento organizou de 

algum modo, a compreensão do fenômeno em questão e a constituição das 

categorias de análise/eixos temáticos – uma aproximação mais relevante de 

indicadores de como o professor está acordado e atento para o potencial de um 

trabalho pedagógico que leve em conta o conhecimento primeiro do aluno. 

 O processo de análise aqui construído, em termos de intenções, pode ser 

assim indicado: a) leitura atenta e aprofundada das respostas ao questionário; b) 

identificação das manifestações constitutivas em cada questão; c) unidades de 

significado resultantes da percepção das convergências entre as manifestações 

constitutivas; d) constituição das categorias de análise/eixos temáticos.  

 Do exposto, cabe destacar que os itens b e c foram organizados em tabelas, 

questão por questão, para uma melhor visualização dos resultados de cada 

momento. Quando necessário, foram acrescentados alguns comentários sobre 
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aspectos destoantes ou relevantes, antes da apresentação do item c em cada 

questão. Com a intenção de facilitar a leitura, fiz uma síntese das unidades de 

significado percebidas na questão ao final do item c. 

 Passo agora, então, à apresentação da análise propriamente dita.    

 

Da questão 1 

 

O que o (a) levou a escolher a carreira do magistério? E a área de matemática? 

Professor/a Manifestações constitutivas 

Artur 
Por acreditar que o futuro depende de uma educação de qualidade e 
que ele pode contribuir para isso. 

Por sempre ter se identificado e tido facilidade em matemática. 

Bruno 

Por ser profissional de outra área, convidado para trabalhar numa escola 
onde faltavam professores de matemática.  

Por ter tomado gosto, fez graduação em Matemática e assumiu a 
carreira.  

Carol 
Por sonhar em ser professora desde criança. 

Por ter bom desempenho em matemática, sua matéria favorita.  

Dora 
Por ter estabilidade de emprego. 

Por ter facilidade na área de exatas. 

Elen 
Por ter mobilidade de horário, que se adéqua à vida familiar. 

Por gostar da área de exatas. 

Fábio 
Por ter sido levado por situações cotidianas. 

Por ter tido sempre facilidade com essa área. 

Gaspar 
Por ter estabilidade de emprego. 

Por ter tido mais facilidade durante o período escolar. 

Hélder 
Por ser a atividade que o irmão exercia.  

Por aprender matemática com facilidade.  

Isis 
Por gostar da profissão. 

Por ter afinidade com a matemática. 

Jane Para manter financeiramente o curso de análise de sistemas.  
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Não respondeu. 

Lea 
Por ser uma alternativa para quem optou por estudar estatística. 

Por influência do pai, tomou gosto desde a infância. 

Mari 
Por gostar, e pela flexibilidade de horário. 

Não respondeu. 

Nair 
Por querer ser útil ao aprendizado das crianças/adolescentes. 

Por ter afinidade com matemática.  

Olga 
Por perceber que poderia contribuir com a comunidade. 

Não respondeu. 

Paulo 
Por ter prazer de aprender e ensinar. 

Por gostar de números e raciocinar. 

 

Sistematizando convergências  

Manifestações constitutivas Unidades de Significado 

Para contribuir para o futuro das pessoas por meio de 
uma educação de qualidade (Artur) 

Para ser útil para o aprendizado das crianças e dos 
adolescentes (Nair) 

Por perceber que poderia contribuir com a 
comunidade. (Olga) 

Escolha do magistério como 
compromisso com o 
social/coletivo. 

Por ter sonhado em ser professora desde a infância 
(Carol) 

Por ter prazer de aprender e ensinar (Paulo) 

Por gostar da profissão (Isis, Mari) 

Escolha do magistério como 
realização pessoal. 

Por ser profissional de outra área que foi convidado 
para trabalhar numa escola onde faltavam 
professores de matemática. (Bruno) 

Por ter necessidade de estabilidade de emprego 
(Dora, Gaspar) 

Por ter necessidade de flexibilidade de horário. (Elen, 
Mari) 

Por ter sido levado por situações cotidianas. (Fábio) 

Por ter sido influenciado pelo exemplo de outra 
pessoa. (Hélder) 

Para manter financeiramente o curso de análise de 

Força de circunstâncias ao 
longo da vida.  
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sistemas. (Jane) 

Por ser uma alternativa para quem optou por estudar 
estatística. (Lea) 

 

Sistematizando convergências 

Manifestações constitutivas Unidades de Significado 

Por sempre ter se identificado com a matemática. 
(Artur)  

Por ter tomado gosto, fez graduação em matemática 
e assumiu a carreira.  (Bruno)  

Por ter sido sua matéria favorita na escola. (Carol) 

Por gostar da área de exatas. (Elen) 

Por ter afinidade com a matemática. (Isis, Nair) 

Por influência do pai, tomou gosto desde a infância. 
(Lea) 

Por gostar de números e de raciocinar. (Paulo) 

Escolha da área matemática 
por apreciação/gosto. 
(afinidade) 

Por ter tido facilidade em matemática. (Artur)  

Por ter tido bom desempenho em matemática. (Carol) 

Pela facilidade que tem na área de exatas. (Dora)  

Por sempre ter tido facilidade com essa área. (Fábio) 

Por ter tido mais facilidade durante o período escolar. 
(Gaspar)  

Por ter aprendido matemática com facilidade. 
(Hélder)  

Escolha da área de 
matemática por facilidade. 

 

Da questão 1 - unidades de significado 

As unidades de significado, resultantes de um processo de análise das 

evidências da pesquisa, referentes à questão 1 são: 

• A escolha do magistério como profissão foi baseada no compromisso com o 

social/coletivo ou foi uma realização pessoal.  

• A não-realização de uma escolha, mas a força de circunstâncias ao longo da vida 

foi apontada por um grupo significativo de professores.  

• A escolha da matemática pelos professores se deu pela facilidade que tinham 

com a área. 
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• A escolha da matemática pelos professores se deu pela afinidade em termos de 

apreciação/gosto.  

  

Da questão 2  

Você tem preferência por alguma série do Ensino Fundamental II (Regular) para 

lecionar? Se sim, quais e por quê? 

Professor/a Manifestações constitutivas 

Artur Não, entretanto, gosta de acompanhar a turma da 5ª à 8ª série, podendo 
assim observar o avanço dos alunos. 

Bruno Gosta de lecionar para 5ª série porque considera que os conteúdos têm 
significados mais visíveis aos alunos. 

Carol Identifica-se com 5ª e 6ª séries por ser professora de nível I 

Dora Não. 

Elen 
Prefere a 5ª série porque gosta muito de desenvolver trabalhos de 
fundamentação e base, e a 8ª série, pelo conteúdo e pelo desafio que 
os alunos representam. 

Fábio Não.  

Gaspar Não. 

Hélder Prefere a 5ª série devido às dificuldades inerentes ao processo das 
operações – subtração e divisão. 

Isis Não.  

Jane Prefere 7ª e 8ª séries porque os alunos são mais maduros e fica mais à 
vontade com eles, mesmo tendo que rever conteúdos. 

Lea 
Não tem preferência, mas procura evitar a 7ª série, pois considera a 
álgebra um conteúdo muito abstrato e de difícil assimilação para os 
alunos. 

Mari Prefere as 7ª e 8ª séries porque são mais adultos. 

Nair Não. 

Olga Não. 

Paulo Não.  
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Sistematizando convergências 

Um destaque merece ser dado quanto às respostas negativas que foram 

obtidas com relação à preferência por série. Do universo pesquisado, oito 

professores afirmaram não ter preferência por série para lecionar, e um deles 

ressaltou que procura evitar a 7ª série (3º ano do Ciclo II) por considerar os 

conteúdos de álgebra muito abstratos e de difícil assimilação, o que demanda muito 

tempo e paciência para o ensino. 

Seis professores afirmaram ter preferência por uma ou outra série, cujas 

razões organizamos no quadro-síntese abaixo:  

 

Manifestações constitutivas Unidades de Significado 

Gosta de acompanhar a turma da 5ª à 8ª série, 
podendo assim observar o avanço dos alunos. (Artur)  

Preferência por acompanhar a 
formação do aluno da 5ª à 8ª 
série (conteúdo, 
desenvolvimento cognitivo e 
comportamento). 

Gosta de lecionar para 5ª série porque considera que 
os conteúdos têm significados mais visíveis aos 
alunos. (Bruno) 

Prefere a 5ª série porque gosta muito de desenvolver 
trabalhos de fundamentação e base.(Elen) 

Prefere a 5ª série devido às dificuldades inerentes ao 
processo das operações – subtração e 
divisão.(Hélder)  

Preferência pela 5ª série, 
privilegia conteúdos de 
fundamentação e mais 
próximos do cotidiano do aluno  
(conteúdo e desenvolvimento 
cognitivo). 

 

Identifica-se com 5ª e 6ª séries por ser professora de 
nível I. (Carol)  

Preferência por 5ª e 6ª séries 
pela semelhança com os 
alunos de nível I (de conteúdo, 
de comportamento e/ou de 
desenvolvimento cognitivo). 

Tem preferência por 7ª e 8ª séries porque os alunos 
são mais maduros e fica mais à vontade com eles. 
(Jane) 

Prefere as 7ª e 8ª séries porque são mais adultos. 
(Mari) 

 

Preferência por 7ª e 8ª séries 
pela maturidade dos alunos 
(comportamento).  

Prefere a 8ª série, pelo conteúdo e pelo desafio que 
os alunos representam. (Elen) 

Preferência por 8ª série pelas 
afinidades com conteúdo e 
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 com o comportamento dos 
alunos. 

 

Da questão 2 - unidades de significado 

As unidades de significado, resultantes de um processo de análise das 

evidências da pesquisa, referentes à questão 2 são: 

• Preferência por acompanhar a formação do aluno da 5ª à 8ª série, em termos 

de conteúdo, de desenvolvimento cognitivo e de comportamento. 

• Preferência pela 5ª série, pois privilegia conteúdos de fundamentação e mais 

próximos do cotidiano do aluno - conteúdo e desenvolvimento cognitivo. 

• Preferência por 5ª e 6ª séries, pela semelhança com os alunos de nível I - de 

conteúdo, de comportamento e/ou de desenvolvimento cognitivo. 

• Preferência por 7ª e 8ª séries, pela maturidade de comportamento dos alunos.  

• Preferência por 8ª série, pelas afinidades com o conteúdo e com o 

comportamento dos alunos. 

 

Da questão 3  

Como você descreve o grupo de alunos com os quais trabalha nesta escola? 

Professor/a Manifestações constitutivas 

Artur 
São alunos ”carentes”. 

Como o bairro não tem espaços para o lazer, eles gostam da escola por 
ser o principal local onde se encontram. 

Bruno 
São alunos de 8ª série.   

Considera o grupo heterogêneo em relação à aprendizagem, ao 
interesse e objetivos, à disciplina e compromisso com os estudos. 

Carol 
O grupo tem dificuldades em acompanhar as aulas por falta de pré-
requisitos. 

Na maior parte os alunos são bons e interessados. 

Dora São alunos bons, mas têm algumas dificuldades. 
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Elen 

É o primeiro ano que trabalha com este grupo.  

Os alunos não tinham aula de geometria e nem o costume de fazer 
lições de casa e provas. 

Tinham bastante dificuldade em divisão e multiplicação.  

Muitos ainda não sabem a tabuada. 

Fábio 
São alunos com dificuldades em acompanhar as aulas por falta de pré-
requisitos. 

Na  maior parte são alunos bons e interessados. 

Gaspar É razoavelmente bom, mas com dificuldades de aprendizagem. 

Hélder 
São crianças e adolescentes com dificuldades de relacionamento e 
baixa auto-estima.  

Não têm sonhos e nem perspectiva de um futuro melhor. 

Isis Alguns alunos são desinteressados e não têm responsabilidades, mas a 
maioria é aplicada, mesmo com dificuldades. 

Jane 
São alunos com dificuldades em acompanhar as aulas por falta de pré-
requisitos. 

A maior parte é de alunos bons e interessados. 

Lea 

São carentes. 

São “soltos” no mundo. 

Não têm perspectiva de melhora. 

São carinhosos. 

Alguns têm objetivos e sonhos.  

Mari De modo geral são bons [alunos]. 

Nair 
São carentes em tudo.  

É sempre com carinho que ela consegue interesse e retorno.   

Olga 
De forma geral, são adolescentes bons. 

Mas tem alunos com muita dificuldade de aprendizagem em matemática 
e até de alfabetização. 

Paulo Muitos são interessados e dedicados, mas têm algumas dificuldades. 

 

Sistematizando convergências 

Foi possível, aqui, perceber que as manifestações dos sujeitos pesquisados 

diante desta questão são lacônicas, breves e explicativas.  
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Mesmo considerando o lugar-comum representado pelas expressões usadas 

nas respostas, procedi a uma análise das mesmas, buscando identificar a 

perspectiva do olhar desse professor sobre o grupo de alunos. 

Manifestações constitutivas Unidades de Significado 

São alunos ”carentes”. Como o bairro não tem 
espaços para o lazer, eles gostam da escola por ser 
o principal local onde se encontram. (Artur) 

Descreve os alunos sob uma 
perspectiva socioeconômica. 

São crianças e adolescentes com dificuldades de 
relacionamento e baixa auto-estima. Não têm sonhos 
e nem perspectiva de um futuro melhor. (Hélder) 

São carentes. “Soltos” no mundo. Sem perspectiva 
de melhora. Carinhosos. Alguns têm objetivos e 
sonhos. (Lea) 

São carentes em tudo. Sempre com carinho ela 
consegue interesse e retorno.  (Nair) 

De forma geral, são adolescentes bons. (Olga) 

Descreve os alunos sob uma 
perspectiva socioafetiva. 

O grupo tem dificuldades em acompanhar as aulas 
por falta de pré-requisitos. A maior parte é de alunos 
bons e interessados. (Carol, Fábio, Jane) 

São alunos bons, mas têm algumas dificuldades. 
(Dora, Gaspar) 

Os alunos não tinham aula de geometria e nem o 
costume de fazer lições de casa e provas.Tinham 
bastante dificuldade em divisão e multiplicação. 
Muitos ainda não sabem a tabuada. (Elen) 

Alguns alunos são desinteressados e não têm 
responsabilidades, mas a maioria é aplicada, mesmo 
com dificuldades. (Isis) 

Muitos são interessados e dedicados, mas têm 
algumas dificuldades. (Paulo) 

Mas há alunos com muita dificuldade de 
aprendizagem em matemática e até de alfabetização. 
(Olga) 

São alunos de 8ª série. Considera o grupo 
heterogêneo em relação à aprendizagem, ao 
interesse e objetivos, à disciplina e compromisso com 
os estudos. (Bruno) 

De modo geral, são bons alunos. (Mari) 

 

 

 

Descreve os alunos sob a 
perspectiva da dificuldade de 
aprendizagem de conteúdo. 

 

 

Da questão 3: unidades de significado 
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Referentes a esta questão, as unidades de significado resultantes de um 

processo de análise são: 

• Descrição dos alunos sob uma perspectiva socioeconômica. 

• Descrição dos alunos sob uma perspectiva socioafetiva. 

• Descrição dos alunos na perspectiva da dificuldade de aprendizagem de 
conteúdo. 

 

Da questão 4 

Como você descreve o bairro em que esta escola se situa? 

Professor/a Manifestações constitutivas 

Artur 
Muito carente e com bastante violência (drogas), o que não ocorre na 
escola. 

A escola é o único local para lazer no bairro.  

Bruno Desconhecimento do bairro, porque está há pouco tempo na escola.  

Carol 
Muito carente de recursos econômicos, sociais, saúde e lazer. 

A escola é quase tudo que os moradores têm e nela os pais procuram 
ajuda em assuntos não relacionados à educação. 

Dora De poder socioeconômico razoável. 

Elen Um bairro de periferia, com alto índice de violência na Cohab, onde 
reside a maior parte da clientela da escola. 

Fábio 
Muito carente de recursos econômicos, sociais, de saúde e de lazer. 

A escola é quase tudo que os moradores têm e nela os pais procuram 
ajuda em assuntos não relacionados à educação. 

Gaspar Incapacidade de descrever. 

Hélder A comunidade não tem o hábito de participar ativamente da escola e de 
suas atividades culturais. 

Isis 
Um bairro com muitas necessidades, esquecido pelos governos, mas 

com pessoas de garra, lutadoras por seus objetivos. 

Jane 
Muito carente de recursos econômicos, sociais, de saúde e de lazer. 

A escola é quase tudo que os moradores têm e nela os pais procuram 
ajuda em assuntos não relacionados à educação. 

Lea Igual ao de qualquer periferia: violento, carente... 
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Mari Pobre, carente, sujo. 

Nair Desconhecimento parcial. Poluído e com muito barulho por causa da 
estação de trem. 

Olga 

Pobre, com pouquíssima infra-estrutura. 

Ocorrência de boatos de muitos casos de violência.  

Praticamente não há espaços para os adolescentes e jovens se 
ocuparem.  

Paulo Aparentemente tranqüilo, mas carente de lazer. 

 

Sistematizando convergências 

Muitas das manifestações dos professores e professoras diante desta 

questão continham expressões que pareciam “chavões” acerca da descrição do 

bairro. De qualquer forma, mesmo considerando o lugar-comum representado por 

tais expressões, busquei identificar, na análise, a perspectiva do olhar desse 

professor sobre o bairro. 

 

Manifestações constitutivas Unidades de Significado 

Não conhece o bairro. (Bruno) 

Não sabe descrever. (Gaspar) 

Não conhece por completo. (Nair) 

Não conhece o bairro. 

 

É muito carente de recursos econômicos, sociais, de 
saúde e de lazer. A escola é quase tudo que os 
moradores têm. (Carol, Fábio, Jane) 

Tem poder  socioeconômico razoável. (Dora) 

É pobre, carente, sujo. (Mari) 

É pobre, com pouquíssima infra-estrutura. 
Praticamente não há espaços para os adolescentes e 
jovens se ocuparem. (Olga)  

Descreve o bairro em termos 
de carência socioeconômica. 

 

 

É muito carente e com bastante violência (drogas), o 
que não ocorre na escola. É o único local para lazer 
no bairro. (Artur) 

É aparentemente tranqüilo, mas carente de lazer. 
(Paulo) 

É um bairro de periferia, com alto índice de violência 
na Cohab. (Elen) 

Descreve o bairro em termos 
de carência socioeconômica, 
com ênfase à existência de 
violência. 
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É igual ao de qualquer periferia: violento, carente... 
(Lea) 

A comunidade não tem o hábito de participar 
ativamente da escola e de suas atividades culturais. 
(Hélder) 

É um bairro com muitas necessidades, esquecido 
pelos governos, mas com pessoas de garra, que 
lutam por seus objetivos. (Isis) 

Descreve o bairro a partir de 
seus moradores.  

 

Da questão 4: unidades de significado 

As unidades de significado, resultantes do processo de análise das evidências 

da pesquisa, referentes à questão 4 são: 

• Desconhece o bairro.  

• Descreve o bairro em termos de carência socioeconômica. 

• Descreve o bairro em termos de carência socioeconômica com ênfase à 

existência de violência. 

• Descreve o bairro a partir de seus moradores.  

 

Da questão 5  

Pensando em um conteúdo (matemático) que você goste muito de trabalhar/ensinar, 

conte como você tem iniciado uma aula na direção da aprendizagem desse 

conteúdo. 

 

Professor/a Manifestações constitutivas 

Artur 

Pediria uma folha de papel e a dobraria ao meio, obtendo duas partes. 
Dobraria novamente ao meio, obtendo 4 partes; mais uma vez, obtendo 
8 partes, e assim por diante, relacionando o número de partes obtidas 
com os resultados da potenciação. 

Bruno 
Procura iniciar o conteúdo de geometria com a manipulação de figuras 
geométricas não-planas para identificar as formas, os elementos 
geométricos e métricos. 

Carol Para trabalhar o conjunto dos números inteiros, inicia falando sobre a 
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temperatura ambiente e realiza uma pesquisa sobre os países cujas 
temperaturas são abaixo de zero. 

Dora Inicia com a história dos sistemas de numeração até o sistema de 
numeração decimal. 

Elen 
Inicia comentando sobre o dia-a-dia dos alunos e como a geometria 
está presente na vida de cada um, cita exemplos para que façam a 
associação. 

Fábio 
Procura mostrar que no dia-a-dia existem várias formas geométricas 
planas. Entra no conceito de área, demonstra como se calcula e pede 
que os alunos calculem a área dos espaços de suas casas.  

Gaspar Conta a história dos logaritmos e onde é usado. 

Hélder Relaciona as operações básicas com o dia-a-dia. 

Isis 

Gosta muito de trabalhar com a vivência do aluno. Quando começa um 
conteúdo novo, direciona as atividades a partir do que sabe. Por 
exemplo: para iniciar o conceito de geometria, gosta de fazer 
discussões a partir do filme “Donald no país da Matemágica”. 

Jane Inicia com o conceito de “tenho” para os números positivos e “devo” 
para os números negativos.  

Lea 
Explica o que é multiplicar e por que a operação surgiu; tira dos alunos 
alguns exemplos; passa o algoritmo e exercícios com situações- 
problemas e não do tipo “Arme e Efetue”. 

Mari Coloca na lousa exercícios sobre equação do 2º grau e faz junto com os 
alunos. 

Nair Conversa com a classe e pergunta onde se usa determinada escrita 
matemática no dia-a-dia. 

Olga Gosta de desafiar os alunos no cálculo mental, medindo o tempo que 
levam na resolução de somas ou tabuadas.  

Paulo Procura, quando é possível, relacionar o conteúdo com o dia-a-dia do 
aluno, objetivando integrar saber e fazer. 

 

Sistematizando convergências 

Vale destacar que um professor respondeu a questão usando como exemplo 

um conteúdo que, em geral, é trabalhado nas séries do Ensino Médio. 

Manifestações constitutivas Unidades de Significado 

Pediria uma folha de papel e realizaria sucessivas 
dobras ao meio, relacionando o número de partes 

O professor usa recursos 
didáticos – filme, jogo e 
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obtidas com os resultados da potenciação. (Artur) 

Procura iniciar o conteúdo de geometria com a 
manipulação de figuras geométricas não-planas. 
(Bruno) 

Gosta de fazer discussões a partir do filme “Donald 
no país da Matemágica”, para iniciar o conceito de 
geometria. (Isis) 

Gosta de desafiar os alunos no cálculo mental, 
medindo o tempo que levam na resolução de somas 
ou tabuadas. (Olga) 

materiais de manipulação.  

 

Explica o que é multiplicar e por que a operação 
surgiu; tira dos alunos alguns exemplos; passa o 
algoritmo e exercícios. (Lea) 

Coloca na lousa exercícios sobre equação do 2º grau 
e faz junto com os alunos. (Mari) 

Usa o próprio conteúdo escolar 
de modo expositivo. 

Inicia falando sobre a temperatura ambiente e realiza 
uma pesquisa sobre os países cujas temperaturas 
são abaixo de zero, para trabalhar com os números 
inteiros. (Carol) 

Inicia comentando sobre como a geometria está 
presente no dia-a-dia dos alunos. (Elen) 

Procura mostrar que no dia-a-dia existem várias 
formas geométricas planas. Entra no conceito de 
área, demonstra como se calcula e pede que os 
alunos calculem a área dos espaços de suas casas. 
(Fábio) 

Relaciona as operações básicas com o dia-a-dia. 
(Hélder) 

Inicia com o conceito de “tenho” para os números 
positivos e “devo” para os números negativos. (Jane) 

Conversa com a classe e pergunta onde se usa 
determinada escrita matemática no dia-a-dia. (Nair) 

Procura relacionar o conteúdo com o dia-a-dia do 
aluno, quando é possível. (Paulo) 

O professor estabelece 
relações com o cotidiano do 
aluno. 

Inicia com a história dos sistemas de numeração até 
o sistema de numeração decimal. (Dora) 

Conta a história do logaritmo e onde é usado. 
(Gaspar) 

Usa a história da matemática, 
de modo expositivo.  

 

Da questão 5 - unidades de significado 

Referentes a esta questão, as unidades de significado resultantes de um 

processo de análise são: 
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• Usa recursos didáticos – filme, jogo e materiais de manipulação. 

• Usa o próprio conteúdo escolar de modo expositivo. 

• Estabelece relações com o cotidiano do aluno. 

• Usa a história da matemática, de modo expositivo.  

 

Da questão 6.1 

São freqüentes os relatos de alunos e de professores no Ensino Fundamental sobre 

dificuldades na aprendizagem da matemática. Dificuldades estas que, de modo 

geral, também se revelam pelos baixos resultados nas avaliações externas 

realizadas nos últimos anos na rede pública de ensino. De acordo com sua 

experiência em sala de aula: 

Como você tem refletido sobre isso? 

Professor/a Manifestações constitutivas 

Artur 

Os professores procuram fazer o melhor que podem em sala de aula. 

Para os alunos, a progressão continuada é um motivo para não estudar. 

Vê uma falta de compromisso muito grande, pois os alunos não fazem 
lição de casa, não estudam para atividades e a família não participa da 
vida escolar dos filhos. 

Bruno Pensa que o ensino de matemática deve ser acompanhado com mais 
eficácia desde o Ensino Fundamental I. 

Carol Procura novas atividades para diversificar as aulas e estimular o 
interesse dos alunos. 

Dora 

Acredita que os alunos vão para a escola com o estigma, colocado pelos 
pais, de que a matemática é muito difícil. 

Além disso, o básico na matemática fica defasado no Ciclo I porque 
alguns professores têm dificuldades em ensinar conceitos básicos.  

Elen Procura identificar os pré-requisitos em defasagem e depois pensa 
atividades que sanem ou melhorem a aprendizagem.  

Fábio Reconhece que as dificuldades são grandes e as atribui a fatores 
estruturais, como o número grande de alunos em sala. 

Gaspar Acredita que os alunos perderam completamente o interesse pela escola 
com a LDB e a progressão continuada. 

Hélder Acredita que os alunos têm dificuldades porque não entendem os 
conceitos básicos e as operações usuais, e que não há articulação dos 



        98 

conteúdos com o conhecimento prévio dos alunos. 

Isis 

As provas externas estão fora da realidade dos alunos. 

Acha o conteúdo de matemática muito extenso e, a cada ano, conceitos 
importantes ficam para trás.  

A mudança anual de professor gera descontinuidade nos conteúdos. 

Jane 

As faltas dos professores quebram a rotina muito necessária ao trabalho 
de qualquer disciplina.  

A troca constante de professores durante o ano atrapalha o rendimento. 
Sente que falta estímulo dos profissionais. 

Lea 

Os alunos fazem as provas por fazer. 

Por outro lado, o conteúdo cobrado é extremamente tradicional, 
mandam-nos passar o mínimo e, para aprovação, é cobrado o mínimo 
do mínimo, como se nosso aluno não fosse sair de trás de um balcão. 

Mari Acredita que o aluno deva ter mais interesse pelas aulas. 

Nair Reflete constantemente sobre o seu fazer na sala de aula e imagina 
métodos e práticas para ensinar determinados conteúdos. 

Olga 
Pensa que a maior parte dos alunos têm problemas nas 4 operações e, 
como a Matemática é um estudo seqüencial, os próximos conteúdos 
precisarão dessa base. 

Paulo 

A escola passa por um momento de transição, a tecnologia tem 
avançado muito e ela continua estacionada com giz e apagador, 
faltando muitas vezes material necessário para o trabalho. 

Crê que falte empenho dos gestores, dos professores e dos alunos para 
melhorar os índices. 

 

Sistematizando convergências 

Manifestações constitutivas Unidades de Significado 

Acredita que os alunos perderam completamente o 
interesse pela escola com a LDB e a progressão 
continuada. (Gaspar) 

Acredita que o aluno deva ter mais interesse pelas 
aulas. (Mari) 

Acredita que, para os alunos, a progressão 
continuada é um motivo para não estudar. (Artur) 

Vê uma falta de compromisso muito grande, pois os 
alunos não fazem lição de casa, não estudam para 
atividades e a família não participa da vida escolar 
dos filhos. (Artur) 

Há falta de interesse e 
compromisso dos alunos 
devido, entre outros motivos, à 
progressão continuada.  
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Os alunos fazem as provas por fazer.(Lea) 

Pensa que o ensino de matemática deve ser 
acompanhado com mais eficácia, desde o Ensino 
Fundamental I. (Bruno) 

O básico na matemática fica defasado no Ciclo I 
porque alguns professores têm dificuldades em 
ensinar os conceitos básicos. (Dora) 

Os professores do Ciclo I não 
têm preparado os alunos 
quanto às noções básicas da 
matemática.  

Os professores procuram fazer o melhor que podem 
em sala de aula. (Artur) 

Procura identificar os pré-requisitos em defasagem e 
depois pensa atividades que sanem ou melhorem a 
aprendizagem. (Elen) 

Procura novas atividades para diversificar as aulas e 
estimular o interesse dos alunos. (Carol) 

Reflete constantemente sobre o seu fazer na sala de 
aula e imagina métodos e práticas para ensinar 
determinados conteúdos. (Nair) 

Os professores, conscientes 
das defasagens, investem em 
atividades, em métodos e em 
práticas diversificadas.  

Acha o conteúdo de matemática muito extenso e, a 
cada ano, conceitos importantes ficam para trás. A 
mudança anual de professor gera descontinuidade 
nos conteúdos.(Isis) 

Pensa que a maior parte dos alunos tem problemas 
nas 4 operações, e como a matemática é um estudo 
seqüencial, os próximos conteúdos precisarão dessa 
base. (Olga) 

Acredita que os alunos vão para a escola com o 
estigma, colocado pelos pais, de que a matemática é 
muito difícil. (Dora) 

Atribui às dificuldades próprias 
da matemática, como 
seqüencialidade e quantidade 
de conteúdos esperados por 
série.  

Reconhece que as dificuldades são grandes e atribui 
esse dado a fatores estruturais, como o número 
grande de alunos em sala. (Fábio) 

A escola passa por um momento de transição, a 
tecnologia tem avançado muito e ela continua 
estacionada com giz e apagador, faltando muitas 
vezes material necessário para o trabalho. 

Crê que falte empenho dos gestores, professores e 
alunos para melhorar os índices. (Paulo) 

As faltas dos professores quebram a rotina e a troca 
constante de professores durante o ano atrapalha o 
rendimento. Sente que falta estímulo aos 
profissionais. (Jane) 

Atribui à organização escolar: 
defasagem no uso de 
tecnologias/materiais e 
remoção/falta dos professores. 

 

Acredita que os alunos têm dificuldades porque não 
entendem os conceitos básicos e as operações 
usuais, e que não há articulação dos conteúdos com 

Há dificuldade de 
compreensão, por parte dos 
alunos, das noções 
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o conhecimento prévio dos alunos. (Hélder) matemáticas próprias das 
propostas curriculares 
tradicionais. 

O conteúdo cobrado é extremamente tradicional, 
mandam-nos passar o mínimo e para aprovação é 
cobrado o mínimo do mínimo, como se nosso aluno 
não fosse sair de trás de um balcão. (Lea) 

 

Há subestimação do aluno: o 
professor orientado para 
trabalhar/avaliar conteúdos 
mínimos.   

 

 

Da questão 6.1 - unidades de significado 

As unidades de significado resultantes de um processo de análise, referentes 

a essa questão, são: 

• Desinteresse e falta de compromisso dos alunos devido, entre outros motivos, 

à progressão continuada.  

• Despreparo dos alunos: os professores do Ciclo I não têm preparado os 

alunos quanto às noções básicas da matemática. 

• Investimento em atividades, em métodos e em práticas diversificadas pelos 

professores, conscientes das defasagens.  

 

• Atribuição dos problemas às dificuldades próprias da matemática, como 

seqüencialidade e quantidade de conteúdos esperados por série.  

• Atribuição à organização escolar: defasagem no uso de tecnologias/materiais 

e remoção/falta dos professores. 

• Dificuldade de compreensão, por parte dos alunos, das noções matemáticas 

próprias das propostas curriculares tradicionais. 

• Subestimação do aluno: o professor é orientado para trabalhar/avaliar 

conteúdos mínimos.   
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Da questão 6.2 

São freqüentes os relatos de alunos e professores no Ensino Fundamental sobre 

dificuldades na aprendizagem da matemática. Dificuldades estas que, de modo 

geral, também se revelam pelos baixos resultados nas avaliações externas 

realizadas nos últimos anos na rede pública de ensino. De acordo com sua 

experiência em sala de aula: 

Como você identifica esses alunos no cotidiano da sala de aula? 

 

Professor/a Manifestações constitutivas 

Artur São alunos que não participam ativamente nas aulas, não tiram dúvidas, 
não entregam as atividades, são faltosos. 

Bruno Quando propõe atividades envolvendo conteúdos de séries anteriores. 

Carol Quando anda pela sala, percebe os alunos que não fazem os trabalhos. 

Dora 
A maioria dos alunos participa das aulas e apresenta dificuldades na 
aprendizagem que poderiam ser sanadas se houvesse empenho nas 
atividades de casa. 

Elen Aplica sondagens durante o ano. 

Fábio Para os alunos obterem um bom aprendizado, precisam vir em 
condições necessárias, ter mais estímulo e prazer em aprender. 

Gaspar Identifica os alunos com bastante dificuldade de aprendizagem. 

Hélder São jovens que precisam ser ouvidos e valorizados. Consideram-se 
incapazes de fazer faculdade. Em geral, não têm sonhos grandes. 

Isis São alunos dispersos, sem interesse, alguns com dificuldade de leitura e 
escrita, outros não alfabetizados. 

Jane Considera fácil verificar, são alunos que se negam a resolver sozinhos 
os exercícios. 

Lea São alunos indisciplinados ou completamente apáticos, sem motivação,; 
agressivos, sem educação ou muito quietos, que só observam. 

Mari Não respondeu. 

Nair 

Identifica as dificuldades no fazer, no perguntar, no resolver as 
atividades propostas.e solicita que esses alunos também reflitam sobre 
os procedimentos e atitudes que muitas vezes prejudicam seu 
aprendizado.   
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Olga 

A maioria dos alunos com esses problemas é um pouco mais 
indisciplinada ou desinteressada. Percebe que eles têm certo interesse 
quando faz uma explicação detalhada, ou seja, quando explica até as 
coisas básicas, mas os outros que já sabem reagem ou só faltam 
dormir. 

Paulo Alunos que trazem muitas dificuldades: falta de concentração, de 
raciocínio lógico, de interesse e de conhecimentos prévios. 

 

Sistematizando convergências  

Cabe destacar que três professores não se manifestaram diante desta 

questão.  

Manifestações constitutivas Unidades de Significado 

Quando propõe atividades envolvendo conteúdos de 
séries anteriores. (Bruno) 

Aplica sondagens durante o ano. (Elen) 

Identifica as dificuldades no fazer, no perguntar, no 
resolver as atividades propostas e solicita que esses 
alunos também reflitam sobre os procedimentos e as 
atitudes que muitas vezes prejudicam seu 
aprendizado. (Nair) 

A partir das atividades diárias 
ou específicas de sondagem. 

São jovens que precisam ser ouvidos e valorizados. 
Consideram-se incapazes de fazer faculdade. Em 
geral, não têm sonhos grandes. (Hélder) 

A partir da baixa auto-estima 
do jovem estudante que 
necessita de escuta e de valor 
por parte do professor. 

Considera fácil verificar, são alunos que se negam a 
resolver sozinhos os exercícios. (Jane) 

Quando anda pela sala percebe os alunos que não 
fazem os trabalhos. (Carol) 

São alunos que não participam ativamente nas aulas, 
não tiram dúvidas, não entregam as atividades, 
faltosos. (Artur) 

A maioria dos alunos participa das aulas e apresenta 
dificuldades na aprendizagem, que poderiam ser 
sanadas se houvesse empenho em fazer as 
atividades de casa. (Dora) 

A partir de suas atitudes diante 
das aulas e das tarefas 
propostas. 

São alunos indisciplinados ou completamente 
apáticos, sem motivação, agressivos, sem educação 
ou muito quietos, que só observam. (Lea) 

A maioria dos alunos com esses problemas é um 
pouco mais indisciplinada ou desinteressada. (Olga) 

A partir de aspectos 
comportamentais/ 
motivacionais: de um lado, 
indisciplina, agressividade e 
falta de educação; de outro,  
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apatia e falta de interesse. 

Alunos que trazem muitas dificuldades: falta de 
concentração, de raciocínio lógico, de interesse e de 
conhecimentos prévios. (Paulo) 

São alunos dispersos, sem interesse, alguns com 
dificuldade de leitura e de escrita; outros não 
alfabetizados. (Isis) 

A partir de 
aspectos/dificuldades 
relacionados à cognição, 
leitura e escrita. 

 

Da questão 6.2 - unidades de significado 

Referentes a esta questão, as unidades de significado resultantes de um 

processo de análise são: 

• A partir das atividades diárias ou específicas de sondagem. 

• A partir da baixa auto-estima do jovem estudante que necessita de escuta e 

de valor por parte do professor. 

• A partir de suas atitudes diante das aulas e das tarefas propostas. 

• A partir de aspectos comportamentais/motivacionais: de um lado,  indisciplina, 

agressividade e falta de educação; de outro,  apatia e falta de interesse. 

• A partir de aspectos/dificuldades relacionados à cognição, à leitura e à escrita. 

 

Da questão 6.3 

São freqüentes os relatos de alunos e professores no Ensino Fundamental sobre 

dificuldades na aprendizagem da matemática. Dificuldades estas que, de modo 

geral, também se revelam pelos baixos resultados nas avaliações externas 

realizadas nos últimos anos na rede pública de ensino. De acordo com sua 

experiência em sala de aula: 

Do seu ponto de vista, a que você atribui essas dificuldades? 

Professor/a Manifestações constitutivas 

Artur 
À falta de participação da família na vida escolar dos filhos, os alunos 
não fazem atividades na escola e nem em casa, não entregam trabalhos 
extraclasse.  

Bruno À falta de um conteúdo mais adequado à série do aluno e à falta de 
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oportunidade concreta de recuperação para o aluno com dificuldades. 

Carol À falta de pré-requisito, à dificuldade de raciocínio-lógico e de 
interpretação. 

Dora À falta de acompanhamento do estudo pelos pais, de conhecimentos 
básicos e de responsabilidade em realizar atividades de casa. 

Elen 
À crença  de que cada indivíduo tem aptidão para uma área de 
conhecimento que, muitas vezes, não é a área de exatas. 

Atribui uma parte dessa dificuldade ao desinteresse dos alunos. 

Fábio À falta de estrutura familiar e escolar (exemplo: muitos alunos em sala 
de aula). 

Gaspar À falta de participação da família na vida escolar dos filhos. 

Hélder 
Às dificuldades, que são: social, econômica e política.  
A Educação, no nosso país, é um comércio com fins lucrativos; não é 
tratada a sério. 

Isis 

À falta de oportunidades na vida dos alunos e ao mau relacionamento 
familiar. 

Ao descaso da sociedade e do governo. 

À falta de infra-estrutura (muitos alunos na sala de aula). 

Jane 

Às faltas dos professores: quebram a rotina, muito necessária ao 
trabalho de qualquer disciplina.  

À troca constante de professores durante o ano, o que atrapalha o 
rendimento. Sente que falta estímulo dos profissionais. 

Lea 
 À ausência da família na vida escolar e ao sistema educacional que 
instituiu regras que prejudicaram o desenvolvimento dos alunos nas 
séries iniciais. 

Mari Não respondeu. 

Nair Às muitas possibilidades de o aluno não aprender determinado 
conteúdo. Prefere não opinar. 

Olga À base, à família, ao interesse, ao incentivo, etc. 

Paulo À falta de acompanhamento (porque são muitos alunos e muitos 
registros) e à falta de participação dos pais. 

  

Sistematizando convergências 

Vale pontuar que dois professores não se manifestaram diante desta questão.  
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Manifestações constitutivas Unidades de Significado 

Às dificuldades, que são: social, econômica e política.  
À Educação, no nosso país, que é um comércio com 
fins lucrativos; não é tratada a sério. (Hélder) 

 Atribui ao entorno 
socioeconômico-político. 

À falta de participação da família na vida escolar dos 
filhos. (Artur, Gaspar) 

À falta de um conteúdo mais adequado à série do 
aluno e à falta de oportunidade concreta de 
recuperação. (Bruno) 

A cada indivíduo que tem aptidão para uma área de 
conhecimento, e muitas vezes não é a de exatas. 

Atribui uma parte dessa dificuldade ao desinteresse 
dos alunos. (Elen) 

À falta de pré-requisito, à dificuldade de raciocínio-
lógico e de interpretação. (Carol) 

Às trocas de professores durante o ano e às faltas 
que atrapalham o rendimento. À falta de estímulo dos 
profissionais. (Jane) 

Atribui a um único agente por 
vez: ora aos pais, ora aos 
alunos, ora aos professores, 
ora à organização escolar. 

À falta de acompanhamento (porque são muitos 
alunos e muitos registros) e à falta de participação 
dos pais. (Paulo) 

À falta de acompanhamento do estudo pelos pais, de 
conhecimentos básicos e de responsabilidade em 
realizar atividades de casa. (Dora) 

Atribui à falta de estrutura familiar e escolar. 
(exemplo: muitos alunos em sala de aula)(Fábio) 

 À ausência da família na vida escolar e ao sistema 
educacional que instituiu regras que prejudicaram o 
desenvolvimento dos alunos nas séries iniciais. (Lea) 

Atribui à base, à família, ao interesse, ao incentivo, 
etc. (Olga) 

À falta de oportunidades na vida dos alunos e ao mau 
relacionamento familiar. 

Ao descaso da sociedade e do governo. 

À falta de infra-estrutura (muitos alunos na sala de 
aula). (Isis) 

Atribui a dois ou mais agentes, 
como família-aluno, família- 
escola, escola-sociedade, 
entre outros.  

 

Da questão 6.3 - unidades de significado 

As unidades de significado resultantes de um processo de análise referentes 

a esta questão são: 
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• Atribui ao entorno socioeconômico-político. 

• Atribui a um único agente por vez: ora aos pais, ora aos alunos, ora aos 

professores, ora à organização escolar. 

• Atribui a dois ou mais agentes, como família-aluno, família-escola, escola-

sociedade, entre outros.  

 

Da questão 7  

Andrade49, ao discutir as relações entre a escola e a cultura juvenil na periferia da 

cidade de São Paulo afirma que: 

[...] por um lado, professores descontentes e revoltados com a 
situação do magistério, com a baixa remuneração e com a postura de 
rebeldia na comunidade escolar. Por outro, alunos que se mostraram 
insatisfeitos com os seus professores e, conseqüentemente, 
indiferentes ao conhecimento transmitido pelo currículo oficial; a apatia 
estava instalada e o cotidiano escolar assinalado pela cumplicidade da 
ação: ‘Finge-se que se ensina e finge-se que se aprende’- fato notório 
nas últimas décadas no país, principalmente em se tratando das 
escolas públicas onde a clientela é de baixa renda.   

Comente tal afirmação, levando em conta o seu dia-a-dia como professor nesta 

escola. 

Professor/a Manifestações constitutivas 

Artur 

Tem vários problemas na escola em que trabalha com relação à 
aprendizagem e ao compromisso dos alunos, que muitas vezes não 
fazem trabalhos e lições de casa. Em reuniões, comunica os 
responsáveis e procura conscientizá-los sobre a importância de auxiliar 
os filhos nas atividades. 

Bruno Não respondeu. 

Carol O grande número de alunos em sala de aula, a falta de apoio familiar e o 
próprio descaso dos governantes em relação à educação.  

Dora 

Os professores, na escola em que trabalha, são comprometidos com a 
aprendizagem dos alunos, apesar dos baixos salários. Pelo sistema da 
progressão continuada, os alunos acabam fingindo que aprendem, mas 
não na sua totalidade, pois tem alunos competentes que a progressão 
continuada não atinge. 

                                            

49 ANDRADRE, Elaine Nunes de. Rap e Educação, Rap é educação. São Paulo: Summus, 1999. 
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Elen 

Concorda parcialmente com a afirmação, pois gosta de lecionar. 

O dia-a-dia na escola é tranqüilo, mas desafiador, pois há um grande 
número de alunos desinteressados e rebeldes (não ultrapassa 25% do 
total de alunos). 

Leciona em turmas que têm de 1 a 2 alunos especiais, num total de 26 a 
28 alunos. Tem total dedicação, pois optou por lecionar só em uma 
escola. 

Fábio 
A família desestruturada, o número grande de alunos em sala de aula, a 
irresponsabilidade com as tarefas escolares, sem que os pais 
acompanhem.  

Gaspar 

Vê na escola em que trabalha professores que, mesmo recebendo 
baixos salários, são comprometidos com a aprendizagem dos 
educandos, ainda que sejam rebeldes. Mas muitos deles realmente 
fingem que aprendem. 

Hélder 

Realmente, as condições impostas aos educadores não são boas, pois 
precisam de 2 cargos para ter uma renda melhor. 

Entretanto, há também educandos que necessitam aprender os 
conteúdos significativos para a sua vida. 

Isis 

Por trás de tudo isso há mais coisas. Se os professores não tivessem 
que dobrar cargos e trabalhar em várias escolas para ganhar salários 
dignos, com certeza seriam professores melhores. Mas "tem professores 
e professores", aqueles que se dedicam e outros que não estão nem aí. 
Quanto ao aluno, ele não aprende só porque o professor ganha mal, 
envolve muitas coisas que já mencionou [em outras respostas]. 

Jane 

A falta dos alunos nas aulas, a falta de responsabilidade dos pais (não 
sabem o que fazer com os filhos) e a própria rotina da escola pública 
contribui, de maneira negativa, para o desenvolvimento dos alunos. Obs: 
Os pais não são preparados para educar seus filhos. 

Lea 

Dá graças a DEUS pelo fato de que a baixa remuneração ainda não 
atingiu o seu desempenho em sala. Pode não ser a mesma professora 
do início de carreira, mas procura dar o melhor de si. Sempre pensou 
que seus alunos merecem e devem ter o melhor e procura não nivelá-
los por baixo, acredita sempre que todos irão para uma universidade, 
mesmo sabendo que pode ser utopia. 

Mari Não respondeu. 

Nair 
Não está revoltada com a situação do magistério e sim triste “pelo andar 
da carruagem”. Cumpre o compromisso que tem com os alunos e 
orienta no que se faz necessário. 

Olga 

Apesar dos baixos salários, da postura de rebeldia na comunidade 
escolar, não concorda com a frase: ‘Finge-se que se ensina e finge-se 
que se aprende’. É verdade que, em alguns dias, os professores estão 
mais inspirados e dão aulas melhores e, em outros, não tão boas. Isso 
depende de vários outros fatores. Mas nas séries do Fundamental II não 
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tem outra forma de trabalhar a não ser orientando-os. E tudo que 
acontece com as escolas públicas percebe também em muitas escolas 
particulares, inclusive a falta de interesse. 

Paulo 
Crê que nem sempre é assim, apesar dos baixos salários e da falta de 
interesse dos alunos, muitos profissionais trabalham dignamente e se 
esforçam para ter um ensino de melhor qualidade. 

 

Sistematizando convergências 

Cabe mencionar que dois professores não se manifestaram diante desta 

questão.  

Manifestações constitutivas Unidades de Significado 

O grande número de alunos em sala de aula, a falta 
de apoio familiar e o próprio descaso dos 
governantes em relação à educação. (Carol)  

A falta dos alunos nas aulas, a falta de 
responsabilidade dos pais (não sabem o que fazer 
com os filhos) e a própria rotina da escola pública 
contribui, de maneira negativa, para o 
desenvolvimento dos alunos. Obs: Os pais não são 
preparados para educar seus filhos. (Jane)   

A família desestruturada, o número grande de alunos 
em sala de aula, a irresponsabilidade com as tarefas 
escolares, sem que os pais acompanhem. (Fábio)  

Não leva em conta a afirmação 
de Andrade. 

Tem vários problemas na escola em que trabalha 
com relação à aprendizagem e ao compromisso dos 
alunos que, muitas vezes, não fazem trabalhos e 
lições de casa. (Artur) 

Confirma a falta de interesse e 
insatisfação do aluno. 

Os professores, na escola em que trabalha, são 
comprometidos com a aprendizagem dos alunos, 
apesar dos baixos salários. Pelo sistema da 
progressão continuada os alunos acabam fingindo 
que aprendem. (Dora) 

Concorda parcialmente com a afirmação, pois gosta 
de lecionar. O dia-a-dia na escola é tranqüilo, mas 
desafiador, pois há um grande número de alunos 
desinteressados e rebeldes. 

(Elen) 

Vê na escola em que trabalha professores que, 
mesmo recebendo baixos salários, são 
comprometidos com a aprendizagem dos educandos, 
ainda que sejam rebeldes. Mas muitos deles 
realmente fingem que aprendem. (Gaspar) 

Nega a insatisfação do 
professor e ressalta o 
desinteresse do aluno 
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Por trás de tudo isso há mais coisas. Se os 
professores não tivessem que dobrar cargos e 
trabalhar em várias escolas para ganhar salários 
dignos, com certeza seriam professores melhores. 
Mas "tem professores e professores", aqueles que se 
dedicam e outros que não estão nem aí. Quanto ao 
aluno, ele não aprende só porque o professor ganha 
mal, envolve muitas coisas que já mencionou [em 
outras respostas]. (Isis) 

Vai ao encontro da afirmação 
de Andrade, aprofundando 
alguns aspectos. 

Dá graças a DEUS pelo fato de que a baixa 
remuneração ainda não atingiu o seu desempenho 
em sala. Pode não ser a mesma professora do início 
de carreira, mas procura dar o melhor de si. Sempre 
pensou que seus alunos merecem e devem ter o 
melhor e procura não nivelá-los por baixo. (Lea) 

Não está revoltada com a situação do magistério e 
sim triste pelo “andar da carruagem”. Cumpre o 
compromisso que tem com os alunos e orienta no 
que se faz necessário. (Nair)  

Crê que nem sempre é assim, apesar dos baixos 
salários e da falta de interesse dos alunos; muitos 
profissionais trabalham dignamente e se esforçam 
para ter um ensino de melhor qualidade. (Paulo) 

Ressalta a boa atuação do 
professor.  

Apesar dos baixos salários, da postura de rebeldia na 
comunidade escolar, não concorda com a frase: 
”Finge-se que se ensina e finge-se que se aprende”. 
E tudo que acontece com as escolas públicas 
percebe também em muitas escolas particulares, 
inclusive a falta de interesse. (Olga) 

Ressalta que as dificuldades 
não são apenas das escolas 
públicas. 

Realmente, as condições impostas aos educadores 
não são boas, pois precisam de 2 cargos para ter 
uma renda melhor. Entretanto, há também 
educandos que necessitam aprender os conteúdos 
significativos para a sua vida. (Hélder) 

Ressalta as condições 
impostas aos professores e 
destaca que há alunos 
interessados. 

 

Da questão 7 - unidades de significado 

Referentes a esta questão, as unidades de significado resultantes de um 

processo de análise são: 

• Desconsidera a afirmação de Andrade. 

• Confirma a falta de interesse e a insatisfação do aluno. 

• Nega a insatisfação do professor e ressalta o desinteresse do aluno 
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• Vai ao encontro da afirmação de Andrade, aprofundando alguns aspectos. 

• Ressalta a boa atuação do professor.  

• Ressalta que as dificuldades não são apenas das escolas públicas. 

• Ressalta as condições impostas aos professores e destaca que há alunos 

interessados. 

 

Da questão 8  

O professor Mário inicia, em uma de suas quintas séries, uma conversa com seus 

alunos e alunas sobre o cálculo de divisão, perguntando: 

Prof. Mário: Como vocês fazem o cálculo 125 dividido por 8? 

José (aluno), que vendia chicletes num farol próximo ao centro, começa a falar: 

José: Nós somos mais ou menos 10 “caras”, quase todo dia, alguns meninos e 

algumas meninas. Daí, dividimos assim: mais para as meninas que são mais 

responsáveis que os meninos, mais para os maiores do que para os menores. 

Prof. Mário: Dê um exemplo, José. Por exemplo, como foi a divisão ontem ou 

anteontem. 

José: Ah! Assim... Eram 4 meninas, 1 é das pequenas; 6 meninos grandes e 2 mais 

ou menos pequenos. Então nós éramos 12 e os chicletes eram 60. Daí, foi dado 

metade e metade, um pouco mais para as meninas. A menina pequena ficou com 3 

e as outras com 6 ou 7, eu não me lembro bem... Os meninos... 

Como você encaminharia/continuaria a aula como esta que se apresentou para o 

professor Mário50? 

Agora você:...  

 

 

Professor/a Manifestações constitutivas 

                                            

50 Questão elaborada pela Profa. Dra. Maria do Carmo S. Domite a partir de um caso verídico que ocorreu 
durante a sua pesquisa de doutorado e foi apresentada pela primeira vez no 1º CBEm (2000).  
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Artur 

Continuaria questionando: “Se você tiver 60 chicletes e dividir (repartir) 
igualmente entre meninos e meninas, quantos chicletes vão receber os 
meninos? E as meninas?” 

Suporia que fossem 5 meninos e 6 meninas com mesma idade. Quantos 
chicletes receberiam cada menino e cada menina? 

Continuaria: “Dividindo igualmente 120 reais entre 8 pessoas, quanto 
ganhará cada um?” 

Bruno Não respondeu 

Carol 
Utilizaria o exemplo do aluno José para questionar os outros alunos 
sobre a existência de somente um tipo de divisão e aproveitaria para 
introduzir a divisão exata e não-exata. 

Dora 

Continuaria a aula falando da quantidade de balas que poderia dar 
igualmente para cada menino e menina e pediria para a sala tentar 
solucionar primeiro a situação do José. Eles eram 12, entre meninos e 
meninas, com 60 chicletes. Quantos chicletes dariam igualmente para 
cada componente vender no farol? Faria um esquema com desenho e 
utilizaria o material dourado como concreto. Os alunos perceberiam que 
cada menino ou menina receberia a mesma quantidade e não sobraria 
nenhuma bala. Depois utilizaria a questão propondo um problema: “José 
e seus amigos somavam 8 crianças e iam para o farol vender 125 
chicletes. Eles tinham que dividir a quantidade de chicletes igualmente 
entre eles. Essa divisão seria possível? Quantos chicletes ficariam para 
José e seus amigos? Sobraria algum chiclete?” 

Elen Montaria na lousa o memorial de cálculo da situação-problema.  

Fábio 

Na verdade, não existe uma divisão em partes iguais no enunciado. 
Mostraria que a idéia da divisão é dividir em partes iguais e faria o 
próprio exemplo que o professor Mário pediu, mostrando que é uma 
divisão não-exata, pois o resto é igual a 5.  

Gaspar 
O José procedeu dividindo por partes, isto é, separou em grupo de 5 e o 
que foi sobrando dividiu novamente. Poderia recorrer ao material 
dourado para encaminhar uma situação dessas.  

Hélder 

A divisão do aluno José tem uma conotação de distribuição, não 
necessariamente em partes iguais como sugere a divisão entre os 
números citados. O encaminhamento que daria, no caso, seria supor 
que todos fossem meninos ou meninas e tivessem a mesma altura e 
apresentaria a divisão, nesta situação, para José e a sala. 

Isis 

Perguntaria a ele se fosse fazer essa divisão em partes iguais, quantos 
chicletes caberiam a cada um. E, a partir daí, voltaria à pergunta inicial 
de 125:8 e, na seqüência, proporia outras divisões. Poderia também 
trabalhar em grupo com material dourado. 

Jane 
Falaria da divisão em partes iguais mesmo que, nas situações práticas, 
a divisão em partes diferentes seja a mais justa. É importante falar das 
partes iguais da divisão. 
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Lea 

Continuaria questionando: “José, você disse primeiro metade e metade, 
ou seja, metade para as meninas e a outra metade para os meninos, em 
seguida você disse um pouco mais para as meninas. Não há algo de 
estranho nessa sua divisão?” 

Mari Não respondeu. 

Nair 
Continuaria questionando: “Supondo que vocês estavam em 8 pessoas 
(meninos e meninas) e com 125 chicletes, com a mesma 
responsabilidade na venda, como faria a divisão?” 

Olga 
Continuaria, a partir da explicação de José, fazendo questionamentos 
pra ele e para a sala, expondo os resultados obtidos até concluir a 
questão. 

Paulo 

Continuaria trabalhando com a mesma situação-problema; organizaria 
os pensamentos e faria algumas especulações. Tentaria investigar como 
realmente foi feita a divisão entre as meninas e os meninos conforme o 
aluno cita, e depois levaria o ábaco e o material dourado para fazer as 
demonstrações. 

 

Sistematizando convergências 

 

Manifestações constitutivas Unidades de Significado 

Trabalharia com a mesma situação-problema, 
organizaria os pensamentos e faria algumas 
especulações. Tentaria investigar como realmente foi 
feita a divisão citada pelo aluno. (Paulo) 

Utilizaria o exemplo do aluno José para questionar os 
outros alunos sobre a existência de somente um tipo 
de divisão e aproveitaria para introduzir a divisão 
exata e a não-exata. (Carol) 

O encaminhamento que daria, no caso, seria supor 
que todos fossem meninos ou meninas e tivessem a 
mesma altura, em seguida apresentaria a divisão 
nesta situação, para José e a sala. (Hélder) 

Circunstâncias da situação-
problema real citada pelo aluno 
José são levadas em conta na 
continuidade da aula. 

Perguntaria a ele se fosse fazer essa divisão em 
partes iguais quantos chicletes caberia a cada um. 
(Isis) 

Questionaria: Se você tiver 60 chicletes e dividir 
(repartir) igualmente entre meninos e meninas, 
quantos chicletes vão receber os meninos? E as 
meninas?(Artur) 

 

O ensino do conteúdo é 
focalizado, apesar das 
circunstâncias da situação-
problema real. 
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Questionando o aluno sobre a estranheza das partes 
mencionadas que ficariam com os meninos e as 
meninas. (Lea) 

Questionando o aluno com uma situação parecida, 
usando outras quantidades e afirmando que os 
meninos e as meninas teriam a mesma 
responsabilidade na venda (Nair) 

Continuaria fazendo questionamentos pra ele e para 
a sala, expondo os resultados obtidos até concluir a 
questão. (Olga) 

Continuaria a aula, falando da quantidade de balas 
que poderia dar igualmente para cada menino e cada 
menina e pediria para a sala tentar solucionar 
primeiro a situação do José. (Dora) 

Falaria da divisão em partes iguais mesmo que, nas 
situações práticas, a divisão em partes diferentes 
seja a mais justa. Importante falar das partes iguais 
da divisão. (Jane) 

 

Mostraria que a idéia da divisão é dividir em partes 
iguais e resolveria o próprio exemplo que o professor 
Mário pediu, mostrando que é uma divisão não-exata, 
pois o resto é igual a 5.(Fábio) 

O José procedeu dividindo por partes, isto é, separou 
em grupo de 5 e o que foi sobrando dividiu 
novamente. Poderia recorrer ao material dourado 
para encaminhar uma situação dessas. (Gaspar) 

Montaria na lousa o memorial de cálculo da situação- 
-problema. (Elen) 

 

Da questão 8 - unidades de significado 

As unidades de significado, resultantes da análise referente a esta questão, 

são: 

• Circunstâncias da situação-problema real citada pelo aluno José são levadas 

em conta na continuidade da aula.    

• Focalização do ensino do conteúdo com maior ênfase, apesar das 

circunstâncias da situação-problema real. 
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Da questão 9 

A escola é um mundo com conteúdos estranhos que não tem qualquer significação 

nem qualquer utilidade imediata para os alunos. (Paulo Freire)51 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comente a afirmação de Paulo Freire: 

 

Professor/a Manifestações constitutivas 

Artur 

Quando o aluno não vê onde ele aplica os conteúdos trabalhados, 
realmente ele não vê nenhuma significação, mas os professores devem 
relacionar os conteúdos com a realidade do aluno, com situações do 
dia-a-dia, e estar sempre observando o que os alunos já sabem. 

Bruno Não respondeu. 

Carol 

Os alunos só entenderão os conteúdos e seus significados com o 
passar dos anos. 

Procura motivar e apresentar situações atuais, mas às vezes se torna 
difícil, pois não tem tempo para atualizar a prática. 

Dora 

Às vezes os professores insistem em trabalhar alguns conteúdos que o 
aluno nunca usará no seu futuro estudo. 

É necessário fazer uma reflexão sobre os conteúdos para valorizar 
aqueles que são mais significativos e os que, às vezes, não são 

                                            

51 FREIRE, Paulo. Cuidado Escola!Desigualdade, domesticação e algumas saídas. 24.ed. S Paulo: 

Brasiliense,1980. 
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trabalhados porque ficam para o final do ano letivo, como a Geometria, 
por exemplo. 

Elen 

Não vê a escola desse modo. 

A estranheza dos conteúdos depende do modo ou da comparação que o 
educador faz. 

A matemática e a geometria estão intrinsecamente inseridas no 
cotidiano de todos.   

Concorda que alguns conteúdos ensinados não terão utilidade imediata 
e outros nem utilidade terão. 

Fábio 
Pode não existir imediata significação, porém, com o passar dos anos, o 
professor vai mostrando os cálculos matemáticos aprendidos em anos 
anteriores. 

Gaspar 
A questão é que o professor passa conteúdos sem nenhum sentido para 
os alunos. Nem sempre o que é bom e interessante para o professor é 
bom para os alunos, e eles são obrigados a aprender o que não querem. 

Hélder O conteúdo apresentado não tem sentido ou significado na vida do 
aluno apresentado na figura acima. 

Isis 

O professor deve fazer da sala de aula um ambiente que propicie uma 
relação entre a vivência dos alunos e os conteúdos apresentados, por 
meio de discussões sobre conceitos adquiridos, do conhecimento do 
que eles sabem, de materiais didáticos, jogos, internet, filmes e outros. 

Jane Vê que a maioria dos conteúdos têm significado para os alunos depois 
de algum tempo. 

Lea 

Não concorda com a afirmação, pois ela é dada de uma maneira geral, o 
que não é verdade. 

Há alunos que enxergam a escola como um degrau para melhoria de 
vida, valorizam o seu espaço e se destacam a cada ano. 

Uma "lenda" que diz que matemática é a pior disciplina prejudica o gosto 
por ela. Quando os alunos se dão a oportunidade de entender, acabam 
por gostar e esperar pelo professor. 

Ela tem alunos que a cobram quando falta e quando a encontram no 
corredor a lembram qual é a aula na sala deles, como se fosse 
esquecer. 

Mari Não respondeu. 

Nair 

Discorda que qualquer parte do conteúdo não tenha significado, pois a 
matemática é seqüencial e sempre há ligação entre uma parte 
aprendida e a próxima etapa, porém se deve trabalhar com a realidade 
do aluno. 

Olga 
Concorda que a criança, até adquirir maturidade, realmente tenha 
dificuldade em perceber os benefícios que a matemática trará pra seu 
futuro, principalmente nos estudos.  
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Mas tem alguns casos de alunos que, desde criança, gostam de 
matemática, pelo desafio. 

Esse quadro, atualmente, não deve ser analisado só para a matemática. 
O balão deveria ser estudo. 

Paulo 
Concorda com o autor da frase, muitas vezes os professores ensinam 
conteúdos que os alunos não irão usar de imediato, talvez nunca usem 
e não tenham nenhum significado. 

 

 

Sistematizando convergências 

Vale destacar o fato de que dois professores não se manifestaram diante 

dessa questão.  

Manifestações constitutivas Unidades de Significado 

Discorda que qualquer parte do conteúdo não tenha 
significado, pois a matemática é seqüencial e sempre 
há ligação entre uma parte aprendida e a próxima 
etapa, porém deve-se trabalhar com a realidade do 
aluno. (Nair) 

Pode não existir imediata significação, porém, com o 
passar dos anos, o professor vai mostrando os 
cálculos matemáticos aprendidos em anos anteriores. 
(Fábio) 

Discorda da falta de significado 
dos conteúdos matemáticos 
porque sempre há relação 
entre as partes - a matemática 
é seqüencial. 

Esse quadro, atualmente, não deve ser analisado só 
para a matemática. O balão deveria ser estudo. 
(Olga) 

A estranheza deve-se ao 
estudo e não aos conteúdos. 

Quando o aluno não vê onde ele aplica os conteúdos 
trabalhados realmente ele não vê nenhuma 
significação, mas os professores devem relacionar os 
conteúdos com a realidade do aluno, com situações 
do dia-a-dia e estar sempre observando o que os 
alunos já sabem. (Artur) 

Os alunos só entenderão os conteúdos e seus 
significados com o passar dos anos. (Carol) 

Vê que a maioria dos conteúdos têm significado para 
os alunos depois de algum tempo. (Jane) 

Concorda que a criança, até adquirir maturidade, 
realmente tenha dificuldade em perceber os 
benefícios que a matemática trará pra seu futuro, 
principalmente nos estudos. (Olga) 

Há alunos que enxergam a escola como um degrau 

O aluno só entende as 
relações e os significados com 
o passar do tempo, e quando 
se dá a oportunidade para, 
acaba gostando.  
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para melhoria de vida, valorizam o seu espaço. [...] 
Quando os alunos se dão a oportunidade de 
entender, acabam por gostar e esperar pelo 
professor. (Lea) 

Os professores ensinam conteúdos que os alunos 
não irão usar de imediato, talvez nunca usem e não 
tenham nenhum significado. (Paulo) 

Às vezes os professores insistem em trabalhar 
conteúdos que o aluno nunca usará. (Dora) 

A questão é que o professor passa conteúdos sem 
nenhum sentido para os alunos. Nem sempre o que é 
bom e interessante para o professor é bom para os 
alunos. (Gaspar) 

A estranheza dos conteúdos depende do modo ou da 
comparação que o educador faz - a matemática e a 
geometria estão no cotidiano de todos. Concorda que 
alguns conteúdos ensinados ou não terão utilidade ou 
ela não será imediata. (Elen) 

O conteúdo apresentado não tem sentido ou 
significado na vida do aluno. (Hélder) 

O professor ensina conteúdos 
que não são úteis e 
interessantes para a vida dos 
alunos. 

Os professores devem relacionar os conteúdos com a 
realidade do aluno, com situações do dia-a-dia e 
estar sempre observando o que os alunos já sabem. 
(Artur) 

O professor deve fazer da sala de aula um ambiente 
que propicie uma relação entre a vivência dos alunos 
e os conteúdos apresentados. (Isis) 

É necessário fazer uma reflexão sobre os conteúdos 
para valorizar aqueles que são mais significativos e 
que, às vezes, não são trabalhados. (Dora) 

O professor deve procurar 
valorizar os conteúdos mais 
significativos e relacioná-los 
com a realidade do aluno.   

 

 

Da questão 9 - unidades de significado 

Referentes a esta questão, as unidades de significado resultantes de um 

processo de análise são: 

• Discordância da falta de significado dos conteúdos matemáticos porque 

sempre há relação entre partes - a matemática é seqüencial. 

• A estranheza se deve ao estudo e não aos conteúdos. 

• O entendimento pelo aluno das relações e significados só ocorre com o 

passar do tempo, e quando ele se dá a oportunidade para, acaba gostando.  
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• Ensinamento de conteúdos que não são úteis e interessantes para a vida dos 

alunos. 

• Valorização dos conteúdos mais significativos pelo professor e 

relacionamento deles com a realidade do aluno.   

 

5.4 – Da convergência ao aprofundamento da análise  

De modo a encaminhar a construção dos grupos de convergências, tomarei 

como critério básico o agrupamento das unidades de significado por semelhança em 

uma relação/encontro com os eixos eleitos/elaborados para a organização do 

questionário, anunciado no item 2.1.2: a) o escolar e o contexto sociocultural; b) o 

ensino de matemática; c) o conhecimento prévio/cultural do aluno. 

Como já explicitado, os instrumentos que constituem o grupo de convergência 

são os orientadores da análise propriamente dita, um material essencialmente 

analítico-reflexivo para encaminhar respostas à pergunta de pesquisa: “De que 

modo e em qual extensão o professor de matemática do Ensino Fundamental II 

está inquieto/atento para o potencial de um trabalho pedagógico que leve em 

conta o conhecimento primeiro dos educandos das escolas municipais de 

Perus - periferia de São Paulo?” 

Desse modo, procurando a relação/encontro mencionada - um movimento 

naturalmente contaminado pelo olhar e pelo conhecimento acumulado do 

pesquisador – foi ficando evidente um novo agrupamento (convergência), cujos 

componentes serão apresentados a seguir - de modo sintético - com a preocupação 

de explicitar de que modo eles podem se constituir um conjunto de respostas à 

pergunta de pesquisa. 

• O contexto sociocultural (periferia) é visto/discutido pelos professores pelo 

lado da carência econômica, da violência e, de modo bastante fluído, no que 

se refere à maneira de vida dos moradores.  

• A pouca aprendizagem escolar é vista pelos professores, pelo lado da atitude 

- pouco compromisso e interesse - do aluno. 

• A pouca aprendizagem escolar é vista pelos professores, pelo lado da 

dificuldade da matemática em si mesma (essencialmente internalista). 
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• A pouca aprendizagem escolar é vista pelos professores, pelo modo como a 

matemática tem sido aceita e incorporada no currículo (essencialmente 

internalista). 

• Indícios de preocupação, por parte dos professores, com o contexto-social da 

turma e em estabelecer relações com o cotidiano dos alunos. 

 

Dado que a minha expectativa é que o professor de matemática leve em 

conta o contexto sociocultural, e que essa é uma atitude acessível a todos - 

porém depende de valores e princípios enunciados ao longo do trabalho - 

considero que as evidências acima indicam que há pouco ou nenhuma atenção 

por parte dos professores para a atitude de levar em conta os conhecimentos 

primeiros dos educandos, ou seja, parecem não atribuir essa atitude (mesmo que 

não a tenham ainda assumido) para transformar, por exemplo, resultados da 

aprendizagem do aluno. Naturalmente, está no bojo dessa pouca atenção dos 

professores para o conhecimento primeiro dos alunos a pouca pré-ocupação com 

a “escuta” e o diálogo na dinâmica da sala de aula.  

Do exposto, considero que o trabalho aqui desenvolvido pode ser um material 

de estudo e de reflexão, no sentido de se constituir num motor para a 

transformação dos professores de matemática. 
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CONSIDERAÇÕESCONSIDERAÇÕESCONSIDERAÇÕESCONSIDERAÇÕES    
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CONSIDERAÇÕES  

Ao me aproximar da parte final deste texto, relembro o tempo em que cheguei 

à Faculdade de Educação com inúmeras preocupações relacionadas à atuação do 

professor de matemática. Eram preocupações oriundas de minha trajetória como 

professora de matemática de escolas de bairro de periferia, assim como de 

organizadora de curso de formação de professores da região de Perus, um distrito 

da periferia de São Paulo.  A preocupação dos professores de matemática desse 

contexto sócio-geográfico-cultural mostrava-se quase ausente quanto a “conhecer 

mais intimamente o educando em suas especificidades – conhecer e levar em conta 

no processo de aprender e ensinar conhecimentos anteriores dos estudantes 

(intelectuais, artísticos, entre outros), suas preferências, situação familiar e 

econômica” (DOMITE, 2005, p.84). 

O amparo dos professores pesquisadores encontrados ao longo dos cursos 

do programa de mestrado aumentou o ânimo para continuar a busca a que me 

dispus, agora com o suporte fundamental da minha orientadora - Prof. Maria do 

Carmo S. Domite e dos participantes do Grupo de Estudos e Pesquisa em 

Etnomatemática-GEPEm.    

Da interlocução com diferentes autores e pesquisadores, ora por meio da 

leitura de seus textos, ora por meio da participação em eventos acadêmicos, 

procurei organizar as bases teóricas que poderiam, de algum modo, fundamentar o 

movimento na direção de respostas à pergunta de pesquisa.  

Ao longo da investigação, outras questões foram sendo formuladas, tais 

como: Que contribuições a emersão de conhecimento (matemático) primeiro do 

aluno pode trazer ao processo de aprendizagem e de ensino da matemática? 

Quando e como lidar com o conhecimento primeiro do aluno em relação ao ensino 

de um conteúdo específico? Como se dá, nesse processo, a re-constituição da 

identidade profissional do professor de matemática? 

A natureza do objeto de estudo exigiu o recolhimento de manifestações dos 

professores, que buscamos por meio de questões diante do papel e do valor 

atribuído ao conhecimento primeiro do educando da periferia, com o cuidado com a 

valorização das perspectivas do trabalho pedagógico dos participantes. Desse 
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modo, o enfoque qualitativo de pesquisa configurou-se como o mais apropriado para 

o estudo em questão.  

A partir da necessidade de estudar e de examinar as manifestações dos 

professores, busquei apoio nos estudos dos pesquisadores Garnica e Modesto, que 

me indicaram os detalhes e os caminhos de constituição  das unidades de 

significado, passando ao processo de identificação das convergências.  

Neste contexto de pesquisa, os princípios da Etnomatemática e os conceitos 

freirianos de escuta e de diálogo passaram a ser, de um lado, orientação de estudo - 

pois a pré-ocupação do professor de matemática com o conhecimento primeiro do 

aluno tornou-se alvo de minhas análises -; e, de outro, método, pois também seria 

por meio da escuta aos professores que a análise seria exposta.  

Não é preciso dizer que revivi momentos do meu passado, como professora 

de matemática em escolas inseridas em diferentes contextos socioculturais, 

relacionando-os com o momento atual, como pesquisadora, perspectivando outras 

atitudes para os participantes da pesquisa.  

 

As manifestações diante das questões que tinham como finalidade possibilitar a 

emersão - por parte dos professores e das professoras participantes da pesquisa - 

de valores e de concepções em torno da relação entre o contexto escolar e o 

contexto sociocultural trouxeram o entendimento de que: 

• O contexto sociocultural (periferia) é visto/discutido pelos professores pelo 

lado da carência econômica, da violência e, de modo bastante fluido, à 

maneira de vida dos moradores.  

• A pouca aprendizagem escolar é vista pelos professores pelo lado da atitude - 

pouco compromisso e interesse - do aluno. 

• A pouca aprendizagem escolar é vista pelos professores pelo lado da 

dificuldade da matemática em si mesma (essencialmente internalista). 

• A pouca aprendizagem escolar é vista pelos professores pelo modo como a 

matemática tem sido aceita e incorporada ao currículo (essencialmente 

internalista). 
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• Indícios de preocupação, por parte dos professores, com o contexto social da 

turma, procurando estabelecer relações com o cotidiano dos alunos. 

 

 

Embora ciente da pequena parcela de professores que teve a oportunidade de 

participar desta investigação, assim como da colocação de questões ao longo do 

trabalho não suficientemente explícitas ou configuradas em termos de conteúdo; 

para uma possível discussão crítica consideramos que: a) há pouca ou nenhuma 

atenção por parte dos professores para a atitude de levar em conta os 

conhecimentos primeiros dos educandos e b) há pouca atenção com a “escuta” e 

com o  “diálogo” como começo, meio e fim de uma dinâmica em sala de aula.  

Considero que as evidências deste trabalho configuram-se como um convite para 

que outras pesquisas se dediquem a investigar a importância de questões próximas 

a este estudo. Considero, com convicção, que o trabalho aqui desenvolvido possa 

ser um material desencadeador da transformação dos professores de matemática 

(de regiões da periferia) em educadores mais conscientes de que “não é possível 

desenvolver afetivo-intelectual-politicamente alguém de modo isolado de sua 

vivência sociocultural” – como bem cita Domite (2005), ao falar das lições que 

D’Ambrosio e Freire nos deixaram.  
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