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GDn° 07 – Formação de Professores que Ensinam Matemática 

Esse trabalho é um projeto de pesquisa que está em sua fase inicial de desenvolvimento. Pensando em 

diversos questionamentos e angústias que se fizeram presentes em minha trajetória, na busca por mudanças 

no ensino e na visível necessidade de rever as práticas pedagógicas dos docentes, proponho minha pesquisa. 

Os objetivos principais da pesquisa são: ampliar a compreensão quanto à necessidade de mudanças no ensino 

e a importância da inovação das práticas pedagógicas utilizadas para ensinar matemática, bem como sugerir 

um (re)pensar da prática docente e o uso de estratégias diferenciadas pelos professores. Além disso, mostrar 

como alguns educadores que trabalham em escolas que adotam propostas pedagógicas diferenciadas e/ou 

utilizam metodologias alternativas no processo de ensino-aprendizagem atuam para que os alunos tenham 

uma melhor assimilação do conteúdo. Apresentarei neste trabalho uma breve descrição da minha vida escolar 

e acadêmica, evidenciando alguns episódios que justificam a motivação e decisão pelo tema de pesquisa. Em 

seguida, o assunto será abordado em uma revisão de literatura para, então, apresentarmos a questão de 

pesquisa e os objetivos. Como referencial teórico inicial desta pesquisa temos Ubiratan D’Ambrosio, Ole 

Skovsmose, Paulo Freire, Maurice Tardif, Rudolf Steiner e pesquisadores da Pedagogia Waldorf, entre 

outros. Pretende-se realizar uma pesquisa qualitativa com abordagem de estudo de caso. No estudo de caso, 

planeja-se acompanhar e investigar professores de Juiz de Fora - MG que atuam em escolas que adotam 

propostas pedagógicas diferenciadas e/ou utilizam metodologias alternativas para o ensino de matemática. 

Por fim, como produto educacional, almejamos a realização de um curso de curta duração para professores. 
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Origens da pesquisa e justificativa 

Ao longo dos anos de vivências na escola fui uma aluna de boas notas em todas as 

disciplinas. O gosto pela Matemática veio quando, desde pequena, eu assistia às aulas da 

graduação em licenciatura em Matemática da minha mãe e, posteriormente, presenciei ela 

lecionando em diferentes escolas da região. A matemática, mais do que tudo, estava 

presente no meu dia a dia. E, como se não bastasse, ainda tive o incentivo de alguns 

professores, o que acabou contribuindo por eu optar pelo curso de Matemática no Ensino 

Superior.  

Durante o ensino fundamental e médio, a ajuda que prestava a colegas de classe 

configurava um status, mas levava-me a crer que algo de errado havia na Educação. 
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Comecei a perceber que a matemática deveria ser ensina de maneira diferente pelos 

professores, pois a maioria dos alunos apresentava muita dificuldade em aprender a 

disciplina. O ensino tradicionalista, focado apenas na aplicação de fórmulas e resolução de 

listas de exercícios de forma mecanizada e cansativa me intrigava. Minha inclinação pela 

modalidade de graduação em licenciatura insinuava-se aí. O que se desenrolou no decorrer 

da graduação em Matemática veio a reforçar tal inquietação. 

Em 2009, logo no primeiro período do curso de Matemática da Universidade 

Federal de Viçosa (UFV), comecei a participar de diferentes projetos de extensão e neles 

tive contato direto com professores e alunos da rede pública da cidade e de algumas 

cidades vizinhas. Em diversos momentos tive que ministrar aulas para grupos de alunos e 

foi ai que percebi que ser professora envolve grandes responsabilidades. Como iniciante na 

prática docente, me via permeada por diversos sentimentos. Ao mesmo tempo em que tive 

medo de não dar conta dessa nova realidade, eu me sentia satisfeita e disposta a ensinar. 

Para García (1999), a iniciação ao ensino “é o período de tensões e aprendizagens intensas 

em contextos geralmente desconhecidos, e durante o qual os professores principiantes 

devem adquirir conhecimento profissional além de conseguirem manter um certo equilíbrio 

pessoal” (GARCÍA, 1999, p. 113). 

Ao passar dos dias, passei a ter mais segurança dentro da sala de aula e comecei a 

perceber como era gratificante ajudar os estudantes e sanar suas dúvidas nos conteúdos. 

Então, comecei a ter prazer em ensinar. Entretanto, era visível que o modo tradicional de 

ensino da Matemática não atingia todos os alunos presentes e isto me incomodava. Assim, 

comecei a buscar outras possibilidades de ensino, materiais alternativos e recursos 

didático-lúdicos como, por exemplo, os jogos. Foi uma experiência enriquecedora, mas 

devido à falta de recursos e tempo não foi possível dar continuidade a esta prática. 

Após o encerramento da participação nestes projetos de extensão, comecei a 

pesquisar sobre questões relacionadas ao ensino, formação de professores e práticas 

pedagógicas, especialmente procurando construir conhecimentos sobre a identidade 

profissional do docente e como o uso de metodologias alternativas durante as aulas de 

matemática interferem no processo de ensino e aprendizagem. 

Vim pela primeira vez a ter contato com a Educação Matemática através de uma 

professora do Departamento de Educação da UFV. Durante nossas conversas, questões 

ligadas à Educação Matemática sempre eram discutidas: ensino-aprendizagem, questões 



 

ligadas à avaliação e ao currículo de matemática, à psicologia, novas tecnologias e suas 

relações com a área, Etnomatemática e Educação Matemática Crítica. 

O interesse em Educação Matemática ganhou fôlego a partir do terceiro período da 

graduação, em que a opção entre a licenciatura ou o bacharelado em Matemática deveria 

ser tomada. Optando pela licenciatura, deparei-me com disciplinas do Departamento de 

Educação, algumas delas versando sobre temas específicos da Educação Matemática. E 

foram essas disciplinas que, configurando-se como experiências, levaram-me a percorrer 

três caminhos que me fizeram decidir por fazer o Mestrado Profissional em Educação 

Matemática da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF): a prática docente, realizada 

através da vivência como bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência - PIBID; uma das disciplinas de Prática de Ensino; e, por fim, mas não menos 

importante, as disciplinas de Estágio Supervisionado de Matemática na Educação Básica. 

Em 2012, nos primeiros meses no PIBID, fui direcionada para uma escola do centro 

de Viçosa, a Escola Municipal Coronel Antônio da Silva Bernardes (CASB), e lá 

acompanhei e participei das atividades de um dos professores de Matemática. Foi uma 

forma de conhecer o trabalho docente, observar os conteúdos ministrados durante as aulas, 

além de perceber que as estratégias utilizadas pelo professor para explicação dos conteúdos 

não estavam favorecendo a aprendizagem de todos os alunos.  

Os docentes devem estar atentos, pois sempre nos deparamos com salas 

heterogêneas e, como esclarece Vygotsky (1996), o educador deve ter metodologias de 

ensino diferenciadas para atender os estudantes, visto que estes não detêm os mesmos 

conhecimentos nem aprendem da mesma forma e no mesmo espaço de tempo. 

Os alunos das turmas as quais estava acompanhando apresentavam inúmeras 

dificuldades de compreensão durante as aulas. Posso dizer que o ensino da Matemática 

estava se pautando basicamente em conceitos, regras, fórmulas e técnicas de resolução de 

exercícios padronizados. Era um ensino extremamente tradicional. Acontecia claramente o 

que Skovsmose (2001) chama de “Paradigma do Exercício”.  

Após os acompanhamentos e observações dentro de sala, nós bolsistas começamos 

a elaborar atividades didáticas para auxiliar os professores durante as aulas. E, 

concomitante a isto, começamos também a fazer atendimentos extraclasses para ajudar os 

alunos que apresentavam dificuldades em Matemática. A utilização de metodologias 

alternativas nos atendimentos extraclasses, em especial jogos criados pelos bolsistas do 

PIBID, foi uma constante. 



 

Sabe-se que o jogo constitui-se um recurso valioso no processo de ensino 

aprendizagem, que ele resgata a curiosidade dos alunos e facilita a construção do 

conhecimento matemático. Com atividades baseadas em jogos, os alunos tiveram a 

oportunidade de contextualizar os conteúdos e alimentar suas curiosidades, despertando-

lhes o desejo de aprender, como diz Rubem Alves “[...] só vai para a memória aquilo que é 

objeto de desejo. A tarefa primordial do professor: seduzir o aluno para que ele deseje e, 

desejando, aprenda” (ALVES, 1994, p. 70). 

Assim, comecei a refletir que a utilização dos jogos vai muito além do que distrair 

os alunos, pois os mesmos podem ser usados na construção e aprimoramento do 

conhecimento matemático, além de desenvolver nos alunos capacidades de uma melhor 

aprendizagem. 

Concomitante aos trabalhos como bolsista do PIBID, a licenciatura em matemática 

trazia a necessidade de minha imersão na escola, através de disciplinas de estágios. O 

trabalho efetivo como professora ganhava corpo nas atividades propostas por mim – 

licencianda em matemática – nas salas de aula em que eu exercia os estágios. Em turmas 

de sétimo ano, trabalhei com metodologias diferenciadas de ensino e tive o prazer de 

presenciar estudantes empolgados e dispostos a aprender matemática. 

Ao trabalhar na sala de aula com metodologias alternativas, percebi que como 

possibilidades existem: o trabalho coletivo entre professor e alunos e uma aprendizagem 

mais significativa para os estudantes. Por outro lado, como limites existem: o tempo, que 

muitas vezes não é suficiente para trabalhar com diferentes metodologias de ensino, e as 

turmas cheias. 

O pouco que fui aprendendo sobre as tendências em Educação Matemática durante 

a graduação, o contato com alguns professores e as diversas experiências que tive dentro e 

fora da sala de aula, ora como estudante ora como “professora”, fez com que o desejo de 

pesquisar sobre a prática docente e o uso de metodologias alternativas no ensino de 

matemática dando um foco para as escolas que adotam propostas pedagógicas 

diferenciadas, tomasse conta de mim.   

Durante as minhas vivências e leituras, comecei a questionar cada vez mais: Por 

que a maioria dos alunos tem tanta dificuldade em Matemática? Por que a disciplina de 

Matemática é tão temida e odiada pela maioria dos estudantes? O que leva os alunos a não 

se interessarem pelas aulas de matemática? Como o professor atua na sua prática? O que 

poderia mudar para transformar essa realidade?  



 

Portanto, a busca por respostas e, principalmente, o desejo de mudanças no ensino 

de matemática, deram origem a minha proposta de pesquisa do mestrado. Pois pesquisando 

sobre escolas que adotam pedagogias diferenciadas, o atuar cotidiano dos professores de 

matemática dentro destas escolas e suas metodologias de ensino, podemos trazer 

contribuições para o ensino em escolas tradicionais. 

Estou motivada a investigar e acho enriquecedor o estudo e a análise da utilização 

de metodologias diferenciadas de ensino, capazes de propiciar mudanças significativas na 

qualidade da formação matemática de professores e estudantes. 

A ideia que vai se delineando se origina na necessidade de uma intervenção 

didática nas estratégias de ensino adotadas pela maioria dos professores, para que facilite o 

entendimento do assunto e não provoque desinteresse nos alunos. Estou convencida que 

metodologias diferenciadas, quando aplicadas por professores preparados, podem auxiliar 

o aprendizado da Matemática. 

Revisão da literatura 

O aprendizado de matemática tem sido por muito tempo, uma das maiores 

dificuldades para os educandos. Na educação básica é comum observar, entre os 

estudantes, discussão de como a disciplina é “difícil de entender, abstrata e sem sentido”. 

Naturalmente, tais dificuldades podem decorrer de inúmeras ações pedagógicas. 

Entretanto, uma possível causa pode ser a utilização de aulas expositivas pelo professor, 

em que os conteúdos são passados para os alunos de modo a enfocar essencialmente o 

rigor Matemático com quase nenhuma aplicação de ordem prática dos conceitos.  

Esta tendência traduz o pensamento da escola tradicional, caracterizado por 

valorizar o ensino universalista, sem se preocupar com o cotidiano e vivências dos alunos, 

onde a função do professor é dominar o conhecimento, ser o detentor do saber. Acontece 

nas escolas exatamente o que Freire (1978) denomina de Educação Bancária. Nesse 

sentido, a educação é entendida como o processo de assistência, ou seja, o docente que têm 

o conhecimento deve transmitir para os estudantes que são considerados como uma tábula 

rasa, carentes de conhecimentos. 

É fato notório essas práticas serem as que prevalecem nas instituições educacionais, 

mas sendo a matemática um instrumento de produção de conhecimento, a mesma não pode 

ser resumida a técnicas e ser trabalhada desta forma pelos docentes. Além disso, o ensino 

utilizando somente os métodos tradicionais ficou ultrapassado, fazendo com que os 



 

professores sintam a necessidade de se atualizar, procurar estratégias diferenciadas e que 

correspondem com a realidade dos alunos para auxiliar durante as aulas. 

Nas últimas décadas, o debate em torno do processo de ensino e aprendizagem de 

matemática ganhou muita força e o uso de metodologias alternativas no ambiente 

educacional já é um tema discutido por diversos autores e pesquisadores da área. Além 

disso, na literatura encontramos interessantes sugestões de estratégias de ensino não 

tradicionais. 

Os professores mostram acreditar nas vantagens da utilização de metodologias 

alternativas, porém ainda há grande resistência ao uso delas em suas salas de aula. Mesmo 

“[..] motivados, são inseguros diante das novas ações” (PACHECO; PACHECO, 2013, 

p.44). Da perspectiva dos professores, o uso de metodologias alternativas de ensino 

caracteriza o movimento de uma zona de conforto para uma zona de risco
2
, segundo a 

terminologia de Penteado. Assim, muitos preferem continuar na zona de conforto por 

comodismo, medo, insegurança e falta de preparo. 

Para Skovsmose (2001), o movimento entre os diferentes ambientes possíveis de 

aprendizagem causará certa incerteza que não deve ser eliminada, mas, sobretudo 

enfrentada, diagnosticada e investigada. De acordo com o autor, as melhorias na educação 

matemática estão intimamente ligadas à quebra de contrato didático e, consequentemente, 

a quebra do contrato da tradição da matemática escolar. Os professores devem desafiar o 

“Paradigma do Exercício” e enfrentar a “zona de risco”. 

Tentando reduzir ou até mesmo solucionar os problemas encontrados como, por 

exemplo, o conceito pré-formado de que a “Matemática é chata e difícil” e o elevado 

índice de reprovação e evasão nas escolas, muitas instituições de ensino em todo o mundo 

apoiam em pedagogias alternativas. Dentre estas instituições temos as Escolas Waldorf, 

que tem como proposta desenvolver a Pedagogia Waldorf, e a Escola da Ponte, localizada 

em Portugal, que é democrática e reconhecida mundialmente. 

Não precisa muito para perceber que algo diferente acontece nestas escolas que 

adotam um modelo pedagógico alternativo. Entretanto, Rubem Alves (2003, p. 51) 

pensando sobre a Escola da Ponte, enfatiza que “para entender é preciso esquecer quase 

tudo o que sabemos” de tão diferentes que elas são. Até os métodos de estudo delas em 

relação às escolas tradicionais são diferentes, pois promove mais autonomia, 
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responsabilidade, permitindo que os alunos expressem suas opiniões e tenham poder de 

decisão. 

 Na Escola da Ponte os alunos decidem o que estudar, sob a supervisão de um tutor. 

É dado a eles roteiros de estudo e eles têm liberdade para estudar cada um no seu tempo e 

da sua maneira. “Um dos objetivos da Escola, além de aprender-ensinar para a vida, é que 

se ensine-aprenda sobre o mundo e a respeito desse grande mistério que é o outro” 

(PACHECO; PACHECO, 2013, p.71). 

Podemos dizer que sai a aula tradicional expositiva e entram formatos que 

privilegiam a autoeducação, a transversalidade, integrando disciplinas, e dando ao aluno 

liberdade e autonomia. Um novo cenário, onde os pais são colaboradores na escola, a 

aprendizagem acontece em qualquer momento, onde as crianças são protagonistas da 

própria educação. O aluno tem voz, além disso, existe interação e afetividade entre ele e os 

professores. 

Segundo Freire (1996), educador e educandos, lado a lado, vão se transformando 

em reais sujeitos da (re)construção do saber, pois o conhecimento não está no professor, o 

conhecimento circula, é compartilhado. D’Ambrosio (2012) ainda enfatiza que para ser um 

bom professor é preciso dedicação e preocupação com os alunos, pois 

Ninguém poderá ser um bom professor sem dedicação, sem preocupação com o 

próximo, sem amor num sentido amplo. O professor passa ao próximo aquilo 

que ninguém pode tirar de alguém, que é o conhecimento. Conhecimento só 

pode ser passado adiante, por meio de uma doação. O verdadeiro professor passa 

o que sabe não em troca de um salário (pois, se assim fosse, melhor seria ficar 

calado 49 minutos!), mas somente porque quer ensinar, quer mostrar os truques e 

os macetes que conhece (D’AMBRÓSIO, 2012, p. 77). 

 

E é exatamente assim que são os educadores destas escolas com pedagogias diferenciadas. 

O professor “[...] não é só um simples educador (sem desvalorizar os demais), mas é 

também um amigo com o qual podemos contar” (PACHECO; PACHECO, 2013, p.63). 

Freire (1996) acredita que um dos maiores desafios do educador em sua práxis 

consiste em não transformar seus educandos em apenas receptores passivos a espera da 

absorção dos conhecimentos transferidos pelo professor.  

Segundo D’ Ambrósio (1991, p.1), “[...] há algo errado com a matemática que 

estamos ensinando. O conteúdo que tentamos passar adiante através dos sistemas escolares 

é obsoleto, desinteressante e inútil”. Na mesma linha de pensamento, Nacarato (2009) 

aponta o fato de muitos professores continuarem “[...] com suas aulas de matemática com 

as mesmas abordagens de décadas anteriores: ênfase em cálculos e algoritmos desprovidos 



 

de compreensão e de significado para os alunos; foco na aritmética, desconsiderando 

outros campos da matemática, como a geometria e estatística” (NACARATO, 2009, p.18). 

As palavras destes autores enfatizam a necessidade de se abandonar o 

tradicionalismo, isto é, a visão da matemática como disciplina que desperta ansiedade e 

medo nos estudantes. Evidenciam, também, a urgência de uma reflexão acerca de novas 

estratégias pedagógicas que contribuam para a facilitação do processo de ensino e 

aprendizagem, bem como a análise e investigação da prática do professor na sala de aula, 

como ele ensina, como concebe a aprendizagem matemática dos alunos. 

Preocupados com essa situação, existe um esforço tanto da comunidade 

matemática, quanto dos governos estaduais e governo federal, de modo a oferecer 

melhorias na formação dos professores de Matemática que atuam no Ensino Fundamental e 

Médio, através de Cursos de Capacitação e Mestrados Profissionais e espera-se que com 

essas ações ocorra alguma mudança na forma de ensinar matemática. 

Pesquisas sobre programas de formação de professores (NÓVOA, 

1995; MARCELO GARCIA, 1999; TARDIF, 2006) têm revelado que o seu êxito requer, 

como eixo fundamental, a reflexão sobre a prática dos educadores envolvidos, tendo em 

vista as transformações e mudanças desejadas para a prática no cotidiano escolar e para a 

construção da autonomia intelectual dos participantes.  

Esses aspectos vêm ao encontro da afirmação de Freire (1996) sobre a importância 

da reflexão acerca da prática no processo de formação docente: 

[…] o que se precisa é possibilitar que, voltando-se sobre si mesma, através da 

reflexão sobre a prática, a curiosidade ingênua, percebendo-se como tal, se vá 

tornando crítica. Por isso, na formação permanente dos professores, o momento 

fundamental na formação permanente dos professores é o da reflexão crítica 

sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem, que se 

pode melhorar a próxima prática (FREIRE, 1996, p. 43). 

 

Os docentes devem (re)pensar sua prática e se conscientizarem que, usadas 

corretamente e de forma organizada, as estratégias diferenciadas de ensino podem 

proporcionar inúmeros benefícios aos alunos. Dentre eles, podemos citar: melhor 

compreensão dos conteúdos abordados, facilita a visualização da relação entre a teoria e a 

prática, além de fazer com que os alunos participem de forma ativa nas aulas, cooperem 

uns com os outros e interfiram no mundo a sua volta como cidadão mais crítico. 

Portanto, na busca por uma aprendizagem mais significativa, os docentes precisam 

inovar o ensino de matemática e, essa inovação, só é possível com uma constante reflexão 

dos professores sobre sua prática, bem como a pesquisa, discussão e análise no meio 



 

acadêmico das medidas tomadas por algumas instituições para que os alunos tenham prazer 

em aprender matemática. 

Levar metodologias alternativas para a escola para auxiliar no processo de ensino e 

aprendizagem pode ser a solução para que, como enfatiza Lopes e Borba, “[...] talvez, 

possamos falar menos em ensino e escolarização e mais em educação” (LOPES; BORBA, 

1994, p. 59). Pois os estudantes terão oportunidade de serem os próprios agentes 

construtores do seu conhecimento, passarão a pensar, criticar, investigar, refletir e terão 

ambientes de ensino mais descontraídos. 

Levando em consideração as preocupações anteriormente citadas e a 

fundamentação das referências mencionadas, consideramos viável a utilização de 

metodologias alternativas no ensino de matemática buscando mudar a forma com que a 

maioria dos professores atua. 

Questão de pesquisa e objetivos 

Com base nas informações acima citadas ficam as questões: Adotar estratégias 

diferenciadas de ensino pode contribuir para uma melhor aprendizagem de matemática? 

Como os professores podem contribuir ao aplicar metodologias alternativas? 

Os objetivos gerais deste trabalho são: propor um estudo sobre a importância da 

inovação das práticas pedagógicas utilizadas pelos professores para ensinar matemática, 

investigar o atuar cotidiano de professores de matemática na sala de aula, em especial de 

escolas que adotam propostas pedagógicas diferenciadas, e apresentar uma breve discussão 

sobre o assunto. 

 Como objetivos específicos temos: 

 Analisar a relevância do uso de metodologias alternativas para ensinar matemática; 

 Refletir sobre as práticas pedagógicas usadas pela maioria dos professores no ensino de 

matemática, como o professor atua na sua prática, como ensina, como concebe a 

aprendizagem matemática dos alunos; 

 Pesquisar sobre as novas maneiras de aprender que estão surgindo e se consolidando no 

país e no mundo, baseadas na participação e na autonomia de cada aluno; 

 Mostrar como algumas escolas que já adotam estratégias diferenciadas no processo de 

ensino-aprendizagem funcionam e as medidas tomadas por elas para que os alunos 

tenham uma melhor aprendizagem, em especial de matemática; 



 

 Acompanhar e investigar professores, em um estudo de caso, para descobrir a sua 

atuação numa escola que permite utilização de metodologias alternativas de ensino de 

matemática; 

 Mostrar as múltiplas possibilidades de intervenção na realidade escolar. 

 Desenvolver como produto educacional um curso de curta duração para professores 

interessados nesta pesquisa. 

Metodologia 

A escolha por um tipo de metodologia baseou-se na escolha de qual delas 

ofereceria uma real contribuição para a proposta em questão e seguindo a visão de Lüdke e 

André (1986), optou-se pela pesquisa qualitativa de dados. 

Lüdke e André (1986) apontam que são cinco as características básicas da pesquisa 

qualitativa, chamada, às vezes, também de naturalística: a) A pesquisa qualitativa tem o 

ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal 

instrumento; b) os dados coletados são predominantemente descritivos; c) a preocupação 

com o processo é muito maior do que com o produto; d) o significado que as pessoas dão 

às coisas e à sua vida são focos de atenção especial pelo pesquisador; e e) a análise dos 

dados tende a seguir um processo indutivo. 

Em Educação Matemática, têm-se tornado cada vez mais comuns os estudos de 

caso de natureza qualitativa. Segundo Ponte (1994, p.4), “[...] trata-se de um tipo de 

pesquisa que tem sempre um forte cunho descritivo. O investigador não pretende modificar 

a situação, mas compreendê-la tal como ela é”. Além disso, o autor destaca que este tipo de 

pesquisa estuda uma dada entidade no seu contexto real, podendo ter propósitos diversos e 

utilizar uma grande variedade de instrumentos e estratégias como, por exemplo, 

entrevistas, observações e documentos. Assim, pelas características e aspectos citados, uma 

pesquisa qualitativa com abordagem de estudo de caso representa a melhor escolha 

metodológica para este trabalho. 

O objetivo desta pesquisa é acompanhar e investigar professores, em um estudo de 

caso, para descobrir as suas atuações em escolas que permitem utilização de metodologias 

alternativas de ensino de Matemática. Para este estudo de caso utilizar-se-ão: questionário 

(envolvendo diferentes professores), entrevistas individuais e semiestruturadas (com os 

professores selecionados), diário do pesquisador, observação participante e documentos, 



 

que possam compor a dissertação, relativos ao currículo de Matemática, metodologias de 

ensino de Matemática, etc. 

Produto educacional 

Elaborado pelo mestrando, o produto educacional faz parte do processo de ensino- 

aprendizagem dos mestrados profissionais no Brasil. Para Moreira (2004), toda pesquisa de 

mestrado profissional em ensino necessita apresentar as seguintes características: 

[...] aplicada, descrevendo o desenvolvimento de processos ou produtos de 

natureza educacional, visando à melhoria do ensino na área específica, 

sugerindo-se fortemente que, em forma e conteúdo, este trabalho se constitua em 

material que possa ser utilizado por outros profissionais (MOREIRA, 2004, 

p.134). 

 

Dessa forma, ao concluir o mestrado profissional, no caso em Educação Matemática, o 

futuro educador matemático necessita apresentar o produto educacional confeccionado por 

ele no decorrer do curso. 

O que se pretende produzir neste trabalho é uma atividade de extensão. Proponho 

um curso de curta duração destinado a professores interessados em dialogar sobre a adoção 

de metodologias alternativas no ensino de matemática e a prática docente. Neste curso, 

apresentarei os resultados da pesquisa, fazendo um relato das observações do estudo de 

caso. Além disso, apresentarei para os participantes um pouco sobre escolas que adotam 

estratégias e pedagogias diferenciadas, objetivando disseminar os resultados da pesquisa. 

Espero que os participantes possam encontrar nesse curso de curta duração subsídios para 

observar suas próprias práticas e ajudar seus alunos a participarem mais ativamente do 

fazer matemático. 
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