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RESUMO 
 

Esta tese apresenta um estudo de natureza etnometodológica, cuja abordagem 
quanti-qualitativa busca articular noções teóricas em dois âmbitos. O primeiro 
baseia-se na Relação com o Saber, defendida por Charlot, associando-a a outras 
teorias. O segundo apoia-se na Teoria Antropológica do Didático estabelecida por 
Chevallard. Para responder a questão central – Quais elementos instituem o 
universo explicativo do professor de Matemática e como esses elementos se 
processam para ensinar o Teorema de Tales nas suas aulas de geometria do 9° ano 
do Ensino Fundamental? – o encaminhamento metodológico foi descritivo com um 
estudo de caso de dois professores de Matemática da rede estadual que atuam em 
escolas distintas, mas localizadas em um mesmo bairro da capital sergipana. Três 
técnicas foram principais para a coleta de dados: questionário, observação das aulas 
e entrevistas semi-estruturadas e explicitadas. A análise dos dados se constituiu por 
diferentes âmbitos, mas de natureza complementar; sendo a primeira quantitativa 
com aplicação do questionário a uma amostra intencional de 73 professores de 
Matemática da rede estadual que atuam nos anos finais do Ensino Fundamental. A 
segunda teve cunho institucional ao analisar o livro didático de Matemática utilizado 
pelos professores do estudo principal (observação de aulas). A terceira análise foi 
empírica buscando sistematizar os dados do estudo principal para responder a 
questão de pesquisa. Para tanto, a tese estrutura-se em quatro partes: a introdução; 
parte I compreendendo os dois primeiros capítulos, sob a abordagem teórico-
metodológica da pesquisa; a parte II que abrange os resultados e análise empírica 
em três capítulos e a conclusão. A partir das observações de aulas e entrevistas 
realizadas com os dois professores selecionados, a análise do estudo principal 
possibilitou identificar os elementos que instituem o universo explicativo do professor 
de Matemática e como se processam no contexto da sala de aula, em particular, 
quando o objeto matemático a ensinar é o Teorema de Tales. Esses elementos vão 
além da comunicação do professor em sala de aula, porque partem do princípio de 
sua relação com o saber e das relações institucionais que vão se estabelecendo ao 
longo da trajetória das práticas educativas desse professor. A interpretação dada 
aos resultados revela indícios que o universo explicativo do professor de Matemática 
se estrutura em três níveis: experiência primeira, concretude e tomada de 
consciência. Esses níveis ajudam a estabelecer como acontece o processo do 
universo explicativo que o torna professor de Matemática, quanto à sua relação com 
o saber; a prática educativa e as praxeologias do objeto matemático a ensinar. São 
elementos que se instituem em relação ao desejo de ensinar um objeto matemático, 
de ver o aluno em situação de êxito escolar e de escolher as praxeologias 
matemática e didática para ensinar objetos matemáticos ligados a sua instituição de 
trabalho. São, sobretudo, a forma de instituir um processo de individuação do 
professor que, para além da formação inicial, há uma necessidade de haver 
formação continuada e concretude da prática docente, como tomada de consciência 
desse próprio processo de desenvolvimento profissional. 
 
Palavras-chave: Professores de Matemática. Universo Explicativo. Teorema de 
Tales. Teoria Antropológica do Didático. Relação com o Saber. 

 

 



 
 

  

ABSTRACT 
 
 

This thesis presents a study of ethnomethodological nature, whose quantitative and 
qualitative approach seeks to articulate theoretical notions in two areas. The first is 
based on the relationship with the Knowledge, defended by Charlot, linking it to other 
theories. The second relies on Anthropological Theory of Didactic established by 
Chevallard. To answer the central question - What elements establishing the 
explanatory universe of mathematics teachers and how these elements are 
processed to teach Tales theorem in their geometry classes of the 9th grade of 
elementary school? - The methodological referral was descriptive with a case study 
of two mathematics teachers from the state system working in different schools, but 
located in the same neighborhood of the capital of Sergipe. Three techniques were 
key for data collection: questionnaire, observation of classes and semi-structured 
interviews and explained. Data analysis consisted of different areas, but 
complementary in nature; being the first quantitative with the questionnaire for an 
intentional sample of 73 mathematics teachers from the state system who work in the 
final years of elementary school. The second institutional character had to analysis 
the textbook of mathematics used by the teachers of the main study (classroom 
observation). The third empirical analysis was seeking to systematize the main study 
data to answer the research question. Therefore, the thesis is divided into four parts: 
the introduction; Part I comprising the first two chapters, under the theoretical and 
methodological approach of the research; Part II covering the results and empirical 
analysis in three chapters and a conclusion. From classroom observations and 
interviews with the two selected teachers, the main study analysis enabled the 
identification of the elements establishing the explanatory universe of mathematics 
teachers and how to process in the context of the classroom, particularly when the 
object mathematical teaching is the Theorem of Thales. These elements go beyond 
the teacher communication in the classroom, because assume their relationship to 
knowledge and institutional relationships that will settled along the trajectory of 
educational practices that teacher. The interpretation of the results reveals evidence 
that the explanatory universe of mathematics teachers is structured on three levels: 
first experience, concreteness and awareness. These levels help to establish how 
does the process of explaining the universe that makes math teacher, for their 
relationship to knowledge; educational practice and praxeologias the mathematical 
object teaching. These are elements that are instituted in relation to the desire to 
teach a mathematical object, to see the student in the academic achievement 
situation and choose the mathematical and didactic praxeologias to teach 
mathematical objects linked to his work institution. Are, above all, how to establish a 
teacher individuation process that, in addition to the initial training, there is a need for 
continuing education and concreteness of teaching practice, as awareness of own 
professional development. 
 
Keywords: Mathematics Teachers. Explanatory Universe. Theorem of Thales. 
Anthropological Theory of Didactic. Relationship with the Knowledge 
 



 
 

  

RÉSUMÉ 
 

Cette thèse présente une étude de la nature ethnométhodologique, dont l'approche 
quantitative et qualitative cherche à articuler les notions théoriques dans deux 
domaines. La première est basée sur la rapport à savoir, défendu par Charlot, reliant 
à d'autres théories. La seconde repose sur la théorie anthropologique du didactique 
établi par Chevallard. Pour répondre à la question centrale - Quels sont les éléments 
établissant l'univers explicatif de professeurs de mathématiques et comment ces 
éléments sont traités pour enseigner Tales théorème de leurs classes de géométrie 
de la 9e année de l'école primaire? - Le renvoi était descriptif méthodologique avec 
une étude de deux professeurs de mathématiques de l'état du système de travail 
dans différentes écoles de cas, mais situé dans le même quartier de la capitale de 
Sergipe. Trois techniques ont été la clé pour la collecte de données: questionnaire, 
l'observation des classes et des entretiens semi-structurés et expliqués. L'analyse 
des données est composée de différents domaines, mais complémentaires dans la 
nature; étant le premier quantitative avec le questionnaire pour un échantillon 
intentionnel de 73 professeurs de mathématiques du système de l'État qui travaillent 
dans les dernières années de l'école primaire. Le deuxième caractère institutionnel 
devait analyser le manuel de mathématiques utilisées par les enseignants de l'étude 
principale (observation en classe). La troisième analyse empirique cherche à 
systématiser les principales données de l'étude pour répondre à la question de 
recherche. Par conséquent, la thèse est divisé en quatre parties: l'introduction; Partie 
I comprenant les deux premiers chapitres, selon l'approche théorique et 
méthodologique de la recherche; Partie II couvrant les résultats et l'analyse 
empirique en trois chapitres et une conclusion. De observations en classe et des 
entretiens avec les deux enseignants sélectionnés, la principale analyse de l'étude a 
permis d'identifier des éléments établissant l'univers explicatif de professeurs de 
mathématiques et de la façon de traiter dans le contexte de la salle de classe, en 
particulier lorsque l'objet l'enseignement des mathématiques est le théorème de 
Thalès. Ces éléments vont au-delà de la communication de l'enseignant dans la 
classe, parce assumer leur rapport au savoir et les relations institutionnelles qui 
installés le long de la trajectoire des pratiques éducatives que les enseignants. 
L'interprétation des résultats révèle la preuve que l'univers explicatif de professeurs 
de mathématiques est structurée sur trois niveaux: première expérience, concret et 
de sensibilisation. Ces niveaux aident à établir comment fonctionne le processus 
d'expliquer l'univers qui fait professeur de mathématiques, pour leur rapport au 
savoir; la pratique et l'enseignement de l'éducation praxeologias objet mathématique. 
Ce sont des éléments qui sont instituées par rapport au désir d'enseigner un objet 
mathématique, pour voir l'étudiant dans la situation de réussite scolaire et choisissez 
les praxeologias mathématiques et didactiques pour enseigner objets 
mathématiques liés à son institution de travail. Sont, avant tout, comment établir un 
processus d'individuation des enseignants qui, en plus de la formation initiale, il ya 
un besoin d'éducation et concret de la pratique de l'enseignement continue, que la 
conscience de son propre développement professionnel. 
 
Mots-clés: Professeurs de Mathématiques. Univers Explicative. Théorème de 
Thalès. Théorie Anthropologique du Didactique. Rapport à Savoir. 
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 INTRODUÇÃO 

 

Dentre os estudos da área de Educação Matemática sobre o ensino de 

geometria na educação básica, dois aspectos sempre despertam minha atenção: 

implicações para a formação de professores e dificuldades que os alunos sempre 

apresentam sobre esses conteúdos. O primeiro, porque remete à participação em 

cursos de formação nos diferentes níveis (formação inicial e continuada), nos quais 

a questão do ensino de geometria aparece como uma dificuldade no trabalho 

docente pela interferência de vários fatores. O segundo decorre principalmente da 

minha prática pedagógica na Educação Básica e, mais recentemente, por ainda 

constatar a mesma problemática com alunos licenciandos em Matemática, ao 

acompanhá-los no processo de estágio supervisionado. 

Esses aspectos estão presentes em vários estudos, cuja problemática ainda 

permite o emergir de novas pesquisas em ambos os focos, como também remete 

um novo debate – o universo explicativo do professor de Matemática. Para além de 

questões sobre formação do professor e sobre as implicações em relação às 

dificuldades dos alunos, investigar sobre o universo explicativo é querer saber o que 

acontece no cotidiano da sala de aula, a partir das relações que se instituem na 

comunicação que ocorre nesse cotidiano, como no saber-fazer do professor para 

ensinar e dirimir as dificuldades existentes nos alunos. 

É pesquisar sobre a relação com o saber desse professor, sobre as 

estratégias que ele estabelece para romper obstáculos epistemológicos1 e o lidar 

com as relações institucionais que vão se estabelecendo como prática educativa no 

exercício do magistério. O universo explicativo não se restringe apenas à 

comunicação, à explicação do professor, não é estudar sobre seu discurso. O 

debate é mais amplo e, ao mesmo tempo, específico. Implica em um conjunto de 

elementos que, ao longo da experiência docente, passa a se constituir em uma 

institucionalização de aprender, saber e ensinar conteúdos matemáticos 

transformando-se em uma singularidade pessoal – o ser profissional do ensino. 

O ser profissional do ensino compreendido como o sujeito dotado de um 

conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, constituindo-se em saberes 

                                                           
1
 Obstáculos epistemológicos entendidos a partir da concepção de Bachelard (1996), como as 

dificuldades, conflitos e lentidões no ato de conhecer, causando inércia, estagnação e até regressão 
do conhecimento científico. 



20 
 

  

necessários e fundamentais para cumprir a função docente na sala de aula, de 

acordo com o nível e a área de atuação. Esse conjunto de conhecimentos não 

resulta somente da formação inicial, mas de todo um processo que se constrói no 

exercício da prática docente que, associando-se a outros fatores, vai se constituindo 

em uma identidade professoral2. 

No âmbito desta pesquisa, o foco em investigar sobre o universo explicativo 

do professor de Matemática elucida um debate voltado, mais particularmente, a um 

dos conteúdos geométricos – o Teorema de Tales. A opção por esse objeto 

matemático provém do referido teorema apresentar uma especial particularidade no 

currículo da matemática escolar, aqui entendida como aquela voltada ao ensino e à 

aprendizagem em nível de Educação Básica. 

No nível do Ensino Fundamental, esse Teorema, ao ser estudado no 9° ano, 

apresenta uma natureza de conceito geométrico que requer do aluno nessa série, 

conhecimentos prévios quanto a outros conceitos matemáticos no âmbito dos três 

campos desse saber: aritmética (números racionais), álgebra (proporcionalidade, 

regra de três) e geometria (retas paralelas e transversais, triângulo). Esses conceitos 

são aplicados como ferramentas de aprendizagem para o referido teorema. O que 

por outro lado, no nível de Ensino Médio, as propriedades e aplicações do Teorema 

de Tales servem como ferramentas de aprendizagem para o estudo da Geometria 

Analítica, com especial aplicação às demonstrações de suas propriedades. 

Em outras palavras, o Teorema de Tales é um objeto matemático que, para 

o aluno conhecer suas propriedades e aplicações, utiliza-se de outros objetos que se 

constituem como ferramentas matemáticas (razão, proporção, retas paralelas, retas 

transversais, triângulo). Todavia, também é, ao mesmo tempo, uma ferramenta de 

aprendizagem quando aplicado em estudos mais avançados, ainda na Educação 

Básica (Ensino Médio). 

Dessa forma, pelo fato deste trabalho de tese ser uma investigação da linha 

de pesquisa em Educação Matemática concentrada nas questões do ensino e 

aprendizagem de Matemática e suas inovações, tem como questão central: Quais 

elementos instituem o universo explicativo do professor de Matemática e como 

                                                           
2
 Estaremos considerando o conceito de identidade professoral, com base nos estudos de Gauthier 

et. al. (2006). Para esses autores, o domínio de uma atividade profissional amplia-se ao aperfeiçoar 
as competências, habilidades e atitudes que fundamentam essa atividade. Entendemos que a 
identidade professoral se constrói como um processo de desvelamento desse domínio. 
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esses elementos se processam para ensinar o Teorema de Tales nas suas 

aulas de geometria do 9° ano do Ensino Fundamental?  

A questão suscita indicativos em diversos âmbitos, que podem ser 

configurados em dois eixos. Primeiramente, a partir das configurações do contexto 

da Relação com o Saber do professor de Matemática, quanto à prática educativa e o 

cotidiano da sala de aula quando o Teorema de Tales é abordado para alunos do 9° 

ano do Ensino Fundamental, a partir dos pressupostos de Charlot (2000, 2005, 

2013). Em sequência, a partir das configurações do contexto da Teoria 

Antropológica do Didático defendida por Chevallard (1991, 1994, 2002, 2011) quanto 

às relações pessoais e investimentos didáticos que esse professor estabelece para 

ensinar o referido conteúdo. 

Nesse contexto, são consideradas, a partir dos pressupostos da teoria 

Relação com o Saber (RS)3, as relações que instituem as dimensões epistêmica, 

pessoal e social das figuras do aprender4 para ensinar o Teorema de Tales (como as 

dificuldades, inquietações e rupturas associadas ao desejo de querer ensinar). Em 

relação à Teoria Antropológica do didático (TAD), tem-se em vista as organizações 

praxeológicas (didática e matemática)5 do objeto matemático, em foco, presentes no 

livro didático de Matemática usado pelo professor; as atividades matemáticas 

desenvolvidas nas aulas; os objetos ostensivos e não ostensivos6 para a abordagem 

desse Teorema e o que esse professor espera dos conhecimentos prévios de seus 

alunos para a aprendizagem do Teorema. 

Para tentar responder a questão de pesquisa, a partir dos eixos e contextos 

comentados, nos quais a problemática está inserida, requer, inicialmente, fazer uma 

introspecção sobre quem busca construir esta tese. Mas, por quê? 

                                                           
3
 Convém antecipar nosso entendimento sobre alguns conceitos. A Relação com o Saber pode ser 

considerada como um conjunto organizado de relações que o ser humano tem com um objeto ou uma 
atividade associado/a com o aprender e como saber (CHARLOT, 2000).  
4
 Para Charlot (2000), o aprender se configura a partir de três dimensões indissociáveis inerentes a 

cada ser humano – apropriar-se de um saber (o matemático, por exemplo); aprender a dominar uma 
atividade (dominar a linguagem matemática, por exemplo) e aprender a relacionar-se com outras 
pessoas (como exemplo, realizar tarefas de Matemática com um grupo de colegas).  
5
 Na concepção de Chevallard (1999, 2001), praxeologia origina-se de palavras gregas – práxis e 

logos (prática e teoria). Ou seja, na TAD, a noção de organização praxeológica ou praxeologia é 
utilizada para o estudo de práticas institucionais relacionadas a um objeto do saber, de modo 
particular, práticas sociais em relação a um objeto matemático. 
6
 Chevallard (1994) estabelece a distinção entre objetos ostensivos e não ostensivos que 

correspondem às representações externas e internas do objeto matemático em estudo. Isto é, os 
ostensivos são sensíveis e materializados (lápis, compasso, símbolos, palavras, gráficos etc.) e os 
não ostensivos existem institucionalmente associados às representações mentais do objeto (ideias, 
conceitos) que são evocados por meio da manipulação dos ostensivos. 
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Em princípio, se faz necessário haver sentido ao tema que se propõe 

investigar e procurar construir um espírito científico que tem como tarefa principal – 

“tornar geométrica a representação” (BACHELARD, 1996, p. 07) – entrar em um 

processo que constrói e reconstrói o conhecimento epistemológico. Em seguida, 

buscar compreender o objeto de estudo, a partir do que se deseja saber, ao duvidar 

e questionar o que ninguém ainda sabe, inclusive aquele que se submete a fazer 

pesquisa (CHARLOT, 2006). 

Nesse processo, surge um novo pensar e com ele a compreensão de poder 

transcender interiormente. O novo Eu que se forma reside em superar obstáculos e 

lançar-se a rupturas, saindo da „esfera da opinião‟ e saber mergulhar no campo do 

conhecimento de natureza epistemológica7. É uma tarefa difícil e requer zelo, 

persistência, sobretudo, aprendizagem e rigor científico. 

Eis, uma das razões que justificam o sentido de investigar sobre o universo 

explicativo do professor de Matemática, em particular, quando ensina o Teorema de 

Tales em turmas de 9° ano do Ensino Fundamental. Porém, convém revelar 

inicialmente o processo que somado a um conjunto de vivências entre obstáculos e 

rupturas, se formou em uma identidade professoral ímpar e singular, por que não 

dizer – uma individuação8. 

 

Como tudo começou! O revelar do meu processo de individuação9  

 

Uma identidade profissional se constrói, pelo significado que cada professor, 

enquanto ator e autor, confere à atividade docente no seu cotidiano a partir de seus 

valores, de seu modo de situar-se no mundo, de sua história de vida, de suas 

representações, de seus saberes, de suas angústias e anseios, do sentido que tem 

em sua vida – o ser professor (PIMENTA, 1999). 

Essa identidade vai se constituindo na medida em que se amplia o domínio 

da atividade docente e que, por ser particular, específica de cada professor, torna-se 

então um processo de individuação, o qual, por vezes, pode não ser percebido pelo 

próprio profissional de ensino. Em sua dinâmica cotidiana, o próprio professor pode 

                                                           
7
 Sempre que tratarmos da palavra ‹epistemologia›, ‹epistemológica› ou ‹epistemológico› será pelo 

entendimento de Bachelard (1996, 1999). 
8
 Conceito abordado nas Conferências I e II (em 1932), no comentário psicológico sobre a Yoga 

Kundalini, como ação restrita a singularidade de cada indivíduo. 
9
 Considerando os cuidados tomados às normativas de um texto acadêmico, destaca-se que a 

linguagem estará na primeira pessoa do singular, sempre que se fizer necessário. 
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não ter consciência de como se dá a construção desse seu processo, deixando 

lembranças e emoções latentes na memória. 

Como exemplo, resumo meu processo de individuação. Lembranças e 

sentimentos antes adormecidos, frente à dinâmica do cotidiano, tomaram formas, 

cores e expressões, ao vivenciar atividades com ferramentas da Arte em um Curso 

de Especialização de Arteterapia. No desejo de aperfeiçoar a prática profissional 

com novos conhecimentos, pude nesse Curso, experimentar um processo 

arteterapêutico por meio de teorias e práticas da Arte, repercutindo no transcender 

de emoções e sentimentos da minha trajetória, significativamente marcantes ao meu 

exercício profissional. 

Foi então que, pela primeira vez, emergiu uma noção de obstáculo 

epistemológico, ao perceber, valendo-me das teorias, o quanto as experiências 

cotidianas por mais simples que sejam, interferem nas escolhas e atitudes do nosso 

exercício docente. Nesse curso, vi um divisor de águas entre o ser professora e o 

desejo de ingressar na pesquisa.  

Desde criança, o desejo de ser professora transgredia as brincadeiras de 

infância, passando a ajudar irmãos, vizinhos, primos e colegas nas tarefas de casa 

no tempo de escola. Esse desejo se intensificou na adolescência ao optar por seguir 

a carreira do magistério com o Curso Normal (à época, conhecido como Curso 

Pedagógico). 

Nesse processo, inspirada por professores de Matemática da época, eu 

mantive o hábito de estudar em grupo ajudando aos colegas a resolver listas de 

exercícios, inclusive passando a dar aulas de reforço escolar10. Foi o motivo principal 

para escolher o Curso Licenciatura em Matemática. 

 

Assim, foi o começo de um processo de formação e docência. 

 

Ainda no Curso Normal, pelo meu desempenho11, a carreira profissional foi 

oficializada em uma escola de educação infantil, atuando numa turma de pré-escola 

com crianças de 4 e 5 anos de idade. Essa experiência marcou significativamente o 

sentido do saber matemático implícito na minha subjetividade. Por quê? Nessa 

                                                           
10

 Nessa época, esse tipo de aula na cultura sergipana era conhecido como ‹banca›. 
11

 À época, havia nesse curso ações de incentivo ao exercício profissional, por parte da gestão e 
professores, para alunos com destaque no desempenho curricular. As recomendações contribuíam 
para o ingresso no mercado de trabalho atuando na docência. 



24 
 

  

escola, a turma que ensinava era de iniciação à alfabetização, cuja proposta 

pedagógica tinha ênfase no lúdico. O método tinha foco na leitura e escrita, mas, em 

meu planejamento, privilegiava atividades com raciocínio lógico. Explorava bastante 

a construção das relações topológicas com as crianças, desenvolvendo percepção 

de lateralidade, sentido, direção, além das estruturas hierárquicas que muito 

contribuem ao conceito de número, espaço e forma. Esse trabalho, a priori criticado 

pela direção, passou a ser elogiado e aprovado, pelo desempenho que as crianças 

começaram a demonstrar na leitura e na escrita (SOUZA, 2007). 

Esse era um trabalho intuitivo. Da minha parte, ainda não havia uma 

consciência crítica, mas o processo estava em construção. Sem perceber, as 

influências da formação do curso de magistério e método de ensino inspirado por 

antigos professores, davam forma a um jeito singular nessa construção. 

A experiência com educação infantil foi efêmera com duração de um ano 

letivo. Fui aprovada em dois exames simultaneamente – vestibular para cursar 

Licenciatura em Matemática (UFS12) e concurso público na rede estadual. Nos 

primeiros anos, lecionei Matemática, Ciências, Programa de Saúde e Biologia nas 

séries que variavam entre o quinto ano do Ensino Fundamental até o Ensino 

Médio13. 

Fazer Licenciatura ao tempo em que trabalhava, foi tarefa árdua. Vários 

fatores interferiram nesse processo, ora dificultando estudo e trabalho, ora 

contribuindo positivamente. Nas atividades docentes, conseguia ter número razoável 

de alunos interessados em aprender Matemática; alguns deles, também se tornaram 

professores. Nas atividades do curso de Licenciatura, tive oportunidade para 

participar de um projeto de extensão na Universidade, ingressando no trabalho de 

formação docente14 e apresentar trabalhos em eventos educacionais. 

Ao concluir a formação inicial, passei a ser convidada para ministrar 

diferentes cursos em várias secretarias de educação, no âmbito da rede estadual e 

de redes municipais. Esses cursos variavam em temáticas, modalidades e níveis de 

ensino, mas sem perder o foco no ensino de Matemática. 

                                                           
12

 UFS – leia-se: Universidade Federal de Sergipe. 
13

 Estou utilizando a nova nomenclatura – 5º. ano refere-se à antiga 4ª. série do Ensino Fundamental, 
na época, ainda chamado de 1° grau. Para o Ensino Médio, a nomenclatura era 2° grau. 
14

 Projeto de Melhoria do Ensino das Ciências e da Matemática voltado para a formação do professor 
do Ensino Fundamental (à época de 5ª. a 8ª. série) que fora realizado pelo Departamento de 
Educação/UFS (1985), financiado pela CAPES – Centro de Apoio à Pesquisa no Ensino Superior, 
sob a coordenação da Profa. MSc. Maria Odete de Carvalho Leite. 
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Nessa trajetória, também tive oportunidade de atuar com atividades de 

natureza técnico-pedagógica na Secretaria de Estado da Educação (SEED). 

Inicialmente era para ser um trabalho temporário com a finalidade de elaborar a 

Proposta Curricular de Matemática para a rede estadual, mais precisamente no 

início da década 1990. A demanda do trabalho suscitou mais tempo para estudos 

sobre currículo e outras inovações educacionais da época, além da realização de 

atividades com formação docente. O que implicou na redução da minha carga 

horária na sala de aula. 

Surgiu, então, um novo tempo e movimento profissional. O trabalho com 

formação docente passou a ser mais intensificado como, também, a participação em 

congressos e outros eventos. Passei a conhecer e a participar de atividades numa 

nova perspectiva do ensino de Matemática – a Educação Matemática – entendida, 

hoje, como uma área do conhecimento que abrange duas dimensões: a práxis e a 

pesquisa. A prática pela própria dinâmica do professor de Matemática desejar e 

buscar fazer um trabalho diferenciado no ensino dessa disciplina. A pesquisa, por 

abranger diferentes áreas e campos do saber (Educação, Matemática, Psicologia, 

Sociologia, Antropologia etc.). 

Nessa trajetória, a sala de aula nunca deixou de ser palco principal no 

exercício da docência. Todavia, o desejo de continuar em processo de formação, me 

instigou a vários questionamentos, fazendo instituir um movimento de mobilização 

intelectual com inquietudes e rupturas. 

 

O mergulhar na cientificidade – docência e pesquisa.  

 

Esse processo iniciou-se no curso de pós-graduação lato sensu, com o 

curso de Especialização em Arteterapia. Nele, busquei investigar sobre as interfaces 

existentes entre a Arteterapia e a Educação Matemática, com um grupo de 

professores de Matemática da rede municipal de Aracaju/SE. Um estudo centrado 

na perspectiva de buscar compreender as duas áreas, enquanto eixos 

transdisciplinares no ensinamento/aprendizagem dos saberes matemáticos na vida 

de um professor de Matemática (SOUZA, 2007). 

Antes de concluí-lo, ingressei no Mestrado de Educação da UFS defendendo 

o projeto de pesquisa com foco na teoria Relação com o Saber. O que contribuiu 

significativamente para perceber que a individuação, no caminhar da Arteterapia, se 
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projeta por um processo tridimensionalmente indissociável – ser humano, ter 

identidade própria e ser professora, enquanto sujeito social. Na concepção de Jung, 

“a individuação só acontece quando você está consciente dela” e a 

indissociabilidade permite ao sujeito ser autor do próprio projeto (SOUZA, 2007). 

Nesse novo mergulhar no espírito científico, tive como propósito, com o 

projeto de mestrado, refletir sobre as ações pedagógicas que acontecem no 

cotidiano da sala de aula, retratando inovações de ensino nas aulas de Matemática, 

tendo como eixo central o Ensino Médio.  O universo de pesquisa escolhido foi 

restrito aos Centros de Excelência do Ensino Médio da rede estadual de Sergipe, 

considerando que, à época, eram estabelecimentos de ensino com uma proposta 

política de governo institucionalmente oficializada como projeto de inovação no 

Ensino Médio15.  

A pesquisa foi delineada buscando compreender a relação com o saber dos 

professores de Matemática, sob quatro enfoques: a relação com a Matemática; a 

relação com o Centro de Excelência; a relação com os alunos do Ensino Médio e a 

relação com as práticas educativas. Os professores de Matemática dos Centros de 

Excelência foram a população alvo. O percurso metodológico foi por meio da 

aplicação de questionários, entrevistas e realização de grupo focal com esse público 

(SOUZA, 2009). 

Nesse trabalho, o mergulho nas concepções teóricas tratando especialmente 

da Relação com o Saber e as práticas dos professores de Matemática no Ensino 

Médio forneceu pistas para aprender a fazer pesquisa, inaugurando o meu ingresso 

em grupos de estudos e pesquisa. 

Para além da titulação de mestrado, participar do grupo de pesquisa 

investigando a relação com os saberes dos alunos sergipanos de Ensino 

Fundamental e Médio16 foi fator determinante e significativo para a formação 

enquanto professora de Matemática, crescer como pesquisadora, principalmente em 

Educação Matemática. 

A tomada de consciência sobre esse crescimento individual e profissional 

auxilia a perceber novos leques de oportunidades. Atualmente, trabalhando 

                                                           
15

 Esse projeto concebido como proposta de inovação na política de governo estadual em Sergipe 
(2003 – 2006), teve continuidade nos dois primeiros anos da gestão posterior.  
16

 Trata-se de uma pesquisa coletiva e interdisciplinar, ainda em andamento, que abrange várias 
áreas do conhecimento, consistindo em modalidades da Educação Básica e componentes 
curriculares. O grupo temático “Relação com os saberes” faz parte do Grupo de Estudos e Pesquisas 
Educação e Contemporaneidade – EDUCON/UFS. 
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exclusivamente com formação de professores no curso de Licenciatura em 

Matemática da UFS, em particular, nas matérias de ensino com ênfase na Educação 

Matemática, como também participando ativamente em grupos de pesquisa e 

projetos de extensão, vi ser relevante e fundamental defender uma tese de 

doutoramento nessa área. 

Chegar ao Doutorado em Educação Matemática, pela linha que concentra os 

estudos sobre o ensino e a aprendizagem de Matemática e suas inovações, é uma 

realização oriunda desse caminhar, muito mais, como consequência para se firmar 

nesse novo processo de fazer pesquisa, do que a realização de um sonho. Tornar-

me professora de Matemática foi um sonho de infância, ser mestre em Educação, 

um sonho da graduação. Mas, o alcance ao doutorado, por meio de uma nova 

temática, é fruto desse processo de individuação. 

Neste estudo – universo explicativo do professor de Matemática – pretende-

se, portanto, poder contribuir consubstancialmente, não somente ao 

desenvolvimento de um processo de individuação particular, mas, principalmente, 

poder contribuir com o futuro professor de Matemática. Seja para ele se apropriar de 

novos conceitos teóricos, bem como para compreender os processos da prática 

pedagógica. Isto é, para que esse futuro professor possa entender o seu processo 

de ‹se tornar› e ‹a ser› professor de Matemática. 

 

O contexto da pesquisa e sua questão central 

 

Segundo Bachelard (1996), lentidões e conflitos surgem na essência do ato 

de conhecer, ao romper conhecimentos mal estabelecidos e superar as fragilidades. 

No cotidiano, é o pensamento empírico que se destaca em nossas ações. Mas, ao 

desejar ser pesquisador, o primeiro passo é romper com as opiniões evitando limitar-

se às noções científicas que já se tornaram comuns. 

Nesse pensar, a proposta para o projeto de pesquisa desta tese configurou-

se inicialmente em duas dimensões – ensino e aprendizagem. A partir do estudo da 

tese de Silva (2002) sobre o universo explicativo do aluno, foi necessário rever 

essas dimensões, por ter como foco principal o trabalho do professor nas aulas de 

geometria ao abordar o Teorema de Tales. 

Silva (2002), em sua pesquisa, inaugura o conceito – universo explicativo – a 

partir de suas inquietações no ensino de ciências com uma turma de 5ª série (hoje, 
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6° ano do Ensino Fundamental) em relação à construção de conceitos científicos. A 

tese teve como questão central as explicações produzidas pelos alunos (entendida 

como um processo em construção e como resultado dessa construção) em 

confronto aos fenômenos naturais que são objetos e, ao mesmo tempo, um discurso 

‹cotidiano› e de uma educação ‹científica›. A autora postula que essas explicações 

são lógicas e, portanto, é possível falar de ‹universo explicativo› de estudantes. 

Em busca de respostas às inquietações, Silva (2002) problematizou sua 

questão, tomando por base o discurso sobre a inovação do ensino de ciências e seu 

desenvolvimento a partir dos anos 1980, em diferentes contextos: internacional 

(Estados Unidos e França) e o nacional. Essa problematização é pertinente ao 

contexto da tese que busca compreender os elementos que instituem o universo 

explicativo do professor de Matemática, por ser o mesmo contexto de mudanças em 

que se insere o currículo de Matemática. 

A autora considera que, no Brasil e na França, muitos professores acreditam 

que o ensino de ciências deve partir do concreto, do familiar e do cotidiano, sem que 

sejam explicados. Para o embasamento teórico dessa pesquisa, ela teve como 

princípio a epistemologia de Bachelard (1996, 1999), quanto à formação do espírito 

científico, a partir da experiência primeira do aluno (conceitos cotidianos ou 

espontâneos); os postulados de Vigotsky (1991), Wallon (1963) e Piaget (1964) 

sobre os universos explicativos pré-científicos, além das concepções definidas pelos 

didatas das ciências (ASTOLFI, 1998 e JOHSUA; DUPIN, 1963) como modelo 

explicativo e de estratégias adaptativas. 

Dentre os resultados, a autora anuncia que quatro aspectos sistematizam o 

universo explicativo do aluno. Responder uma pergunta do professor apenas com 

uma palavra; responder a pergunta por uma rede de significados, ainda que sejam 

oriundos da experiência primeira; adaptar estratégias de significados que satisfaçam 

uma resposta à pergunta; e ter um modelo explicativo próprio, pelo qual os conceitos 

científicos já conhecidos são articulados aos espontâneos (conceitos do cotidiano) 

constituindo-se em argumentação ou questionamento, sob uma visão crítica, a partir 

da pergunta do professor. 

Resumidamente, eles podem ser entendidos como a explicação do aluno 

dada a partir de uma pergunta do professor, que tem como base o significado de 

uma ou mais palavras. Esse universo explicativo funciona como o processo 

resultante do trabalho intelectual do aluno constituído por uma rede de palavras e 
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constelações de significados, as quais são usadas para articular conceitos 

espontâneos e científicos. 

Como exemplo, podemos citar o caso sobre o conceito da evolução da 

espécie humana, para o qual o professor inicia sua aula questionando aos alunos se 

eles sabem de onde vem a origem do homem. Suponhamos que um aluno 

responda: “dos macacos, professor” e o professor confirme essa resposta. A 

resposta desse aluno tem, em si, apenas uma palavra ‹macacos›, a qual associa-se 

ao significado de conceitos científicos pré-estabelecidos, mas sob uma linguagem 

cotidiana. Por outro lado, a afirmativa do professor suscita outro aluno argumentar, a 

partir dos conceitos espontâneos: “Professor, como nossa origem vem dos macacos, 

se minha mãe e meu pai são filhos de Deus e a Bíblia diz que Deus criou o mundo, o 

homem Adão e da sua costela, fez Eva?”17. 

Esse questionamento põe em tese uma argumentação frente à questão e 

afirmativa enunciadas pelo professor. Nesse ponto, não há especificamente um 

conhecimento científico, mas uma rede de significados sob uma concepção religiosa 

presente no cotidiano desse e possivelmente de outros alunos. O modelo explicativo 

criado pelo aluno é resultado de uma atividade intelectual pela qual ele usa de 

estratégias adaptativas para contrapor o professor a partir da sua experiência 

primeira. O que, por outro lado, poderia ser exemplificado um modelo explicativo 

com argumentações que articula-se conceitos espontâneos e científicos. 

Mas, como fica a posição do professor? Quais elementos que instituem seu 

universo explicativo para tal situação? Teria obstáculos (conflitos, dificuldades e 

lentidões) para saber diferenciar as duas concepções emitidas por cada aluno? 

Como seria então suas estratégias pedagógicas para ‹explicar› a origem da 

evolução da espécie humana? Silva (2002) não teve preocupação em investigar por 

esse prisma. Eis, portanto, o ponto de partida para nossa questão. 

 

Quais elementos instituem o universo explicativo do professor de 

Matemática e como esses elementos se processam para ensinar o Teorema de 

Tales nas suas aulas de geometria do 9° ano do Ensino Fundamental?  

 

                                                           
17

 As palavras em itálico representam falas hipotéticas de uma situação em sala de aula. 
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Os estudos de Silva (2002, 2004) contribuíram para pensar como se 

constituiria o quadro teórico que fundamenta esta tese. Mas, em relação às questões 

do ensino de geometria, foi necessário recorrer a outros trabalhos que tratassem 

especificamente do Teorema de Tales, como também trabalhos que fossem 

norteados pelos postulados teóricos da Teoria Antropológica do Didático – TAD.  

Nesse propósito, abriu-se um leque de trabalhos não muito numeroso, mas 

bastante diversificado, entre artigos de âmbito nacional e internacional, monografias, 

dissertações e teses. Desse leque, entendemos apresentar dois blocos, como 

levantamento do estudo bibliográfico. Primeiramente, destacam-se os estudos de 

Cordier e Cordier (1991); Haruna (2000); Parzyzs (2001); Patsopoulos e Patronis 

(2006); Leivas (2006); Santos e Viana (2011); Soares (2011); Andrade (2007, 2012). 

Eles serão apresentados em síntese, iniciando com os trabalhos de âmbito nacional 

(teses, dissertações, monografia e artigos) e depois os de âmbito internacional. Em 

sequência, serão apresentados estudos sob os pressupostos TAD, os quais embora 

não tratem especificamente sobre o Teorema de Tales, contribuíram 

significativamente para melhor compreensão dessa teoria. 

Dentre os trabalhos destacados sobre o referido Teorema, a maioria 

apresenta uma abordagem histórica, uns com ênfase na sua historicidade (origem, 

nomeação e aplicações), outros discutem a forma como essa história está presente 

em livros didáticos de Matemática. 

Por exemplo, o estudo de tese intitulado “Teorema de Thales18: uma 

abordagem do processo ensino-aprendizagem” de autoria Haruna (2000), 

inicialmente, apresenta dois capítulos que revelam um panorama sobre evolução 

histórica desse Teorema e uma análise enquanto objeto científico e de ensino. No 

primeiro capítulo, a autora destaca a origem, evolução e demonstrações com 

algumas de suas aplicações. Evidencia também, o trabalho de Leme da Silva 

(1997)19, que elucida uma abordagem histórica do Teorema e a análise de como é 

apresentado em livros didáticos de Matemática e Desenho Geométrico. No segundo 

capítulo do trabalho de Haruna (2000), o Teorema é apresentado enquanto objeto 

                                                           
18

 Thales – leias Tales como termo utilizado pela autora. 
19

 No trabalho da referida autora destaca-se o pensamento de Cordier em relação às dificuldades dos 
alunos em conteúdos geométricos. No estudo realizado na França, os resultados apontam que o erro 
relevante do Teorema de Thales decorre da sua representação típica. Segundo Leme da Silva 
(1997), o mesmo acontece com os alunos brasileiros, observando que as representações típicas 
assemelham-se às representações mais exploradas em livros didáticos de Matemática e de Desenho 
Geométrico, à época de seus estudos. 
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matemático a partir da análise sobre as relações institucionais esperadas (Proposta 

Curricular do Estado de São Paulo e nos Parâmetros Curriculares Nacionais) e nas 

relações institucionais existentes (experiências matemáticas e livros didáticos de 

Matemática). Além de apontar questões propostas em avaliações de sistemas do 

ensino brasileiro, a origem de erros e/ou dificuldades de ensino-aprendizagem de 

algumas pesquisas e um estudo diagnóstico sobre a compreensão dos alunos 

pesquisados em relação ao Teorema de Tales. 

Apesar de ser uma investigação voltada às dificuldades na aprendizagem do 

referido Teorema ao verificar o uso do software Cabri com aluno de 8ª série do 

Ensino Fundamental (9º ano, hoje), os dois capítulos (HARUNA, 2000), em 

destaque, contribuíram para melhor observar as organizações didáticas 

selecionadas pelos professores de Matemática de nossa pesquisa, no sentido de 

abordarem o Teorema de Tales nas respectivas turmas de 9º ano do Ensino 

Fundamental escolhidas para este trabalho. 

A dissertação de Andrade (2007), intitulada “Geometria Analítica Plana: 

praxeologias matemáticas no Ensino Médio”, permite evidenciar as conexões 

existentes entre a Geometria Analítica Plana e o estudo dos Vetores. Ou seja, a 

Geometria Analítica Plana foi estudada tendo como fio condutor os vetores. Para 

coleta de dados, foram construídas as praxeologias matemáticas elaborando 

organizações didáticas com ênfase nos conhecimentos prévios dos alunos, dentre 

os quais, destacam-se aplicações do Teorema de Tales como ferramenta 

matemática para o estudo dos Vetores e, por conseguinte, da Geometria Analítica 

Plana. 

Essa pesquisa teve natureza etnográfica, fundamenta-se principalmente em 

duas teorias: a Teoria Antropológica do Didático (CHEVALLARD, 1991) e a Teoria 

da Aprendizagem Significativa (AUSEBEL, 1968). Os resultados revelaram 

momentos de socialização que permitiram a construção de um modelo servindo de 

referência para a turma. Momentos esses, que são enfatizados como os mais 

importantes da pesquisa, pois dão subsídios para os alunos manipularem vários 

objetos ostensivos da Matemática para compreender os não ostensivos presentes 

nas praxeologias vivenciadas em sala de aula. Outro ponto ressaltado pelo autor 

retrata a organização didática no trabalho docente, pois permite “economia de 

tempo”, quanto “ao estudo dos conteúdos abordados nessa etapa da vida escolar” 

(ANDRADE, 2007, p. 06). 
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Com mesmo teor de estudo científico, mas com foco no problema 

praxeológico do professor de Matemática e da sua profissão docente, esse mesmo 

autor apresenta sua tese de doutoramento em 2012, sob a perspectiva da formação 

de professores em relação ao enfrentamento do fenômeno da desarticulação entre 

temas, setores e áreas de estudo da Matemática no ensino básico. Andrade (2012) 

buscou, no quadro da Teoria Antropológica do Didático, subsídios que permitem 

propor a noção de tarefas fundamentais por meio do estudo das potencialidades dos 

tipos de tarefas, articulando e justificando outras tarefas. Tudo isso, com o propósito 

de reconstruir organizações matemáticas e didáticas para o estudo da Geometria 

Analítica Plana na Educação Básica.  

Com os estudos de Andrade (2007; 2012), foi possível compreender como 

as aplicações do Teorema de Tales e a manipulação dos objetos ostensivos e não 

ostensivos contribuem para melhor entender a organização didática no trabalho de 

um professor de Matemática, ainda que sua atuação seja no Ensino Médio. 

Muitos outros estudos sobre as praxeologias de conteúdos geométricos 

foram encontrados no âmbito nacional, principalmente dissertações. Porém, com 

ênfase nas praxeologias para o ensino ou o estudo do Teorema de Tales não foram 

encontrados estudos no período desta pesquisa bibliográfica (2012 - 2014). Dentre 

os bancos de dados de tese e dissertações (BDTD) cadastrados na CAPES, como o 

da Universidade Federal de Sergipe (pelos núcleos – NPGED e NPGECIMA20); da 

Universidade Bandeirante de São Paulo e Universidade Anhanguera de São Paulo, 

dentre outros BDTD, não foram encontrados trabalhos voltados ao Teorema de 

Tales, inclusive com o foco sobre universo explicativo. 

Ainda em âmbito nacional, existem monografias e artigos apontando o 

conteúdo geométrico em foco, com mais proximidade. São textos de cunho 

bibliográfico que apresentam análises de livros didáticos de Matemática; abordagem 

sobre a história do referido Teorema e proposta de ensino para suas aplicações. 

Dentre esses, ressaltam-se quatro pesquisas, a seguir: 

O artigo de Leivas (2006), intitulado “Tales: mil e uma utilidades”, aborda os 

aspectos geométricos e de medidas relativos ao Teorema de Tales, além de mostrar 

o Teorema como ferramenta útil e poderosa na construção do pensamento algébrico 

                                                           
20

 Leia-se NPGED – Núcleo de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe e 
NPGECIMA – Núcleo de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática dessa mesma 
universidade. 
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geométrico. Inicialmente, o autor destaca uma abordagem sobre os Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Matemática (BRASIL, 1998) e a presença desse Teorema 

nos livros didáticos de Matemática da Educação Básica. Para o autor, o tratamento 

do tema não tem maior abrangência na maioria dos livros didáticos disponíveis ao 

professor de Matemática. Uma questão abordada também em outros estudos 

(HARUNA, 2000; ANDRADE, GUERRA, 2011; 2014). 

Na segunda parte do texto, os autores enfatizaram o objetivo principal, 

abordando sobre a questão geométrica e de medida em relação ao Teorema de 

Tales com demonstrações e explicações apontando, também, aspectos relacionados 

à discussão histórica do Teorema. Destaca que uma das dificuldades no ensino 

desse conteúdo é a ausência de instrumentos geométricos (régua, compasso, 

esquadros e transferidor) por parte dos professores de Matemática, o que 

compromete compreensão dos alunos para visualizar representações e 

demonstrações das aplicações do referido Teorema.  

A imaginação, visualização e percepção são habilidades fundamentais ao 

processo de construção do pensamento geométrico. Torna-se necessário, portanto, 

que tais habilidades sejam exploradas e desenvolvidas em sala de aula por meio 

das construções geométricas, a partir de diferentes recursos didáticos (como os 

instrumentos geométricos ou outras ferramentas – uso de softwares, por exemplo). 

Leivas (2006) conclui com dois argumentos interessantes, os quais remetem 

à reflexão do ensino do Teorema de Tales, razão que dá importância ao texto para 

nossa investigação. O primeiro refere-se ao Teorema estar associado a 

semelhanças de figuras geométricas. O outro, diz respeito ao tratamento do tema 

em relação aos números racionais e irracionais. É uma questão pouco discutida no 

ensino do Teorema de Tales, o tratamento em relação à comensurabilidade e 

incomensurabilidade. 

O artigo de Bongiovanni (2007), cujo título “O Teorema de Tales: uma 

ligação entre o geométrico e o numérico”, é um estudo bibliográfico sob dois pontos. 

Primeiramente, quanto à origem do Teorema como objeto de ensino e enunciado em 

diversos países. Depois, quanto à demonstração de Euclides ao evitar a árdua 

análise do caso de segmentos incomensuráveis e como os alunos se comportam 

diante da apresentação dessa demonstração. 

Esse artigo apresenta vários aspectos que contribuem para entender a 

origem do referido Teorema e suas aplicações, o que nos remete ao estudo das 
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praxeologias (Matemática e Didática) desse objeto de ensino. Nesse contexto, o 

autor salienta as problemáticas em relação ao ensino desse Teorema, a partir de 

pesquisas já realizadas sobre as dificuldades dos alunos para resolução de 

problemas com esse Teorema. 

“O Teorema de Tales como tema de articulação nas organizações 

matemáticas para o ensino básico” é título do artigo de Andrade e Guerra (2011). O 

trabalho, sendo parte integrante das investigações que fundamentam a tese de 

doutorado de Andrade (2012), evidencia uma análise sobre as indicações 

curriculares brasileiras e as organizações matemáticas presentes nos livros 

didáticos, como também as praxeologias assumidas pelos professores.  

Nesse texto, os autores também apresentam um estudo histórico do 

Teorema de Tales, revelando a potencialidade do tema em articular e justificar 

outros temas, setores e áreas propostos para o estudo no ensino básico. Para os 

autores, essa potencialidade permite que o referido tema seja eleito como 

tarefa/tema fundamental na constituição de organizações matemáticas/didáticas. O 

que torna o trabalho significativo ao estudo sobre o universo explicativo do professor 

de Matemática, pois remete à compreensão do contexto institucional21 no cotidiano 

das aulas dessa disciplina no período em que se aborda o Teorema de Tales. A 

mesma abordagem é apresentada pelos autores em outro texto mais recente – 

“Articulação das organizações matemáticas para o ensino básico: o caso do 

Teorema de Tales” (ANDRADE; GUERRA, 2014). 

Outro estudo que aponta sobre a abordagem histórica do referido Teorema, 

reforça os aspectos metodológicos desse contexto institucional – a sala de aula – no 

que concerne ao trabalho do professor utilizando a história da matemática 

(SANTOS; VIANA, 2011). O resultado da pesquisa revela, segundo as autoras, que 

as contribuições dessa proposta metodológica permitem aos alunos desenvolverem 

habilidades de interpretar, empregar e solucionar problemas envolvendo os 

teoremas de Tales e Pitágoras. 

Tal abordagem metodológica aplicada aos conteúdos geométricos é 

destaque no trabalho dos professores pesquisados em nossa pesquisa. No geral, 

eles apontam ser importante introduzir o Teorema de Tales, a partir do histórico 

                                                           
21

 A partir dos estudos sobre a TAD, contexto institucional será considerado neste trabalho, como o 
ambiente constituído por relações que se estabelecem entre pessoas (professor e alunos; alunos e 
alunos) e entre essas pessoas e objeto matemático a ser ensinado ou que está sendo ensinado. 
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presente nos livros didáticos ou em textos encontrados na internet. O que foi 

confirmado durante a coleta de dados. 

Há também outro estudo de natureza histórica. Trata-se do trabalho 

monográfico de Soares (2011) intitulado “Teorema de Thales: uma proposta de 

ensino”. Inicialmente, como em outros estudos, o autor também buscou examinar 

livros didáticos e os Parâmetros Curriculares Nacionais para confrontar as 

abordagens quanto à transposição didática do referido Teorema. Como segunda 

etapa do trabalho de pesquisa, há uma apresentação sobre a elaboração e 

aplicação de uma sequência didática, realizada pelo autor, para alunos de Ensino 

Médio. A sequência didática envolveu duas abordagens metodológicas – história da 

matemática e resolução de problema – como proposta interdisciplinar entre as 

disciplinas Matemática e Física. Nesse estudo, o autor conclui que a 

interdisciplinaridade aponta um caminho fundamental para a construção do 

conhecimento, auxiliando a compreensão de múltiplas interseções de saberes 

aparentemente distintos. 

Contudo, Soares (2011) observa que, dentre os resultados obtidos, os 

alunos apresentaram sérios bloqueios na interpretação e resolução de problemas 

que envolviam frações e proporções, mostrando desconhecimento sobre tais 

conteúdos, inclusive em relação aos conjuntos numéricos. Assim, ressalta sobre a 

necessidade em haver mudanças nos objetivos da escola e, por conseguinte, no 

trabalho docente. Nesse aspecto, o texto contribui para melhor analisar a 

observação do trabalho docente ao abordar o Teorema de Tales em turmas de 9º 

ano do Ensino Fundamental. 

No âmbito de pesquisas internacionais, quatro trabalhos destacam-se no 

levantamento bibliográfico em referência ao objeto matemático desta investigação. 

São estudos que também remete à discussão da natureza histórica acerca do 

Teorema de Tales, quanto à aplicação e propriedades presentes nos livros didáticos 

de Matemática em vários países, de modo particular, os da França, por envolver 

maior parte dos trabalhos que levantamos. Outro aspecto que se destaca nesses 

quatros textos internacionais refere-se aos modelos de análise respectivos a cada 

um dos estudos. Ou seja, em cada um dos trabalhos, observa-se uma análise 

diferente, mas destacando a mesma problemática em relação à aplicação do 

referido Teorema, nos diferentes níveis de escolarização (secundário – ensino médio 
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e superior – formação de professores de Matemática). O Quadro 01 esboça algumas 

características22. 

 

QUADRO Nº 01. LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO SOBRE ESTUDOS RELACIONADOS AO 
TEOREMA DE TALES, NO ÂMBITO INTERNACIONAL 

IDENTIFICAÇÃO TEOR DA PESQUISA CONTRIBUIÇÃO DO ESTUDO 

L’application du théorème 
de Thalès. Un exemple du 
rôle des représentations 
typiques comme biais 
cognitifs (CORDIER; 
CORDIER, 1991)

23
 

Apresenta uma proposta de 
análise sobre a implementação 
do Teorema de Tales no contexto 
da teoria da tipicidade, a qual 
corresponde à aplicação das 
representações cognitivas de um 
determinado tópico.  

A relevância do estudo refere-se 
às dificuldades dos alunos em 
relação à aplicação do referido 
Teorema, confirmando-se as 
experiências empíricas já 
anunciadas inicialmente. 

Le rôle de l'analyse des 
tâches pour un enseignant: 
analyse des tâches pour le 
calcul d'une longueur dans 
une configuration faisant 
appel au théorème de 
Thalès

24
” (PFAFF, 1997-

1998) 

Apresenta um modelo de análise 
sobre o trabalho do professor 
com foco nas atividades 
realizadas em sala de aula, sob o 
ponto de vista de tarefas 
matemáticas (em relação aos 
livros didáticos) e de tarefas 
cognitivas (em relação às 
produções dos alunos).  

Nos chama a atenção a 
característica dessa análise, 
porque a análise de tarefas do 
ponto de vista matemático 
associada a uma análise de 
tarefas cognitivas permite 
compreender os diferentes 
processos de conceituação dos 
alunos – compreensão 
indispensável para um professor. 

Articulation entre 
perception et déduction 
dans une demarche 
géométrique en P1 
(PARZYZS; 2001) 

Análise sobre o domínio do 
ensino da geometria em alunos 
professores. 

Os resultados revelaram que há 
um grau de dificuldade nos 
futuros professores, quanto aos 
aspectos do pensamento 
geométrico. O nível de 
conhecimento geométrico desses 
professores pesquisados 
corresponde ao mesmo nível dos 
alunos do ensino básico. 

The Theorem of Thales: A 
Study of the Naming of 
Theorems in School 
Geometry Textbooks 
(PATSOPOULOS; 
PATRONIS (2006)

25
 

Análise de notas históricas 
referentes ao Teorema de Tales 
presentes nos livros didáticos de 
geometria, a partir do final do 
século XIX. 

É mais um estudo em que 
reafirma uma necessidade de 
haver discussão em relação aos 
aspectos históricos presentes em 
livros didáticos de Matemática. O 
que nos atenta a analisar o 
referido tema nos livros didáticos 
de Matemática adotados na rede 
estadual de Sergipe. 

FONTE: A autora (2015)* 
*NOTA: Estamos adotando as normas da ABNT – NBR 14724/2011. 

 

Para nossa pesquisa, esses estudos assumem a importância de caracterizar 

os níveis de conhecimento geométrico, os quais permitem identificar obstáculos 
                                                           
22

 Optamos em delinear mais detalhamento desses trabalhos no segundo capítulo da tese. 
23

 L’application du théorème de Thalès. Un exemple du rôle des représentations typiques comme biais 
cognitifs – tradução livre: “Aplicação do teorema de Tales. Um exemplo da função de representações 
típicas como tendências cognitivas”. 
24

 
“Le rôle de l'analyse des tâches pour un enseignant: analyse des tâches pour le calcul d'une longueur dans une configuration faisant appel au théorème 

de Thalès” – tradução livre: O papel da análise de tarefas para um professor: análise de tarefas para o cálculo do comprimento em uma configuração usando 

o teorema de Thales.
 

25
 

The Theorem of Thales: A Study of the Naming of Theorems in School Geometry Textbooks – tradução livre: “O Teorema de Tales: um estudo da 

nomeação de teoremas nos livros didáticos de geometria”.
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(conflitos e lentidões) que resultam na dificuldade de aprendizagem sobre os 

conteúdos geométricos, em particular, em relação ao Teorema de Tales. As 

pesquisas também revelam que tais dificuldades perpassam por diferentes 

instâncias, tanto para alunos como para professores. Nesse segundo ponto, torna-se 

mais agravante, pelo papel que o professor deve desempenhar – saber ensinar o 

objeto matemático em questão. São eles – professores de Matemática – os 

responsáveis para mediar e orientar o processo de aprendizagem frente às 

atividades matemáticas propostas, por exemplo, nos livros didáticos. 

Nesses estudos, a forma como esse Teorema, em particular, é abordado 

nos livros didáticos distancia-se das representações cognitivas reveladas nas 

produções dos alunos pesquisados. Há necessidade, portando, de que na formação 

docente, tal problemática seja discutida para ser revertida lá na prática educativa. 

Na continuidade do levantamento bibliográfico, foram selecionados outros 

trabalhos com ênfase na Teoria Antropológica do Didático. Percebe-se que há uma 

variedade e crescente número de pesquisas com esse enfoque teórico, nos mais 

variados programas de pós-graduação no país. Embora não tratem especificamente 

do objeto matemático desta pesquisa, resumidamente, são elencados cinco deles no 

quadro a seguir (Quadro 02). São trabalhos que apresentam aspectos dessa teoria 

contribuindo para compor o quadro teórico, a sistematização metodológica, bem 

como a interpretação e análise dos dados. 
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QUADRO Nº 02. ESTUDOS SOBRE A TAD SELECIONADOS PARA ESTA PESQUISA 

IDENTIFICAÇÃO NÍVEL DA PESQUISA TEOR DA PESQUISA 

A organização praxeológica do 
objeto triângulo nos livros 
didáticos da 7ª. Série do ensino 
fundamental (MAIA, 2008 – 
UFSC) 

Mestrado em Educação 
Científica e Tecnológica 

Identifica a organização 
praxeológica do objeto triângulo nos 
livros didáticos de matemática da 
7ª. série do ensino fundamental, 
mostrando a importância do uso da 
TAD para análise de livros 
didáticos. 

Possibilidades de articulação dos 
ostensivos e não ostensivos no 
ensino da noção de sistemas de 
duas equações lineares e duas 
incógnitas (COSTA, 2008 – 
UNIBAN) 

Mestrado em Educação 
Matemática 

Apresenta as escolhas para o 
ensino da noção de sistemas de 
duas equações lineares a duas 
incógnitas, para a 7ª. série do 
ensino fundamental, por 
documentos oficiais, verificando 
quais tipos de tarefas são propostas 
nas diferentes épocas (1950 ao 
século XXI).  

Prova e demonstração em 
geometria: uma busca da 
organização matemática e 
didática em livros didáticos de 6ª 
a 8ª séries de Moçambique 
(ORDEM, 2010 – PUC/SP) 

Mestrado profissional 
em Ensino de 
Matemática 

Busca compreender a abordagem 
da prova e demonstração de 
propriedades de triângulos 
presentes em livros didáticos da 6ª. 
à 8ª. séries de Moçambique. 

Os ostensivos e não ostensivos 
utilizados no estudo das noções 
de ponto e reta no plano no 
ensino médio (JAMMAL, 2011 – 
UNIBAN) 

Mestrado em Educação 
Matemática 

Identifica um conjunto de tarefas e 
práticas associadas às noções que 
sobrevivem quando se introduz a 
geometria analítica no ensino 
médio.  

Noção intuitiva de conjuntos: um 
ambiente tecnológico de ajuda ao 
estudo da transição entre o 
ensino médio e o superior para 
um curso de tecnologia da 
informação (AVILA, 2014 – 
Universidade Anhanguera de São 
Paulo) 

Doutorado em 
Educação Matemática 

Tem foco no estudo das relações 
institucionais e pessoais associadas 
à noção intuitiva de conjuntos 
dentre outras noções associadas à 
função, buscando identificar 
afinidades com disciplinas de 
cursos superiores de Tecnologia da 
Informação, ao considerar a 
transição de alunos entre o ensino 
fundamental, médio e superior. 

FONTE: A autora (2015). 

 

Convém ressaltar que desse levantamento sobre os estudos utilizando a 

análise antropológica do didático, foram detectados outros trabalhos que discutem 

mais precisamente problemáticas referentes ao ensino de geometria. Todavia, 

optamos por destacar que a objetividade dos estudos elencados, nos dois quadros, 

tem significativa contribuição para a atual pesquisa. 

Assim, como já citado inicialmente, além da Teoria Antropológica do 

Didático, outras noções teóricas também compõem o quadro teórico que 

fundamenta esta tese, o qual encontra-se sistematizado sob duas dimensões 

conceituais. A primeira está configurada em relação às práticas educativas e o 

cotidiano da sala de aula, com base na perspectiva sociológica e antropológica da 
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educação, principalmente considerando os pressupostos de Charlot (2000, 2005, 

2013). A segunda apoia-se na perspectiva da didática da matemática francesa, 

seguindo as ideias de Chevallard (1991, 1994, 1998, 1999, 2011), em relação às 

atividades matemáticas no contexto institucional com foco na abordagem do 

Teorema de Tales. 

Ademais, cada dimensão foi pensada, também, a partir das questões 

norteadoras, as quais contemplam objetivos específicos da seguinte forma: 

 

Questões norteadoras e os objetivos específicos 

 

DIMENSÃO 01: Configurações conceituais em relação às práticas educativas e 

o cotidiano da sala de aula 

Dentre as cinco categorias conceituais selecionadas para configurar esta 

primeira dimensão, a Relação com o Saber destaca-se como principal noção teórica, 

articulada às demais que configuram as práticas educativas e o cotidiano da sala de 

aula. Nesse sentido, destacam-se como questões norteadoras: 

Em seu processo de formação, como a formação inicial contribuiu para o 

professor de Matemática ensinar conteúdos geométricos, especificamente, o 

Teorema de Tales? Que lembranças esse professor guarda na memória em relação 

a essa formação? 

Nas suas atividades docentes, esse professor de Matemática tem afinidade 

ao ensino de geometria, buscando explorar diferentes aplicações do Teorema de 

Tales em sala de aula? Passa por conflitos e angústias para ensinar esse conteúdo, 

especificamente? Esse professor busca aperfeiçoar sua prática pedagógica? O que 

faz para romper com as dificuldades que enfrenta em relação ao ensino desse 

conteúdo, em particular? 

 

DIMENSÃO 02: Configurações conceituais em relação às atividades 

matemáticas e o contexto institucional  

Nessa dimensão, o quadro teórico compõe-se na abordagem antropológica 

do didático na tentativa de responder outras questões norteadoras: 

Há um planejamento de atividades diferenciadas para o ensino do Teorema 

de Tales? O planejamento do professor sofre influências dos documentos oficiais 
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(Referencial Estadual e PCN-Matemática e do livro didático adotado pela escola)? 

Como o professor trabalha como esse livro didático? 

Como se processa a relação institucional do professor de Matemática entre 

o espaço da sala de aula e sua explicação sobre o Teorema de Tales?  Esse 

professor teoriza sua prática educativa? Há consciência sobre esse fenômeno, por 

parte do próprio professor?  

Ao explicar os conceitos, propriedades e relações de grandezas aplicáveis 

ao Teorema de Tales, o professor de Matemática demonstra atenção às reações 

dos alunos, bem como às produções que realizam ao lhes propor tarefas com 

aplicações do Teorema de Tales?  

 

A partir das questões norteadoras, foram traçados os seguintes objetivos 

específicos: 

Analisar o livro didático de Matemática adotado nas duas escolas estaduais 

respectivas à lotação dos professores selecionados para este estudo, verificando os 

tipos de tarefas que são propostas ao conteúdo Teorema de Tales; 

Investigar o funcionamento do sistema didático presente no cotidiano de 

cada turma de 9º ano do Ensino Fundamental (rede pública estadual) em relação ao 

ensino do Teorema de Tales, por meio da observação das aulas em cada turma 

selecionada para a pesquisa; 

Caracterizar os elementos que instituem o universo explicativo do professor 

de Matemática, a partir da forma como esse professor trabalha e institui o ensino do 

Teorema de Tales para os alunos de 9º ano do Ensino Fundamental. 

 

A estrutura da tese 

 

Esta tese divide-se em quatro partes, a começar por esta introdução que 

apresenta o estudo quanto à justificativa, questões de pesquisa, problemática, os 

objetivos e a estrutura. Em sequência, vem a segunda parte com dois capítulos e a 

terceira composta de três capítulos. Por último, a conclusão e referências, incluindo, 

apêndices e anexo. As partes e seus respectivos capítulos são: 

A parte I intitulada ‹‹A pesquisa: sua configuração teórica e metodológica›› 

composta por dois capítulos, pelos quais tem-se como objetivo apresentar uma 

abordagem que fundamenta a tese, teórica e metodologicamente, em três âmbitos: 
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educacional, didático da matemática e etnometodológico. No âmbito educacional, 

são articuladas categorias conceituais nas perspectivas sociológica e antropológica 

com o objetivo de configurar as práticas educativas e o cotidiano da sala de aula. 

Com a didática da matemática francesa, ainda no aspecto teórico, tem-se os 

pressupostos de Chevallard (1991, 1994, 1998, 1999, 2011), como já comentado. 

Quanto à etnometodologia, foi a opção encontrada para delinear a pesquisa pelo 

campo do estudo dos etnométodos com o propósito de descrever e explicar os 

fenômenos observados no contexto da sala de aula, em relação aos diferentes tipos 

de tarefas no ensino do Teorema de Tales em turmas de 9° ano do Ensino 

Fundamental. Ainda, nessa segunda parte do capítulo, todo o encaminhamento 

metodológico na coleta e tratamento dos dados é descritivo quantiqualitativamente. 

A parte II refere-se à parte empírica e análise dos dados com o intuito de 

anunciar o universo explicativo do professor de Matemática para ensinar Teorema 

de Tales. Em três capítulos (03, 04 e 05), tem-se como propósito para essa parte da 

tese; apresentar uma articulação entre as duas concepções teóricas que configuram 

a tese, as relações institucionais acerca do ensino do Teorema de Tales, por tratar 

especificamente do objeto matemático escolhido e apontar quais elementos 

instituem o universo explicativo do professor de Matemática. 

O capítulo 03 tem como título ‹‹O objeto Teorema de Tales e as 

praxeologias para o seu ensino››. Inicia-se com as relações que instituem o 

processo das figuras do aprender a ensinar o Teorema de Tales. Ou seja, a partir 

das pesquisas referentes ao tema, são destacadas as características e 

problemáticas relacionadas ao ensino do Teorema, com ênfase nos diferentes tipos 

de tarefas mais presentes nos livros didáticos de Matemática. Em seguida, tem-se 

como foco, uma análise de livros didáticos de Matemática do 9º ano do Ensino 

Fundamental (adotado pelas escolas e utilizado pelos professores), identificando as 

organizações praxiológicas que compõem um conjunto de tarefas com aplicações do 

Teorema de Tales.  

O Capítulo 04 trata-se efetivamente de apresentar uma análise empírica em 

uma tentativa de articular as dimensões da RS com as relações da TAD, a partir das 

figuras do aprender para o ensino do Teorema de Tales. Ou seja, objetiva-se em 

interpretar dados que expliquem o universo a partir da Relação com o Saber; a 

segunda refere-se às configurações da TAD, a partir do contexto institucional, 
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identificando as organizações matemáticas e didáticas privilegiadas pelos 

professores pesquisados para o ensino do Teorema de Tales. 

O quinto capítulo refere-se ao universo explicativo do professor de 

Matemática, frente às observações das aulas realizadas durante a coleta de dados. 

O capítulo divide-se em duas partes. A primeira remete a classificar os níveis de 

estruturação do universo explicativo e a segunda tem-se como propósito revelar 

quais elementos constituem o universo explicativo do professor de Matemática, 

enquanto processo de institucionalização profissional. 

Para finalizar, conclui-se apontando como se processam os elementos que 

instituem o universo explicativo do professor de Matemática, visando contribuir com 

seu desenvolvimento profissional. Para tanto, espera-se que esse professor possa 

refletir sobre as práticas educativas no âmbito teórico, metodológico e prático. 
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PARTE I 

 

A PESQUISA: SUA CONFIGURAÇÃO TEÓRICA E METODOLÓGICA 

 

Esta parte tem o objetivo de apresentar a configuração da pesquisa em seus 

aspectos teórico-metodológicos. É uma tentativa de esclarecer a opção por 

diferentes perspectivas que fundamentam a tese, diluindo esses dois aspectos nos 

dois primeiros capítulos.  

Inicialmente, o foco centra-se em articular o pensamento de teóricos que 

tratam de problemáticas voltadas ao cotidiano da sala de aula, sob as perspectivas 

sociológicas e antropológicas da educação e da didática da matemática francesa. 

Trata-se, portanto, do capítulo 01. 

A opção, no âmbito da educação, ocorre por entendermos que o professor, 

no exercício de sua profissão, está submerso em diversas condições sociais e 

histórico-culturais. Conscientemente ou não, esse professor é mobilizado por 

diferentes saberes, os quais, a partir da sua ‹‹relação com o saber››, constituem a 

singularidade e subjetividade de sua prática educativa. No âmbito da didática da 

matemática francesa, a reflexão tem ênfase, principalmente, na análise 

epistemológica da antropologia do didático, cujo eixo central é o estudo da atividade 

matemática no conjunto das atividades humanas e instituições sociais. 

Como segundo capítulo, daremos ênfase ao percurso metodológico da 

pesquisa, a partir da abordagem fenomenológica, adotando-se os encaminhamentos 

da Etnometodologia, vista como pesquisa qualitativa, por meio da descrição e da 

observação, que tem a prioridade de estudar as atividades cotidianas. 
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CAPÍTULO I 

 

ABORDAGEM DO QUADRO TEÓRICO: UMA ARTICULAÇÃO ENTRE 

CONFIGURAÇÕES CONCEITUAIS 

 
As categorias conceituais que fundamentam esta tese, isoladamente fazem 

parte de perspectivas teóricas aparentemente distintas, mas que convergem ao 

debate sobre problemáticas da prática educativa e, por que não dizer, do cotidiano 

da sala de aula. Por essa razão, buscamos apresentar uma articulação 

estabelecendo dois tipos de configurações conceituais. 

O primeiro tem como objetivo abordar a problemática da prática educativa e 

o cotidiano da sala de aula, a partir de categorias conceituais que são intrínsecas a 

esse contexto, tais como: relação com o saber, obstáculos epistemológicos, zona de 

desenvolvimento proximal, atividade e saberes docentes. O segundo remete às 

configurações em relação às atividades matemáticas no contexto institucional – a 

sala de aula – com ênfase no ensino do Teorema de Tales, sob o ponto de vista da 

TAD em relação às relações institucionais, às praxeologias matemática e didática, 

ao funcionamento do sistema didático, aos investimentos didáticos, aos objetos 

ostensivos e não ostensivos (Figura 01). 

 

FIGURA 01. ABORDAGEM DO QUADRO TEÓRICO 

 
FONTE: A autora (2015). 
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Como se pode perceber, na Figura 01 estão esquematizadas as duas 

perspectivas que sustentam o debate teórico, a partir das configurações conceituais 

para cada uma dessas perspectivas, a saber: 

 

1.1 Configurações conceituais em relação às práticas educativas e o 

cotidiano da sala de aula 

 

A tentativa de articular noções teóricas sob o âmbito da Sociologia e 

Antropologia da Educação justifica-se por acreditar que “o ato de ensino-

aprendizagem não é unicamente um encontro entre dois indivíduos, professor e 

aluno; é, mais profundamente, um processo antropológico que embasa a 

especificidade da espécie humana” (CHARLOT, 2013, p.180). Nessa afirmativa, há 

de forma indissociável o encontro das duas perspectivas, porque, não existe um 

estudo sobre o processo antropológico que possa se distanciar do social. O autor 

chama atenção para essas questões ao tratar das práticas educativas, a partir da 

noção teórica que ele define como Relação com o Saber. 

Eis, portanto, a partir da articulação teórica que elegemos, a razão para 

esboçar uma reflexão teórica sobre práticas educativas no contexto da sala de aula. 

Nesse contexto, as atividades que são desenvolvidas exigem esforço energia, cujo 

funcionamento está vinculado às condições de tempo e infra-estrutura (espaço, 

climatização e materiais disponíveis), além claro, das condições pessoais que 

institucionalizam as relações entre os sujeitos (professor e alunos) envolvidos nesse 

contexto. Entendemos que, assim, se constitui a prática educativa, podendo ser 

considerada como um processo de trabalho intelectual, no qual, cabe ao professor 

ensinar, orientar e mediar; cabe ao aluno, estudar para aprender. 

Para Charlot (2013), o trabalho dos alunos na atividade escolar, tem função 

específica – o estudar. Todavia, “os próprios alunos têm cada vez menos 

consciência da especificidade” dessa atividade. O estudo é da parte do aluno e o 

ensino, da parte do professor (CHARLOT, 2013, p. 152). O autor ratifica admitindo 

que “para muitos alunos, no Brasil como na França, quem é ativo no ato de ensino-

aprendizagem não é o aluno, mas o professor” (op. cit, p. 153). Ir à escola, prestar 

atenção ao que o professor diz, sem bagunçar ou brigar, caracteriza-se para o aluno 

– seu dever cumprido. O que acontece depois dependerá do professor, segundo o 

autor (ibidem). 
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Nesse sentido, buscamos estabelecer conexões entre o pensamento de 

Charlot (2000, 2005, 2013) e de teóricos que tratam dessa problemática, dando 

ênfase ao trabalho do professor no cotidiano da sala de aula (Figura 02). 

 

FIGURA 02. CONFIGURAÇÃO CONCEITUAL EM RELAÇÃO ÀS PRÁTICAS EDUCATIVAS 

 
 

FONTE: A autora (2015). 

 

A figura esquematiza as categorias conceituais que se articulam às práticas 

educativas no cotidiano da sala de aula. Em princípio, a reflexão inicia-se com a 

noção teórica Relação com o Saber defendida por B. Charlot (2000, 2005, 2013) e 

outros pesquisadores como Silva (2002, 2004, 2008, 2009) associando-a ao que 

Leontiev (1988, 2005) conceitua sobre a teoria da atividade, além do que Vygotsky 

(1988, 1991, 2005) propõe sobre desenvolvimento da aprendizagem e a distinção 

entre conceitos cotidianos e científicos, ressaltando a zona de desenvolvimento 

proximal. Como complemento para o aprofundamento desse debate, vimos ser 

importante destacar nossa compreensão quanto aos obstáculos epistemológicos 

(BACHELARD, 1996) e saberes docentes entendidos, na concepção dos estudos de 

Gauthier et. al. (2006), como um repertório de conhecimentos necessários ao 

exercício profissional do professor. 

 

O que vem a ser a relação com o saber? 

 

Não há sujeito de saber e não há saber senão uma certa relação com o 
mundo, que vem a ser, ao mesmo tempo e por isso mesmo, uma relação 
com o saber. Essa relação com o mundo é também relação consigo mesmo 
e relação com os outros. Implica uma forma de atividade [...], uma relação 
com a linguagem e uma relação com o tempo (CHARLOT, 2000, p. 63). 
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Segundo o autor, cada um de nós, ser humano, tem uma história de vida 

que é social e singular, ao mesmo tempo. Para quem ensina, essa história se 

associa a outras histórias de vida, cotidianamente, em um mesmo espaço por um 

período determinado (de certa forma, prolongado, ao considerarmos um ano letivo). 

Trata-se de uma subjetividade da prática educativa que, abordar sobre a 

problemática da Relação com o Saber, contribui significativamente para identificar 

quais elementos instituem o universo explicativo do professor de Matemática ao 

ensinar o Teorema de Tales em turmas de 9º ano do Ensino Fundamental. 

O conceito ‹‹relação com o saber›› é considerado como um conjunto das 

relações que o ser humano tem com um objeto, uma atividade ou uma situação, 

ligados de certa forma com o aprender e ao saber. É uma relação de sentido, de 

desejo ou de valor que há entre um sujeito e o processo ou produtos do saber 

(CHARLOT, 2000).  

A introdução desse conceito emergiu mais precisamente a partir dos anos 

1980, sob duas abordagens – sociológica e antropológica (CHARLOT, 2000, 2005) 

que se contrapõe à sociologia de Bourdieu (1996), em relação à teoria da 

reprodução social, por apresentar uma leitura positiva à situação de fracasso 

escolar. 

Porém, não se pode afirmar ser uma questão nova, visto que em décadas 

anteriores (1960 e 1970) já tenha sido utilizada com o enfoque da Psicanálise e da 

Sociologia por diversos estudiosos, inclusive o próprio Charlot, no final da década de 

1970 (CHARLOT, 2005). 

 
É uma noção que atravessa a história da filosofia clássica, permeando por 
Platão, Descartes, Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, dentre outros. Na 
contemporaneidade, ela aparece como reflexão de outros clássicos: J. 
Piaget, G. Bachelard, M. Foucault, M. de Certeau (SOUZA, 2009, p. 31). 

 

Isto quer dizer que o conceito passou a ser expresso, nas duas últimas 

décadas do século XX, como uma problemática e, trabalhado em confronto com os 

dados. Por um lado, a partir de conceitos da Psicanálise (por J. Beillerot) e por outro, 

pela inspiração crítica da Sociologia da Educação com B. Charlot. É uma forma 

diferente de interpretar e analisar a problemática da sala de aula, pelo que acontece 

no seu cotidiano escolar ou sobre o que acontece em diferentes situações sociais. 
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Há também um olhar pela didática. Uma perspectiva que busca reformular 

outras questões pertinentes ao cotidiano da sala de aula, em atenção às situações 

didáticas. 

Na abordagem charlotiana, a ‹‹relação com o saber›› busca se ocupar das 

histórias sociais dos sujeitos analisados, considerando que todo ser humano é um 

sujeito social que tem uma história de vida singular, que constitui sua identidade, sua 

individuação. 

 

[...] por mais social que seja um indivíduo (se não fosse social não seria 
humano), ele é também um sujeito original, com a sua vida psíquica e a sua 
história pessoal. É preciso pensar ao mesmo tempo o ser humano, o ser 
social e o sujeito singular [...] (SILVA, 2008, p. 04). 

 

Nesse ponto de vista, buscar compreender essa noção teórica, é considerar 

um conjunto de questões analisadas por dois princípios: a dimensão identitária e a 

dimensão epistêmica, tomando como referência o aprender no modo de apropriação 

do mundo (CHARLOT, 2005). Essas dimensões constituem as diferentes formas de 

estabelecer relações consigo mesmo, com o outro e com o mundo, razão pela qual 

Charlot instaura as dimensões como princípios norteadores da noção ‹‹relação com 

o saber››. Elas são interligadas, visto que o sujeito não se apropria de um saber, 

sem desconsiderar sua história de vida e os seus conhecimentos anteriores. 

Como exemplo, podemos retomar à problemática em relação ao ensino do 

Teorema de Tales, conforme já comentado na Introdução. É um tema que, para ser 

aplicado, articula vários conceitos matemáticos (proporcionalidade e paralelismo, por 

exemplo) e, nem sempre, os alunos apresentam domínio sobre esses conceitos para 

compreender as aplicações do referido Teorema. Essa é uma questão que suscita 

singularidades e subjetividades de um indivíduo. Logo, é uma questão individual, por 

exigir que o aluno tenha apropriação da aplicação desses conceitos, dentre outros; 

ao tempo, que também é social, pela relação pessoal que se estabelece entre 

professor e aluno, no sentido do professor querer ensinar considerando as 

dificuldades do aluno e esse aluno querer aprender, mesmo apresentando limitações 

na aprendizagem. 

Portanto, a dimensão identitária propõe o sentido de que aprender é sempre 

assumir certa postura subjetiva e certa identidade, as quais variam conforme as 

‹‹figuras do aprender››. Outra ilustração poderá ajudar a esclarecer. Por exemplo, 
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gostar de Matemática é ‹‹ser alguém que gosta de Matemática››, o que remete a 

uma identidade pessoal e social. É uma particularidade que empiricamente, se 

reafirma para a maioria dos licenciandos de Matemática, quanto ao motivo de 

escolherem o curso de Licenciatura em Matemática. Quando esses licenciandos ou 

professores de Matemática são questionados pela opção do curso, a resposta 

sempre revela que eles foram alunos com êxito nessa disciplina, no tempo da 

escolarização básica. 

Há outras situações elencadas nos estudos que se referem, por exemplo, à 

‹‹relação com o saber›› e à escola, inclusive também com a Matemática, está 

voltada para «ter um emprego»; «ter um futuro melhor»; ou ainda, «ter êxito em 

concursos, no vestibular»; enfim, ter sucesso escolar (SILVA, 2008, 2009; SOUZA, 

2009; SANTANA, 2012). 

Quanto à dimensão epistêmica, Charlot (2000) considera três processos 

denominados ‹‹figuras do aprender››, os quais remetem ao sentido de complexidade 

e subjetividade presentes no cotidiano da sala de aula. Seja para o professor, seja 

para o aluno, exige-se certa complexidade para o ato de ensinar e aprender. Ambos 

vivenciam, em suas funções específicas no processo de ensino e aprendizagem, 

uma ‹‹relação com o saber››, sob essa dimensão, porque não se ensina o que não 

se sabe, e não se aprende o que não lhe é ensinado. 

Esses três processos tornam a dimensão epistêmica diferente da outra 

dimensão – a identitária. A dimensão epistêmica se constitui por três ‹‹figuras do 

aprender››. A primeira, o aprender é como uma atividade de apropriação de um 

saber, existente sob a forma de linguagem. Nesse caso, o uso da própria linguagem 

matemática é, em si, uma atividade de apropriação de um saber. É uma linguagem 

que por si só, apresenta especificidades requerendo do sujeito, em situação de 

aprendizagem, um domínio de conhecimentos anteriores. 

Ao retomarmos, por exemplo, a potencialidade do objeto matemático deste 

estudo – Teorema de Tales – faz-se necessário que se tenha um domínio de outros 

objetos matemáticos. É uma forma “de articular e justificar outros temas, setores e 

áreas propostos para o estudo no ensino básico” (ANDRADE; GUERRA, 2014, p. 

83). 

Isso quer dizer, que para ensinar esse referido Teorema que se apresenta 

como tópico nos conteúdos programáticos para o 9º ano do Ensino Fundamental, o 

professor de Matemática dispõe de outros objetos matemáticos (vistos como temas 
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e tópicos) que passam a ser considerados como ferramentas de aprendizagem para 

ensinar as propriedades do Teorema de Tales. Para o Ensino Médio, mais 

precisamente, ao ensinar Geometria Analítica, as propriedades do Teorema são 

aplicadas como ferramenta de aprendizagem. 

No segundo processo da dimensão epistêmica, considera-se que aprender é 

ser capaz de dominar uma atividade como, por exemplo, ter habilidades no cálculo 

mental ou ter domínio de ferramentas matemáticas que requerem do estudante o 

domínio de várias habilidades cognitivas. Ao ensinar o Teorema de Tales em turmas 

de 9º ano, o professor espera que o estudante tenha o domínio dessas habilidades, 

como: cálculo de operações no campo dos números reais; conhecimentos de 

grandezas proporcionais; conceito de retas paralelas e transversais; resolução de 

equações de 1° e 2º graus etc.  

O terceiro processo corresponde à configuração do aprender a partir da 

apropriação de formas intersubjetivas e subjetivas da pessoa se relacionar com os 

outros e consigo mesmo: aprender a amar, falar em público, viver no coletivo. No 

cotidiano da sala de aula, é o aluno ter um bom convívio com seus pares e com o 

professor, lidar com os conflitos e participar das atividades em grupo. 

No caso do professor de Matemática, as ‹‹figuras do aprender›› podem ter 

ênfase nas habilidades que ele vai adquirindo no seu processo de formação inicial 

(por meio dos conhecimentos específicos e pedagógicos) e ao longo de sua 

experiência profissional (com seus conhecimentos de docência). Em seu trabalho 

diário, esse professor pensa, age e dialoga, fazendo acontecer a transversalização 

de diferentes saberes. 

Com isso, ele cria seu próprio modelo explicativo para que a comunicação 

em sala de aula ocorra com fluidez; pelo menos, é o esperado. Para esclarecer 

melhor, são apresentadas situações em relação ao professor de Matemática, no 

quadro a seguir, a partir do nosso entendimento sobre como Charlot (2000, 2005, 

2013) propõe as ‹‹figuras do aprender››. 
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QUADRO 03. FIGURAS DO APRENDER DE UM PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

FIGURAS DO APRENDER, A PARTIR 
DA DIMENSÃO EPISTÊMICA 

SITUAÇÕES DO APRENDER 

Ato de aprender, apropriando-se de 
uma linguagem específica 

Apropriar-se das ferramentas da linguagem 
matemática e outras disponíveis para articular objetos 
ostensivos (signos, símbolos, gráficos etc.) com não 
ostensivos (conceitos, noções, intuições). 

Aprender a dominar uma atividade 

É realizar o próprio exercício da docência. 
Por em prática os conhecimentos anteriores 
associados aos adquiridos durante a formação inicial e 
experiência no magistério. 

Aprender apropriando-se de formas 
intersubjetivas e subjetivas 

É a relação do professor com seus pares, com seus 
alunos, funcionários de escola, gestores e pais de 
alunos. Esse professor precisa estar bem consigo 
mesmo, para lidar com os desafios cotidianos (entre 
eles, violência, drogas, diversidade do perfil de 
alunos). 

FONTE: A autora (2015). 

 
Dentre as situações exemplificadas, seja na condição de aluno ou do 

professor, tivemos como propósito explicitar que, embora as duas dimensões sejam 

distintas, há uma interdependência entre elas, porque incluem outra dimensão – a 

social. Para além dessa interdependência, essa terceira dimensão é transversal às 

outras duas. 

É transversal, porque na concepção de Charlot (2013, p. 169), “a educação 

é o movimento pelo qual uma geração recebe as criações culturais das gerações 

antecedentes”. Por sua vez, essas criações são ampliadas e transmitidas às 

gerações posteriores, em continuidade à espécie humana. A dinâmica do cotidiano 

da sala de aula também possibilita esse movimento das criações culturais. 

Isso justifica a natureza da Relação com o Saber, na perspectiva 

antropológica e sociológica, porque o autor considera cada ser humano, um ser 

singular e social indissociavelmente. Ao nascer, ele entra em um mundo humano 

que o antecedeu. “Nascemos como possibilidade” e “a essência do ser humano está 

fora de nós, sob a forma de patrimônio criado pela espécie humana no decorrer da 

história” (CHARLOT, 2013, p. 170). É um processo, pelo qual se constitui a relação 

que cada um tem com as pessoas e com as coisas do mundo. 

Trata-se de um movimento sob duas vias – humanização e socialização. No 

processo de humanização, a educação do homem se faz pela autoconstrução (ao 

educar-se na relação com o outro) e apropriação de um patrimônio cultural (quando 

é educado pelos conhecimentos cotidianos e científicos). No processo de 

socialização, cada um de nós é singular e original ao mesmo tempo. O que nos 



52 
 

  

torna sociais, porque “quanto mais sociais formos, mais singulares seremos” 

(CHARLOT, 2013, p. 170). Isso é a dimensão transversal que remete ao direito 

antropológico da educação: o princípio de educabilidade da condição humana. Ou 

seja, não se fala da natureza humana, mas sim, da condição pelo movimento que é 

dado no processo de humanização e socialização. 

A condição humana em sua essência remete a um conjunto de relações 

sociais que faz do homem um constante aprendiz. Para isso, o desejo é o motor da 

incompletude da condição humana. Na ‹‹relação com o saber››, estuda-se o sentido 

do desejo de aprender. E como isso acontece? É a partir da perspectiva da 

psicanálise desenvolvida por Beirellot e Lacan, que Charlot (2005) considera que 

para o saber, o que vem primeiro é o desejo. O desejo visa, em sua essência, ser 

desprovido de objetivos e de determinados objetos. No desejo de saber, elege-se 

um saber ou outros objetos como substituto do saber. Isto é, o homem é desejo 

movido pela sua história que se constrói na apropriação de um patrimônio humano, 

a partir das suas relações com o outro. 

Na pesquisa, vimos alguns alunos revelando o ‹‹desejo de aprender›› o 

Teorema de Tales. A partir das atividades matemáticas propostas por cada 

professor, havia alunos interessados em realizar as tarefas, com ou sem ajuda de 

outros colegas. A escola, na qual cada turma envolvida na pesquisa está inserida, 

tem tradição na rede estadual de ensino em Aracaju/SE por apresentar alunos que 

se destacam em exames (como olimpíadas matemáticas, exames seletivos do IFS, 

exames vestibulares da UFS). Isso faz dos alunos de cada uma dessas turmas, 

revelar uma história em que o desejo de ser ‹‹bem sucedido›› na escola, de certa 

forma, pode estar associado ao ‹‹desejo de aprender››. 

Para Charlot (2005, p. 37;38), “só há sentido do desejo”. As duas palavras 

se completam pela ideia central do termo. Esse autor afirma que o desejo emerge da 

incompletude das nossas experiências, para ter desejo, deve haver um sentido, 

desejar algo; ter desejo por alguém, por uma situação. “A história do sujeito é 

também a das formas de atividade e de tipos de objetos suscetíveis de satisfazerem 

o desejo, de produzirem em prazer, de fazerem sentido” (CHARLOT, 2005, p. 38). O 

homem é um sujeito singular que vive permanentemente entre contradições e 

conflitos dos desejos. 

Em nossa pesquisa, por exemplo, durante a aplicação do questionário, 

encontramos professores de Matemática com necessidade de expor essas 
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contradições e conflitos. Frente às questões sobre trabalhar de forma diferenciada 

ou informar sobre como fazem para aperfeiçoar a prática educativa, existiram 

aqueles professores que antes de emitir a resposta, nos solicitavam a atenção para 

justificar o que pretendia responder ou mesmo abrir um debate em relação à 

formação docente, sua necessidade em ter apoio pedagógico por parte do sistema e 

de haver alunos com desejo de estudar. Em alguns depoimentos, percebíamos 

contradições; como também, buscávamos instigar outros professores à reflexão 

sobre seus relatos, inquietando-os em relação ao sentido dado à forma de agir na 

sala de aula. 

Outro teórico que também se preocupou com a questão do sentido, foi 

Vygotsky (1991), ao considerar que o sentido não é estável, mas o significado, sim. 

Para ele, o significado é apenas uma das zonas do sentido, de forma precisa e 

estável. O que remete à dimensão cultural, na qual o significado se constrói a partir 

das interações sociais. Pois, o sentido varia de acordo com o contexto e o 

significado permanece estável no decorrer de todas as alterações do sentido. 

Isso confirma o pensamento de Charlot, pois na concepção de Vygotsky 

(1991), o homem é um ser eminentemente social, cujas relações que estabelece 

com o outro possibilitam construir aos poucos suas características singulares se 

constituindo como sujeito que, ao mesmo tempo, é cunhado pelo contexto histórico e 

social no qual está inserido. 

Um dos professores pesquisados é exemplo dessa situação, em dois 

aspectos. O primeiro, por além de ensinar Matemática, também é professor do 

Ensino Religioso na mesma escola, cuja carga horária abrange todas as turmas para 

essa segunda disciplina. O outro fato é que, por gostar de música, incentiva os 

alunos a gostarem de Matemática por intermédio da música, porque para esse 

professor, os alunos “[...] percebem que a música e a matemática se combinam 

[...]”26 (PROFESSOR TALES, 2013). Há também outro fator, por meio da música e 

do Ensino Religioso, esse professor busca aproximar-se dos alunos, e, com isso, 

manter uma boa relação (professor-alunos). Segundo o professor, a partir desse 

trabalho, “têm alunos que passam a frequentar assiduamente as aulas, passam a 

estudar mais, Matemática e outras disciplinas [...]”.  

                                                           
26

 Sempre que houver citação em relação às falas ou relatos dos sujeitos pesquisados, 
apresentaremos em itálico no corpo do texto. 
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Nesse exemplo, percebemos que o desejo de ver êxito na aprendizagem 

dos alunos, faz sentido nas atitudes do professor. Entretanto, no exercício da 

docência, existem ambientes de trabalho que favorecem o desenvolvimento de 

habilidades; em outro contexto, talvez não fosse possível desenvolvê-las. Em ambas 

as situações, há uma singularidade que propicia ao sujeito se reconhecer como 

produto e produtor da própria história de vida, buscando assim, regular suas atitudes 

e desejos. 

Dessa forma, para estudar o sujeito como um conjunto de relações e 

processos, Charlot (2005, 2013) afirma que devemos também pensar em três 

elementos que estruturam a teoria, além das dimensões já mencionadas. O autor 

sistematizou da seguinte forma: 

 

Toda relação com o saber é também relação com o mundo, porque a 
própria condição humana permite ao sujeito se apropriar do que vê ao seu 
redor, quando experimenta, interpreta, controla. O sujeito é consciente do 
que está acontecendo, do que faz e do que está vivendo. 
Toda relação com o saber é também relação com o outro, porque é preciso 
a existência do “outro” – seja este outro que ensina, seja o mundo humano 
que representa o “outro” (a própria espécie humana), seja também, o outro 
Eu, que cada um tem no seu interior, carregado de informações e saberes. 
Cada um de nós leva em si mesmo o “fantasma do outro” – a nossa própria 
subjetividade, construída no processo de diferenciação/identificação com o 
“outro”. 
Toda relação com o saber é também relação consigo mesmo, pois a partir 
do aprender, em qualquer sentido que seja este “aprender” (dentro ou fora 
da escola), sempre está em jogo a construção do seu Eu, da imagem de si 
mesmo. Essa relação comporta uma dimensão relacional, parte integrante 
da dimensão de identidade (CHARLOT, 2005, p. 45, grifo nosso). 

 

 
ESQUEMA 01. A RELAÇÃO COM O SABER 
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Ao estabelecer esses elementos, torna-se claro, que esse conjunto de 

relação institui no sujeito uma interdependência entre as dimensões epistêmica, 

identitária e social.  Quer dizer, há um Eu epistêmico, enquanto sujeito puro de saber 

construído e conquistado; há o Eu empírico que é carregado de experiências 

cotidianas relacionadas ao senso comum sobre o bem e mal, certo e errado. Mas, 

também, há o sujeito social determinado pela sua história de vida a partir da cultura 

do seu meio e de outros convívios sociais. Ao longo de sua vida, por meio dos 

conflitos e confrontos com objetos de saber, o sujeito que é humano, singular e 

social vai adquirindo sua educabilidade. 

Esse processo pode ser destacado, ao que concerne à formação dos 

professores de Matemática em Sergipe. Há um crescente interesse nos cursos de 

pós-graduação, nos âmbitos do lato e stricto sensu. No início do século XXI, a 

demanda é mais para os cursos de lato sensu, devido à oferta. Atualmente, como há 

também, crescimento na oferta de cursos em stricto sensu, os professores de 

Matemática também demonstram interesse nesse âmbito. Os sujeitos principais de 

nossa pesquisa destacam-se nas duas situações; um deles tem apenas 

especialização e o outro tem especialização e mestrado. 

O que nos chama atenção é o fato de, mesmo sendo carregados do Eu 

epistêmico, no cotidiano da sala de aula, a marca mais presente de ambos os 

sujeitos de pesquisa, é a do Eu empírico. É com a própria história de vida pessoal e 

profissional que eles lidam com os conflitos e inquietações para desenvolverem sua 

prática docente. Podemos dizer que se enquadram no caso de professores bem-

sucedidos, conforme Gauthier et. al. (2006) apresentam nos seus estudos. Esses 

professores dirigem-se aos alunos com mais humor, conhecem pelos nomes, 

procuram atendê-los individualmente, dando mais atenção aos que solicitam. 

Para Charlot (2005, p. 137), “a educação é um triplo processo de 

humanização, de socialização e de singularização”, o qual só se torna possível, com 

a “apropriação de um patrimônio humano”. E o que isto significa? Para o autor, 

educa-se por meio desse triplo processo de forma indissociável, com a apropriação 

da cultura, tomada pelo sentido que se dá na relação com o mundo, com o outro e 

consigo mesmo. 
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ESQUEMA 02. PROCESSO EDUCACIONAL NA VISÃO DE CHARLOT 
 

A condição humana se institui em sua essência a partir do social. A relação 

com o outro, com o mundo e consigo mesmo, faz o ser humano ter uma 

incompletude no processo de educação, no qual cada relação é uma forma de 

aprendizagem. Aprende-se na escola e fora da escola. 

Mas, como podemos relacionar esse processo de educabilidade ao 

professor de Matemática? Em que a Relação com o Saber contribui para responder 

a questão central de pesquisa – quais elementos instituem o universo explicativo do 

professor de matemática ao ensinar o Teorema de Tales em turmas de 9º ano? 

Ainda não pretendemos responder aqui a questão de pesquisa, mas apontar 

indícios sob uma reflexão teórica. Gauthier et. al. (2006), fazem uma assertiva que 

nos ajuda a entender o porquê desse processo de educabilidade. Para esses 

estudiosos, o professor, de modo geral, possui um conjunto de conhecimentos 

relacionado mais especificamente à escola que outras profissões e cidadão 

desconhecendo, inclusive, os pesquisadores. 

Há um saber profissional, ou melhor, um conhecimento bastante peculiar 

que não está diretamente relacionado com a prática educativa. Porém, é 

indissociável a essa prática, por ser pano de fundo à sua prática e aos seus pares, 

constituindo uma categoria social que permeia a maneira de ser profissional e de 

pertencer a essa profissão. A particularidade é singular e subjetiva a cada unidade 

escolar, como é da mesma forma aos professores de uma mesma área (que têm 

singularidades e subjetividades da área de formação e atuação). 

A EDUCAÇÃO NA CONDIÇÃO 
HUMANA 

singularização 

socialização humanização 
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O professor de Matemática no exercício de sua profissão tem em si uma 

‹‹relação com o saber››, seja esse saber, matemático, sobretudo; mas também, 

sejam outros saberes instituídos de conhecimentos – o pedagógico, o da 

experiência, o ético, cultural etc. Esse professor ao ministrar, por exemplo, o 

Teorema de Tales, pode fazer uso da comunicação em sala de aula, valendo-se de 

diferentes recursos didáticos e metodológicos, com os quais poderá tornar a 

comunicação mais fluida ou não. Ou seja, o uso de softwares, do kit geométrico 

(régua, compasso, esquadros), slides com ilustrações sobre o conteúdo, um 

esquema que faça no quadro, vão caracterizar diferentes representações para a 

abordagem desses conteúdos, conforme sua criatividade. Essa criatividade 

dependerá da relação desse professor com o saber a ser ensinado (Teorema de 

Tales), com seus alunos e sua relação com o mundo. 

O Teorema de Tales é um tema/tópico que tem relação com o cotidiano do 

aluno e articulação com outros conteúdos matemáticos (como já ilustrado). Nos 

livros didáticos de Matemática, existem textos com abordagem histórica sobre a 

origem da sua aplicação (figura 03), além de vários problemas envolvendo situações 

de aplicações do Teorema de Tales com o cotidiano. Isso caracteriza uma 

singularidade e subjetividade dentro de uma mesma área de atuação e formação. A 

ilustração a seguir exemplifica uma situação da abordagem histórica sobre o 

Teorema (figura 03). 
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FIGURA 03. HISTÓRICO DO TEOREMA DE TALES 

 

FONTE: Giovanni Jr.; Castrucci (2009, Livro do aluno, p.197). 

 

Com essa ilustração, podemos considerar que o professor poderá partir do 

contexto histórico presente no livro didático e explorar outras informações por meio 

da internet ou por outros livros. Pode, ainda, associar esse contexto à realidade do 

cotidiano dos alunos, trabalhando uma de suas aplicações para calcular a altura de 

uma árvore ou de um prédio estabelecendo-se uma proporcionalidade entre a altura 

da árvore (ou do prédio) e a altura de um bastão, a partir das respectivas sombras 

(da árvore/do prédio e do bastão) sendo conhecidas as medidas que correspondem 

às respectivas sombras (da árvore/do prédio e do bastão). 

As situações didáticas nas aulas de Matemática apresentam uma 

diversidade de subjetividades, porque professor e aluno são sujeitos com dimensões 

indissociáveis passíveis de um desejo. Eles são seres humanos, sociais e singulares 

e, no processo educacional, o desejo é o sentido da Relação com o Saber que se dá 

por duas condições humanas (a de ser aluno e a de ser professor). 

  

Para o aluno, esse desejo pode dar sentido na realização de um trabalho 
intelectual. Para o professor, pode suscitar o sentido de tornar-se mais 
criativo, assumindo uma postura não somente de docente compromissado, 
mas também de pesquisador, apesar do fato de que, na atualidade, o maior 
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desafio profissional do professor alude à realização de uma prática 
pedagógica crítica, dinâmica, sensível e criativa (SOUZA, 2009, p. 42). 

 

Em cada situação de ensino, há um contexto específico pela natureza do 

conteúdo matemático, pela forma como é abordado e pela maneira como os alunos 

se manifestam frente a essa abordagem. Não obstante, há um risco da parte do 

professor ao ‹‹desejar››. O professor com sua criatividade poderá despertar no 

aluno, o desejo de aprender, envolvendo-o durante o desenvolvimento da aula, de 

acordo com os recursos metodológicos que esse professor venha utilizar. Por outro 

lado, poderá bloquear esse ‹‹desejo››, se os recursos utilizados nas aulas estiverem 

dissociados das condições do aluno quanto ao seu nível de aprendizagem (tanto em 

relação aos conhecimentos prévios, como de relacionar a outros conceitos 

matemáticos). 

A partir dos anos finais do ensino fundamental, existem conteúdos 

matemáticos que requerem abstração. Um dos desafios do professor de Matemática 

é ter criatividade para ensinar conceitos que requerem abstração de modo que o 

aluno sinta-se mobilizado a aprendê-los.  

Na teoria da Relação com o Saber, emprega-se a expressão ‹‹mobilização››, 

no sentido de sentir-se motivado de dentro para fora. O aluno precisa querer 

aprender, precisa ter o desejo de aprender. É um movimento dinâmico que acontece 

no interior do sujeito, articulando-se evidentemente com a questão do desejo. Nesse 

movimento, há o encontro do sujeito social com o sujeito do desejo. É um aspecto 

em que a análise da Relação com o Saber ocorre em duas perspectivas – 

sociológica e psicanalítica – concomitantemente (CHARLOT, 2005). 

Isto é, em uma situação na sala de aula, não basta o professor desejar que 

esse aluno aprenda, é preciso que, da parte do aluno, haja vontade e interesse de 

estudar. Nessas condições, pode haver equívocos da parte do professor pensar 

situações que sejam de sua referência cultural, de suas práticas sociais, para usá-

las em sala de aula imaginando ser ‹‹bom›› para o aluno. E, por outro lado, o aluno 

não se vê inserido no contexto desse professor, porque da sua parte, as práticas 

sociais que ele vivencia são bem diferentes da cultura de seu professor de 

Matemática. 

A situação recai, então, na questão da didática. Mais uma perspectiva em 

que se pode analisar a Relação com o Saber (RS). Nela, a RS permite que outras 

questões sejam reformuladas, lançando um novo olhar sobre as situações didáticas. 
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Ou seja, é ter em conta que o ato de aprender é um processo constituído por 

atividades em desenvolvimento e em produção. Como atividade de desenvolvimento 

é o ato de conhecer o objeto, aquele no qual o sujeito passa a conhecer o objeto e 

de refletir sobre ele. Como atividade de produção corresponde à assimilação do 

objeto no sentido de transformá-lo, criar ou produzir novos objetos de conhecimento. 

Trata-se, então, de ter uma visão dialética sobre o entendimento de 

atividade, para a qual, Charlot (2000, 2005, 2013) reafirma os pressupostos de Marx 

quanto à especificidade do ser humano enquanto ser histórico, social e cultural. 

Assim, também, ao considerar a aprendizagem como atividade individual, social e 

cultural. 

Esse conceito de atividade – em particular, atividade de aprendizagem – 

pode ser diretamente relacionado ao trabalho humano, no ponto de vista da dialética 

em que a sociedade é um lugar de atividade. Para esse conceito é ter uma visão de 

que a cultura resulta da atividade humana. Na escola, o trabalho tem a função de 

“cumprir tarefas” ou pode-se dizer que os alunos trabalham na especificidade de 

“estudar” (CHARLOT, 2013, p. 152). 

Charlot (2013, p. 154) considera que “só se pode falar de atividade quando o 

motivo e o objetivo coincidem: estuda-se para apropriar-se de conhecimento”. Esse 

autor busca respaldo em Leontiev sobre a questão dessa atividade escolar. Leontiev 

(1984) admite a atividade uma característica essencialmente humana e mediatizada, 

pela continuidade à teoria histórico-cultural de Vygotsky, que tem o aluno como 

sujeito ativo e central no processo de ensino-aprendizagem. 

Na concepção de Leontiev (2005 apud NÜÑEZ, 2009), a estrutura da 

atividade humana é estabelecida pelo princípio da mediação com ferramentas físicas 

ou cognitivas que promovem a ruptura entre estímulo e resposta (S – R). Em outras 

palavras, o ser humano é um ser social e sua natureza biológica, por si só, não lhe 

possibilita a aprendizagem, nem tão pouco o convívio social. É necessário haver 

interação com os outros seres humanos e com o mundo. A partir da atividade 

humana, inicia-se um processo de mediação da relação entre o homem e o contexto 

da atividade a ser realizada por ele. Ou seja, atividade é a forma, a maneira 

especificamente humana, que faz o homem se relacionar com o outro e com o 

mundo. É uma atividade molecular com finalidade de orientar o sujeito no mundo 

objetivo.  
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São assertivas que aproximam o pensamento de Charlot (2000, 2005, 2013) 

ao de Leontiev (1978, 1984, 1988). Para esses autores, a atividade resulta de todas 

as influências sociais e se torna um processo dinâmico e essencial na formação da 

personalidade do sujeito. As atividades podem ser: práticas, gnosiológica e 

valorativa, como formas de inter-relação do sujeito com o objeto, cuja finalidade é 

orientar o sujeito no mundo dos objetos. 

 

Podemos dizer que cada homem aprende a ser um homem. O que a 
natureza lhe dá quando nasce não lhe basta para viver em sociedade. É-lhe 
preciso ainda entrar em relação com os fenômenos do mundo circundante, 
através de outros homens, isto é, num processo de comunicação com eles 
(LEONTIEV, 1988, p. 267). 

 

Nesse sentido, é fundamental observarmos a acepção de Charlot (2013) 

quanto à escola ser um lugar tratado como objeto e não como espaço de vivência. 

Muitas vezes, no processo de ensino-aprendizagem, as práticas educativas 

apresentam esse objeto de pensamento com um referencial fora da escola; outras 

vezes, sem articulação ao meio de vida ou, pelo menos, não aparecem em nível de 

compreensão do aluno. 

Ou seja, há práticas sociais que são referências em sala de aula durante a 

abordagem de certos conteúdos, como também, nesse mesmo ambiente de estudo, 

são abordados conteúdos sem articulação alguma ao cotidiano do aluno ou além da 

sua compreensão. Em ambos os casos, pode ou não contribuir com a sua 

aprendizagem. 

A figura anterior (Nº 03) apresenta uma situação que, de forma positiva, é 

exemplo para articular os conceitos matemáticos a práticas sociais. A natureza 

histórica do referido tema contribui para isso. Porém, o professor de Matemática 

pode passar em branco e deixar de trabalhar o texto relacionando-o a outra 

situação. Nesse caso, não há sentido para o aluno querer aprender as aplicações do 

Teorema de Tales. O cerne da atividade educativa está, portanto, na inovação que 

pertence ao próprio professor. O professor tem certa autonomia, é ele quem controla 

o processo dessa atividade educativa, mas não pode esquecer sua principal função 

– ensinar. 

 

O ensino em sala de aula não significa exclusivamente apresentar uma 
aula, discutir ou dar aulas particulares. Significa, pelo contrário, uma 
combinação de todas essas maneiras de ensinar, acrescidas da recitação 
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em sala de aula, das atividades de perguntas e respostas rápidas e do 
trabalho individual (GAGE, 1985, p. 3 apud GAUTHIER, 2006, p. 142). 

 

Por essa razão, a autonomia do professor não é suficiente para determinar 

sua gestão da sala de aula. O sucesso no desempenho do aluno associado à 

criatividade do professor reflete na satisfação e realização pessoal e profissional 

desse professor. A criatividade evoca ao emocional e à holística que mobiliza não 

somente os alunos, mas, a comunidade escolar e tudo que está em volta desse 

contexto. 

Retomando a noção da RS, existem três processos indissociáveis 

fundamentais para se relacionar ao mundo como objeto de pensamento, 

confirmando ao exposto anteriormente. Charlot (2013, p.150) expõe que: 

“distanciação, objetivação, sistematização, ou seja, indissociavelmente, constituição 

do Eu como Eu epistêmico e do mundo como objeto de pensamento, definem a 

especificidade da atividade escolar”. O distanciamento e objetivação se instituem de 

forma indissociável em um mesmo processo por meio da linguagem. Para Vygotsky 

(1991), é a linguagem que faz do ser humano, por ser racional, possuir objetos de 

pensamento. E o fato de o ser humano, por si só, ser racional, ele consegue então 

possuir objetos de pensamento. 

Para melhor entender essa indissociabilidade, decerto que devemos primeiro 

pensar: não há rupturas entre o sujeito singular e o sujeito social. Então, 

distanciação e objetivação são indissociáveis, sendo a sistematização um 

complemento. A linguagem, em sua função de contribuir no significado das ações, 

permite que o sujeito afaste-se das subjetividades (emoções, sentimentos, 

experiência de vida) para poder refletir o mundo como objeto de pensamento, 

conforme especificidade das atividades escolares via sistema de ensino. A 

sistematização contribui para que os conhecimentos curriculares sejam organizados 

na distanciação e objetivação indissociavelmente. Embora, seja um grande desafio, 

também, pode remeter aos obstáculos epistemológicos em diversos âmbitos. 

Então, por que obstáculos epistemológicos? A psicologia soviética evidencia 

que o social e a atividade são conceitos centrais nos estudos de seus 

pesquisadores. Conceitos esses que constituem desenvolvimento e aprendizagem 

do sujeito (indissociavelmente humano, singular e social) ao apropriar-se de objetos 

culturais do mundo ao qual pertence. 
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A mediação é outro conceito chave que propicia a relação desse sujeito com 

o mundo, com os outros e consigo mesmo. Na RS, há uma construção de conceitos 

espontâneos (construídos por intervenções das interações sociais no cotidiano da 

história de vida do sujeito) e científicos (que são adquiridos de forma sistemática 

desde os primeiros anos escolares). 

Entretanto, desenvolvimento e aprendizagem não acontecem 

simultaneamente, eles são independentes. No ato de aprender, podem surgir 

lentidões e conflitos que podem dificultar o desenvolvimento, o que para Bachelard 

(1996), são conflitos chamados de obstáculos epistemológicos. 

Para desenvolver uma compreensão e ter maior esclarecimento quanto à 

articulação entre os conceitos propostos para esta tese, seguiremos com uma 

síntese reflexiva quanto aos obstáculos epistemológicos, saberes docentes e 

práticas. 

 

Obstáculos epistemológicos, saberes e práticas: como refletem no 

cotidiano da prática educativa 

 

A expressão obstáculo epistemológico remete aos entraves na 

aprendizagem, às lentidões e dificuldades no processo ensino aprendizagem que 

funcionam como bloqueio nas transformações que acontecem do conhecimento 

cotidiano para o conhecimento científico. 

Bachelard (1996), ao refutar os pressupostos da filosofia tradicional, 

inaugura no início do século XX, um novo pensar filosófico voltado às questões do 

conhecimento científico, criando a noção de obstáculo epistemológico. O autor utiliza 

a expressão para dar conta sobre todos os aspectos em que o conhecimento 

científico fica estático, sem progresso, sem ser questionável. Ele estabelece que o 

espírito científico resulta de uma evolução, cuja tarefa indispensável para se firmar o 

espírito científico é tornar geométrica a representação até acontecer a abstração 

completa. Ou seja, uma forma de planear, delinear os fenômenos e ordenar uma 

série de acontecimentos importantes de uma dada experiência. 

Outro ponto fundamental na visão de Bachelard (1996) refere-se ao 

procedimento que é levar o espírito científico à abstração. É levar o espírito científico 

a “construções mais metafóricas que reais” (op. cit, p. 07). Por isso, ele considera 
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duas teses: a existência de forças psíquicas atuantes no conhecimento científico e 

só há conhecimento quando existem respostas de questões relativas a um saber. 

Nessa problemática, o teórico classificou os obstáculos epistemológicos, 

agrupando-os em dois blocos, sendo um considerado como obstáculos gerais e 

outro, como obstáculos particulares. 

Para o primeiro grupo, os obstáculos têm ênfase na experiência primeira e à 

generalização prematura. Os que se referem à experiência primeira são obstáculos 

que se voltam ao apego às imagens, afastando-se dos referenciais à erudição. 

Busca-se levar o espírito de um objeto para outro pela variedade, não havendo para 

isso, um método. Por exemplo, as ficções científicas para o espírito científico são 

verdadeiras regressões infantis. Há diversão, mas nunca instrução. Em relação à 

generalização prematura, falta precisão ao conhecimento. Ele não é apresentado 

junto às condições de sua precisa determinação e, portanto, não pode ser 

considerado conhecimento científico. Bachelard (1996, p. 90) admite que “o 

conhecimento geral é quase fatalmente conhecimento vago”. 

O segundo grupo refere-se aos obstáculos particulares, nos quais existe 

uma relação com os obstáculos anteriores, mas com ênfase no verbal, animismo, 

substancial, conhecimento unitário e pragmático, realismo, mito da digestão e a 

libido. 

Dentre esses obstáculos, Bachelard (1996) buscou dar ênfase a essa noção 

no estudo do desenvolvimento histórico do pensamento científico e na prática da 

educação. Não se trata de uma tarefa fácil, segundo o próprio autor. Em ambos os 

aspectos, é preciso “captar os conceitos científicos em sínteses psicológicas 

efetivas, [...], progressivas, estabelecendo, a respeito de cada noção, uma escala de 

conceitos, mostrando como um conceito deu origem a outro, como está relacionado 

a outro” (BACHELARD, 1996, p. 22-23).  

Esse autor faz diferença entre historiador e epistemólogo, que nos ajuda 

esclarecer sobre a noção de obstáculos no desenvolvimento histórico do 

pensamento científico. Por exemplo, para um historiador analisar um fato mal 

interpretado de determinada época, é reunir todos os documentos, sem intervir no 

fato. Esse fato permanece estático, não muda nada. Para Bachelard (1996), esse 

fato é um obstáculo, um contra pensamento, por isso, ser fundamental que tome o 

fato como ideias, inserindo-as em um sistema de pensamento e não tomar essas 

ideias de forma isolada. É o caso das aplicações do Teorema de Tales, muitas 
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vezes, ser abordado de forma isolada sem alusão à geometria, como mostram as 

pesquisas (HARUNA, 2000; LEIVAS, 2006). 

 

O tema intitulado Teorema de Tales, nos livros didáticos da educação 
básica e nos programas escolares e acadêmicos, parece ser um 
contraexemplo do que é discutido ou esperado para atender às 
necessidades de reformulação do fazer matemático. É um dos temas que, 
acreditamos, deva ser bem explorado no ensino fundamental. No entanto, 
na maioria das vezes, ele é apresentado em forma de um enunciado e em 
algumas aplicações do tipo “calcular o x desconhecido”, em que x 
representa a medida do seguimento de retas paralelas (LEIVAS, 2006, p. 
69). 

 

De fato, isso se confirma para os livros didáticos de Matemática do 9º ano do 

Ensino Fundamental adotado e utilizado pelos professores pesquisados. Mas, há 

outro aspecto também pertinente ao tema, que Bachelard (1996), de forma geral, 

assevera ser um obstáculo na educação – quando há professores que não 

compreendem que alguém não compreenda. O autor se surpreende, mas é como se 

esses professores deixassem de considerar que nem sempre vamos encontrar todos 

os alunos no mesmo nível de aprendizagem. 

Para o autor, é como se esses professores imaginassem que o espírito 

começa com uma aula, que sempre se pode, por exemplo, ensinar uma 

demonstração repetindo o procedimento ponto por ponto. Nesse caso, apenas 

considerar que todos aprendem da mesma maneira, é deixar de evidenciar a 

articulação que se pode fazer entre os conceitos matemáticos. No caso, do Teorema 

de Tales, por exemplo, existem vários conceitos que estão em conexão, mas são 

trabalhados de forma isolada (como já comentado). 

Todavia, é necessário ter cuidado, quando se atribui uma articulação dos 

conceitos, principalmente entre os conceitos científicos e cotidianos. Silva (2008), 

inspirada na concepção vygotskyana, também remete a essa questão educacional e 

salienta que os conceitos científicos são distintos dos conceitos cotidianos (ou 

espontâneos) e são interdependentes. Porém, é importante ressaltarmos que: 

 

Quando o conceito científico encontra "o tecido já elaborado dos conceitos 
cotidianos" que ele toma sentido – e ao mesmo tempo, os conceitos 
espontâneos ascendem a um estádio superior de desenvolvimento. Os 
conceitos científicos "germinam para baixo" e os conceitos quotidianos 
"germinam para cima". Quem ignora os conceitos cotidianos introduzem na 
escola palavras sem sentido. Quem ignora a natureza do conceito científico 
renuncia a desenvolver o pensamento dos seus alunos (SILVA, 2008, p. 15, 
aspas da autora). 
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No pensamento da autora, não se trata apenas de considerar o ensino de 

saberes úteis, mas de observarmos as necessidades dos professores, seja na sua 

formação inicial, seja na formação continuada. É uma forma de poder contribuir para 

um novo pensar do Eu epistêmico desse professor quando ele mesmo faz uma 

reflexão do seu Eu empírico. Por outro lado, se o professor ignora o Eu empírico do 

aluno também estará equivocado, e haverá outro equívoco de sua parte, se aceita o 

domínio deste e renuncia-o a construir o Eu epistêmico. O Eu epistêmico se constrói 

pela diferenciação progressiva do Eu empírico. Entende-se que é uma postura do 

Eu, e não a natureza desse Eu. O Eu epistêmico é, portanto, uma relação com o 

mundo, com os outros e consigo mesmo. 

Isso remete ao professor, de forma consciente, se questionar: quem Eu sou? 

O que Eu faço para ensinar Matemática?  Com base em Vygotsky (1991), podemos 

considerar a consciência como a própria interação entre sistemas de reflexo, 

funcionando como um sistema de transmissores que adquire a qualidade de 

sensações secundárias. A consciência se constitui do Eu epistêmico, pelo qual o 

sujeito é capaz de controlar seus reflexos. 

Nesse sentido, podemos ilustrar com uma situação de aula (episódio 

observado) em que o professor de Matemática introduz o tema Teorema de Tales 

aos alunos do 9° ano. Ele solicita que os alunos tragam para a aula seguinte alguns 

recursos (fita métrica, régua, caderno, lápis e borracha), pois irão desenvolver uma 

atividade prática sobre o novo tema a ser estudado. Na aula seguinte, ele orienta a 

turma sobre os procedimentos da atividade prática a ser realizada no pátio da escola 

– medir o comprimento da sombra de arbustos existentes no pátio e medir o 

cumprimento de um dos cadernos para, depois, aprenderem como encontrar a altura 

do arbusto. Os alunos foram distribuídos em grupos e, de posse do material 

solicitado, seguem ao pátio da escola para realizarem a tarefa. 

Ao observá-los, percebemos que os alunos apresentavam bastante 

dificuldade. Não sabiam usar a fita métrica nem a régua para fazer as medições, 

fizeram anotações equivocadas etc. Ao retornarem da atividade e exporem os 

bloqueios e desacertos, o professor tratou de explicar o porquê das dificuldades, 

passando a falar sobre o Teorema de Tales e quais conceitos são necessários para 

o seu estudo. 
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Esse caso particular evidenciou que a metodologia utilizada pelo professor 

induziu seus alunos a entrarem numa zona de desconforto, elucidando obstáculos, 

que nem mesmo tinham consciência de que existissem. Por outro lado, o fato de ser 

aparentemente uma simples atividade (fazer medições de comprimento), houve 

tumulto pela dispersão de alguns alunos (apesar do controle de disciplina) e os 

objetivos da atividade não foram alcançados pelo professor. 

Dessa forma, entendemos ser importante, o professor estar atento aos 

obstáculos epistemológicos, para que não se façam presentes em sua prática 

educativa. Esses obstáculos podem ser as metodologias escolhidas, os recursos 

didáticos que utilize, ou mesmo, o livro didático adotado. A importância em conhecê-

los permite ajudar aos alunos a superar os obstáculos que enfrentam ao conhecer 

outros novos conceitos científicos (conhecimento em nível escolar). 

É uma tentativa de sair da esfera do empirismo e apriorismo, para não cair 

na visão predominante do modelo de aulas de Matemática: exposição do assunto, 

cópia e repetição do aluno. Para tanto, o professor que ensina essa disciplina 

precisa romper essa postura ambígua, no sentido de entender que o aluno aprende 

porque ele, o professor, ensina sob o modelo professor expõe – aluno copia. 

Não devemos esquecer que, na essência do próprio ‹‹ato de conhecer››, 

aparecem lentidões e conflitos. Esse ato se dá contra um conhecimento anterior que 

acaba por desconstruir, desfazer conceitos mal estabelecidos. Nessa concepção de 

Bachelard (1996), o homem é movido pela necessidade de mudar e o espírito 

científico (aquele que constitui o Eu epistêmico) lhe mobiliza a desejar saber, para 

depois, melhor questionar. 

Mas, como seria? Eis o cerne de nossa questão, em relação ao desejo de 

saber, quais elementos instituem o universo explicativo do professor de Matemática, 

ao ensinar um determinado conteúdo geométrico nas suas aulas de geometria no 9° 

ano do Ensino Fundamental. 

Compreendemos que o pensamento dos autores aqui mencionados 

(BACHELARD, 1996; SILVA, 2008 e VYGOTSKY, 1991) converge sobre o fato de 

que o professor precisa compreender esses processos que se configuram na 

relação do aprender de seus alunos, respeitando o nível de desenvolvimento de 

cada um, as especificidades que os limitam ou potencializam para aprender os 

conhecimentos, em particular, conhecimentos matemáticos. 
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Essa perspectiva nos faz entender que não há continuidade entre o senso 

comum construído na experiência cotidiana e o saber científico, mas sim, uma 

ruptura. Bachelard (1996) denomina como ‹‹ruptura epistemológica›› ou ‹‹corte 

epistemológico››, a qual contribui à formação do espírito científico de ambas as 

partes (para o professor e para o aluno). 

Detemo-nos por ora, à parte do professor, sendo necessária essa formação, 

visto que “o conhecimento na ação é às vezes inacessível diretamente aos próprios 

profissionais, pois embora eles possam demonstrá-los na ação, são incapazes de 

descrevê-los verbalmente” (GAUTHIER et. al., 2006, p. 63). 

O ensinar exige procedimentos e organização de espaço para os estudantes 

realizarem atividades, ainda que, na sala de aula, existam ritmos e níveis de 

aprendizagem bastante diferenciados (SOUZA, 2009). O que nos encaminha à 

elaboração de cenários propostos por Robert (1998, 2008), pelos quais os 

professores podem realizar uma prática educativa que estimule apoio e trocas dos 

mais experientes tanto por parte do professor, como por parte daqueles alunos que 

mais se destacam no desempenho da aprendizagem. 

Durante a observação das aulas nas turmas de 9º ano do Ensino 

Fundamental foi possível constatar, nas duas turmas, uma prática educativa em que 

permitia-se aos alunos auxiliarem uns aos outros, sob a mediação ou não do 

professor de Matemática. Nesse aspecto, convém remetermos aos dois níveis de 

conceitos cognitivos estabelecidos por Vygotsky – o nível de desenvolvimento atual 

ou real e a zona de desenvolvimento proximal (ou ZPD, sigla mais conhecida). 

O primeiro ocorre quando a criança (o sujeito em aprendizagem) é capaz de 

realizar suas atividades sozinhas, conforme o curso natural do desenvolvimento 

psíquico e biológico na idade escolar em que estiver inserida. Nesse nível, certos 

ciclos de desenvolvimento cognitivo já estão estabelecidos, no qual espera-se que o 

aluno do 9º ano, por exemplo, apresente domínio da linguagem matemática em 

determinados conceitos necessários às aplicações do Teorema de Tales (razão, 

proporção, regra de três etc.). 

O segundo é uma condição do aluno em que suas capacidades cognitivas 

estão em processo de formação e ainda não atingem o nível de satisfação desejável 

para que esse aluno possa realizar sozinho, de forma autônoma, um dado tipo de 

tarefa. É uma situação que pode ocorrer em qualquer nível da aprendizagem de 

escolarização ou até mesmo no curso superior. Um adolescente ou adulto pode 
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apresentar essa necessidade – precisar de alguém mais experiente ou que domine 

tal atividade para auxiliar no desempenho da tarefa. A zona de desenvolvimento 

proximal caracteriza-se por destacar essa necessidade do sujeito na sua ‹‹relação 

com o saber››. É na relação com o outro, que o aluno (por precisar de ajuda) busca 

auxílio e interferência de outro(s). 

O professor, no papel de mediador, contribui para estabelecer vínculos entre 

situações de referências e os novos conceitos (aplicando-se nesse caso, atividades 

a partir dos níveis de conhecimentos esperados dos alunos – técnico e mobilizável), 

ao tempo em que pode favorecer a partir dos cenários elaborados na interatividade 

entre os alunos. Seja pelo trabalho de mediação do professor, seja pela forma de 

seus alunos aprenderem interagindo entre si, a ação educativa potencializa a zona 

de desenvolvimento proximal no cotidiano da sala de aula. Como, por exemplo, o 

tipo de tarefa que a figura 04 apresenta. 

  

FIGURA 04. APLICAÇÃO DO TEOREMA DE TALES 
– tipos de tarefa [T] –  

 

FONTE: A autora (2015). 

 

Na maioria das aulas, os alunos preferiam sentar juntos para acompanharem 

a explicação do professor, mas, também para resolverem juntos, as tarefas que lhes 

fossem propostas. Embora, também fosse uma estratégia usada por eles para as 

conversas paralelas, cada professor, ao seu modo, mantinha sob controle a gestão 

da disciplina. 

As atividades de ensino vistas como acontecimentos únicos, mas naturais e 

racionais, integram diferentes características dos atores participantes desses 

acontecimentos. São características individuais e, portanto, cognitivas dos 
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comportamentos, como são características de cunho social pela interação entre 

esses indivíduos. Gauthier et. al. (2006) com base em Tochon (1992) afirmam que o 

ensino deve ser levado em conta como atividade organizada sob dois âmbitos: por 

uma tradição cultural e por interação social. 

Nesse sentido, é possível afirmar que nas atividades de ensino, a interação 

dos alunos entre si evoca uma relação com o meio e com os outros, sendo mais 

adiante, a relação consigo mesmo, pelo desenvolvimento que essas relações 

potencializam e favorecem a aprendizagem. Ou seja, na concepção vygotskyana, 

podemos dizer que se trata da consciência mediada. 

O professor, então, consciente desse processo, fica atento ao que cada 

aluno pode ser capaz de realizar as tarefas de maneira independente e busca 

intervir para os que precisam de auxílio, sem limitar-se a esperar que as 

capacidades se desenvolvam por si mesmas. É nesse ponto em que há uma ruptura 

epistemológica da sua prática educativa, por ter uma natureza constituída de 

diferentes saberes, desde sua formação inicial.  

Explicando melhor, o professor com sua história de vida, possui 

conhecimentos que são adquiridos no cotidiano, na formação escolar e na formação 

profissional. Esses conhecimentos contribuem para romper conflitos e bloqueios que 

vão surgindo ao longo dos anos, no decorrer da sua prática docente. 

De forma resumida, optamos por apresentar um quadro (Nº. 03) que reúne 

esses diferentes conhecimentos considerados como saberes docentes nos estudos 

de Gauthier et. al. (2006). Suas pesquisas revelam que a profissão de ser professor 

deve ser encarada como categoria social, sob uma lógica de profissionalização por 

duas razões. A primeira, pela especificidade em possuir um diversificado repertório 

de saberes e a segunda, por concomitantemente, dever ser reconhecida como 

status social pela contribuição ao sucesso escolar do maior número de jovens e 

adultos se, em particular, considerarmos os professores de Matemática da 

Educação Básica. 

 

Uma das condições essenciais a toda profissão é a formalização dos 
saberes necessários à execução das tarefas que lhe são próprias. Ao 
contrário de outros ofícios que desenvolveram um corpus de saberes, o 
ensino tarda a refletir sobre si mesmo (GAUTHIER et. al., 2006, p. 20). 

 

Nesse ponto de vista, os autores chamam atenção às características que 

instituem esses saberes: conhecer o conteúdo; ter talento; ter bom senso; seguir a 
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intuição; ter experiência e ter cultura. Mas, que todas se somam ao repertório de 

saberes, pois cada uma por si só não torna o professor um expert em sua 

profissionalização. 

 

QUADRO 04. CLASSIFICAÇÃO DOS SABERES DOCENTES (segundo os estudos de Gauthier) 

SABERES DOCENTES CONCEPÇÃO DE GAUTHIER et. al. (2006) 

Disciplinares 

São os saberes oriundos das pesquisas 
científicas nas mais variadas áreas do 
conhecimento, os quais estão à disposição da 
sociedade em forma de disciplinas. 

Curriculares 

São formados pelos saberes disciplinares que, 
sob a forma de programas, os sistemas de ensino 
e instituições escolares organizam e selecionam 
para os professores ensinarem. 

Das ciências da educação 
Saberes específicos indiretamente relacionados 
com a ação pedagógica que permeia o jeito de 
ser profissional do professor. 

Pedagógicos [ou da ação pedagógica] 
Esses saberes são construídos a partir do 
momento que a atuação do professor se torna 
pública por meio das pesquisas científicas. 

FONTE: A autora (2015). 

 

Corroborando com Gauthier et. al. (2006), quanto aos conhecimentos do 

professor se constituírem em uma pluralidade dos saberes docentes, nos faz, de 

certo modo, entender que essa pluralidade conflui da mobilização das relações 

cotidianas que o professor estabelece diariamente na sala de aula e no contexto 

escolar. O que se constitui em um habitus de atitudes, competências, habilidades e 

tomadas de decisões no jeito de ensinar de forma implícita/explícita. 

Segundo Charlot (2013), quando ainda somos jovens, construímos formas 

de pensar, esquemas intelectuais e disposições psíquicas, conforme o meio social 

no qual convivemos. Na medida em que os anos passam, as ações e pensamentos 

vão sendo organizados a partir dessas disposições psíquicas, ou seja, o habitus, ao 

tempo em que dá conta das representações sociais, também impulsiona a ilusão da 

liberdade. 

Por exemplo, o uso do quadro e giz é um habitus existente na força do 

coletivo dos professores de Matemática, por mais que esse professor disponha de 

diferenciadas metodologias, o uso do quadro e giz, chega a ser uma ferramenta de 

trabalho muitas vezes indispensável para ensinar conteúdos matemáticos. Para 

substituí-lo, tem-se o papel e lápis, conforme o contexto. Outro exemplo marcante, 
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como já comentado, é o modelo de aula – exposição do assunto, exemplos e 

reprodução da parte do aluno. 

 

Em síntese, uma ideia conclusiva acerca da articulação teórica sobre a 

prática educativa 

 

Inicialmente parece assustador sujeitar-se à articulação de várias teorias em 

um só item como reflexão teórica. No entanto, na medida em que discorremos sobre 

cada uma delas, podemos perceber que as categorias conceituais que tentamos 

articular fornecem elementos que nos ajudam a compreender que a prática 

educativa é intrínseca aos vários conceitos teóricos aqui apresentados (relação com 

o saber; obstáculos epistemológicos; atividade; zona de desenvolvimento proximal e 

saberes docentes). 

Na verdade, foi um esforço arriscar-se ao desafio, e dá ênfase à noção 

‹‹relação com o saber›› constitui-se em um dos objetivos específicos desta pesquisa 

pela própria dimensão subjetiva que este conceito apresenta, podendo ser 

intercalado aos demais conceitos como já anunciado. 

A Relação com o Saber é antes de tudo, uma questão social, por ter como 

princípio que o sujeito é uma pessoa indissociavelmente ser humano, singular e 

social, e que por isso tem diferentes relações com o mundo, com os outros e 

consigo mesmo. Ora, nessas considerações, a prática educativa acontece pela 

natureza dessas relações entre seus principais atores – o professor e o aluno. 

Todavia, a ‹‹relação com o saber›› do professor apresenta uma natureza 

singular e subjetiva da própria profissão pelos saberes nela existentes. Não 

esqueçamos que a prática educativa é exercida em meio aos obstáculos 

epistemológicos, os quais aparecem de forma explícita ou implícita, quando 

investigados por pesquisadores. 

Com um olhar mais específico sobre essa prática educativa, cujo foco é o 

professor de matemática, as configurações a seguir deleitam-se em outra tentativa 

de articulação teórica – as atividades matemáticas e o contexto institucional. 
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1.2 Configurações conceituais em relação às atividades matemáticas e 

o contexto institucional 

 

Neste ponto, iremos nos deter aos aspectos da didática da matemática 

francesa (ou didática das matemáticas) para associar o debate anterior às questões 

das atividades matemáticas no cotidiano da sala de aula, considerando mais 

especificamente os pressupostos conceituais de Yves Chevallard (1991, 1996, 1998, 

1998a, 2001, 2009, 2011) e outros autores que abordam sobre a Teoria 

Antropológica do Didático. Essa teoria destaca-se no desenvolvimento das 

pesquisas da didática da matemática pela análise das atividades matemáticas, 

enquanto atividade humana e, por conseguinte, atividade social. O que, em outras 

palavras, significa que nessa teoria, estuda-se a atividade matemática a partir das 

atividades humanas e práticas sociais. 

A Teoria Antropológica do Didático teve sua origem, a partir da década 1990, 

quando Chevallard (1998) buscou ampliar o debate de outra teoria sua, denominada 

Transposição Didática. Em seus estudos, com a Teoria Transposição Didática, o 

autor se propõe a analisar o sistema didático, como o conjunto de transformações 

adaptativas para tornar o saber sábio ou o saber a ensinar (saber científico 

produzido na academia) acessível ao saber a ser ensinado na Educação Básica. 

Chevallard (2011) estabelece uma distinção entre didática e didático, 

admitindo que a didática não é só ensinar. Ele define a didática como ciência que 

preocupa-se em estudar o didático; de maneira controlada, faz acontecer mudanças 

entre as relações pessoais e institucionais. A didática tem como objeto não só fazer 

entender o didático, mas estudar as condições gerais que vão permitir o 

desenvolvimento do problema didático. O didático, sendo indispensável às 

sociedades humanas, é considerado como um conjunto dos gestos didáticos ou 

intenções didáticas de uma determinada sociedade. 

Em outras palavras, para o didático, a essência consiste no desejo de 

mudança. Ele fica à espera de uma mudança de instância social. Esse é o ponto de 

partida – o desejo de mudar projetos sociais ou institucionais – cuja estratégia é o 

projeto didático (CHEVALLARD, 2011). 

No entanto, fora da escola não há didática, mas o didático precisa ter ciência 

que o ser humano se transforma em pessoa a partir da relação institucional. Ou 

melhor, de suas submissões à instituição a qual pertence, como também, das 
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relações pessoais. Frente às imposições, as relações se parecem. As sociedades 

humanas não podem viver sob uma cognição estática. As relações mudam e há, 

sobretudo, intenções para que elas ocorram sempre. O papel da didática é promover 

este desejo. O ser humano se transforma em pessoa, por meio de suas submissões 

às instituições. 

A noção de transposição didática tem como foco de estudo a seleção, 

distinção de saberes matemáticos envolvidos no processo ensino aprendizagem nos 

mais diversos segmentos do sistema de ensino. É, portanto, o acesso que permite o 

saber científico (saber a ensinar) sofrer transformações adaptativas ao saber escolar 

(o saber a ser ensinado – objeto de ensino). Explicitando melhor, o autor define a 

ideia de transposição didática como: 

 

Um conceito de saber que tenha sido designado como saber a ensinar, 
sofre, a partir de então, um conjunto de transformações adaptativas que irão 
torná-lo apto a ocupar um lugar entre os objetos de ensino. O „trabalho‟ que, 
de um objeto de saber a ensinar, faz um objeto de ensino, é chamado de 
transposição didática (CHEVALLARD, 1991, p. 39, aspas e itálicos do 
autor). 

 

A análise antropológica do didático vai mais além, pelo modelo de 

funcionamento que a Teoria Antropológica do Didático permite em produzir 

conhecimentos relativos ao sistema didático. Chevallard (1992) considera como o 

estudo das condições de possibilidades e de funcionamentos dos sistemas 

didáticos, a partir do princípio de que ‹‹tudo é objeto››. O objeto é considerado 

material de base para a construção desse modelo teórico, que pode ser qualquer 

entidade, material ou não, existente para, pelo menos, um indivíduo. Por exemplo, 

considera-se o Teorema de Tales como um objeto matemático para este estudo. 

Todavia, podem ser objetos: escola, professor, ensinar etc. 

No sentido de ampliar e aprofundar o campo de suas análises, Chevallard 

(1992) estabelece três elementos primitivos: objeto do saber (O); pessoa (P); 

instituição (I) e suas inter-relações. Para o autor, um objeto (O) existe se, pelo 

menos, existir para uma pessoa (X) ou para uma instituição (I). É preciso que a 

pessoa pertencente à instituição reconheça o objeto como existente. Assim, para 

existir a relação entre a pessoa e a instituição, há entre elas um objeto. As pessoas 

se submetem à instituição (I), passando a ocupar uma posição. Nesse sentido, as 

pessoas que fazem (ou fizeram) parte de uma instituição estão interligadas, mas se 



75 
 

  

uma delas não consegue interagir, se comunicar, não se torna pessoa dessa 

instituição. Uma pessoa pode pertencer não somente a uma única instituição, mas 

também pertencer a várias, concomitantemente. Por outro lado, uma pessoa por si 

só, também pode ser considerada instituição, pelo fato de ser muito importante para 

uma comunidade (CHEVALLARD, 2011). 

Quanto à instituição, não podemos perder de vista o que Chevallard (1998) 

anuncia: A cada instituição (I) se associa um conjunto de objetos (O1, O2, ...) – 

denominado como o conjunto dos objetos institucionais (para X). A instituição é 

considerada como um dispositivo social que se impõe sobre a pessoa. Pode ser um 

pequeno espaço social (a sala de aula, a escola, a família) ou obras específicas 

como uma parte da organização didática de objetos matemáticos (livros didáticos, 

software geométrico, um texto com abordagem histórica do Teorema de Tales etc.). 

Para o autor, as pessoas contribuem para que as instituições existam de modo que 

o conhecimento e o saber, também, possam ser vistos como forma de organização. 

Por sua vez, isso permite a Chevallard (1992) introduzir a noção de relação entre 

esses três elementos primitivos – relação institucional (COSTA, 2008; CABELLO, 

2010). 

A relação institucional, entre os três elementos, refere-se a: [R(X;I)] quando 

a pessoa se insere à instituição estabelecendo uma posição de pertencimento; ou 

[R(X,O) – a relação de uma pessoa (X) com um objeto (O). Ou ainda, [R(I,O)] – a 

relação de uma instituição (I) com esse objeto (O) chamado objeto institucional (ver 

esquema 03). Pode-se dizer que há outra relação, mais exatamente dos interesses 

dessa instituição, em relação à posição (P) e o objeto – [R(P,O)]. Ou seja, é a 

relação entre a instituição e o objeto de saber (objeto matemático), pela qual ocorre 

a transposição didática. 
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ESQUEMA 03. A NOÇÃO DE RELAÇÕES NA TAD. 

 

Neste estudo, os três elementos caracterizam-se, especificamente, por: o 

objeto matemático ser o Teorema de Tales; a instituição considerada como o 

contexto institucional – a sala de aula (cada classe de 9º ano do Ensino 

Fundamental observada) e as pessoas serem os sujeitos (professor de Matemática 

e alunos do 9º ano) respectivos a cada um dos contextos observados, sobretudo, os 

professores. 

Na TAD, a relação pessoal de um sujeito com um objeto só se estabelece 

quando esse sujeito entra na instituição na qual o objeto existe. Por isso, a relação 

institucional, descrita por um conjunto de práticas sociais que funcionam na 

instituição, está precisamente associada às atividades institucionais propostas para 

os alunos. 

Todavia, o grande problema da sociedade reside em provocar mudanças 

nas relações dos objetos, ou mesmo, de haver uma evolução nas relações pessoais 

e institucionais. Quando ocorrem mudanças nas relações institucionais, há uma 

influência nas relações pessoais pela interferência dos valores que cada pessoa 

possui. Nem sempre as pessoas estão preparadas para o enfrentamento e preferem 

abandonar a instituição. Ou seja, não se sentindo adaptadas, também não se 

sentem como ‹‹bom sujeito›› da instituição e, por isso, se recusam a permanecer, 

provocando uma ruptura com a instituição.  Trata-se, então, da questão de 

liberdade. Para Chevallard (1992), quando a submissão se torna insuportável para a 

RELAÇÃO DA PESSOA COM A INSTITUIÇÃO 
 
Essa é uma relação de posição. 
Define-se na instituição qual o papel da pessoa [aprendente/ensinante]. 
Nessa relação, a pessoa estabelece o sentido de pertencimento. 

RELAÇÃO DA PESSOA COM O OBJETO MATEMÁTICO 
  
É a relação que tende para o ensino ou para a aprendizagem. 
 Há necessidade de uma mobilização da pessoa para ter o desejo de 
aprender ou ensinar. 

RELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO COM O OBJETO MATEMÁTICO 
 
É a relação que define o tipo de transposição didática irá acontecer na 
instituição. 
Essa relação norteia o tipo de habitat e nichos ecológicos que determinam as 
praxeologias do objeto matemático. 

R (X, O) 

R (X, I) 

R (I, O) 
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pessoa, ela tem o livre arbítrio de romper com essa submissão e criar outra. Cria-se, 

então, uma nova relação com outro objeto ou com outra instituição. 

Em síntese, podemos dizer que, para o autor, só há aprendizagem quando o 

sujeito apresenta alterações na sua relação com o objeto de uma instituição, na qual 

foi introduzido, em conformidade ao ‹‹contrato institucional››. No entanto, existem 

dificuldades que a noção de aprendizagem levanta – a adequação do sujeito na 

relação institucional e os investimentos didáticos em relação à posição que esse 

sujeito ocupa na instituição. 

Quando o sujeito não aprende, ele torna-se inadequado à instituição, 

podendo até ser expulso da mesma. Nem sempre o sujeito conhece o objeto 

institucional, o qual deve manter uma relação na instituição a qual foi introduzido, e a 

depender da posição que vai ocupar nessa instituição, certamente seus 

investimentos didáticos não irão promover a aprendizagem. 

Os investimentos didáticos são elementos existentes na relação pessoal, 

conforme a posição que o sujeito ocupa na instituição. Cada sujeito, em uma dada 

instituição (que Chevallard chama de instituição didática), ocupa uma posição de 

aprendiz (aluno) ou de professor. Os investimentos didáticos devem ocorrer de 

modo que a relação pessoal de cada uma das posições com um dado objeto esteja 

em conformidade à relação institucional didática; do contrário, os sujeitos que não se 

adequam deixam de fazer parte da instituição ou fracassam nessa relação. 

Nesse sentido, o que consideramos de investimentos didáticos apresenta-se 

sob duas condições. Para os alunos, é manter a frequência assídua; ter atenção ao 

que o professor ensina e cumprir com suas tarefas, realizando as atividades 

propostas; é saber interagir nas aulas com respeito aos colegas e professor etc. 

Para o professor, é também ser assíduo; planejar suas aulas; participar do projeto 

pedagógico da escola interagindo com colegas, alunos, funcionários e direção; é 

ensinar objetos matemáticos dispondo de estratégias que favoreçam a relação 

institucional dos alunos com os objetos matemáticos e, consequentemente, a 

aprendizagem. 

Portanto, como o contrato institucional estabelece algumas exigências entre 

as relações, e, se acontecerem alterações nessa relação, é porque a pessoa (X) 

conhece o objeto (O). O que resulta na aprendizagem, ou como Chevallard (2009) 

considera, a aprendizagem consiste a partir da relação expressa por um universo 

cognitivo: 
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{(   (   ))   (   )   } 

 

Chevallard (1992), ao conceituar a noção de aprendizagem, estabelece que 

essa noção corresponde a uma ‹‹relação com o saber››, a qual institui mudanças na 

relação pessoal. Isto é – “estudar é modificar a relação pessoal com o saber e 

ensinar é ajudar o estudante a estabelecer uma relação com o saber e a modificá-la” 

(JAMMAL, 2011, p.48). Dessa forma, a realidade de uma instituição tem certa 

duração de vida, ou seja, o que funciona em uma determinada instituição pode durar 

ou não por várias gerações. Porém, quando se desmancha permanece nas 

lembranças das pessoas que dela fizeram parte. 

Em outras palavras, para o autor, só há aprendizagem para uma pessoa (X) 

quando ela está sujeita a uma instituição (I), sob a qual, a sua relação [R(X;O)] com 

um dado objeto (O) se altera em conformidade ao contrato institucional. Esse 

contrato são as submissões que a pessoa está sujeita em relação ao objeto e à 

instituição. A instituição produz em nós, sujeitos dela, submissões que nos fazem 

andar, progredir, evoluir. Do contrário, ou melhor, quando essas submissões 

desaparecem, não há uma adequação e, por isso, no lugar da aprendizagem, ocorre 

o fracasso. 

Isto remete ter atenção ao que o autor nos alerta para o fato de que não 

existe um pressuposto para a instituição (I) promover intencionalmente as 

transformações nas relações pessoais de (X) com determinados objetos, de modo 

que (X) se altere cognitivamente. Para ele, o fato da pessoa se tornar um sujeito da 

instituição que a introduz e passa por alterações significativas, tornando-se um 

sujeito adequado da instituição. É considerar, a esse resultado positivo, a noção de 

aprendizagem. 

Mas, tudo isso acontece em um sistema didático, o qual é visto por 

Chevallard (1992), como todo sistema que possui um ou vários sujeitos de uma 

instituição (I) ocupando a posição de professor e a posição de alunos, além de um 

objeto do saber que pertença à relação entre professor(es) e aluno(s). Contudo, 

cabe à instituição realizar as escolhas didáticas para se efetuar o trabalho com esse 

objeto. 

Assim, para existir o funcionamento de um sistema didático se faz 

necessário que se assegure a existência de um conjunto de objetos, de modo que 
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as relações institucionais [R(O)] sejam naturais e estáveis em um determinado 

milieu, o qual pode ser considerado como uma permanente construção no processo 

de aprendizagem, em meio às incertezas das relações estáveis, transparentes e 

naturais. 

O funcionamento do sistema didático é dado pelas condições em que o meio 

possa favorecer ou ser obstáculo, dificuldades. Em outras palavras, é considerar 

que: 

 

O funcionamento de um sistema didático depende fortemente do meio, e em 
particular do sistema de ensino do qual ele participa, ou seja, por trás de 
qualquer sistema didático existe um sistema de ensino e restrições a ele 
impostas. [Portanto], toda instituição é confrontada com o problema da 
“escolha” dos saberes que se consideram pertinentes para a formação dos 
sujeitos (JAMMAL, 2011, p.49, aspas da autora). 

 

Ou seja, as escolhas também podem gerar polêmicas, principalmente na 

Educação Básica, pela própria natureza evolutiva do sistema didático. Chevallard 

(1992), portanto, enfatiza que um saber está estritamente relacionado a uma 

determinada instituição, a partir de três características fundamentais: a transposição 

didática, o sistema didático e a noção de praxeologias (esquema 04). 

 

 
 

ESQUEMA 04. PERSPECTIVA ANTROPOLÓGICA DO DIDÁTICO. 

 

Para o estudo das práticas institucionais em relação a um objeto do saber, 

de modo particular, as práticas sociais inerentes a um objeto matemático, Bosch e 

Chevallard (1999) ampliam por meio da TAD, a noção de organização praxeológica 

ou praxeologia. Ao tomar a noção de praxeologias como conceito central da TAD, os 

autores enquadram a temática dentro do conjunto de atividades humanas e das 

instituições sociais. 
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A palavra praxeologia tem sentido muito particular, que não pode ser tratada 

do mesmo modo e, por isso, se diz – ‹‹uma praxeologia›› ou ‹‹as praxeologias››. 

Trata-se, portanto, de um modelo de análise da ação humana institucional que 

identifica uma estrutura do saber composta por um conjunto de quatro elementos 

que se relacionam de modo dinâmico e dialético (JAMMAL, 2011). 

Essa noção generaliza diferentes noções culturais correntes – a de ‹‹saber›› 

e de ‹‹saber fazer››. Numa perspectiva antropológica, não existe práxis que não seja 

acompanhada de uns logotipos (CHEVALLARD, 2009). Ou seja, toda atividade 

humana ou prática institucional que é desenvolvida de forma regular em certo 

contexto social, refere-se a executar uma tarefa ou tipos de tarefa, dispondo de uma 

técnica, a qual é justificada, explicada por um discurso lógico tecnológico e teórico. 

Em outras palavras, Bosch e Chevallard (1999), ao introduzirem a noção 

praxeológica, estabeleceram um conjunto de noções correspondentes tipos de 

tarefa, tipos de técnicas, tecnologia e teoria, as quais permitem modelar práticas 

sociais a uma atividade matemática, por exemplo. A noção de tarefas, ou tipos de 

tarefa, supõe-se um objeto relativamente preciso. Subir escada é um tipo de tarefa, 

cumprimentar alguém, calcular o valor desconhecido de uma dada expressão literal, 

traçar uma reta transversal por duas retas paralelas etc. Porém, apenas ‹‹subir›› ou 

‹‹cumprimentar›› não define um tipo de tarefa, é indeterminado. Contudo, dizer 

‹‹calcular››, ‹‹traçar›› entende-se ser muito curto, mas como nomeia 

determinadamente, pode-se considerar que são gêneros de tarefas. 

Um gênero de tarefas apenas existe a partir de diferentes tipos de tarefas 

estritamente especificado. Por exemplo, ‹‹calcular›› se diz um gênero de tarefas, 

porém, no exemplo ‹‹calcular o valor (exato) de uma expressão numérica›› para 

Chevallard (1999), é um tipo de tarefa. O autor ressalta que durante os anos de 

escolarização, esse gênero – ‹‹calcular›› – torna-se mais rico com novo tipo de 

tarefas. Enfim, tarefas, tipos de tarefas, gêneros de tarefas não são dados da 

natureza; são «artefatos», construtos institucionais, dos quais a reconstrução em tal 

instituição, por exemplo, em tal classe, é um problema completo, que é o objeto da 

didática; ou melhor, objeto de ensino. 

Mas, para Chevallard (1998), isto significa que considerando a existência de 

um tipo de tarefa matemática em um sistema de ensino, por exemplo, deve-se ter, 

no mínimo, um tipo de tarefa condicionada a uma técnica de estudo. Por sua vez, 
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esta técnica é relativa a uma tecnologia, ainda que a teoria para justificá-la seja 

abandonada. 

Dito de outro modo, para toda tarefa se faz necessário encontrar uma 

técnica, a qual, às vezes se torna adaptada ou reinventada, podendo também ser 

aplicada a outras tarefas. Assim, a técnica [  ] é a maneira particular de fazer ou 

realizar as tarefas. Também denota ser uma maneira de resolver as tarefas do tipo 

[T ], mas que pode não ser suficiente para realizar todas as tarefas (como já 

exposto). Nesse caso, surgem adaptações para que controlem e garantam a eficácia 

da realização das tarefas.  

O controle e garantia apresentados pela técnica para realizar as tarefas 

(gêneros ou tipos de tarefas), evocam um discurso lógico racional que descreve, 

explica e justifica as funções da técnica. Trata-se da tecnologia [θ], outro elemento 

que compõe uma organização praxeológica. 

A tecnologia [ θ ] consiste em justificar racionalmente uma técnica [  ], 

assegurando que a técnica permita a boa execução da tarefa do tipo [ T ]. Na 

Matemática, em geral, o que justifica uma técnica, é a realização das tarefas por 

meio da demonstração. Outro objetivo é esclarecer, explicar, tornar inteligível uma 

técnica [  ]; é expor porque ela ‹‹funciona bem››. Dessa forma, a tecnologia tem a 

função de produzir novas técnicas, com maior eficácia e adaptação à realização de 

uma determinada tarefa. 

Uma segunda função da tecnologia é explicar, de tornar compreensível, de 

iluminar a técnica. Se a primeira função – justificar a técnica – consiste em assegurar 

que a técnica fornece efetivamente o que é pretendido; essa segunda função 

consiste em expor o porquê é bem assim. Observa-se que as duas funções estão 

desigualmente assumidas por uma tecnologia dada. Desse ponto de vista, em 

Matemática, a função justificação é levada tradicionalmente, por meio da exigência 

demonstrativa, sobre a função de explicação. 

No caso do Teorema de Tales, podemos retomar a figura 04 para ilustrar um 

tipo de tarefa mais aplicado pelos professores – sujeitos da pesquisa. 
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FIGURA 04. APLICAÇÃO DO TEOREMA DE TALES 
- tipo de tarefa [T] - 

 

FONTE: A autora (2015). 

  

Como percebe-se na Figura 04, o professor de Matemática deixou a tarefa 

[T] explícita no quadro de giz – ‹‹determinar a medida››. Mas, como se enfatiza na 

abordagem antropológica, a expressão ‹‹determinar a medida›› por si só não permite 

a realização da tarefa [T]. Precisa-se de algo mais. Esse é o ponto chave em relação 

ao tipo de tarefa – a representação gráfica da figura que indica símbolos e signos da 

linguagem matemática – a ser interpretado pelo aluno, no sentido de resolver, 

especificamente, o proposto tipo de tarefa [T]. 

Essa representação do tipo de tarefa (Figura 04) é constituída de objetos 

sensíveis que evocam outros conceitos matemáticos necessários à resolução da 

tarefa [T]. Tais conceitos consistem em outros tipos de tarefa associados à técnica 

necessária para que o aluno possa realizar a referida tarefa. São as tarefas [T1; T2; 

T3; ...; Tn]: calcular a propriedade fundamental da proporção [T1]; efetuar cálculos 

com operações multiplicação e divisão [T2]; escrever resultado da divisão de inteiros 

em número decimal [T3]. O procedimento à realização dos tipos de tarefa [T1; T2; T3] 

consiste na técnica a ser utilizada (ou tipos de técnicas [1; 2; 3] a serem utilizadas), 

seja pelo professor ao explicar a resolução no quadro, seja pelo aluno, resolvendo 

em seu caderno ou copiando pelo quadro. 
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FIGURA 05. RESOLUÇÃO DA TAREFA: 
Determinar a medida aplicando-se o Teorema de Tales 

 
FONTE: A autora (2015). 

 

A associação tarefa-técnica (conforme ilustração das Figuras Nº 04 e 05) 

consiste em um ‹‹saber fazer›› que não sobrevive isoladamente. No estudo de 

Andrade (2007), ele ressalta que as duas funções da tecnologia (justificar e explicar) 

podem ser vistas distintamente, como podem assumir duplamente a função de 

técnica e tecnologia permitindo encontrar a resposta tarefa do tipo (T), como 

justificar que a resposta, encontrada, está correta. 

 

No ensino de Matemática, um tema de estudo é, frequentemente, associado 
a uma tecnologia [θ], ou ainda, o bloco de saber [θ/Θ] correspondente a 
uma tecnologia que permite explicar e justificar técnicas relativas aos 
diversos tipos de tarefas. 

As quatro noções: tipo de tarefa [T], técnica [ ], tecnologia [θ] e teoria [Θ ] 

compõem uma organização praxeológica completa [ T /   / θ / [Θ ]que se 
subdivide em dois blocos: (1) o bloco prático-técnico – [T/] – formado por 
certo tipo de tarefas e por uma técnica, correspondendo ao saber-fazer; e 
(2) o bloco tecnológico-teórico – [θ/Θ] – contendo uma teoria que justifica 
uma tecnologia (ORDEM, 2010, p. 68; itálicos do autor). 

 

Esse autor, baseado em Chevallard (1997), ainda complementa que, as 

ações humanas – produzir, ensinar e aprender – contribuem para compor uma 

organização matemática. Essa praxeologia matemática consiste no modelo de 

análise correspondente à organização praxeológica de natureza matemática, por ser 

constituída dos tipos de tarefas matemáticas referentes aos objetos matemáticos, 

apresentados nos livros didáticos e/ou em programas oficiais dos sistemas de 

ensino, inclusive em relação ao grau de desenvolvimento atribuído aos demais 

componentes (técnicas, tecnologia e teoria). 

 

[Em outras palavras, significa que é uma organização praxeológica, cuja 
natureza é matemática, pois]: ela se constitui em torno de um ou de vários 
tipos de tarefas matemáticas, mais ou menos bem identificadas, que 
demandam a criação de técnicas matemáticas, mais ou menos adaptadas e 
mais ou menos justificadas por tecnologias matemáticas mais ou menos 
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sólidas, as quais são desenvolvidas no quadro de uma teoria matemática 
mais ou menos explícita (CHEVALLARD, 1997, p. 35). 

 

Chevallard (1997) ainda ressalta ser da responsabilidade do professor, ele 

determinar as organizações matemáticas a serem estudadas pelos alunos, a partir 

da análise documental, tais como os programas curriculares oficiais (PCN-

Matemática ou Referencial Curricular da Rede Estadual de Sergipe, por exemplo) e 

nos livros didáticos. 

Ao estabelecer tais organizações, o professor de Matemática deverá, então, 

especificar, descrever e analisar mais precisamente, os conteúdos a cada 

organização matemática, conforme os tipos de tarefas, técnicas, tecnologia e teoria. 

Por exemplo, considerarmos a praxeologia para o estudo do Teorema de Tales 

presente no livro didático de Matemática, utilizado pelos professores pesquisados. 

É outra tarefa do professor – fazer a gestão do estudo. Organizar 

dispositivos de estudo, ao propor tarefas de ajuda e dirigir o ensino e o estudo, sob 

uma organização didática. 

Por essa razão, na TAD, a tarefa do professor consiste em duas 

praxeologias. Praxeologia matemática – pela qual determina quais blocos prático-

técnico e tecnológico-teórico serão designados para o ensino e estudo do Teorema 

de Tales, por exemplo. A praxeologia didática – a qual permite a existência de uma 

praxeologia matemática inerente a um saber matemático, em particular, o Teorema 

de Tales. 

Em outras palavras, Chevallard (1997; 1998) estabelece as duas 

praxeologias como tarefas do professor, definindo-as como: a ‹‹praxeologia 

matemática››, aquela que surge da necessidade de realizar ou resolver uma tarefa 

matemática bem definida; e a ‹‹praxeologia didática›› como a organização de caráter 

didático por evocar a necessidade de (re)construir ou fazer a transposição de uma 

determinada praxeologia matemática, de modo que também, esteja articulada em 

torno de (sub)tipos de tarefas, técnicas, de tecnologias e teorias. 

Nesse sentido, o autor esclarece que independentemente do caminho 

escolhido pelo professor para a praxeologia didática, vão existir certos momentos 

didáticos (ou como também chamados, momentos de estudo) a serem realizados no 

tempo adequado e que podem acontecer várias vezes para uma mesma 

organização didática. São eles: primeiro momento de encontro com a praxeologia 

matemática estudada; exploração do tipo de tarefa e de elaboração de técnicas; 
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constituição do ambiente tecnológico e teórico; institucionalização; trabalho da 

técnica e avaliação (CHEVALLARD, 1997, itálicos do autor). Passemos a 

especificar, melhor, cada um deles: 

O primeiro momento de encontro com a praxeologia matemática estudada 

acontece de formas diferentes, conforme o ponto de vista de quem organiza o 

estudo – o professor de Matemática (para o nosso caso). Pode ser uma primeira 

informação que o professor faz acerca do objeto matemático a ser estudado pelos 

alunos.  

 
Pessoal! Lembra que na última aula falei sobre um novo assunto que iríamos 
estudar – teorema de Tales – [a turma grita em coro]. Então, amanhã, tragam os 
recursos que informei: fita métrica, calculadora e régua. 

FONTE: Fala de um dos professores da pesquisa em um episódio de aula (CEFM, 27.nov.2013) 

 

Anunciar o ‹‹novo assunto›› é uma primeira comunicação, por mais simples 

que seja a informação, já acontece o primeiro momento de encontro com a 

praxeologia matemática. Nesse caso, em particular, o professor também evidencia o 

primeiro contato com a praxeologia didática – “amanhã, tragam os recursos que 

informei: fita métrica, calculadora e régua”. Esse primeiro contato, também pode ser 

a parte introdutória do conteúdo, para a qual, o professor pode começar a explicação 

apresentando conceitos ou o histórico do referido objeto que se inicia o estudo. Há 

várias formas de introduzir um novo conteúdo matemático, esse é o primeiro 

momento de encontro com a praxeologia matemática estudada (figura 06). 
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FIGURA 06. ATIVIDADE ‹‹SENTINDO-SE NA PELE DE TALES DE MILETO››  

 

FONTE: A autora (2015). 

 

A exploração do tipo de tarefa e de elaboração de técnicas refere-se ao 

momento em que se explora um tipo de tarefa. Por meio da elaboração de uma 

técnica, a partir da resolução de problemas, por exemplo. A elaboração da técnica 

está no cerne da atividade matemática. A resolução de problemas ou a modelagem 

são abordagens metodológicas que favorecem a elaboração da técnica, conforme o 

objeto a ser estudado e, claro, segundo o modo como o professor gosta de 

desenvolver sua prática docente. 

No exemplo que citamos (figura 06) a respeito dos alunos se deslocarem ao 

pátio da escola para realizarem a manipulação de recursos (régua, fita métrica, 

calculadora etc.), podemos dizer que vivenciar essa experiência é, em si, uma 

atividade matemática. 

A constituição do ambiente tecnológico e teórico é o terceiro momento. Para 

Chevallard (1998), esse momento relaciona-se diretamente com os citados 

anteriormente, na medida em que uma técnica permite realizar certo tipo de tarefa. 

Conforme a concepção do professor ou dos autores do livro que esteja sendo 

utilizado por esse professor para abordagem do novo objeto a estudar, o bloco 

tecnológico-teórico surge como primeira etapa desse estudo. E, nesse caso, é como 

se fosse uma sequência de aplicações desse ambiente tecnológico-teórico. Para o 

estudo do tema Teorema de Tales, por exemplo, os dois professores desta pesquisa 
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optaram em começar o trabalho, revisitando conhecimentos já esperados para a 

aprendizagem dos alunos, com temas da ‹‹Proporcionalidade›› com uma sequência 

de exemplos sobre ‹razão e proporção› e ‹razão de dois segmentos›. 

Para o momento da institucionalização, Chevallard (1998) entende ser o 

momento que consiste na precisão de organizar matematicamente o objeto em 

estudo, de modo a explicitar e oficializar quais são os objetos definitivos dessa 

organização. Por exemplo, para estudo do Teorema de Tales, conforme o livro 

didático adotado nas duas turmas de 9º ano pesquisadas, os autores intitularam o 

capítulo como ‹‹Segmentos Proporcionais›› sob a seguinte organização matemática: 

‹Razão e proporção›, ‹Razão de dois segmentos›, ‹Segmentos proporcionais›, 

‹Feixe de paralelas›, ‹Teorema de Tales› e ‹Aplicações do Teorema de Tales›. Isso 

nos remete a observar que os autores optam por trazerem para o primeiro momento 

de estudo, uma revisitação de conceitos (‹razão e proporção›, ‹razão de dois 

segmentos›), os quais fazem parte dos conhecimentos prévios esperados dos 

estudantes. Assim, também fizeram os professores de Matemática que utilizam o 

respectivo livro didático. 

Para o quinto momento de estudo – trabalho da técnica – o objetivo 

apontado por Chevallard (1998) consiste em aperfeiçoar e dominar a técnica, 

tornando-a mais eficaz e confiável visando realizar os tipos de tarefas estabelecidas 

no estudo. Entendemos que no estudo do Teorema de Tales, esse momento 

acontece no trabalho com as ‹‹Aplicações do Teorema de Tales››. A partir da 

resolução de problemas, por exemplo, podem ser realizados vários tipos de tarefas 

que apresentem o desenvolvimento das diferentes técnicas para as ‹‹Aplicações do 

Teorema de Tales››. 

Por fim, o momento de avaliação que consiste na articulação com o 

momento da institucionalização, evocando uma reflexão sobre o que realmente foi 

compreendido e aprendido. Segundo o teórico, é o momento em que se questiona 

sobre quais estudantes apresentam domínio da técnica para realizar determinados 

tipos de tarefas, como também o questionamento sobre a própria técnica, em 

relação a sua potencialidade, eficiência e eficácia. 

Esses momentos de estudo oferecem possibilidades para o professor ou 

pesquisador refletir sobre a realização dos diferentes momentos, como por exemplo: 

Quais tipos de tarefas são necessários para a realização do primeiro momento, ao 

estudo do Teorema de Tales, em particular? Quais técnicas que mobilizam os 
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momentos de estudo para as aplicações do Teorema de Tales? Qual a melhor 

condução para o momento de institucionalização para tais aplicações? Dentre outras 

questões. 

Para responder a esses questionamentos, Bosch e Chevallard (1999) nos 

remetem a buscar compreender que, para análise antropológica do didático, existe 

um objeto quando há instituições e pessoas relacionadas a esse objeto. A natureza 

desse objeto conduz ao problema de descrição das práticas institucionais a que ele 

está engajado. Mas, para isso, se faz necessário compreender que tipos de tarefas e 

técnicas compõem as praxeologias institucionais, assim como as tecnologias e 

teorias que permitem justificar as práticas existentes. É refletir sobre o que é feita 

uma técnica; quais ingredientes a compõem; em que consiste a execução de uma 

técnica. 

A partir dessas reflexões e ao considerar que na cultura ocidental, o trabalho 

com a Matemática realiza-se, sobretudo, intelectualmente, Bosch e Chevallard 

(1999) estabelecem uma distinção fundamental entre dois tipos de objetos: objetos 

ostensivos e objetos não ostensivos. São objetos que caracterizam a sensibilidade 

das atividades matemáticas porque possuem natureza material e perceptível, além 

das noções, conceitos e ideias que compõem as atividades matemáticas. O papel 

que lhes é atribuído, geralmente depende do conceito de atividade matemática que 

se assume implicitamente ou explicitamente. 

Em outras palavras, Bosch e Chevallard (1999) estabelecem os objetos 

ostensivos de natureza material e perceptível. É um objeto material (caneta, 

compasso), ou sensível como gestos (ostensivos gestuais), palavras ou a linguagem 

utilizada para representação de discursos (ostensivos discursivos). Podem ser 

ainda, os diagramas, desenhos, esquemas, gráficos (ostensivos gráficos). Para o 

estudo do Teorema de Tales, em particular, podem ser a régua, fita métrica, lápis e 

borracha (como sendo materiais) além das representações sobre as aplicações e 

propriedades do referido objeto (a propriedade de um feixe de paralelas, a bissetriz 

de ângulo interno de um triângulo). São objetos manipuláveis que evocam os objetos 

não ostensivos. 

Dessa forma, os objetos não ostensivos são ideias, conceitos ou intuições 

que existem institucionalmente quando evocados ou invocados a partir da 

manipulação adequada de certos objetos ostensivos que lhes são associados 
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(BOSCH; CHEVALLARD, 1999). Essa manipulação constitui-se em uma dialética 

entre os diversos usos possíveis desses objetos. 

 

[A palavra ostensivos tem origem] no latim “ostendere” [que significa] 
mostrar, apresentar com insistência – para nos referir a todo objeto que tem 
uma natureza sensível, certa materialidade, e que, por esta razão, adquire 
para o sujeito uma realidade perceptível (BOSCH; CHEVALLARD, 1999, p. 
90, aspas dos autores). 
[...] Os objetos não ostensivos são todos objetos que, como as ideias, as 
intuições ou os conceitos, existem institucionalmente – no sentido em que 
lhes atribuímos uma existência – sem que para tanto possam ser vistos, 
ditos, entendidos, percebidos ou mostrados por eles mesmos. [Eles] [...] não 
devem ser entendidos como entidades “mentais”, pessoais e individuais, 
que existiriam unicamente “nas nossas cabeças” ou no nosso espírito 
(BOSCH; CHEVALLARD, 1999, p. 90-91, aspas dos autores). 
Ostensivos e não ostensivos são sempre objetos institucionais cuja 
existência depende raramente de uma única pessoa. [Esses objetos – 
ostensivos e não ostensivos] estão unidos por uma dialética que considera 
os segundos como os emergentes da manipulação dos primeiros e, ao 
mesmo tempo, como meios de guiar e controlar esta manipulação (BOSCH; 
CHEVALLARD, 1999, p. 91). 

 

Para os autores, na análise do trabalho matemático, os elementos 

ostensivos fazem parte do real empírico, enquanto a presença dos não ostensivos 

só pode ser induzida a partir das manipulações dos ostensivos institucionalmente 

associados aos não ostensivos. A figura 07, a seguir, ilustrará melhor essa 

característica. 

 

FIGURA 07. ATIVIDADE MATEMÁTICA SOBRE APLICAÇÃO DO TEOREMA DE TALES 
- tipos de tarefa - 

 

FONTE: A autora (2015). 
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Nesse episódio de aula, o professor, para resolver um tipo de tarefa sobre a 

aplicação do Teorema de Tales, dispõe de vários objetos ostensivos materiais 

(quadro e giz) e sensíveis (representação da figura que representa o tipo de tarefa a 

ser resolvida e a técnica de resolução por meio das estruturas algébricas). A técnica 

aplicada para aplicação evoca os objetos não ostensivos que são os conceitos, 

fórmulas e propriedades aplicadas – a propriedade do feixe de paralelas; resolução 

de equação de 2º grau; fórmula de Bhaskara; operações com polinômios e 

monômios; cálculo do valor desconhecido para encontrar a resposta da tarefa. 

 

FIGURA 08. ALUNAS CONVERSANDO SOBRE A TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE UM TIPO DE 
TAREFA 

 

FONTE: A autora (2015). 

 
A figura Nº 08 representa uma das cenas em que os alunos conversam entre 

si, após explicação do professor sobre a aplicação de uma técnica para resolver um 

tipo de tarefa (conforme explicitado anteriormente). Ao tempo em que o professor 

espera os alunos copiarem a resolução da tarefa, permite que os alunos tirem 

dúvidas uns aos outros ou com ele próprio. O episódio registrado mostra uma 

situação em que as duas alunas, ao conversarem, dispõem de réguas para uma 

acompanhar a outra, sobre quais partes escritas no quadro estão conversando. 

Nesse caso, podemos dizer que o diálogo entre elas também resulta numa dialética 
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entre objetos ostensivos (os gestos, a régua, e todo o discurso da linguagem 

matemática exposta no quadro, como também da comunicação entre as alunas – 

discurso oral, no sentido de uma explicar a outra, como a técnica foi aplicada). Em 

relação aos objetos não ostensivos, eles são evocados pela compreensão dos 

conceitos e propriedades mobilizados para os tipos de técnicas aplicados na 

resolução dos tipos de tarefas, presentes na discussão das alunas na cena 

registrada. 

Assim, podemos concordar com os autores ao afirmarem que não há 

ostensivos sem os objetos não ostensivos. A ordem em que são considerados 

dependerá da opção nos momentos de estudo. Eles estão presentes na solução dos 

tipos de tarefas matemáticas, visto que os ostensivos possibilitam que os diferentes 

tipos de técnicas sejam desenvolvidos associando-se às tarefas, enquanto são 

evocados os não ostensivos para justificar a atividade matemática que está sendo 

realizada (JAMMAL, 2011). 

Ou seja, na Figura Nº 07 (p. 89), a qual representa o registro da explicação 

do professor, podemos inferir que ocorrem várias manipulações de objetos 

ostensivos escritos (retas paralelas, transversais, variáveis, números, símbolo ∆, 

parênteses, sinais das operações, setas), como os orais e gestuais que tornam seu 

discurso entendível aos alunos. A manipulação é guiada pelos não ostensivos, na 

medida em que os tipos de técnicas vão sendo aplicados (propriedade fundamental 

da proporção, aplicação da fórmula de Bhaskara etc.), as quais são justificadas pelo 

discurso tecnológico-teórico. 

Dentre esse contexto institucional e o que consideramos sobre as noções 

conceituais para o estudo da análise antropológica do didático, entendemos ser 

importante apresentar quais aspectos de articulação e aproximação entre as 

principais noções teóricas eleitas para constituir o quadro teórico deste estudo – RS 

e TAD. 

 

Um esquema conclusivo sobre as categorias configurativas do quadro 

teórico 

 

O estudo realizado sobre as noções teóricas esboçadas neste texto, 

entendemos evocar um destaque para duas delas por se sobressaírem não só pela 

articulação e aproximação existentes em ambas, mas principalmente, por apontar 
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pistas relevantes ao que temos intenção de apresentar em relação aos resultados da 

pesquisa. Nesse propósito, buscamos obter subsídios que ajudem a responder a 

questão central – quais elementos instituem o universo explicativo do professor de 

Matemática, ao explicar o Teorema de Tales, em turmas de 9º ano de duas escolas 

da rede estadual em Aracaju/SE. 

As duas noções que se destacam no quadro teórico são: Relação com o 

Saber – RS (CHARLOT, 2000, 2005, 2013) e a Teoria Antropológica do Didático – 

TAD (CHEVALLARD, 1991, 1992, 1999, 2011). Ao sistematizar nosso estudo sobre 

cada uma delas, fomos encontrando alguns aspectos de convergência e, portanto, 

de aproximações dos conceitos que cada um dos teóricos apresenta. São eles:  

1 Estudos com abordagem antropológica, sociológica e didática. A 

preocupação de ambas as teorias tem foco nas «práticas sociais voltadas às 

questões de ensino». A RS busca uma leitura positiva em relação à problemática do 

fracasso escolar. A TAD, a partir da perspectiva ecológica, analisa as condições de 

funcionamento adequado dos sistemas didáticos. 

 

2 O «meio social» considerado como condição sine qua non no processo 

de ensino e aprendizagem. Para ambas as teorias (RS e TAD), os sujeitos em 

posição de ensino ou de aprendizagem vivenciam e se apropriam de práticas 

culturais que são passadas de geração em geração. Essas práticas instituem 

situações de referências que permitem o sujeito assimilar e adequar conhecimentos 

anteriores ao se apropriar de novos saberes.  

 

3 A questão de «educabilidade do sujeito». Na RS, a educação é uma 

condição essencialmente humana. Na TAD, a educação se dá com a relação 

institucional entre a pessoa, objeto e instituição. O sujeito para aprender, precisa 

pertencer à instituição e está adequado à transposição didática do saber que ela lhe 

oferece. 

 

4 O aluno em «atividade intelectual». A análise da RS baseia-se nas 

ideias de Leontiev sobre o conceito de atividade, em que o aluno é mobilizado para 

aprender. Ou seja, ele precisa ter o desejo e interesse em aprender para acontecer 

sua atividade intelectual. A análise da TAD concentra sua preocupação nas 
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praxeologias do objeto matemático, verificando quais as tarefas estão adequadas ao 

nível de aprendizagem do aluno, para ele está em atividade intelectual. 

 

5 A «questão do desejo». Na RS é o motor da aprendizagem. Na TAD é 

o papel da didática. 

 

6 A «relação com o saber». Na TAD, considera-se toda pessoa sujeita a 

uma série de instituições e isso implica na noção de liberdade que essa pessoa 

possui quanto ao seu contrato institucional nas diferentes relações. Ou seja, o saber 

ensinado pode ser adquirido dentro e fora da escola. A relação pessoal [R(X,O)], 

sujeita a várias instituições, é clivada (estratificada, separada por níveis), ela se 

torna explícita a uma determinada instituição e inversamente contrária a outras. 

 

Assim, o sujeito pode ser adequado a uma instituição, mas inadequado à 

outra, conforme a posição que ocupe na instituição e a sua relação com o objeto. 

Charlot amplia a proposta quanto à noção de liberdade na TAD, por instituir na sua 

análise epistemológica da RS, as figuras do aprender sob a dimensão epistêmica 

indissociável às dimensões identitária e social. 

Como exposto, as duas noções postulam «dimensões da relação com o 

saber». A RS tem como princípio, as dimensões epistêmica, identitária e social, com 

as quais o sujeito na situação de aprendizagem ou situação de ensino tem relação 

com o mundo, com os outros e consigo mesmo. A TAD postula que todo objeto 

existe se for objeto de conhecimento ou de ensino, o que remete às inter-relações 

entre os três elementos axiomáticos (objeto, pessoa, instituição). O esquema 05 

apresenta uma ilustração sobre esses aspectos. 
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ESQUEMA 05. ARTICULAÇÃO E PROXIMIDADES ENTRE A RS E A TAD. 

 
Dentre o estudo realizado sobre as teorias explicitadas no decorrer deste 

capítulo, a perspectiva charlotiana, para além das abordagens antropológica e 

sociológica, considera de forma explícita outras ferramentas de análise (a 

psicanálise e a psicologia histórico social) para a relação com o saber, qualquer que 

seja a posição do sujeito na instituição – topos de professor e topos de aluno.  

Nessa perspectiva, as relações inter e intrapessoais dão liberdade ao sujeito 

ter uma R(X,O), a partir de práticas educativas que mobilizam o desejo de aprender. 

Aprende-se dentro e fora da escola, portanto, “o ato de ensino-aprendizagem 

depende, igualmente, das estruturas e relações sociais” (CHARLOT, 2013, p. 180). 

A RS com o mundo, com os outros e consigo mesmo permite ao sujeito vivenciar as 

figuras do aprender com a mídia, amigos, família, no contexto escolar (professores e 

colegas), seja na posição de aluno, seja na posição de professor. 

Com esses parâmetros, buscamos analisar a RS do professor de 

Matemática, buscando conhecer algumas singularidades de seu perfil (dados 

pessoais, formação e atuação docente) e da sua relação com os objetos 

geométricos, em especial, o Teorema de Tales. Tais informações serão inicialmente 

apresentadas na abordagem do percurso metodológico da pesquisa.  
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CAPÍTULO II 

 

ABORDAGEM DO PERCURSO METODOLÓGICO: UMA PROPOSTA 

ETNOMETODOLÓGICA 

 

O leitor pode perceber que o quadro teórico desta pesquisa configura-se por 

noções teóricas diferenciadas, embora as ferramentas de análise perpassem por 

perspectivas convergentes que se configuram sob a epistemologia da Relação com 

o Saber quanto à sua prática educativa e o cotidiano da sala de aula, com ênfase no 

professor de Matemática; bem como, sob a epistemologia da Teoria Antropológica 

do Didático com foco nas praxeologias do ensinar objetos matemáticos, em 

particular, o Teorema de Tales em turmas de 9° ano do Ensino Fundamental. 

A Antropologia e a Sociologia da Educação são duas perspectivas que se 

destacam quanto à análise dessas noções, por oferecerem condições para estudar e 

discutir problemáticas educacionais, com foco nas atividades humanas e, de modo 

mais particular, nas atividades matemáticas associadas às práticas socioculturais. 

Nessas considerações, a opção metodológica articulada ao referencial 

teórico tem em sua essência o uso de uma abordagem consensual ao embasamento 

teórico da pesquisa. Nossa opção remete a uma abordagem com tradição da 

pesquisa etnográfica que visa compreender e preocupar-se com os processos e 

práticas socioculturais que constituem o ser humano no seu cotidiano.  

Trata-se da Etnometodologia (estudo dos etnométodos), pela qual torna-se 

possível descrever e observar um fenômeno social com o propósito de explicá-lo 

qualitativamente, desvelando, por exemplo, o cotidiano escolar ou práticas 

educativas do dia-a-dia da sala de aula. 

O trabalho etnometodológico busca compreender o ethos que permeia a 

ação dos sujeitos pesquisados em relação a sua cultura de trabalho. Há vários 

aspectos que nos favorecem justificar a opção por esse tipo de abordagem 

metodológica. Primeiro, por ser um estudo que visa identificar subsídios constitutivos 

do universo explicativo, ao desejar mapear e compreender o que o professor de 

Matemática faz para ensinar Teorema de Tales. Segundo, porque esse estudo 

possibilita identificar os conhecimentos dos professores; a forma como os 

professores interagem entre os colegas da própria formação. Também, podemos 
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acompanhar os professores em diversas situações do seu cotidiano na sala de aula, 

o que permite subsidiar as entrevistas de explicitação. Dentre outros aspectos, há 

intenção de fazer emergir justificativas e razões que norteiam a ação profissional do 

professor. 

Noutras palavras, é buscar compreender o ethos em relação à cultura 

docente; à racionalidade do professor e ao seu universo cultural. É buscar 

compreender o modus operandi do professor, mais especificamente, do professor de 

Matemática ao ensinar o Teorema de Tales em turmas de 9º ano do Ensino 

Fundamental da rede estadual da capital sergipana. 

Desta forma, torna-se possível evidenciar sentidos e significados que os 

próprios sujeitos pesquisados atribuem às suas práticas e ao questionar sobre o que 

pensam, sentem, analisam e julgam. Razão pela qual, esta investigação tem cunho 

descritivo e explicativo, a partir de relatos, observação, registros (escritos no quadro, 

nos cadernos de alunos, em imagens e vídeos), análise de documentos e de livros 

didáticos de Matemática do 9º ano do Ensino Fundamental. 

Segundo André (2005), quando identificados os elementos-chave e os 

contornos aproximados do estudo, torna-se fundamental realizar a coleta de dados 

com diferentes fontes, instrumentos mais ou menos estruturados em momentos 

distintos e em diversificadas situações. Desse pressuposto, os procedimentos 

metodológicos desta pesquisa foram realizados em três fases com aplicação de 

diferentes técnicas e instrumentos que abrangem os dois tipos de abordagem 

metodológica – quantitativa e qualitativa. 

Inicialmente, a perspectiva do projeto de pesquisa seria para abranger as 

duas redes de ensino (estadual e municipal), visando ter professores de Matemática 

de ambas as esferas públicas. Então, buscamos ter acesso às secretarias de 

educação (municipal e estadual) para levantamento do universo e população de 

pesquisa, como também para o levantamento dos livros didáticos de Matemática 

mais adotados em ambas as redes de ensino. A solicitação de informações ocorreu 

via Ofícios27: Ofício Nº 001/DINTER, 24/04/2012 à SEED/SE (Apêndice A); Ofício N° 

002/DINTER, 24/04/2012 à SEMED/PMA (Apêndice B) e Ofício N° 005/DINTER, 

20/06/12 à SEED/SE (Apêndice C), com o objetivo de identificar características dos 

                                                           
27

 Nesse projeto inicial, o levantamento de dados buscava abranger dois projetos de doutorado. Este 
com foco no ensino da Geometria e outro com ênfase em tópicos referentes ao ensino de Estatística 
nos aos finais do Ensino Fundamental e Médio, conforme especificação nos apêndices (A, B, C). 
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sujeitos de pesquisa tais como: tempo de magistério, formação (graduação, pós-

graduação), lotação nas escolas públicas municipais e estaduais em Aracaju/SE, 

entre outras. 

No acesso às informações, constatamos que a rede municipal de ensino, 

mesmo nos dando muito apoio e mostrando disponibilidade em fornecer as 

informações, à época, a SEMED/PMA não dispunha de um sistema informatizado 

em relação aos dados de seus funcionários e corpo docente. De certa forma, houve 

empenho da equipe dos Recursos Humanos para recadastramento exclusivo dos 

professores de Matemática, mas sem sucesso. Motivo este, que nos remeteu abortar 

a ideia de ter essa rede de ensino como parte do universo desta pesquisa. 

Assim, optamos em contar apenas com a rede estadual contemplando vários 

fatores. Primeiramente, pela sua amplitude, cujo universo de professores também 

contempla aqueles que ensinam Matemática nas duas redes públicas de ensino 

(estadual e municipal). Depois, por ter dados informatizados, os quais foram 

fornecidos em tempo hábil e, também, por nos permitir livre acesso na secretaria e 

nas unidades escolares durante a coleta de dados. 

Dentro do levantamento realizado, vimos que, em 2012, a rede estadual 

contava com 215 professores de Matemática ensinando nas escolas de Ensino 

Fundamental e Médio. Inicialmente, constituímos uma amostra intencional 

selecionando as unidades de ensino com lotação de três ou mais professores de 

Matemática, resultando em 181 professores, com os quais buscamos aplicar um 

questionário para obter informações quanto aos dados pessoais, à formação e sobre 

aspectos inerentes ao ensino de Estatística e Geometria (já explicitado em nota), 

devido o trabalho inicialmente realizado pelos dois projetos de pesquisa. O acesso 

às unidades escolares foi autorizado a partir da solicitação de permissão via Ofício 

N.º 006/DINTER, 30/01/13 à SEED/SE (Apêndice D). 

Convém ressaltar que, nesse ano 2012, houve um prolongado período de 

greve de professores por todo o Estado, atingindo as três esferas públicas de ensino 

(municipal, estadual e federal). Em cada universo, os períodos foram bem 

diferenciados, sendo mais prolongados para uma ou outra rede de ensino. Nesse 

período grevista, aproveitamos para fazer levantamento do número desses 

professores de ambas as redes, com o intuito de obtermos informações mais 

precisas, quanto aos dados pessoais e institucionais. 
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Por essa razão, só iniciamos a aplicação dos questionários em 2013, 

considerando os ajustes no calendário escolar das respectivas escolas 

selecionadas. No contato com os diretores e professores de Matemática dessas 

escolas, foram esclarecidos os objetivos de ambas as pesquisas, sendo entregue a 

cada professor, que se dispunha a responder o questionário, uma Carta de 

Apresentação das Pesquisas (Apêndice E), o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido - TCLE (Apêndice F), sendo assinado em duas vias (uma via respectiva 

ao professor participante e outra para a pesquisadora) e o Questionário de Perfil 

(Apêndice G). 

A aplicação dos questionários demandou certo tempo face os horários para 

encontrar professores em aula e disponíveis a responder o questionário. Em 

sequência, passamos ao principal foco do estudo – a observação de aulas de 

Matemática, durante a abordagem do Teorema de Tales em turmas do 9° ano do 

Ensino Fundamental – constituindo-se em um estudo de caso. 

Por que um estudo de caso? 

Na acepção de Ventura (2007), não é tarefa fácil caracterizar o estudo de 

caso como modalidade de pesquisa, posto suas variadas abordagens e aplicações, 

seja para pesquisa qualitativa ou de abordagem quantitativa. Contudo, a vasta 

aplicação em diversas áreas do conhecimento tem ressaltado sua importância de 

âmbito investigativo, sobretudo, em pesquisas educacionais, muito embora tenha 

surgido na área da saúde, em pesquisas do campo da Medicina e da Psicologia. 

Para Sarmento (2003), o estudo de caso como modalidade de pesquisa 

associa-se aos estudos organizacionais da escola, podendo ser definido como o 

exame de um fenômeno específico que favorece o desenvolvimento de diferentes 

vias teóricas e metodológicas. Apoiando-se em Merriam (1988) e Yin (1994), esse 

autor ainda acrescenta que o estudo de caso pode ser uma investigação empírica 

sobre um fenômeno particular, tal como um programa, um acontecimento, uma 

pessoa, uma instituição ou mesmo um grupo social. Ou seja, é uma modalidade de 

pesquisa empírica que compreende um método abrangente, sob uma lógica de 

planejamento, coleta e análise de dados (YIN, 2001). 

Dito de outra forma, o que especifica a natureza do estudo de caso é a 

singularidade do objeto de estudo, em sua incidência. Podemos considerá-lo como 

uma estratégia de pesquisa em que se estuda um caso bem delimitado, simples e 
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específico. Mesmo sendo semelhante a outros, distingue-se em sua natureza pela 

particularidade e complexidade de importantes características do objeto de estudo.  

Assim, entende-se que o enfoque metodológico delineia o interesse por 

estudo em casos individuais (foco em uma unidade) ou múltiplos (foco coletivo), de 

modo que em ambas as situações, o estudo de caso esteja bem delimitado e 

contextualizado para poder realizar um detalhamento circunstancial das informações 

obtidas na coleta de dados. 

Na perspectiva da etnomedotologia, privilegiam-se as ações interativas de 

fatos sociais, o que permite ao pesquisador compreender os atores em suas 

atividades cotidianas. O estudo de caso é bem aplicado para esse enfoque, 

assumindo um formato metodológico interpretativo e crítico de natureza sociocultural 

(WOODS, 1987; 1999). Ou seja, o trabalho metodológico nessa vertente implica ao 

pesquisador realizar um estudo de caso, com maior permanência prolongada no 

contexto do universo de estudo (em nosso caso, as unidades selecionadas para a 

pesquisa) e, com isso, se interessar pelos pormenores que constituem o cotidiano 

desse contexto, atentando-se também, para os comportamentos e atitudes dos 

sujeitos pesquisados.  

Com efeito, o tempo é fator preponderante para essa modalidade de 

pesquisa. As pesquisas educacionais confirmam que as escolas possuem um tempo 

institucional com variadas especificidades (SARMENTO, 2003; CHEVALLARD, 

2011; CHARLOT, 2013). Constatamos tais especificidades durante todo o processo 

desta pesquisa, desde o início do levantamento de dados, com a aplicação do 

questionário de perfil e, sobretudo, no procedimento das observações do cotidiano 

de cada unidade escolar selecionada para a pesquisa. 

Portanto, esse é um trabalho em que o pesquisador também estrutura um 

relato descritivo com aspectos significativos sobre os fenômenos observados 

conforme o enquadramento teórico escolhido para o estudo. E, dentre os mais 

variados aspectos, o estudo de caso também permite uma coleta de dados com o 

cruzamento de informações. O que nos permitiu confortavelmente escolher esta 

modalidade para consecução dos objetivos da pesquisa. Segundo Woods (1987), no 

ato metodológico quando se busca esclarecer um acontecimento ou uma 

interpretação, a partir de três ou mais fontes ou três métodos distintos, há uma força 

nessa operacionalização.  
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O modo de investigação relaciona-se com os métodos utilizados para 
recolha, análise e tratamento da informação. Esses métodos, em 
correspondência com as três tarefas centrais da investigação etnográfica 
[...] são a observação participante das práticas quotidianas nas escolas, as 
entrevistas aos alunos, aos(às) professores(as) e outros membros das 
comunidades educativas, e a análise de conteúdo do conjunto de 
documentos produzidos pela escola (SARMENTO, 2003, p. 156, itálicos do 
autor).  

 

Nesse sentido, nosso encaminhamento metodológico em relação ao estudo 

principal, se constituiu de três técnicas, além do questionário já mencionado. 

Trabalhamos com a observação das aulas; com entrevistas semiestruturadas e 

explicitadas com cada um dos professores, conforme as observações das aulas; e 

com a análise documental quanto ao livro didático de Matemática adotado na rede 

estadual e ao Referencial Curricular da Rede Estadual de Ensino. 

O que justifica, nesta pesquisa, desenvolver uma análise com cruzamento 

de dados, remete não somente à importância atribuída aos instrumentos e técnicas 

escolhidos e utilizados, mas pelos resultados que se pode obter na triangulação. Por 

exemplo, o questionário, pela natureza impessoal que o constitui, contribui para os 

sujeitos de pesquisa compreender que as questões são uniformizadas para todos os 

participantes, o que também favorece compilar e comparar as respostas, 

concentrando-as também de forma quantitativa por tabelas, quadros ou gráficos no 

processo de análise. A sua vantagem também reside na possibilidade de ser 

aplicado simultaneamente a um grande número de pessoas (LAVILLE; DIONNE, 

1999). 

Nesta pesquisa, o questionário de perfil dos professores de Matemática 

(Apêndice G) foi constituído de perguntas abertas e fechadas diluídas em duas 

partes. A Parte 1 é composta de questões fechadas com o intuito de descrever e 

resumir as informações fornecidas pelos professores, quanto ao gênero, idade, 

tempo de ensino e qualificação da formação docente. A Parte 2 envolveu 

problemáticas sobre o ensino de Matemática, quanto ao foco do ensino de 

Geometria.  

Buscamos saber de âmbito geral, a partir do questionário de perfil, questões 

sobre o trabalho pedagógico dos professores em relação aos conteúdos 

geométricos, mais especificamente ao Teorema de Tales, voltando-se ao 

planejamento de suas aulas, às abordagens de ensino que mais utilizam e à 

apreciação dos alunos em gostar ou não, do referido teorema. 
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A entrevista, por sua vez, tem mais amplitude que o questionário. As 

questões, mesmo que sigam um roteiro prévio, pode ser flexível durante a aplicação, 

conforme as respostas que forem sendo dadas. Existem vários tipos e modalidade. 

Os tipos classificam-se como estruturadas, semiestruturadas e não-estruturadas. As 

semiestruturadas seguem os critérios das estruturadas, mas com certa flexibilidade, 

apresentando perguntas abertas e fechadas a partir de um roteiro com questões 

predefinidas no intuito do entrevistado estender-se em suas respostas 

(SZYMANSKI, 2010). 

Dentre as modalidades, temos destaque para a entrevista focalizada, cujo 

propósito é o entrevistador ter um roteiro de tópicos relativos ao problema que se vai 

estudar. As perguntas buscam esclarecimentos ao sondar razões e motivos sobre o 

problema em estudo, não havendo, portanto, uma estrutura formal. Há também, o 

tipo informal utilizado em estudos exploratórios por fornecer pistas para o 

encaminhamento da pesquisa. 

Dentre esses tipos e modalidades, encontramos também a entrevista 

explicitada com as características da semiestruturada, cuja vantagem principal é a 

facilidade que o entrevistador tem para conduzi-la e aplicá-la. Nesse caso, convém 

que as perguntas sejam breves e incompletas, mas cuidando para manter o foco do 

objeto de estudo. 

Nesse apanhado, o trabalho de pesquisa na perspectiva etnometodológica 

nos proporciona ter acesso a todos esses tipos de entrevista, conforme o foco de 

estudo. Em nosso caso, especificamente, nossa opção por entrevista semi-

estruturada e explicitada, nos possibilitou conduzir as perguntas, conforme a 

abordagem do objeto matemático em estudo, durante as aulas e o seu contexto. 

Todavia, para obter outras informações, não descartamos também de 

explorar dados no campo de pesquisa fazendo uso da entrevista focalizada e 

informal. Saber um pouco mais de cada escola, do universo de alunos e seu perfil, 

com direção e coordenação, se fez necessário lançar mão desses outros tipos e 

modalidades de entrevistas, para obter uma aproximação de nível institucional e 

reconhecimento do campo. 

As entrevistas aconteceram com os professores de Matemática participantes 

do estudo principal, desde o primeiro contato que tivemos com cada um deles, após 

aplicação do questionário. As conversas eram sempre permissivamente gravadas, 

pois no diálogo, emergiam perguntas importantes sobre o trabalho docente. 
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Inicialmente, tentamos trabalhar com um roteiro prévio (Apêndice H), mas 

durante as observações, as perguntas emergiam no decorrer das aulas, sendo 

sistematizadas para serem levantadas ou debatidas, ao término dos horários ou em 

horários disponíveis dos professores pesquisados neste estudo. 

Passamos agora, a descrever uma síntese sobre o processo da coleta de 

dados e os resultados que desvela o universo e sujeitos de pesquisa. Para a 

descrição do universo e sujeitos de pesquisa, nos valemos da abordagem dos 

métodos quantitativos, a partir, principalmente das informações obtidas no 

questionário de perfil, mas também pautando-se nas informações fornecidas pela 

CODIN/SEED/SE. E, para tanto, foram utilizados testes estatísticos tais como o 

Teste F, Teste T, análise de correlação, dentre outros, considerando-se nível de 

significância de 5%, por meio do pacote Rcmd do software R (R, 2010). 

 

2.1 O processo de coleta de dados: uma descrição sobre o 

encaminhamento metodológico da pesquisa 

 

Pela natureza metodológica que esta pesquisa possui – procedimentos 

etnometodológicos – torna-se pertinente citar alguns fatores que interferiram no 

processo de coleta dados, durante a aplicação do questionário.  

Em princípio destaca-se a greve, como já mencionado. Depois, temos a 

questão da disponibilidade de horários dos professores para responderem ao 

questionário, fato relevante à obtenção dos dados. Nos primeiros contatos, 

percebemos que o tempo que levávamos na coleta precisava ser mais bem 

aproveitado, vez que iniciamos aplicando o questionário antes do primeiro horário, 

no início de cada turno. 

Nas primeiras visitas, acatamos algumas sugestões de diretores ou 

coordenadores, tais como: levar questionário em sala e aguardar os professores 

trazerem respondidos, deixar questionário para pegar no dia seguinte; ou aplicar o 

questionário antes do primeiro horário, como procedemos inicialmente. 

Tais tentativas não surtiram efeito satisfatório. Na entrada, antes do início 

das aulas, ao aplicarmos o questionário, os professores demoravam a responder 

porque partilhavam das conversas paralelas entre os demais colegas; ao se 

dirigirem para concluir suas respostas, passavam do horário de sua aula, 

prejudicando o primeiro horário. Havia professores que não estavam presentes no 
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primeiro horário ou na sua chegada dirigiam-se diretamente à sala de aula sem 

passar pela ala administrativa (secretaria ou sala dos professores) e, ainda, aqueles 

que levavam o questionário consigo, dizendo responder enquanto os alunos se 

acomodariam na chegada do primeiro horário. 

Para esses casos, foi de certa forma, contratempo. Ficávamos muito tempo 

esperando a devolutiva dos questionários, chegando a ficar na escola por mais de 

uma hora aguardando o retorno dos professores. Até mesmo, quando íamos a outra 

escola próxima, ao retornarmos, o professor já havia saído da escola, por ter 

concluído seu horário, e nem sequer deixava com alguém ou não avisava sobre 

quando nos daria o retorno do questionário. 

Em outras circunstâncias, também houve professores que esqueciam de nos 

entregar sua devolutiva, só aparecendo na sala dos professores após segundo 

horário; outros trocavam de turma saindo de uma sala para outra, ao término do 

primeiro horário, e passavam por nós sem fazer devolutiva (tínhamos que lembrá-los 

de devolver o questionário); houve professor que esqueceu de responder dizendo 

que entregaria dia seguinte. Também, teve professor que começava a conversar 

conosco durante a aplicação, e passava a se envolver nas queixas e argumentos 

sobre seu trabalho, o que acabava por mudar o foco do questionário, para esse, 

tivemos que lembrá-lo sobre sua aula e sobre nosso tempo para aplicar o 

questionário em outras escolas. Para os questionários que ficaram de ser devolvidos 

no dia seguinte, ficamos sem devolutivas. 

Tudo isso foi levado em conta, nos mobilizando a ter uma nova sistemática 

que dinamizassem mais a aplicação do referido questionário. A intenção foi atingir 

todas as unidades estaduais localizadas em cada um dos bairros de Aracaju/SE. O 

roteiro foi sistematizado de modo que houvesse proximidade entre as localidades 

das escolas selecionadas, facilitando o translado para as referidas aplicações. 

Ressalta-se também, que os horários de aplicação passaram a ser o 

correspondente ao intervalo entre 3° e 4° horários. Uma atitude que muito otimizou a 

aplicação, principalmente, nos turnos matutino e vespertino. Como a maioria das 

escolas apresenta funcionamento dos anos finais do Ensino Fundamental, os 

horários de intervalos entre as aulas (considerado “o recreio”) variavam entre 09h15 

às 09h35; 09h20 às 09h40 e 09h30 às 09h50. Para as escolas de localidade 

próxima, até arriscávamos fazer duas por dia, mas esse procedimento era muito 

raro. 
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No turno vespertino, era impraticável aplicar em duas unidades no mesmo 

dia, os intervalos correspondiam ao mesmo horário 15h30 às 15h50 e a localização 

das escolas não favorecia ao translado em tempo hábil, como foi possível em 

relação ao turno da manhã. Percebemos que boa parte das unidades selecionadas 

não tinha funcionamento à noite e, outras com funcionamento do turno noturno, 

mantinham mesmos professores do dia no atendimento do ensino regular e da 

Educação de Jovens e Adultos. Assim, apesar das limitações, trabalhamos os três 

turnos. 

A amostra resultou em 181 professores selecionados para aplicação do 

questionário, cujo objetivo foi obter informações mais específicas de âmbito pessoal, 

institucional e formativo, além de aspectos inerentes ao ensino de geometria. A 

análise quantitativa dos dados foi sistematizada pelo sistema Rcdmr, com uso de 

testes de frequência e outras ferramentas de análise da estatística descritiva.  

Nos percalços da coleta, dos 181 questionários previstos só obtemos retorno 

de 73, o equivalente apenas a 40,33% dessa amostra e para o total dos professores 

de matemática da DEA, esse número corresponde a 33,95%. Embora seja um índice 

pequeno, considera-se aceitável para uma amostragem. Ressalta-se que no 

trabalho de campo, percebemos certa incompatibilidade com as informações obtidas 

pelo sistema da rede estadual. Não obstante, ressaltamos ser justificável, pelo 

exame que realizamos atentando-se para alguns detalhes. 

O primeiro corresponde ao período letivo ter sido diferente. As informações 

da CODIN/SEED/SE foram obtidas em 2012. Quando aplicamos o questionário em 

2013, algumas escolas, ainda estavam finalizando o ano letivo de 2012 e outras 

iniciando o ano 2013. Por conta do período da greve e reformas no espaço físico de 

várias unidades escolares durante o biênio 2012-2013, o calendário escolar da rede 

estadual foi alterado, sendo bastante divergente nas 88 unidades jurisdicionadas à 

DEA. 

Outro aspecto refere-se à admissão de novos professores com qualificação 

diferente da tabela apresentada anteriormente (Tabela 01) em função do último 

concurso realizado no ano 2011.  
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TABELA 01. NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO DOS PROFESSORES DE MATEMÁTICA PESQUISADOS 

NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO FREQUÊNCIA PERCENTUAL 
PERCENTUAL 
CUMULATIVO 

Graduação (apenas Licenciatura) 21 28,8 28,8 

Pós-Graduação (lato sensu) 44 60,3 89,0 

Mestrado 8 11,0 100,0 

Total 73 100,0 217,8 

FONTE: Dados do questionário aplicado pela autora (2015). 

 

Mais um terceiro fato corresponde a obtermos respostas de duas 

professoras sem formação específica em Matemática, na condição temporária de 

substitutas, complementando suas cargas horárias na respectiva unidade de ensino. 

Ainda, em relação à qualificação, os professores pesquisados apontaram outros 

tipos de pós-graduação em lato sensu (como Psicopedagogia; Gestão Educacional; 

Educação e Comunidade). 

Durante a aplicação do questionário, uma boa parte dos professores 

demonstrou interesse pela pesquisa, sendo receptivos e atenciosos. Alguns 

aproveitavam para fazer comentários de suas respostas, abrindo um leque de novas 

questões pelas suas inquietudes frente aos problemas cotidianos em relação ao 

ensino de Matemática e, sobretudo, da geometria. Outros buscavam justificar as 

respostas, esclarecendo o porquê da sua informação. Também aproveitavam o 

momento para reivindicar sobre a necessidade de haver formação continuada para 

os docentes, especificamente voltada ao ensino de Matemática; bem como, haver 

mais proximidades entre o Departamento de Matemática/UFS e a Escola. 

Em relação às observações em sala de aula e realização das entrevistas aos 

professores de Matemática do estudo principal, os entraves foram em menor 

instância considerando aspectos comentados anteriormente. 

 

2.2 O universo e sujeitos de pesquisa: desvelando um panorama dos 

resultados 

 

Atualmente, a rede pública estadual de Sergipe comporta uma estrutura 

administrativa e pedagógica com dez Diretorias Regionais de Educação (DRE‟S), as 

quais cumprem a função de descentralização da gestão de ensino. São 360 escolas 
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ofertando matrículas nos níveis de Ensino Fundamental e de Ensino Médio por todos 

os 75 municípios sergipanos, cujas modalidades são: ensino regular inclusivo, 

educação de jovens e adultos, ensino profissionalizante e ensino especial. 

A matrícula do ano letivo 2013 abrangeu 171.012 alunos, dos quais 85.343 

cursaram os anos finais do Ensino Fundamental. Para o ano letivo de 2014, a 

matrícula conta com mais de 130 mil alunos, dos quais 41.428 cursaram as séries 

correspondentes aos anos finais do Ensino Fundamental. Em um rápido olhar 

comparativo, percebemos um decréscimo significativo na matrícula de um ano para 

outro, com índice aproximado a 50% de diferença. Fomos então averiguar a 

ocorrência de tal fenômeno para os últimos quatro anos, os quais correspondem a 

uma mesma gestão governamental. 

Dois fatos foram surpreendentes. No primeiro, confirma-se redução da 

matrícula a cada ano, observando-se um total de 32% em decréscimo de 2011 a 

2014. Ao inquirir os dados disponíveis no portal da SEED/SE (Anexo Nº 01) foi 

possível perceber que embora a cada ano exista uma redução na matrícula (6,37%; 

4,94% e 23,92%, respectivamente aos períodos 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014), 

nota-se também que houve mudanças significativas na gestão governamental por 

não mais existirem os cursos Normal e Profissionalizante, como apresentados nos 

anos anteriores. 

Pelos dados obtidos, a rede estadual de ensino conta atualmente com duas 

modalidades: Ensino Regular e Educação de Jovens e Adultos. Os alunos da 

Educação Especial, anteriormente computados como modalidade específica, 

também passaram a incorporar as duas modalidades supracitadas. Não podemos 

afirmar o mesmo em relação aos programas sobre correção de fluxo escolar 

(Programas Acelera e Se Liga) que não estão contabilizados no ano 2014. 

O segundo fato, mais curioso ainda, refere-se aos dados que periodicamente 

sofrem modificações no Portal. Após percebermos essas alterações, passamos a 

verificar mais cautelosamente quais dados são alterados a cada semana. Como 

resultado, podemos entender que o fato do indicativo para apresentação dos dados 

anunciar que são dados parciais, nossa hipótese é que isso dá liberdade de fazer 

possíveis mudanças, conforme a demanda. Contudo, os anos anteriores não podem 

sofrer alterações por já haver término desse período. Ver Anexos 01 e 02. 

A seguir, a Tabela 02 apresenta uma síntese das matrículas referentes aos 

anos 2013 e 2014. 
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TABELA 02. AS DIRETORIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO - SEED/SE 

DRE'S 
MUNICÍPIO 

Nº DE 
MUNICÍPIOS Nº DE MATRÍCULA MATRÍCULA 

SEDE DA JURISDIÇÃO ESCOLAS ANO 2013 ANO 2014 

1 Estância 9 21 11.979 12.068 

2 Lagarto 7 51 21.791 20.331 

3 Itabaiana 14 43 18.101 17.490 

4 Japaratuba 8 13 8.217 7.512 

5 N. Sra. das Dores 5 6 4.091 4.026 

6 Propriá 14 43 12.726 11.328 

7 Gararu 4 15 4.212 4.087 

8 Grande Aracaju 8 63 32.112 26.002 

9 N. Sra. da Glória 5 15 8.280 7.518 

DEA Aracaju 1 88 49.081 36.810 

TOTAL GERAL 75 358 170.590 147.172 

FONTE: dados do portal da SEED/SE por DRE (novembro/2014)
28

. 
 

 

A Diretoria de Educação de Aracaju (DEA) é uma entre as 10 DRE‟S com 88 

unidades de ensino, distribuídas em 29 bairros da capital sergipana. Ela concentra o 

maior número de escolas em todo o Estado, tanto em nível da própria rede (demais 

DRE‟s), como da rede municipal (SEMED/PMA) que possui 74 unidades escolares, 

sendo entre elas, 40 escolas do Ensino Fundamental. 

Dentre as unidades de ensino jurisdicionadas à DEA, 62 escolas 

correspondem à oferta dos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, nas 

quais existem 215 professores lecionando Matemática, segundo dados da 

Coordenadoria de Informática da Secretaria de Estado da Educação de Sergipe – 

CODIN/SEED/SE (SERGIPE, 2012). 

As características desses professores apresentaram-se bem diferenciadas. 

Com o levantamento realizado, a partir das informações da CODIN/SEED/SE, 

obtemos dados sobre a qualificação, lotação, data de admissão que nos permitiu ver 

o tempo de serviço, situação funcional em relação ao vínculo empregatício e às 

séries em que lecionavam no ano letivo 2012. 

                                                           
28

 Há diferença entre o somatório dos dados (147.172) o número de matrícula total encontrado no site 
da CODIN/SEED/SE (147.189). Todos os dados são apresentados como total parcial de alunos, 
havendo alterações a cada consulta realizada em períodos distintos pelo site. As informações foram 
extraídas do Portal da SEED/SE pelo site: http://www.seed.se.gov.br/redeestadual/escolas-rede.asp. 
em 05.11.14. 

http://www.seed.se.gov.br/redeestadual/escolas-rede.asp
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A qualificação desses professores concentrava-se, em sua maioria, no nível 

de graduação (Licenciatura Curta em Matemática – LCM, Licenciatura Plena em 

Matemática – LPM e Bacharelado em Matemática – BM) e pós-graduação (Lato 

sensu com Especialização em Metodologia do Ensino de Matemática – EMEM). 

Quanto à unidade escolar de lotação, na sua maioria, os professores cumprem sua 

carga horária em uma só unidade, inclusive aqueles que têm dois vínculos. 

Entretanto, existem 07 professores (ambos os sexos) que possuem dois vínculos na 

condição de efetivos trabalhando em escolas distintas, cada unidade com um dos 

vínculos. 

O vínculo funcional corresponde ao quadro de efetivos ou contratos 

temporários. Não obstante, é importante destacar que dois professores, à época da 

pesquisa, estavam na condição de cedido e requisitado para órgãos externos da 

esfera educacional, embora com registro de lotação na unidade estadual, o que lhes 

garante a vaga no retorno ao órgão de origem, no momento em que desejarem ou 

forem devolvidos pelos órgãos requerentes. 

Em relação ao tempo de serviço, há uma variação do período de admissão 

desde 1976 (apenas na condição de efetivo) a 2012 (contrato temporário).  Outro 

aspecto, é que o maior número de professores corresponde ao sexo masculino, por 

ser uma característica peculiar a essa disciplina, desde a formação inicial. 

 

TABELA 03. NÍVEIS DE QUALIFICAÇÃO E VÍNCULO FUNCIONAL DOS PROFESSORES DE 
MATEMÁTICA – DEA

29
 

SEXO 
QUALIFICAÇÃO VÍNCULO FUNCIONAL 

LCM LPM BM EMEM TOTAL VEU VED VCT SR SCE TOTAL 

Feminino 2 96 2 3 103 88 7 7 0 1 103 

Masculino 2 107 1 2 112 98 7 6 1 0 112 

Total Geral 4 204 3 4 215 186 14 13 1 1 215 

FONTE: CODIN/SEED/SE (SERGIPE, 2012) 

 
Convêm informar que nesses dados dois professores são computados duas 

vezes, por terem dois vínculos efetivos apresentando em cada um deles qualificação 

diferenciada. Um professor e uma professora se enquadram nessas condições. 

                                                           
29

 LEGENDA: LCM – licenciatura curta em matemática; LPM – licenciatura plena em matemática; BM 
– bacharelado em matemática; EMEM – especialização em metodologia da matemática; VEU – 
vínculo efetivo único; VED – vínculo efetivo duplo; VCT – vínculo por contrato temporário; SR – 
servidor requisitado;  SCE – servidor com cessão externa. 
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Além de terem a licenciatura plena, apresentam qualificação de especialização e 

bacharelado. 

Esses aspectos mostram uma visão geral. Para a pesquisa, procuramos 

estabelecer uma amostra não probabilística intencional, selecionando as unidades 

de ensino que possuem três ou mais professores, a fim de viabilizar a execução da 

pesquisa, uma vez que os dados anteriores seriam confirmados diretamente com os 

sujeitos em seu ambiente de trabalho. Ou seja, na escola, além de ter a 

oportunidade de obter novos dados. 

Assim, dentre os resultados obtidos pelo questionário, podemos informar 

que cerca de 40% dos professores de Matemática da rede estadual lotados na DEA 

trabalhavam no ano 2013, mais especificamente, com turmas dos anos finais do 

ensino fundamental. Esses professores possuem as seguintes características: 

 

Dados pessoais 

 

Pelo já exposto, a maioria dos sujeitos é do sexo masculino (Gráfico 01). A 

faixa etária, em âmbito geral, tem mesma equivalência para os homens e mulheres. 

Mas, acentuando-se que os homens, por ser um número maior, também destacam-

se em serem mais velhos, havendo aqueles que já passam de 60 anos. Em média, é 

uma população que vive na faixa etária entre 31 a 50 anos, conforme pode ser 

observado na tabela 04. 

 

TABELA 04.  FAIXA ETÁRIA DOS PROFESSORES DE MATEMÁTICA PESQUISADOS 

SEXO 

FAIXA ETÁRIA 

TOTAL 
21 - 30 
anos 

1 - 40 
anos 

1 - 50 
anos 

1 - 60 
anos 

+ de 60 
anos 

Feminino 5 10 3 2 - 30 

Masculino 4 0 4 9 6 43 

TOTAL GERAL 9 20 7 1 6 73 

FONTE: Dados do questionário aplicado pela autora (2015) 

 
Os gráficos, a seguir, ilustram os dados da tabela 04, dando maior 

visibilidade aos resultados da pesquisa, em relação ao sexo e faixa etária. 
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GRÁFICO 01. IDENTIFICAÇÃO DOS PROFESSORES DE MATEMÁTICA EM RELAÇÃO AO SEXO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FONTE: A autora (2015). 
 

 
 
GRÁFICO 02. FAIXA ETÁRIA DOS PROFESSORES DE MATEMÁTICA EM RELAÇÃO AO SEXO 

 
FONTE: A autora (2015). 

 

Quanto ao tempo em que os professores de Matemática lecionam essa 

disciplina 

 

Uma das perguntas do questionário buscou saber o tempo de magistério na 

disciplina de Matemática que esses professores ensinam, independentemente do 

tempo de serviço na rede estadual. 
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TABELA 05. TEMPO DE DOCÊNCIA LECIONANDO MATEMÁTICA 

 

FONTE: A autora (2015). 

 

A Tabela 05 evidencia dados interessantes em relação aos homens e 

mulheres que ensinam Matemática. Encontramos uma moda amostral para as 

mulheres em dois intervalos de tempo muito próximos, variando entre 06 a 10 anos 

e 11 a 15 anos. É o tempo que as professoras apresentam no exercício da docência. 

Os homens apresentam outra amostragem com dois intervalos de tempo 

bem distantes. No primeiro intervalo correspondendo ao período de 11 a 15 anos, 

temos uma frequência de 25,6% do total do sexo masculino e, o segundo equivale 

aproximadamente a 23,3%, cujos professores aparecem com mais de 25 anos em 

sua docência (intervalo de 26 a 30 anos). De modo geral, podemos dizer que o 

tempo de docência corresponde ao intervalo de 11 a 15 anos, para 26% do total dos 

sujeitos pesquisados. 

 

O tempo de serviço e os níveis de qualificação concluídos 

 

Buscamos fazer um cruzamento entre o tempo de serviço e qualificação 

desses professores, visto termos encontrado níveis de formação (pós-graduação em 

sctrito sensu) não anunciados pelo sistema da CODIN/SEED/SE.  
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GRÁFICO 03. NÍVEIS DE QUALIFICAÇÃO DOS PROFESSORES DE MATEMÁTICA EM RELAÇÃO 
AO TEMPO DE DOCÊNCIA EM MATEMÁTICA POR SEXO 

 
FONTE: A autora (2015). 

 

O gráfico Boxplot (Gráfico 03) apresenta um resumo do cruzamento entre a 

qualificação dos professores pesquisados e o tempo em que lecionam Matemática. 

Ele nos dá uma clareza de que esses professores preocupam-se com sua 

qualificação, independentemente do tempo de serviço. Nota-se, portanto, que as 

medianas aproximam-se ao tempo de serviço, com variância entre 15 a 17 anos 

(mais precisamente), considerado o desvio padrão (SD = 10,12) respectivamente 

para o nível de apenas serem graduados em Matemática (licenciatura ou 

bacharelado); para os que são especialistas (SD = 8,51) e, em nível de mestrado, 

(SD = 9,08). 

Nesse gráfico, podemos observar que o tempo de serviço, em período 

mínimo e máximo no exercício da docência, tem uma variância bem acentuada em 

cada nível de qualificação. Seja no valor mínimo em relação ao tempo, seja no valor 

máximo, vamos encontrar outiliers30 apresentando singularidades no perfil desses 

sujeitos que ensinam Matemática nas unidades escolares da DEA. A Tabela 06 

ilustra bem os valores descritivos, confirmando a importância dada por parte dos 

                                                           
30

 Leia-se „outiliers‟ como valores discrepantes, geralmente representados em gráficos, como Boxplot, 
o qual representa um conjunto de cinco valores que revela uma boa visualização de características 
como tendência central, variabilidade, assimetria e outliers (GUIMARÂES, 2008). 
 

GRADUADOS ESPECIALISTAS MESTRES 
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professores de Matemática quanto à busca pela melhoria de sua qualificação. Eles 

estão em ascendência aos níveis de pós-graduação, embora se perceba que o nível 

em lato sensu tem maior concentração para o total da população pesquisada 

(60,3%, conforme exposto na Tabela 01). 

 

TABELA 06. TEMPO DE DOCÊNCIA DOS PROFESSORES DE MATEMÁTICA PESQUISADOS EM 
RELAÇÃO AO NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO 

MEDIDAS DESCRITIVAS 

TEMPO DE DOCÊNCIA LECIONANDO MATEMÁTICA 

GRADUADOS ESPECIALISTAS MESTRES 

Média 17,3 anos 18,84 anos 18,25 anos 

Mediana 17 anos 16 anos 15,5 anos 

Desvio padrão (SD) 10,12 8,5 anos 9,08 

Tempo mínimo 1 ano 6 anos 8 anos 

Tempo máximo 32 anos 36 anos 30 anos 

FONTE: A autora (2015). 

 

Embora, como vimos no gráfico Boxplot que as medianas, quanto ao nível 

de qualificação em função do tempo em que os professores lecionam Matemática, 

se aproximam, na Tabela 06, os dados evidenciam que professores menos 

experientes aparecem com nível de qualificação superior aos mais experientes. Ao 

atentarmos para os pontos mínimos e pontos máximos, a variância para os 

especialistas e para os mestres é inferior à variância que aparece nos dados em 

relação aos professores apenas graduados. 

Esse fato confirma-se na pesquisa de Souza (2009), ao destacar que há 

uma prática institucional da SEED/SE em relação aos investimentos na formação 

docente, no sentido de estabelecer certos critérios para atender a maior demanda 

possível de professores nos cursos de formação que oferece, conforme recursos 

conveniados no financiamento para as formações. Entre esses critérios, observam-

se o tempo de serviço e o vínculo funcional dos servidores. Quanto maior o tempo 

de serviço, menor possibilidade de ser privilegiado em relação ao número de vagas 

para a formação e, sendo professor com vínculo de contrato temporário, menos 

chance de participar das formações oferecidas pelo sistema de ensino, esse 

professor terá. 
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Como exemplo, no ano 2006, foi oferecido, pelo Serviço de Ensino 
Médio/Departamento de Educação da Secretaria de Estado da Educação, 
um curso de especialização (na área das Ciências da Natureza, Matemática 
e suas Tecnologias), no qual foram selecionados professores efetivos com 
tempo de serviço inferior a 20 (vinte) anos. Na época, os professores de 
Matemática do Centro de Excelência Atheneu Sergipense já ultrapassavam 
o requisito, deixando de serem contemplados (SOUZA, 2009, p. 76). 

 

Trata-se de uma prática excludente, na acepção de que investindo em 

professores com menos experiência, esses passarão a exercer suas funções 

pedagógicas com qualidade por mais tempo no sistema educacional. Mas, e aqueles 

que já dedicaram boa parte do seu tempo (ou toda uma vida de trabalho – 25 a mais 

de 30 anos)? Qual o desempenho desses professores na rede estadual? Já foram 

qualificados e exercem o trabalho de forma satisfatória e não precisam ser 

atualizados ou privilegiados em novos investimentos da rede? São paradoxos que 

acontecem, e percebemos professores queixosos sobre essa questão, quando 

aplicamos o questionário desta pesquisa. 

Uma das razões que modifica o quadro desses professores em relação ao 

nível de qualificação é a busca solitária de conquistarem crescimento profissional 

com os próprios investimentos, incluindo aqueles que têm êxito nas seleções de 

pós-graduação (lato sensu e stricto sensu) promovidas pela Universidade Federal de 

Sergipe. 

Atualmente, a UFS oportuniza vários cursos de pós-graduação à 

comunidade em geral, em diferentes áreas do conhecimento. Em nível de mestrado, 

por exemplo, que atenda especificamente a demanda dos professores de 

Matemática no Estado, existem três programas para esse nível, sendo um deles 

também com oferta em nível de doutorado: o NPGED/UFS, de âmbito mais geral, 

com cursos de mestrado e doutorado em Educação; o NPGECIMA/UFS atendimento 

plurisdisciplinar, cujas áreas de conhecimento contemplam as Ciências Naturais 

(Biologia, Química, Física) e a Matemática. Há também, o PROFMAT, um curso em 

nível de Mestrado Profissional em Matemática para professores da educação básica 

de rede pública (âmbito de rede nacional). Na UFS é promovido pelo Departamento 

de Matemática em parceria com o Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada 

(IMPA). Os professores que constituem o público-alvo do referido curso, ao se 

inscreverem, são submetidos a um exame de seleção. 
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Em relação às redes de ensino que os professores pesquisados 

trabalham 

 

É importante buscar saber em quais redes de ensino existentes em 

Aracaju/SE esses professores trabalham, além da rede estadual (redes públicas – 

federal e municipal, privada, militar, filantrópica), com o propósito de ter elementos 

constituintes de um panorama que caracterize aspectos do perfil dos professores da 

rede estadual lotados na DEA. 

Nas respostas, encontramos professores atuando apenas em dois tipos de 

redes (municipal e privada). Em referência à rede municipal, não retrata apenas o 

sistema de ensino da SEMED/PMA, mas também de outros municípios sergipanos. 

A tabela 07 e o gráfico 04 apresentam uma visão geral desses dados em relação à 

rede em que ensinam Matemática. 

 

TABELA 07. ATUAÇÃO DOS PROFESSORES DE MATEMÁTICA 
PESQUISADOS NAS REDES DE ENSINO EXISTENTES EM ARACAJU/SE 

REDES DE ENSINO NA 
CAPITAL SERGIPANA 

PROFESSORES DE MATEMÁTICA 
PESQUISADOS 

FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

Instituições filantrópicas 0 0% 

Escola militar 0 0% 

Rede federal 0 0% 

Rede privada 11 15,1% 

Rede municipal 26 35,6% 

Rede estadual 73 100% 

FONTE: A autora (2015). 

 

A capital sergipana conta com variadas redes de ensino, as quais atendem 

alunos de Ensino Fundamental e de Ensino Médio, havendo, portanto, professores 

de Matemática. Dentro do levantamento realizado nesta pesquisa, os professores 

que responderam ao questionário são efetivos da rede estadual e parte deles atuam 

em outras duas redes – a rede municipal (em maior quantidade, correspondendo a 

35,6%) e a rede privada (com 15,1% dos professores pesquisados). 
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GRÁFICO 04. REDES DE ENSINO EM QUE OS PROFESSORES PESQUISADOS ENSINAM 
MATEMÁTICA 

 
FONTE: A autora (2015). 

 

Neste gráfico, é possível perceber que cerca de 50% dos professores 

pesquisados encontrando-se trabalhando exclusivamente na rede estadual. 

Aproximadamente, a outra metade dos pesquisados conciliam sua jornada de 

trabalho com atuação em outras duas redes, como já mencionado. 

 

Quanto ao turno de trabalho na rede estadual? 

 

Pelo constatado durante as visitas às unidades escolares para aplicação do 

questionário, mais de 50% dos professores atuam pela manhã nessa rede de 

ensino. Acentuar esses dados, torna-se relevante ao panorama que estamos 

traçando. 

 

49% 
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GRÁFICO 05. TURNOS DE ATUAÇÃO NA REDE ESTADUAL 

 
FONTE: A autora (2015). 

 
Os dados apresentados no Gráfico 05 foram computados a partir dos 

resultados obtidos pelos questionários, o que justifica haver professores sem 

informar o turno de trabalho. Todavia, como fomos aplicar in locus, cada 

questionário, após ter sido respondido e entregue, foi codificado como controle de 

qual escola e qual turno os dados já haviam sido coletados. Constatamos quatro 

professores (um do turno da manhã e três da tarde) sem apresentarem a devida 

informação. Outro aspecto, em relação ao turno de trabalho, refere-se ao baixo 

índice de matrícula da rede estadual nos turnos vespertino e noturno, sobretudo, 

esse terceiro turno. 

 

Em relação às séries em que atuaram no ano 2013 

 

A partir dos dados levantados pelo questionário aplicado, vimos que os 

professores de Matemática atendem de forma diversificada todas as séries, para as 

quais eles estão habilitados para o ensino da Educação Básica. Todavia, os dados 

revelam aspectos interessantes quanto aos gêneros (Tabela 08).  

TABELA 08. SÉRIES EM QUE OS PROFESSORES DE MATEMÁTICA 
LECIONAM NA REDE ESTADUAL 

SEXO 

SÉRIES EM QUE OS PROFESSORES LECIONAM 
MATEMÁTICA 

6° ano do 
E.F. 

7° ano do 
E.F. 

8° ano do 
E.F. 

9° ano do 
E.F. 

Ensino 
Médio 

Feminino 18 19 20 20 15 

Masculino 17 18 18 27 28 

FONTE: A autora (2015). 

53% 
36% 

8% 

3% 

Manhã

Tarde

Noite

Sem infor.
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Em números absolutos, verificamos as mulheres com mais turmas nas 

séries do Ensino Fundamental, embora haja uma distribuição dessas professoras 

em ordem crescente para as turmas nas séries mais avançadas. O menor número 

de professores corresponde às turmas do Ensino Médio. Por sua vez, os homens, 

evidentemente, estão lotados nas turmas com séries mais avançadas, 

principalmente, nas turmas de 9° ano do Ensino Fundamental e todo o Ensino Médio 

(Gráfico 06). 

 

GRÁFICO 06. SÉRIES EM QUE OS PROFESSORES DE MATEMÁTICA LECIONAM NA REDE 
ESTADUAL 

 
FONTE: A autora (2015) 

 

Assim, em um panorama geral, os professores pesquisados caracterizam-se 

como uma população em que existe 60% representando o sexo masculino e 

formação com nível de especialização. É uma população jovem, concentrando faixa 

etária em dois grupos: faixa etária entre 31 a 40 anos e 41 a 50 anos. Embora 

existam professores, ainda trabalhando na rede com mais de 60 anos de idade, 

como também, com mais de 30 anos de magistério lecionando Matemática. 

O tempo em que lecionam Matemática, para essa população é uma média 

de 15 a 17 anos, ao considerarmos a classificação dos níveis de qualificação 

profissional. Há um número pequeno de professores atuando em outra rede de 

ensino (municipal ou privada), além da rede estadual. A maioria trabalha na rede 
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estadual no turno da manhã, visto a oferta de matrícula para os anos finais do 

Ensino Fundamental – foco desta pesquisa – ser nesse turno.  

Dentro dos objetivos da pesquisa, após esse panorama e manifestado o 

interesse de professores de Matemática para participar do estudo principal desta 

pesquisa, passamos ao próximo item, para descrever sobre as unidades escolares 

em que os sujeitos de pesquisa estão atuando, como também, apresentar as 

características singulares de cada um desses sujeitos. 

 

2.3 Avançando no estudo principal: uma ideia sobre as unidades 

escolares e professores selecionados 

 

Como esperado pelo projeto de pesquisa, os professores para o estudo 

principal seriam selecionados, a partir do interesse manifestado para participar da 

pesquisa, mas havendo variação entre os mais e menos experientes no exercício da 

docência da referida disciplina. Nesse ínterim, 04 professores manifestaram-se 

interessados a participar, lotados cada um, em escolas de diferentes localidades no 

município de Aracaju/SE. Uma delas localizada na Região Centro-Oeste; a segunda 

escola localizada em um dos bairros periféricos da zona norte; e duas no centro da 

capital. 

Em princípio, entendemos que esse seria um ponto favorável para a 

pesquisa, pois assim poderia facilitar a coleta do estudo principal para as 

observações das aulas. Mas, por outro lado, teríamos que também verificar o horário 

de trabalho de cada professor. Ao conversarmos com os quatro professores 

interessados sobre esses dois aspectos – período planejado para o ensino dos 

conteúdos geométricos no 9º ano e o seu horário de trabalho na rede estadual – dois 

entre eles, estavam com horários e planejamentos aproximados; os outros dois com 

horários em turnos contrários, com respectivo planejamento previsto para meses 

depois, em relação aos dois professores anteriores. 

Teríamos, então, três professores pela manhã (uma professora e dois 

professores) e um professor pela tarde. Quanto ao período previsto para abordagem 

do conteúdo em questão – Teorema de Tales – em princípio, havia certo 

distanciamento entre os quatro. Para os professores do turno matutino, a previsão 

variava entre o último trimestre letivo do ano 2013 (outubro a dezembro de 2013) e 
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para o professor do turno vespertino estava previsto para o mês de fevereiro de 

2014, ante o calendário de cada unidade escolar. 

Essas condições eram favoráveis à pesquisa, fazendo aumentar a 

população do estudo de caso com mais um sujeito. Pelo turno de trabalho e previsão 

dos quatro professores, seria possível sistematizar as observações e entrevistas 

para cada um deles, em tempos diferentes, o que também beneficiaria no translado 

a cada unidade escolar. Mas, havia outro fator de igual importância – o horário das 

aulas. Os professores do turno da manhã tinham horários coincidentes ou bem 

próximos no mesmo dia da semana. Mas, como o período previsto era divergente 

nos respectivos planejamentos (novembro e dezembro de 2013), iniciamos então 

com dois professores, cujas escolas localizam-se no mesmo bairro. 

A professora que tinha previsto em seu planejamento abordar o conteúdo no 

mês de outubro/2013, teve que interromper as aulas devido a reforma no prédio da 

escola. O calendário foi alterado, iniciando com um recesso escolar até acontecer 

mudanças de instalações para outro prédio. Ao conversarmos com a professora 

sobre as alterações em seu planejamento, para termos ideia da previsão em que o 

conteúdo seria abordado, ela informou que os conteúdos geométricos seriam 

trabalhados em forma de pesquisa por parte dos alunos e que o final do ano letivo 

estava comprometido pelas mudanças do projeto pedagógico da escola, em 

decorrência da reforma e mudanças de prédio. Fato que a fez desistir de participar 

da pesquisa. 

O professor do turno vespertino que, por sua vez, tinha planejado 

abordagem dos conteúdos geométricos para o mês de fevereiro de 2014, entrou em 

contato no final de dezembro de 2013 para nos informar que havia sido removido da 

escola, e no seu novo espaço de trabalho não fora contemplado com turmas de 9º 

ano. 

Assim, a pesquisa que apresentava um encaminhamento para aumentar seu 

universo e população para o estudo principal, passou a ser delineada com o 

universo de duas unidades escolares com localização próxima em um mesmo bairro 

e com sujeitos de pesquisa apresentando menos experiência (recém-concursado) e 

mais experiência (14 anos na rede estadual). 

Cada unidade tem certa especificidade pelo próprio atendimento educacional 

que oferece e para identificá-las utilizaremos siglas, conforme a oferta de sua 
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matrícula. Em relação aos professores, para respeitar e preservar os respectivos 

anonimatos, denominaremos de Tales e Mileto. 

Uma das unidades oferece atendimento educacional para os anos finais do 

Ensino Fundamental com matrícula em 2013 de 604 alunos na faixa etária de 10 a 

17 anos de idade. Por essa razão vamos usar a sigla – EEF (Escola de Ensino 

Fundamental) – como identificação da referida unidade. A outra unidade de ensino 

oferta matrícula tanto para os anos finais do Ensino Fundamental, como para o 

Ensino Médio. Sua matrícula em 2013 abrangeu 1008 alunos, sendo 494 para o 

Ensino Fundamental e 514 para o Ensino Médio. Para essa escola, a sigla a ser 

utilizada é CEFM (Colégio de Ensino Fundamental e Médio). 

A escola EEF foi criada em 1981, autorizada pela Resolução Nº 070/85/CEE 

e reconhecida dez anos depois pela Resolução Nº022/95/CEE. Seu nome 

homenageia um grande professor e estudioso da Filosofia da Educação nascido no 

Ceará, mas com grandes realizações na educação brasileira. 

Quando criada, a escola teve instalações em diferentes locais, sem sede 

própria. Atualmente, está funcionando em um prédio público da própria SEED/SE, 

cuja área construída de 1.237m² composta de 10 salas de aula; espaço 

administrativo com salas para a diretoria, secretaria, comitê pedagógico, sala de 

leitura e multimídia, sala dos professores. Há também laboratório de informática com 

acesso à internet em banda larga (300kbps); almoxarifado; cozinha e área de lazer 

coberta. A equipe administrativa é composta da direção, coordenação de ensino, 

comitê pedagógico (03 pedagogas), secretaria e comitê comunitário (representado 

por 07 membros da comunidade escolar). Nas ações do Projeto Político Pedagógico, 

a escola conta com vários projetos dentre os quais existem ações voltadas ao 

desenvolvimento e aprendizagem dos alunos em Matemática. São os Jogos 

Matemáticos; BST, participação dos alunos nas Olimpíadas de Matemática (UFS e 

OBMEP). Em 2011, houve premiação de alunos pelos resultados na OBMEP. 

Segundo o professor de Matemática, participante da pesquisa, o índice de 

evasão e reprovação tem baixa representatividade nos resultados da gestão escolar 

(gráficos na Figura 08), como também problemas de violência e indisciplina. 
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FIGURA 09. GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS DA ESCOLA EEF 

 
FONTE: Dados obtidos pela secretaria da EEF (nov. 2013) 

 

Esses gráficos (figura 09) revelam uma gestão de sucesso entre os anos 

2009 e 2011 quanto aos resultados educacionais da EEF. Percebemos que nesse 

triênio, a evasão é nula e houve acentuado decréscimo no índice de reprovação, 

elevando-se, assim, os números de aprovação.  

De modo geral, esse professor de Matemática, por ensinar todas as turmas, 

visto que também é professor do Ensino Religioso, afirmou em um dos nossos 

primeiros contatos, “conhecer bem os alunos da escola” (PROFESSOR TALES). 

Além disso, trabalha na escola desde 1999, inicialmente com vínculo de contrato 

temporário e, a partir de 2004, pelo vínculo efetivo. Seguem comentários que 

destacam um depoimento do professor nesses primeiros contatos. 
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FONTE: depoimento do professor de Matemática da EEF 

 

Com esses comentários, percebemos o quanto o contrato institucional dessa 

escola é explícito. Os alunos ao ingressarem na instituição escolar já percebem que 

precisam adequar às práticas educativas da escola, sejam elas visíveis e invisíveis, 

para que sintam-se sujeitos dessa instituição. Assim, aqueles que se sentem 

pertencentes à instituição, submetem-se à cultura dessa comunidade, cuja postura 

pessoal constitui-se numa relação institucional, coexistindo no mesmo espaço 

cognitivo, culturalmente compartilhado entre outros diferentes sujeitos. São alunos 

oriundos de comunidades diferentes que passam a partilhar dos mesmos interesses 

ou adequar-se a eles. 

Não muito diferente, podemos considerar o mesmo panorama para a 

segunda escola do estudo principal – a CEFM, mas com algumas diferenças, pelo 

seu histórico e pela própria estrutura. É uma escola considerada de grande porte na 

rede estadual, cuja área construída atinge 156.590m². O prédio comporta dois 

andares com 08 salas de aulas amplas no pavimento superior. No pavimento térreo, 

também existem mais 05 salas de aula, laboratório de informática com acesso à 

São alunos heterogêneos. São alunos oriundos de diversas categorias: escolas 
particulares, principalmente no final do ano, para recuperar notas e ser aprovados. Uma 
boa parte acaba continuando os estudos nesta escola. Filhos de pais que acompanham os 
estudos ou pelo menos esforçam-se para que seus filhos se mantenham na escola. São 
alunos disciplinados. Aqueles mais rebeldes respeitam funcionários, professores e direção. 
Quando repreendidos, choram, baixam a cabeça, não enfrentam com ameaças ou com 
violência. 

A indisciplina é pontual. Quando acontece, a direção toma logo providencias, resolvendo 
problemas mais sérios. A comunidade não é conivente. “O nível é outro”. Quando existem 
alunos que não se adaptam à disciplina são chamados a atenção, avisos aos 
pais/responsáveis, acabam saindo da escola. Não há problemas de drogas, de gangues, 
de torcida organizada. Quando surgem alunos assim logo saem da escola. Usam farda. 

São alunos que toda escola de Ensino Médio deseja ter. “Eles são referencias para as 
escolas de Ensino Médio. Isto é bom também para o EEF”. “O aluno que sai do EEF é até 
referência para a gestão. Por isso, muitos querem ser diretor desta escola”. Há aprovação 
nos exames do IFS [Instituto Federal de Sergipe] (média de 5 a 8 alunos) por ano. 

Os alunos de 6° ano chegam com um bom nível de aprendizagem. Os professores de 
Matemática dos 6° e 7° anos também fazem um bom trabalho. Recebemos os alunos nos 
dois últimos anos sem problemas. Acompanham os estudos. Existem os mais fracos, mas 
não há evasão. Os índices de repetência são baixos. O IDEB é 4,1, sendo o 3° lugar das 
escolas da rede estadual. 

A transferência ocorre por duas razões: indisciplina (inadequação ao regime da escola e 
opção dos pais) e retorno à escola da rede privada, por exemplo. 
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internet (300kbps) e biblioteca. Além dos banheiros, cantina, área de lazer, sala dos 

professores e toda parte administrativa (sala da direção, coordenação pedagógica e 

de educação física, secretaria). Há espaço amplo para estacionamento na entrada 

da escola; de um dos lados do prédio existe uma grande área descoberta e 

arborizada e do outro, com acesso de entrada para as dependências, tem uma área 

com jardinagem. 

Pela infraestrutura, é possível perceber que estamos tratando de uma das 

maiores escolas da rede estadual, que tem uma história secular e de notável 

tradição em Aracaju/SE. A CEFM foi criada no início do século XX na cidade de 

Estância e passou a funcionar na capital sergipana no ano 1913, como escola de 

instrução militar, sob os regimes de externato, internato e semi-internato. E, anos 

depois, passou a funcionar com outras atividades, com atendimento educacional 

misto (ambos os gêneros). 

A partir do ano 1976, sob a Resolução Nº 39/76/CEE, essa escola foi 

autorizada a funcionar com o nome conhecido atualmente para oferecer cursos de 1º 

grau (5ª. à 8ª. série) e de 2º graus (cursos técnicos), à época, como eram as 

nomenclaturas. O reconhecimento foi dado pela Resolução Nº 31/81/CEE em 1981. 

Desde então, seu nome homenageia um dos ilustres personagens da história 

sergipana com grandes feitos no Brasil. 

Dada sua notável tradição na cultura sergipana, o corpo docente sempre foi 

destaque para essa escola. Atualmente, ele é constituído por professores 

graduados, especialistas, mestrandos, mestres, doutorando e doutor. Essa tradição 

mantém uma demanda de matrícula bastante procurada. Os alunos, em geral, são 

de origem semelhante àqueles da escola EEF. Também são alunos, cujos pais 

acompanham os estudos de seus filhos e esforçam-se para mantê-los na escola. 

Eles são de várias localidades da capital e da Grande Aracaju (municípios 

circunvizinhos). A matrícula do Ensino Médio, em geral, abrange os alunos do 

Ensino Fundamental da própria unidade escolar e as escolas circunvizinhas, como 

os alunos da Unidade 01 – EEF. O bairro em que ambas as escolas estão 

localizadas é bastante contemplado pelas unidades da rede, havendo além das 

unidades de pesquisa, mais 03 escolas do Ensino Fundamental e duas do Ensino 

Médio. 

Podemos dizer que nesse panorama, reafirma-se ao que Chevallard (1998) 

estabelece quanto às relações institucionais entre a pessoa e a instituição a qual 
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sujeita-se a pertencer. Os investimentos didáticos, por exemplo, contribuem para 

que o sujeito aprenda a adequar-se às exigências e normativas que vão sendo 

instituídas nas práticas pedagógicas, formando-se uma cultura própria de cada 

instituição. 

Na EEF não há índice de violências, nem uso de drogas, ou problemas com 

indisciplina. O que para nosso entendimento, a família desses alunos também 

procura investir em práticas educativas visíveis. 

O fato de optarem em estudar em uma unidade bem distante das localidades 

onde residem, torna explícito o que revelam esse tipo de prática educativa dessa 

natureza, ocorre muitas vezes por parte da família, quando seus filhos estão nos 

estudos mais avançados. Os pais, por sua vez, esperam que seus filhos tenham 

êxito escolar, estudando em escolas tradicionais para saírem da esfera da 

miserabilidade ou os filhos não terem o mesmo futuro deles – dos seus pais 

(funcionários do comércio ou da indústria, trabalhadores liberais – domésticos, 

pedreiros etc.). 

Nessas situações, entendemos que, na Relação com o Saber, esses alunos 

tornam-se sujeitos adequados à instituição, porque, assim também, apresentam o 

desejo de não querer manter-se em situação de fracasso escolar. Contrariamente, à 

postura da sociologia da reprodução (filho de peixe, peixinho é!), os alunos dessas 

duas escolas (EEF e CEFM) aceitam a condição de ‹‹bom sujeito›› da respectiva 

instituição, para aventurar-se a um ‹‹futuro melhor››, na perspectiva de também sair 

da zona periférica onde residem. 

Por que ‹‹bons sujeitos››? Pelo contrato institucional estabelecido em cada 

unidade, os professores apresentam boa qualificação profissional, são 

comprometidos, cumprem sua carga horária de forma efetiva. A gestão escolar de 

cada uma dessas unidades envolvidas na pesquisa, também procura manter-se em 

destaque no sistema de ensino. São razões que suscitam nos alunos o 

entendimento de que a escola não é apenas um passatempo, um lugar de 

socialização, também é. Mas, sobretudo, deve-se entender que na sua função 

social, a escola é lugar de aprender. 

Quanto aos professores de Matemática que participaram do estudo principal, 

quem são? Que características os assemelham e diferenciam? Que abordagens de 

ensino da Matemática são mais aplicadas no cotidiano das respectivas práticas 
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educativas? Ambos são do sexo masculino e com preferências em trabalhar com 

práticas voltadas à Educação Matemática. 

 

Professor Tales 

 

O professor da EEF é bastante experiente, tanto na área de ensino como na 

área bancária. Antes ter graduação Licenciatura Matemática, fez Economia, 

trabalhando por muito tempo em agências bancárias. Sua paixão por Matemática e 

as oportunidades que apareceram para aulas particulares, lhe estimularam a fazer 

licenciatura.  Como já possuía graduação, fez um curso especial que o habilitou em 

dois anos como licenciado em Matemática. 

O professor Tales, assim o chamaremos, tem 52 anos e é especialista. Sua 

pós-graduação em lato sensu é em Psicopedagogia Institucional, mas nunca atuou 

na área. Ele usa seus conhecimentos em sala de aula, trazendo o aluno para sala 

de aula, trabalhando as diferenças na ética de saber ouvir e respeitar o outro. Como 

também, nas questões sociais, fazendo referência do cotidiano para determinados 

conteúdos matemáticos. 

Ele já leciona há 14 anos na rede estadual. Iniciou com vínculo de contrato 

temporário para ensinar Matemática em um projeto do Ensino Médio, em regime 

modular – Sistema Modular de Ensino Médio (SOMEM), circulando por várias 

cidades sergipanas. À época, pela escassez de oferta do Ensino Médio, nos 

municípios mais distantes do Estado, a SEED/SE, pelo Departamento de Educação 

desenvolveu esse projeto como alternativa de atendimento ao Ensino Médio, 

enquanto ação da política educacional para reordenamento da rede, a partir de 

meados da década 1990. 

Esse professor, praticamente trabalhou em todas as etapas do referido 

projeto. Após conclusão do referido projeto, o professor manteve-se na rede ainda 

com o mesmo tipo de vínculo, ensinando nessa unidade, a qual ele hoje é professor 

efetivo. Atualmente, trabalha em duas redes de ensino, com vínculo de professor 

efetivo, com carga horária de 25h em cada uma delas. Uma das redes é a municipal 

de uma cidade do interior do Estado (na qual trabalha pela noite) e a outra é a rede 

estadual (no turno matutino), ensinando nas turmas de 8º e 9º anos do Ensino 

Fundamental a disciplina de Matemática e, em todas as turmas desse turno, 

lecionando a disciplina ensino religioso. 
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No comentário a seguir, Professor Tales aborda sobre seu vínculo com a 

EEF, como começou e qual a situação em essa escola se encontra 

administrativamente. 

 

 

FONTE: trecho da 1ª entrevista ao professor Tales, em 08.10.13 às 09h30. 

 

Dentro do que já expomos sobre relações institucionais (capítulo I), esse 

relato do professor, nos remete à retomada dessa questão. O sujeito quando se 

adequa a uma instituição e tem sentimento de pertencimento, ele torna-se um ‹‹bom 

sujeito››, cuja relação pessoal é positiva e significativa, tanto na posição que ocupa 

como no papel a ser desempenhado. 

No contato que tivemos para tratarmos sobre sua participação mais direta 

nesta pesquisa, se fez necessária a apresentação do projeto. Ele leu o resumo 

síntese do projeto de pesquisa e, instigado pelas teorias apontadas, fez várias 

indagações, visto seu desconhecimento sobre as mesmas. Para ele, seria 

importante saber bem sobre o que fundamentava o projeto de pesquisa para haver 

sentido na sua participação, sentir-se à vontade e, sobretudo, melhor contribuir com 

a pesquisa. Ao compreendermos a sua observação, disponibilizamos mais tempo 

para a apresentação do projeto.  

Iniciamos com uma abordagem sobre quais perspectivas teóricas estavam 

fundamentando o projeto, sendo duas delas consideradas como as principais, com o 

propósito de haver uma articulação entre elas, para descobrir quais elementos 

instituem o universo explicativo do professor de Matemática, em particular, ao 

abordar o Teorema de Tales. Ao informar que uma dessas teorias foi trabalhada no 

mestrado, o professor demonstrou maior interesse para obter informações mais 

detalhadas. Assim, a entrevista que tinha roteiro programado, passou para uma 

conversa sistemática, sob o tipo de entrevista focalizada. 

 

Comecei a trabalhar nesta escola em 1999 por um contrato temporário. Era 
funcionário de banco e na época estava sem emprego. Depois voltei como professor 
efetivo em 2004 e estou até hoje. Gosto muito de trabalhar aqui. Sempre gostei. Até 
hoje, estou satisfeito. No turno da manhã tem harmonia, acolhimento. Tentamos não 
nos envolver com problemas políticos na gestão. Esse é um momento em que 
estamos para eleger o novo gestor. Não será mais diretor, mas coordenador. Os 
professores da manhã procuram se distanciar dos embates sobre as candidaturas. 



128 
 

  

No segundo contato com o referido professor, a entrevista tomou outro rumo, 

seguida de um novo roteiro, ante a última conversa. O professor iniciou apontando 

sua paixão pela música, como busca de fazer o seu diferencial no ensino da 

Matemática. Desde a época do SOMEM, ele faz da música, uma forma de incentivar 

seus alunos gostarem de Matemática e, por conseguinte, aprenderem os conteúdos 

matemáticos, por ele ensinados. 

Dessa forma, a mobilização no seu método de ensino é trabalhar com a 

música, seja como paródia ou não, foi uma forma encontrada para aproximar-se dos 

alunos. Até mesmo com aqueles mais dispersos ou em situação de fracasso, esse 

professor tem conseguido mantê-los interessados, conforme expõe no seguinte 

depoimento: 

 

 

FONTE: trecho da 2ª entrevista com o Professor Tales, em 20.10.13 às 09:40h. 

 

O fato de seus alunos também se adequarem à instituição como ‹‹bons 

sujeitos››, remete ao professor entender que sua ação educativa tem bons 

resultados. As relações pessoais, nesse caso, favorecem o funcionamento do 

sistema didático. 

Nesse contato, também aproveitamos para tratar do planejamento, uma 

maneira de tomar conhecimento quanto ao período em que os conteúdos 

geométricos seriam abordados, em específico, o Teorema de Tales. O que tinha 

previsto e com quais metodologias, ele pretendia trabalhar. Dados seus argumentos, 

vale destacar: 

 

 

 

 

 

FONTE: trecho da 2ª entrevista com o Professor Tales, em 20.10.13 às 09:40h. 

 

 

Os alunos não exatamente passam a gostar de Matemática e tirar notas boas, mas 
se interessam, passam a ser assíduos nas aulas, cumprem as tarefas e melhoram 
no rendimento [...] 

Aqui nesta escola, criei a Banda [...]. Lembra do projeto que desenvolvi no SOMEM? 
Estou fazendo o mesmo aqui. É um sucesso! Os alunos já fizeram apresentação 
para eventos da SEED. Costumo reuni-los aos sábados e ficamos treinando até de 
tarde. É uma forma que encontrei para dar mais importância à matemática. Eles 
percebem que a matemática e música se combinam [...] 
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O professor ainda acrescentou que o livro didático de Matemática adotado 

pela escola tem algumas atividades que se for segui-lo “ao pé da letra”, capítulo por 

capítulo, os alunos não conseguem acompanhá-lo e, pensando naqueles 50%, nem 

conseguirá concluir no final do ano. Para ele, outubro é um período em que alunos e 

professores já estão cansados, sem muito estímulo. Os alunos aprovados pensam 

mais em brincar, aqueles que estão em situação de fracasso, também se dispersam 

“por que acham que não terão mais jeito. Em geral, ficam em mais de três matérias” 

(PROFESSOR TALES, 2ª. Entrevista, 2013). 

Nesse sentido, o professor prefere usar outro exemplar do livro, em edição 

mais antiga, porque entende ser melhor para seus alunos. Sua maior preocupação, 

ao abordar os conteúdos matemáticos, é relacioná-los ao cotidiano dos alunos 

sempre que possível, para haver sentido para eles. Mas, de certa forma, sente-se 

isolado em um contexto, no qual vê a necessidade de atualizar-se e receber ajuda. 

Essas considerações se confirmam em um dos seus depoimentos: 

 

 
 
 
 
 
 

FONTE: argumentos da 2ª. Entrevista realizada em 20.10.2013, às 09h40h. 

 

A entrevista foi bastante positiva, pois contribuiu para percebemos que esse 

profissional, além das qualidades já apresentadas, tem o compromisso de envolver o 

aluno em sua própria aprendizagem, dispondo de alternativas metodológicas para o 

aluno ver sentido no que aprende em Matemática. Dentre as abordagens 

metodológicas que mais trabalha em sua prática docente, ele informou que estão os 

jogos, o uso de materiais manipulativos e a etnomatemática. Porém, além do 

planejamento não ter sido apresentado, também não deixou claro como trabalha 

com tais abordagens. 

Como já comentado anteriormente, o professor da CEFM tem muitas 

características comuns ao primeiro professor. Selecionar esses professores não foi 

uma intencionalidade do projeto pesquisar professores com mesmo perfil, mas que 

ao participarem da pesquisa, mostrassem disponibilidade de acesso para suas aulas 

serem observadas. Contudo, convém ressaltar que existem muitas particularidades 

Eu sempre procuro me dedicar na aprendizagem dos alunos, fico desenvolvendo 
projetos que os façam aprender uma Matemática que tenha sentido para eles. 
Acaba que alguns conteúdos não são trabalhos ou são de forma muito rápida. 
Gostaria muito que houvesse um trabalho da Universidade em que nos mostrasse 
coisas novas, nos deixasse atualizados, que nos fizesse compreender melhor essas 
mudanças. 
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que os diferenciam, a própria ‹‹relação com o saber›› é uma forma de distingui-los, 

posto que nas relações que cada um tem em sua história de vida, lhes tornam seres 

humanos únicos, singulares; mas, indissociavelmente sociais. 

 

Professor Mileto 

 

Esse segundo professor, o qual será doravante chamado de Mileto, tem 26 

anos, recém-concursado na rede estadual, cuja titulação é de mestre em Ensino de 

Ciências e Matemática pela UFS. Embora seja recém-professor efetivo na rede 

pública, ele já tem experiência de magistério, ensinando Matemática há 08 anos, 

inclusive no Ensino Superior. Além de professor universitário, também desenvolve 

outras atividades profissionais de técnico pedagógico, ambas as funções, na rede 

privada, na própria capital. 

É um professor que busca atualização permanente participando de cursos e 

congressos, no mínimo uma vez a cada semestre, além de participar 

quinzenalmente de reuniões do grupo de estudos e pesquisa, do qual faz parte. 

No primeiro contato para tratarmos sobre sua efetiva participação na 

pesquisa, no ato da apresentação do projeto não houve necessidade em detalhar 

mais especificamente o quadro teórico; mas, a questão da metodologia foi 

detalhada, dada a proposta do projeto inicial.  

Na conversa, em forma de entrevista semiestruturada, o professor expôs 

que seu trabalho em sala de aula, nas aulas de Matemática, tem como foco a 

abordagem da resolução de problemas. Ele comentou sobre o quanto sua formação 

inicial influenciou sobre esse tipo de tendência. Já na graduação, teve a 

oportunidade de participar de projetos de extensão, tanto no âmbito de ensino na 

educação básica, como na formação de professores. Cita, como exemplo, os 

conteúdos de geometria que, à época da graduação, teve que elaborar um projeto e 

desenvolvê-lo com alunos do Ensino Fundamental, sendo essa sua primeira 

experiência de sala de aula. Para ele, a experiência lhe trouxe grande aprendizado, 

o que faz seu trabalho pedagógico não se limitar ao uso do livro didático e/ou quadro 

e giz. 

Em relação ao livro didático, o professor informou que utiliza o que foi 

adotado, mas seu planejamento abrange outros autores e recursos. O planejamento 

é anual, mas vai sofrendo modificações, de acordo com o desempenho das turmas 
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ou ações que emergem no cotidiano escolar. No comentário a seguir, o professor 

relata como busca estratégias que possibilitem adequações das praxeologias que 

escolhe para ensinar cada objeto matemático durante o ano letivo: 

 

 

FONTE: trecho da 1ª entrevista com o Professor Mileto, em 28.10.13 às 09:20h. 

 

Em outras palavras, esse professor anuncia mesma cultura do professor 

anterior em relação ao planejamento. Eles elaboram o plano anual, mas na verdade, 

o livro didático representa significativamente o papel de guia/orientação 

metodológico/a para desenvolver as atividades docentes em sala de aula. Ainda que 

ambos, os professores, tentem valer-se de abordagens metodológicas diferenciadas, 

o que prevalece no ensino de Matemática, entre eles, é o desenvolvimento de 

atividades a partir do livro didático de Matemática. Isso nos remete a inferir que os 

dois professores para ensinar os objetos matemáticos elegem as praxeologias 

aplicadas nos livros didáticos de sua respectiva preferência. 

Os dados levantados confirmam a hipótese de pesquisa quanto à 

necessidade de estudar e analisar as praxeologias do livro didático de Matemática 

adotado na rede e também utilizado pelos professores – sujeitos do estudo principal 

– com o intuito de saber o quanto esse livro adotado na rede está relacionado com a 

transposição didática dos conteúdos geométricos, especificamente, o Teorema de 

Tales. Dentre os objetivos de pesquisa, buscou-se verificar como a organização 

matemática desse conteúdo geométrico, em específico, interfere no planejamento do 

professor pesquisado. O que, exatamente, podemos associar o livro didático de 

Matemática ao universo explicativo desses professores. 

Para tanto, vimos ser de fundamental importância apresentar o estudo que 

realizamos sobre as relações institucionais (esperadas e existentes) acerca do 

ensino do objeto matemático em estudo – Teorema de Tales. O detalhamento deste 

estudo encontra-se descrito no próximo capítulo. 

 

 

 

O planejamento deste ano é um exemplo, ele foi todo alterado. A mudança no 
calendário escolar mexe muito com o nosso planejamento. Confesso, que estou 
seguindo o programa pela organização do livro didático e conforme o conteúdo 
pesquiso sobre algumas atividades diferenciadas do livro didático para tornar as 
aulas mais interessantes para o aluno. 
 



132 
 

  

PARTE II 
 

 
O OBJETO MATEMÁTICO ‹‹TEOREMA TALES DE MILETO››: UMA 

ARTICULAÇÃO ENTRE AS PERSPECTIVAS TEÓRICAS – R.S. E T.A.D. – 
ACERCA DO SEU ENSINO 

 

Às vezes, explicamos alguma coisa para os alunos ou para os próprios 
filhos e percebemos que eles não entendem; explicamos de novo e ainda 
não entendem; gostaríamos de entrar no cérebro deles e consertar o 
mecanismo do entendimento, mas não é possível. Esse é o ponto onde o 
ensino mostra seus limites. Ele não consegue desencadear a aprendizagem 
se não encontrar da parte do aluno, uma atividade intelectual que vá ao 
encontro daquilo que se quer ensinar (CHARLOT, 2013, p. 159). 

 

Charlot (2013) com tal afirmativa nos remete a pensar sobre o que vem a ser 

o universo explicativo de uma pessoa, ao se instituir a partir da sua Relação com o 

Saber (RS). Em particular um professor de Matemática, por exemplo, no ‹‹desejo de 

ensinar›› um determinado objeto matemático. De igual forma, também podemos 

pensar pelo lado da didática, quando na relação [R(X,I,O)], só existe um objeto [O] 

se este existir para uma instituição [ I ] e, pelo menos, para uma pessoa [X] que 

pertença a essa instituição. Para isso, o ‹‹desejo de ensinar›› é o papel da didática, 

conforme as relações estabelecidas na Teoria Antropológica do Didático (TAD). 

Na citação anterior, o ‹‹desejo de ensinar›› remete à necessidade de haver 

certo investimento didático, da parte de quem explica, no sentido de tornar mais 

explícito possível, o que está a explicar. O fato de muitas vezes, haver repetição no 

ato de explicar e, mesmo assim, o aluno não entender; não implica na comunicação 

ser falha, mas certamente, na relação que se institui entre as pessoas (quem ensina 

e quem vai aprender) e o objeto a ser ensinado (ou que está em jogo).   

O propósito de pensar uma articulação entre a RS e a TAD reside em tentar 

mostrar como as dimensões da Relação com o Saber (identitária, pessoal e social) 

se associam às noções de relações estabelecidas na Teoria Antropológica do 

Didático (pessoa, objeto, instituição). Esta parte do texto compreende à análise dos 

dados, correspondendo aos capítulos 03, 04 e 05.  

Para o capítulo 03, abordaremos inicialmente sobre o objeto matemático 

‹Teorema de Tales› e as praxeologias acerca de como é ensinado, conforme 

pesquisas levantadas e como ele aparece no livro didático ‹‹A conquista da 

Matemática›› (GIOVANNI JR.; CASTRUCCI, 2002; 2009). Livro esse, adotado pelas 
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escolas estaduais envolvidas na pesquisa e utilizado pelos professores sujeitos da 

pesquisa, em edições distintas. Em primeira instância, o objetivo é verificar quais 

praxeologias relacionadas ao Teorema de Tales estão presentes nas duas edições 

do livro didático de Matemática utilizado pelos professores desta pesquisa. Em 

seguida, identificar como essas praxeologias escolhidas pelos autores do livro 

influenciam a ação de cada um dos professores pesquisados, buscando caracterizar 

os elementos que instituem o universo explicativo desses professores. 

Destaca-se, entretanto, que foi um dos objetivos específicos da pesquisa 

analisar o Referencial Curricular da Rede Estadual de Ensino (RCREE/SEED, 

SERGIPE, 2011), com os mesmos propósitos em relação ao livro didático analisado. 

Todavia, não vimos relevância apresentar minúcias acerca desse documento por 

duas razões: desconhecimento do documento por parte dos professores 

pesquisados e ausência de praxeologias matemática e didática sobre conteúdos 

matemáticos, especificamente, o Teorema de Tales. 

O RCREE/SEED (SERGIPE, 2011) passou a ser regulamentado em 24 de 

janeiro de 2013, pela Portaria Nº 0602/2013-GS, a qual estabelece as diretrizes para 

o funcionamento das unidades de ensino integrantes dessa rede pública em 

referência ao ano letivo 2013. Nos artigos 5º e 6º da referida Portaria estão voltados 

às recomendações sobre o Currículo Escolar, tomando-se como referência, a partir 

do ano letivo 2013, o RCREE/SEED como currículo oficial. 

Apesar da legislação vigente, percebemos que os professores de 

Matemática desconhecem o material apontado como referencial curricular do 

sistema de ensino que fazem parte; eles não sabiam que está disponível 

virtualmente, nem foram informados a respeito. Principalmente, o professor Mileto 

que é recém-concursado na rede, ao ser admitido, “nada foi informado ou 

apresentado sobre a existência de um referencial”, segundo ele. 

Para nossa surpresa, o RCREE/SEED (SERGIPE, 2011) é um documento 

de âmbito geral, apontando consonância ao que está posto nas diretrizes 

curriculares nacionais. Não há peculiaridades em relação a uma politica estadual de 

educação, a proposta do texto apresenta um encaminhamento teórico-metodológico 

de forma ampla e subjetiva, cujos pressupostos apontam reflexões sobre o ensino, 

interdisciplinaridade e transversalidade, metodologias, avaliação. É um documento 

elaborado por um grupo de professores da rede, os quais, em regência de classe, 
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foram convidados para compor uma equipe, junto aos técnicos do Departamento de 

Educação/SEED. 

Esse trabalho abrangeu o Ensino Fundamental e Ensino Médio, incluindo 

professores que atuam por componente curricular (SERGIPE, 2011). Para cada 

componente curricular, os conteúdos são listados em um quadro por nível/série de 

ensino (anos iniciais e finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio). Não há 

referências à Educação Infantil, nem as modalidades: Educação Especial, Educação 

de Jovens e Adultos e Ensino Profissionalizante. Ressalta-se que no quadro, estão 

competências gerais, habilidades, conteúdos (diluídos em blocos ou temas – não é 

especificada a forma de distribuição).  

A parte do documento voltada ao currículo de Matemática apresenta um 

texto extraído dos PCN (BRASIL, 1997), explicitando as características gerais do 

ensino de Matemática. Há equívocos ou erros de digitação em relação aos 

conteúdos para a Matemática do 9º ano (bloco 01 repete-se ao bloco 2). Podemos 

inferir que os conceitos básicos estão como tópicos a serem ensinados. Os 

conteúdos geométricos estão diluídos em dois blocos: o bloco 03 (espaço e forma) e 

o bloco 04 (estudando a circunferência). Entre os temas respectivos ao bloco 03, 

encontra-se o Teorema de Tales, ao tempo que, também, é um tópico na lista de 

conceitos básicos, conforme ilustração na figura 10.  

 
FIGURA 10. A MATEMÁTICA PARA O 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – RCREE/SEED 

  
FONTE: http://www.lefgb.fe.ufrj.br/wp-content/uploads/2013/02/Referencial-Curricular_SE.pdf. Acesso 

em março de 2013 

http://www.lefgb.fe.ufrj.br/wp-content/uploads/2013/02/Referencial-Curricular_SE.pdf
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Para melhor visualização da figura anterior, destacamos, a seguir, o quadro 

05, especifica o que é previsto para o ensino do Teorema de Tales, conforme os 

conteúdos matemáticos do 9º ano do Ensino Fundamental em relação ao bloco 

‹‹Espaço e Forma››. 

 

QUADRO 05. ESPECIFICAÇÃO DO BLOCO ESPAÇO E FORMA – MATEMÁTICA. 9º ANO 
[RCREE/SEED] 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES CONTEÚDOS 
CONCEITOS 

BÁSICOS 

Avaliar proposta de 
intervenção na realidade 
utilizando 
conhecimentos 
geométricos 
relacionados a 
grandezas e medidas; 
Resolver situação 
problema que envolva 
medidas e grandezas; 
Construir e utilizar 
conceitos algébricos 
para modelar e resolver 
problemas do cotidiano; 
Fazer uso dos mais 
variados conceitos 
matemáticos na leitura e 
interpretação do 
cotidiano. 

Identificar situação que 
envolve o teorema de 
Tales; 
Desenvolver o teorema 
de Tales; 
Aplicar o teorema de 
Tales em situações do 
cotidiano; 
Identificar problemas que 
envolvam semelhanças 
de triângulos; 
Conhecer métodos de 
resolução de questões 
que envolvam 
semelhança de triângulos 
Analisar o teorema de 
Pitágoras; 
Resolver situações 
problemas utilizando o 
teorema de Pitágoras. 

3. Espaço e Forma 
3.1 Segmentos 
proporcionais 
3.2 Teorema de Tales 
3.3 Figuras 
semelhantes 
3.4 Semelhança de 
triângulos 
3.5 Relações métricas 
e trigonométricas no 
triângulo retângulo 
3.6 Teorema de 
Pitágoras 
3.7 Razões 
trigonométricas 

Segmentos 
proporcionais 
Teorema de 
Tales 
Semelhança de 
figuras 
Triângulo 
retângulo 
Hipotenusa 
Catetos 
Teorema de 
Pitágoras 
Razões 
trigonométricas 

FONTE: extraído do RCREE/SEED (SERGIPE, 2011, p. 183). 

 

Ao observarmos melhor a organização do quadro 05, podemos compreender 

que no referido documento, a praxeologia matemática eleita para o ensino do 

Teorema e Tales estabelece competências privilegiando as estruturas algébricas, 

mas modelando os conceitos para resolver problemas do cotidiano. Para tanto, as 

habilidades enfatizam o que é comum às propostas dos livros didáticos – 

desenvolver o Teorema de Tales com aplicações a situações problemas, inclusive, 

relacionadas ao cotidiano. Ou seja, a organização matemática tem como temas e 

tópicos: segmentos proporcionais (revisitação de conhecimentos prévios); Teorema 

de Tales (aplicação do referido Teorema). 

Para o capítulo 04, nosso objetivo é apontar as relações que instituem as 

dimensões da RS do professor de Matemática, a partir da articulação com as 

relações institucionais da TAD com o intuito de subsidiar indicativos para os 

elementos do universo explicativo do professor de Matemática. Foram consideradas 
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as figuras do aprender da RS, que nos auxiliam a compreender e refletir sobre como 

os professores pesquisados ensinam o Teorema de Tales, para estabelecermos três 

aspectos: apropriar-se do domínio sobre o objeto matemático a ensinar; apropriar-se 

de atividades matemáticas para ensino do teorema de tales e apropriar-se de formas 

intersubjetivas e subjetivas para o ensino desse Teorema. 

No capítulo 05, o foco está voltado especificamente para a questão de 

pesquisa – quais os elementos que instituem o universo explicativo do 

professor de Matemática e como esses elementos se processam para ensinar 

o Teorema em turmas de 9º ano de escolas públicas da rede estadual em 

Aracaju/SE? Na tentativa de respondê-la, inicialmente, estabelecemos níveis de 

estruturação do universo explicativo, apontando em seguida, os elementos que 

consideramos instituir o universo explicativo do professor de Matemática. 
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CAPÍTULO III 

 

O OBJETO TEOREMA DE TALES E AS PRAXEOLOGIAS PARA O SEU ENSINO 

 
Dentro das pesquisas levantadas na revisão bibliográfica (apontadas na 

introdução), existem aspectos a serem considerados pela relevância ao tratamento 

do Teorema de Tales enquanto objeto de ensino. Neste estudo, elencamos três 

desses aspectos, por se aproximarem do foco em questão – o universo explicativo 

do professor de Matemática ao explicar o Teorema e Tales. 

O primeiro, podemos destacar a questão do histórico. Aborda-se sobre a 

origem do tema como objeto de ensino e o tratamento que lhe é dado quando fazem 

referência ao seu histórico na sala de aula, principalmente, nas turmas de 9º ano do 

Ensino Fundamental, por ser a primeira vez que aparece como objeto de 

conhecimento no ensino básico. O segundo refere-se à potencialidade desse tema 

que articula e justifica outros temas, setores e áreas propostos ao seu estudo no 

ensino básico, enquanto importante tema/tarefa na constituição de organizações 

matemáticas e organizações didáticas. O terceiro diz respeito à funcionalidade do 

sistema didático, no qual as relações institucionais acontecem. 

Na TAD, é posto que a institucionalização dos objetos de ensino modifica-se 

desde o momento em que o saber é produzido cientificamente e torna-se público. 

Como já comentado no quadro teórico desta tese, Chevallard (1991) considera que 

o saber a ensinar passa por várias transformações e adaptações até esse saber ser 

ensinado e, mais ainda, ao ser aprendido pelo aluno. Para ele, o saber científico ao 

tornar-se saber a ser ensinado é legitimado pela noosfera como currículos prescritos 

ou esperados (documentos oficiais; programas curriculares e livros didáticos), nos 

quais são criadas adaptações e modificações que, por sua vez, podem sofrer outras 

alterações, conforme as práticas sociais existentes nas atividades educativas no 

cotidiano da sala de aula. 

Para tanto, esse autor ao analisar as organizações matemáticas de um 

determinado objeto matemático, estabelece que esse objeto, a partir de uma relação 

com o saber, apresenta-se sob uma hierarquia de níveis, que são ilustrados na 

figura 11.  
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FIGURA 11. ESTRUTURA HIERÁRQUICA DOS NÍVEIS DE CODETERMINAÇÃO 
 
  
 
 

FONTE: Chevallard (2002). 

 

Com esses níveis, Chevallard (2002) mostra que no processo de difusão 

praxeológica, as condições e restrições existentes são cultivadas e centralizadas 

com auxílio da hierarquia desses diferentes níveis de codeterminação. Ou seja, para 

o autor, uma organização matemática não se faz em um vazio de obras, pois as 

condições e restrições ao se situarem em um determinado nível da hierarquia, 

podem se exprimir em outro.   

Dessa forma, não podemos isolar o que acontece na classe do conjunto do 

sistema de ensino. Quando acontecem restrições em um dos níveis, por 

consequência, os demais sofrem alterações. Isso contribui para os professores, de 

modo geral, se limitarem nos dois últimos níveis de codeterminação na sua prática 

educativa (CHEVALLARD, 2002). 

Em outras palavras, podemos considerar o tema associado a uma 

tecnologia, como exemplo, ao tratarmos do Teorema de Tales. Porém, não é tão 

simples verificarmos, observando a forma como a praxeologia é descrita no 

RCREE/SEED. Isso justifica mais uma vez, o que o autor expõe em relação à 

limitação do professor de Matemática apenas se referir aos níveis temas e tópicos. 

Portanto, dentro do que consideramos sobre o universo explicativo do 

professor de Matemática, ao explicar o Teorema de Tales, em suas aulas de 

geometria no 9º ano do Ensino Fundamental, vamos apresentar a seguir um debate 

sobre a abordagem histórica desse Teorema. 

 

3.1 A abordagem histórica do Teorema de Tales31 

 

Iniciemos com uma ressalva sobre a atenção abordada por pesquisadores 

ao enfatizarem a origem do Teorema de Tales. Frente às mudanças curriculares 

ocorridas por volta do século XIX e início do século XX, o ensino de geometria 

                                                           
31

 Abordar o histórico do referido objeto matemático em estudo não é o foco deste trabalho, mas 
serão elucidados alguns aspectos que entendemos ser relevantes para compreender as praxeologias 
presentes no livro didático de Matemática de 9º ano do Ensino Fundamental e as praxeologias 
utilizadas pelos professores de Matemática investigados. 

civilização – sociedade – escola – pedagogia – disciplina – domínios – setores – temas – 

tópicos 
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passou por transformações e adaptações, principalmente nos níveis mais básicos do 

ensino. Para os dias de hoje, poderíamos dizer que nos referimos ao nível da 

escolarização básica, principalmente aos objetos matemáticos que são ensinados 

nos anos finais do Ensino Fundamental. 

A análise sobre os livros didáticos no século XIX apresentada nos estudos 

de Patsopoulos e Patronis (2006), nos revela que o nome32 do Teorema de Tales 

surgiu no final do século XIX em distintos contextos (cultural, matemático e escolar). 

Outros autores que abordam sobre a origem desse Teorema recorrem ao fato de, 

por meio de livros didáticos franceses, surgiu a sua denominação. No entanto, 

outros estudos ressaltam que tal informação não é precisa, visto a insuficiência de 

fontes documentais (HARUNA, 2000). 

Mas, o que nos importa é um destaque ao que os manuais de geometria 

antigos (nomenclatura aplicada para livros didáticos existentes anteriormente ao 

século XX) reportavam sobre esse e outros teoremas.  Eram notas históricas em 

referência, apenas, ao trabalho de matemáticos da antiguidade. Embora, não fosse 

uma técnica reconhecida pela maioria dos autores, essas notas históricas já eram 

possíveis de serem encontradas em manuais mais antigos (anteriores ao século 

XIX). Essas características resultam do fato que, via de regra, autores de livros 

didáticos não são historiadores da Matemática. Por essa razão, esses autores 

apenas apresentam notas históricas nas obras que produzem. 

Haruna (2000), ao apresentar os aspectos históricos do referido Teorema, 

ressalta o modo como algumas das aplicações desse Teorema aparecem nos 

manuais (livros didáticos) ao longo da história. Nesse estudo, a autora encontrou a 

presença do Teorema em diferentes formas e capítulos distintos. Para melhor 

apresentar as aplicações selecionadas para a discussão do estudo, a autora fez 

uma classificação grosseira em dois grupos: 

 

1º) triângulos cortados por uma paralela em um dos lados no quadro 
de figuras semelhantes sendo que nem sempre retomava a 
demonstração pelas áreas [...] 
2º) retas paralelas e secantes no quadro das linhas proporcionais 
com invocação de projeção [...]. [Nesse grupo], Foulon (1937) realiza 
a propriedade de um teorema fundamental de Thales e introduz as 
relações algébricas de forma única e recíproca (HARUNA, 2000, p. 
12). 

                                                           
32

 Para os autores, ‹nomear› um teorema é um ato simbólico que vai além de apresentar um simples 
marco histórico, implicando também, a questão mercantilista (ter lucro com a venda do livro didático). 
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Essa classificação aparece mais detalhada em outros textos, como no 

estudo de Leivas (2006) e Bongiovanni (2007). Ao apontarem a questão da origem, 

esses autores enfatizam várias aplicações do Teorema, em diferentes contextos 

históricos. Nesse foco, percebemos como a praxeologia matemática do tema está 

presente nesses contextos. O que contribui para o professor, também, ao pesquisar 

sobre tais contextos, poder estabelecer uma praxeologia didática diferenciada ao 

ensino desse tema. Outro ponto favorável é poder discutir em sala de aula, as 

diferentes aplicações do Teorema. 

Convém lembrar que Chevallard (2011) chama atenção sobre a 

monumentalização da obra. Segundo o autor, para estudar uma obra supõe-se que 

sejam formuladas perguntas sobre ela, de modo que estudando as questões, se 

forneçam respostas.  As questões não devem partir apenas por parte do professor, 

ele deve oportunizar o aluno a também questionar sobre a obra. Investigar a obra é 

fator essencial para o professor que prepara a aula e para o aluno que emitirá as 

respostas das questões elaboradas pelo professor. No entanto, quando o aluno 

também investiga a obra, ele passa a produzir as próprias respostas, provocando 

rupturas na história das civilizações. E a didática contribui para esta ruptura. 

Portanto, monumentalizar uma obra no ensino de Matemática implica no 

problema da utilidade da obra. Ou seja, existem objetos matemáticos que são 

ensinados gerações por gerações, mas não são questionados em relação a sua 

serventia. Outros, por sua vez, são marcados historicamente, por sofrer alterações e 

adaptações nas reformas curriculares. 

Ao refletir sobre as praxeologias de conteúdos geométricos e buscando 

compreender a historicidade do Teorema de Tales, nosso entendimento é que o 

ensino de geometria é marcado historicamente por um contexto em que as reformas 

curriculares, ora os tornam monumentos, ora as adaptações propiciam um estudo da 

obra em que o aluno consegue ver sentido em aprendê-la. 

Chevallard (1991), em sua acepção quanto às criações dadas pela noosfera, 

no faz entender que essas criações são eminentemente didáticas, emergindo muitas 

vezes da necessidade de se tornarem um recurso (uma ferramenta de 

aprendizagem) que facilite a compreensão do saber a ser ensinado. Elas quando 

incorporadas aos currículos podem permanecer por gerações; constituindo-se em 

uma monumentalização. 
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Todavia, é preciso uma vigilância para o fato dessas criações não serem 

transformadas em objetos de ensino em si mesmos. Ou seja, quando não há 

articulação no seu uso, sendo abordadas sem vínculo ao objeto matemático de 

estudo, as criações passam a ser meras configurações entre os saberes 

matemáticos, ensinadas como regras ou aplicações de fórmulas. Podemos citar 

como exemplo, o M.M.C. (mínimo múltiplo comum) e M.D.C. (máximo divisor 

comum); os produtos notáveis; e, porque não citar, o Teorema de Tales, quando 

aplicado no Ensino Médio. 

Mas, não podemos pensar que isso acontece apenas no Ensino Médio. O 

estudo do Teorema de Tales, no 9º ano do Ensino Fundamental, pode gerar duas 

situações enquanto criações didáticas. A primeira consiste em considerar os 

conhecimentos prévios do aluno em relação à ‹‹Razão e proporção››, por exemplo, 

como uma apropriação já consolidada; como se não houvesse mais obstáculos para 

o aluno enfrentar um novo conhecimento – o Teorema de Tales. Nesse sentido, 

aplica-se as noções de ‹‹Razão e proporção›› sem uma relação contextualizada, 

elas passam a ser utilizadas, apenas como ferramentas de aprendizagem. Por outro 

lado, o próprio Teorema de Tales pode, também, ser explorado sem nenhuma 

relação com o cotidiano ou com outras áreas do conhecimento, fechando-se em um 

dos tipos de técnicas justificadas por uma tecnologia – a propriedade fundamental 

do Teorema.  

Dentro da problemática sobre a monumentalização, há de ser ressaltado que 

o ensino do Teorema de Tales, muitas vezes, é abordado por professores de 

Matemática sem a devida preocupação sobre a utilidade do tema. Como 

apresentado em livros didáticos, também para outros professores, apenas é 

apresentado o histórico sobre como povos antigos realizaram a descoberta da obra, 

deixando de argumentarem a utilidade da obra, implicando em um efeito cascata 

(CHEVALLARD, 2011). 

Por isso, as pesquisas elucidam o caso do Teorema de Tales, que não são 

trabalhadas várias situações da sua aplicabilidade, mesmo no ensino de 9º ano. 

Uma delas bastante comentada é a questão de comensurabilidade e 

incomensurabilidade dos segmentos proporcionais ou associar ao tema, o tópico 

‹‹Semelhanças de figuras››. 

Em sequência, destacaremos aplicações ressaltas pelas pesquisas em 

relação ao ensino do Teorema de Tales para o 9º ano do Ensino Fundamental.  
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3.2 As aplicações do teorema de Tales que aparecem no ensino de 9º 

ano  
 

No currículo de matemática, o Teorema de Tales é um teorema essencial no 

estudo da geometria plana. Segundo Bongiovanni (2007), seu enunciado clássico é 

dado por: 

 
FIGURA 12. ENUNCIADO CLÁSSICO DO TEOREMA DE TALES 

 

FONTE: exercício extraído do livro do aluno (GIOVANNI JR.; CASTRUCCI, 2009, p.209) 

 
Esse enunciado (figura 12) envolve dois importantes conceitos matemáticos 

– paralelismo e proporcionalidade – que estão no cerne da relação entre os 

conhecimentos aritmético e geométrico. Isso implica em uma das principais 

características do Teorema de Tales, a de ter fundamental importância na teoria das 

semelhanças (figura 13).  

 
FIGURA 13. REPRESENTAÇÃO GEOMÉTRICA DO ENUNCIADO DO TEOREMA DE TALES 

 

FONTE: http://www.brasilescola.com/matematica/aplicacoes-teorema-tales.htm. 

 

A representação geométrica do enunciado caracteriza-se na dialética 

existente entre os objetos ostensivos e os objetos não ostensivos. Isso significa que 

a representação geométrica evoca a relação que se estabelece entre noções de 

razão e proporção, a partir das noções de retas paralelas e retas transversais. 

Assim, o discurso teórico-tecnológico apresenta-se como: 
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As retas r, s, x são paralelas e as w e t são transversais. Pelo enunciado 

fundamental, se estabelecem as relações: 

  

  
  

    

    
  ou  

  

    
  

  

    
 

A partir da igualdade entre as duas razões, aplica-se a propriedade 

fundamental da proporção: ‹‹o produto dos meios é igual ao produto dos extremos››. 

Logo: 

                   ou                   
 

Outra característica do Teorema de Tales refere-se a sua procedência em 

problemas do cotidiano. A seguir várias ilustrações que podem ser utilizadas como o 

primeiro momento de estudo do referido tema. São situações que tanto podem ser 

apresentadas pelo professor ou observadas pelos alunos na própria sala de aula, no 

pátio da escola ou em outras áreas exterior à escola (figura 14). 

 
FIGURA 14. ILUSTRAÇÕES QUE SE APLICAM AO TEOREMA DE TALES 

 

FONTE: A autora (2015). 

 
Leivas (2006); Bongiovanni (2007) e outros autores ressaltam que, na 

maioria das vezes, a forma como o referido tema aparece nos livros e nos 

programas, principalmente para o ensino do 9º ano, torna-se um contra-exemplo em 

relação ao esperado nas praxeologias matemática e didática do objeto a ser 

ensinado. 
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Comumente, a organização matemática/didática do Teorema, realizada por 

autores de livros didáticos é o modelo que professores de Matemática seguem para 

abordarem esse tema. Logo em seguida ao enunciado, são apresentados tipos de 

tarefas, apenas no ‹‹calcular o valor x desconhecido››, esse x representando a 

medida do segmento de reta entre as paralelas. 

 

FIGURA 15. ILUSTRAÇÕES DO TEOREMA DE TALES 

 
FONTE: exercício extraído do livro do aluno (GIOVANNI JR.; CASTRUCCI, 2009, p. 206). 

 
Nesse tipo de tarefa (figura 15), Leivas (2007) chama atenção sobre a 

importância que deve ser dada ao tratamento de medidas comensuráveis e 

incomensuráveis. Infelizmente, geralmente a representação geométrica é 

apresentada no quadro e giz sem uso de régua e esquadros (a olho nu), o que 

contribui em dificultar mais ainda a compreensão do aluno. 

Bongiovanni (2006) reforça a argumentação, afirmando que esse é um tema 

em que deve ser abordado utilizando-se dos três tipos de registros: figurativo (as 

diferentes configurações), simbólico (fórmulas de igualdade de razões) e numérico 

(substituição das letras por números). 

 
Uma dificuldade no ensino de geometria é a falta de uso de instrumentos, 
como esquadro, compasso, régua e transferidor [...].um grande número de 
professores não utiliza tais instrumentos no quadro de sua sala de aula, 
alegando não ter habilidade para o manuseio dos mesmos enquanto 
explicam aos alunos, o que estão fazendo. Em geral, fazem desenhos à 
mão livre, sem maior cuidado ou coerência com o vão descrevendo [...]. 
Obter uma divisão de um segmento em partes iguais tem se mostrado algo 
que tanto professores quanto alunos fazem a “olho nu”, sem unidade de 
medida (LEIVAS, 2006, p. 71). 

 

Esse contexto reflete algumas atividades observadas nas duas turmas 

envolvidas na pesquisa (figura 16). 
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FIGURA 16. ABORDAGEM DO TEOREMA DE TALES PELOS PROFESSORES PESQUISADOS 

 

FONTE: Registros em vídeo de aulas observadas 

 
As aplicações do Teorema de Tales são distintas, mas os casos mais 

registrados na pesquisa (figura 05, p. 83 ou figura 15, p. 144, por exemplo) conferem 

ao exposto nos estudos já realizados. Trata-se do enunciado clássico, o qual 

envolve situações de proporcionalidade em três aspectos: calcular o valor 

desconhecido, envolvendo um comprimento e com uma relação de três 

comprimentos de segmentos, representados em uma figura entre segmentos 

paralelos e transversais (por exemplo, um triângulo cortado por uma paralela a um 

de seus lados); fazer a demonstração que diz respeito ao paralelismo de duas retas 

interceptadas por uma transversal e tipo de construção, envolvendo a divisão de um 

segmento em vários segmentos congruentes (CORDIER; CORDIER, 1991). 

Esses aspectos são ilustrados na figura 17, a qual representa uma das 

seções Exercícios do livro didático “A conquista da Matemática”, analisado em duas 

edições (2002; 2009). 
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FIGURA 17. APLICAÇÕES MAIS COMUNS DO TEOREMA DE TALES 

 

FONTE: Exercício extraído do livro do aluno (GIOVANNI JR.; CASTRUCCI, 2002, p. 188 e 2009, 
p.208; 214) 

 
Esses tipos de tarefas presentes no livro didático analisado ‹‹A conquista da 

Matemática›› (em ambas as edições – 2002 e 2009) caracterizam as aplicações do 

Teorema conforme os aspectos supracitados, conforme os apresentados na figura 

16. Todavia, nem todos esses aspectos são contemplados em sala de aula, ou 

quando são aplicados, os alunos não conseguem resolver as tarefas que lhes são 

propostas.  

Como já comentado, as pesquisas revelam que a problemática recai nas 

organizações do professor ao privilegiar tipos de tarefas mais simples exigindo 

mínimo de esforço na atividade intelectual do aluno. Nos estudos de Cordier e 

Cordier (1991), por exemplo, os resultados apontam que há uma diferença 

significativa entre os conceitos veiculados no ensino e os utilizados pelos alunos, os 

quais, em sua maioria, são os conceitos-em-ação (identificados pela análise de 

tarefas cognitivas). O problema concentra-se muito mais na ausência de respostas 

aos exercícios propostos para os alunos, do que número de erros apresentados por 

eles. 

Ou seja, quando o professor de Matemática propõe que o aluno resolva os 

tipos de tarefa presentes no seu livro didático, não há retorno da parte desse aluno. 

Isso se confirmou em nossa pesquisa. Boa parte dos alunos aguardava o professor 
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resolver os tipos de tarefa no quadro ou acompanhava o colega (sentado ao lado) 

resolver a atividade proposta. Vimos que, em ambas as turmas, sempre se repetia a 

situação de alunos solicitarem ao professor para sentarem próximos uns dos outros 

(figura 18). 

 

FIGURA 18. EPISÓDIOS DE AULAS OBSERVADAS 

 

FONTE: A autora (2015). 

 

Ademais, podemos também ressaltar que em episódios registrados na turma 

da EEF, era sempre o professor que resolvia os tipos de tarefa, seguido da 

participação oral dos alunos. Ainda que usasse recurso diferenciado (como o caso 

do datashow, em uma das aulas), esse professor resolveu no quadro, diferentes 

tarefas, junto com aqueles alunos que, sentados mais próximos do quadro, falavam 

sobre os tipos de técnicas necessárias à resolução de cada tipo de tarefa. 

Em relação ao professor da outra escola – CEFM – agindo um pouco 

diferente do primeiro professor, também permitia que os alunos formassem 

pequenos grupos para resolverem tipos de tarefas/técnicas. A diferença entre o 

funcionamento didático desses dois professores é que o primeiro trabalhava sempre 

dirigindo a resolução. O segundo aguardava os alunos resolverem, orientava-os 

quando solicitado (indo até a carteira do aluno, dos pequenos grupos ou os alunos 

se dirigindo até ele, tanto quando escrevia no quadro, como chegando ao birô para 

ele os orientasse).  
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Desse modo, ao que diz respeito às dificuldades ou bloqueios dos alunos 

resolverem tipos de tarefas/técnicas, seja pelos erros ou por respostas em branco, 

também são apresentadas na pesquisa de Parzyzs (2001). Esse pesquisador 

analisou sobre o domínio do ensino da geometria em alunos professores, baseando-

se nos níveis de van Hiele33. Parzyzs (2001) classificou, em sua pesquisa, três 

categorias de geometria para comparar as relações existentes entre os níveis e as 

categorias34, destacando as dificuldades e os possíveis meios que os estudantes 

(licenciandos em Matemática) buscaram para superá-las. 

Acreditamos que trata-se de uma questão ainda recorrente, pelo problema 

ter origem nos antigos manuais e, como consequência, a questão recai na formação 

do professor. A forma como as praxeologias do Teorema de Tales aparecem nos 

livros, privilegiam o modelo ‹‹expor assunto com exemplos e depois propor 

exercícios››, em detrimento dos tipos de tarefas/técnicas que mobilizem o aluno a ter 

uma atividade intelectual envolvendo a construção do conhecimento de forma mais 

significativa. 

Ter o primeiro encontro nos momentos de estudo com esse Teorema, a 

partir de tipos de tarefas/técnicas que mostrem a utilidade do objeto matemático em 

jogo, certamente os autores de livros didáticos de Matemática estariam contribuindo, 

                                                           
33

 Mais precisamente no final da década 1950, os educadores matemáticos holandeses, Dina van 
Hiele-Geldof e Pierre Marie van Hiele, apresentaram uma proposta que passou a ser conhecida como 
modelo van Hiele de pensamento geométrico. Com o objetivo de orientarem a formação desse 
pensamento e de avaliar as habilidades dos alunos, o casal estabeleceu 05 níveis, os quais 
passaram a ser mais conhecidos mundialmente, a partir de duas décadas passadas (VAN DE 
WALLE, 2009). Essa proposta prever uma aprendizagem dos conceitos geométricos favorecendo a 
progressão dos alunos, a partir de uma sequência de níveis de compreensão desses conceitos. Para 
mudar de nível, os alunos precisam experimentar e vivenciar situações cujas atividades estejam 
adequadas e significativas à sua compreensão. Ou seja, o modelo apresenta cinco níveis (0 – 4), 
começando pela visualização (nível 0), no qual as figuras são identificadas apenas pelo seu aspecto 
geral. O aluno observa a figura e a identifica, mas não consegue justificá-la. Ele reconhece e nomeia 
as figuras de modo global e visual. Na hierarquia, o nível 01 corresponde à análise. Nesse nível, os 
alunos são capazes de considerar todas as formas que apresentem características de uma mesma 
classe. Porém não conseguem ainda, especificar particularidades. O nível 02, considerado o da 
dedução informal, o aluno é capaz de pensar, de compreender quando uma propriedade é 
consequência de outra. Nesse nível, se consegue estabelecer as relações existentes entre as figuras 
e suas propriedades. O nível 03 representa a dedução formal, nesse momento o aluno consegue 
fazer demonstrações. Ele conjectura, analisa. E, o nível 04 se refere ao rigor, ou melhor, à teorização. 
É um nível bem mais avançado, chegando a produzir teoria (VAN DE WALLE, 2009). 
34

 Essas categorias se classificam como: a Geometria da escola elementar, aquela em que o 
estudante apenas identifica, visualiza as figuras (uma Geometria natural que requer intuição, 
experiência e dedução); a Geometria do ensino secundário, na qual o aluno já apresenta habilidades 
de compreensão intermediária. Em outras palavras, seria a Geometria ensinada no ensino secundário 
(na qual, os axiomas são estudados de certa forma, incompletos; eles são imparcialmente implícitos). 
Por fim, a Geometria de nível superior voltada às demonstrações (os elementos são representados 
pelos objetos físicos, mas de forma abstrata) (PARZYZS, 2001). 
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ainda mais, com o trabalho do professor e, por conseguinte, a aprendizagem do 

aluno. 

Para Bongiovanni (2007), geralmente, em nível de Ensino Fundamental ou 

Ensino Médio, os livros didáticos apresentam a demonstração do teorema sem 

explicitar o caso dos segmentos incomensuráveis, por necessitar da construção da 

reta real e dos números reais. Quando esse tipo de tarefa é proposto ao nível 

universitário, até mesmo, nos cursos de Licenciatura Matemática, os resultados 

revelam equívocos ou respostas nulas. Outro ponto que o autor levanta, refere-se à 

prova do teorema pelo método das áreas, aplicando-se assim, as propriedades do 

Teorema de Tales que se aplicam aos triângulos. Na figura 19, essas propriedades 

são ilustradas em vários tipos de tarefas do Livro didático “A Conquista da 

Matemática” (edição 2009). 

 

FIGURA 19. O TEOREMA DE TALES NOS TRIÂNGULOS 

 
FONTE: exercício extraído do livro do aluno (GIOVANNI JR.; CASTRUCCI, 2009, p.210; 213) 

 
De fato, o problema sobre o primeiro momento de estudo com o Teorema 

reflete na formação docente, quando dado por uma praxeologia em que prevaleça o 

bloco tecnológico-teórico, entendendo que os tipos de técnicas sobre as aplicações 

desse Teorema justificam-se pela tecnologia. Isso porque espera-se do licenciando 
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em Matemática (aluno professor) ter domínio desse e outros conceitos geométricos 

ao chegarem no curso superior. Realmente, é o que se espera, mas a realidade tem 

mostrado outros resultados, porque nem sempre o que é trabalhado em sala de aula 

se distancia do que realmente deve ser ensinado. 

Posto que essa abordagem sobre a problemática quanto ao histórico e 

aplicações do Teorema de Tales nos faz refletir sobre o seu ensino, apresentaremos 

a seguir uma análise sobre as praxeologias presentes no livro didático analisado 

nesta pesquisa. 

 

3.3 As praxeologias do teorema de tales presentes no livro didático ‹‹A 

Conquista da Matemática›› 

 

Um grande número de pesquisas da Educação Matemática aborda sobre o 

livro didático de Matemática destacando ser, este recurso, o tipo de publicação mais 

utilizada no estudo e ensino da Matemática, cuja função é uma referência que valida 

o conhecimento desse contexto. Esse crescente interesse de pesquisas atribui-se a 

dois importantes aspectos: a expansão de políticas públicas, principalmente a partir 

do Plano Nacional do Livro Didático – PNLD e dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCN e o aumento significativo de cursos de pós-graduação e, por 

consequência, o acréscimo do número nas linhas de pesquisas educacionais 

(COSTA; NOGUEIRA, 2010; PAIS, 2006). 

Os livros didáticos da atualidade apresentam problemas contextualizados, a 

história dos conteúdos ou de matemáticos que estejam relacionados a esses 

conteúdos e, em alguns casos, apresentam jogos de fixação ou orientações sobre 

uso de software no manual do professor. O livro didático, principalmente, o de 

Matemática, é um forte determinante na opção didática do professor em relação ao 

objeto matemático que irá ensinar. O livro didático sendo apoio ao professor, ele faz 

suas escolhas sobre as praxeologias matemática e didática em relação aos objetos 

de ensino a serem abordados em sala de aula. Da parte do aluno, é fonte de 

pesquisa para adquirir novos conhecimentos. Para os alunos, há uma escolha sobre 

quais tipos de tarefas irão resolver, a partir das praxeologias indicadas pelo 

respectivo professor (CHEVALLARD, 1999). 

Nesta tese, fazer uma análise em livros didáticos de Matemática em nível 

dos anos finais do Ensino Fundamental, remete não somente a um dos objetivos da 
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pesquisa, mas, fundamentalmente possibilita observarmos a relação institucional 

existente quanto aos conteúdos geométricos nesse nível de ensino. A análise 

reporta-se ao objeto em estudo – Teorema de Tales – verificando as praxeologias 

utilizadas pelos autores do livro didático adotado na rede estadual. 

Para tanto, apenas um dos livros adotado por essa rede de ensino foi 

analisado, ao considerarmos alguns aspectos. Primeiro, pelo fato de ser o livro 

didático de Matemática adotado na rede estadual que mais sobressaiu ao PNLD 

2011 – ‹‹A conquista da Matemática›› – sob a autoria de José Ruy Giovanni Jr e 

Benedicto Castrucci para os quatro anos finais do Ensino Fundamental. Segundo, 

por ter sido adotado nas duas escolas envolvidas na pesquisa. Terceiro, pelo fato de 

ter que analisar dois exemplares do mesmo livro, visto que um dos professores 

pesquisados deu preferência ao uso de um exemplar da edição mais antiga, por 

entender que o nível dos tipos de tarefas/técnicas ser mais apropriado para seus 

alunos.  

É uma peculiaridade, portanto, de alguns professores. Mesmo o aluno 

recebendo o livro adotado gratuitamente, esses professores mantêm-se no uso de 

praxeologias mais antigas. Em princípio, podemos inferir que a opção em 

permanecer utilizando edições mais antigas, pode refletir na comodidade do 

professor, mantendo-se com práticas já enraizadas. Um fato que de certo modo, 

pode incidir na questão de evitar sair na zona de conforto, pois cada vez mais, os 

livros didáticos de Matemática da atualidade apresentam mais tipos de tarefas com 

ênfase na resolução de problemas contextualizados, propondo articulação entre os 

temas matemáticos (explícita ou implicitamente) e com outras áreas do 

conhecimento.  

Todavia, não foi intenção nesta pesquisa, julgar a preferência dos 

professores em relação às suas escolhas pelos livros didáticos ou praxeologias 

(matemáticas e didáticas) para o ensino do objeto matemático em estudo. Nossa 

análise tem o propósito de apresentar que escolhas são essas para compreender 

como se instituem os elementos do universo explicativo dos sujeitos de pesquisa, 

para identificar tais elementos35.  

                                                           
35

 Por outro lado, durante a aplicação do questionário, alguns professores emitiam relatos de que nem 
sempre desejam se manter na zona de conforto. O problema reside no ‹‹fator tempo›› para 
atualização e planejamento. Para além, também, desconhecem o referencial curricular da rede 
estadual e nem sempre os livros didáticos que os alunos recebem gratuitamente contemplam a opção 
da escola ou do próprio professor de Matemática. 
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Analisar as praxeologias dos livros da preferência e uso de cada professor 

pesquisado, nos entender como esses professores acompanham, por exemplo, as 

recomendações e exigências da legislação vigente para o currículo de Matemática. 

Sabemos, atualmente, ser recomendação e exigência do Plano Nacional do Livro 

Didático – PNLD que os objetos matemáticos sejam apresentados nos livros 

didáticos envolvendo situações problemas em um contexto mais amplo. Não se trata 

apenas de contextualizar ao cotidiano do aluno, mas apontar envolver outras áreas 

(em âmbito geral) e um contexto mais específico (entre os campos da Matemática). 

Os exemplares analisados são os do 9º ano do Ensino Fundamental, com 

mesma autoria, porém com edições diferentes pela editora FTD36. Um refere-se à 

edição em 2002, não-consumível, ainda com a nomenclatura – 8ª. Série. O outro foi 

editado em 2009, edição renovada. 

A capa nos dois exemplares (figura 20) é ilustrada com o nome do livro “A 

conquista da Matemática” e do autor na parte superior, com dimensões 20,4cm de 

largura por 27,2cm de comprimento e 2,4cm de espessura. Já na parte inferior 

existem ilustrações que se distinguem quanto às edições. Cada exemplar apresenta 

o mesmo número de páginas. 

 
FIGURA 20. CAPA DOS EXEMPLARES DO LIVRO DIDÁTICO ‹‹A CONQUISTA DA MATEMÁTICA›› 

 
FONTE: A autora (2015). 

                                                           
36

 As iniciais da Editora FTD são uma homenagem a Frère Théophane Durand, Irmão Superior-Geral 
do Instituto Marista de 1883 a 1907. Em sua gestão, incentivou os Irmãos a escrever livros escolares 
para as demais disciplinas. A sigla FTD foi registrada como marca comercial no momento em que 
houve necessidade de abrir uma empresa editorial, por volta de 1890. A empresa FTD passou a 
administrar oficial e legalmente as edições já existentes e as iniciais passaram a figurar em todas as 
capas dos livros publicados pelos Irmãos Maristas. Em 1897, Frère Théophane Durand determinou a 
vinda dos primeiros Irmãos Maristas para o Brasil, e com eles vieram também os livros da FTD, que já 
faziam parte da rotina dos colégios Maristas em diversos países. (fonte: http://www.ftd.com.br/a-ftd/a-
historia).  
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Pelas ilustrações, percebemos que na edição mais atualizada, houve 

preocupação da parte dos autores de ilustrar a capa, retratando um contexto alusivo 

a certos objetos matemáticos a serem estudados no 9º ano do Ensino Fundamental. 

A imagem panorâmica do Jardim Botânico (Curitiba-Paraná) tem representatividade 

de figuras geométricas (retângulos, meia circunferência e triângulos), além de outros 

conceitos e propriedades que podem ser explorados (tais retas paralelas, 

transversais e perpendiculares) no estudo dos teoremas de Tales e Pitágoras. 

A diferença entre as duas edições não está somente na ilustração da capa. 

Essa distinção já inicia pelo sumário. Na edição 2002, o volume apresenta uma 

distribuição de capítulos maior que a edição 2009, embora, ambos os volumes 

tenham mesmo número de páginas. Outra distinção que chama atenção está na 

organização escolhida pelos autores para atualizar as praxeologias (matemática e 

didática) da edição 2009. Como explicitado anteriormente, na edição mais atual, os 

autores apresentam tipos de tarefas com ênfase na resolução de problemas 

contextualizados. 

A análise dos dois exemplares inicia-se com uma descrição sobre a 

estrutura da obra, fazendo um comparativo geral entre as duas edições. Depois, 

segue com a apresentação das praxeologias destacando: qual dos blocos 

predominam em cada tópico, como se apresentam e quais objetos ostensivos e não 

ostensivos contribuem para a composição das praxeologias.  

 

A estrutura da obra  

 

Inicialmente, foi realizada a análise do livro didático ‹‹A conquista da 

Matemática›› pela edição 2009, conforme indicação do órgão da SEED/SE 

responsável pela distribuição de livros didáticos. Depois, buscamos comparar as 

duas edições (2002 e 2009) do mesmo livro, após um dos professores pesquisados 

ter comentado sobre sua preferência em trabalhar com a edição mais antiga desse 

referido livro. 

De modo geral, os autores estruturam sua obra em quatro volumes, um para 

cada série dos anos finais do Ensino Fundamental. Cada volume está dividido em 

capítulos para o manual do professor e para o livro didático do aluno, em unidades. 

As unidades, por sua vez, compõem-se de seções, as quais consistem em tipos de 
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tarefas/técnicas que variam em quanto à presença de todas ou parte delas, 

conforme a praxeologia escolhida ao objeto respectivo a cada unidade. 

 

QUADRO 06. ORGANIZAÇÃO DAS SEÇÕES DA OBRA ‹‹A CONQUISTA DA MATEMÁTICA›› 

SEÇÕES DESCRIÇÃO 

Explorando 
São tipos de tarefas/técnicas propostas ao primeiro 
encontro do momento de estudo ao tema/tópico. Faz parte 
da introdução de cada capítulo/unidade. 

Chegou a sua vez 
São tipos de tarefas/técnicas, geralmente em nível de 
construção para o aluno resolver sozinho ou em grupo. 

Brasil real 

São tipos de tarefas formatadas por textos que 
contextualizam o conteúdo matemático, geralmente 
acompanhados de questões ou situações-problema. 

Desafios 
São tipos de tarefas/técnicas envolvendo a lógica, o 
raciocínio e os conhecimentos prévios dos alunos. 

Tratando a informação 

Trata-se de tipos de tarefas/técnicas que objetivam 
desenvolver no aluno, competências e habilidades de 
leitura, interpretação e organização de dados, dispostos 
em gráficos e tabelas. 

Exercícios 
São os tipos de tarefas/técnicas propostas para o aluno 
resolver algoritmos e situações-problema. 

Retomando o que aprendeu 
Refere-se aos tipos de tarefas/técnicas com o propósito 
de revisitar os assuntos estudados na respectiva unidade. 

Fonte: A autora (2015). 

 

Ao analisarmos o manual do professor que corresponde à edição 200937, 

intitulado pelos autores como “orientações para o Professor”, percebemos que seu 

sumário está diluído em três partes. A primeira apresenta a estrutura da obra com 

reflexões de temas como: Tipos de Cálculos, A importância pedagógica da 

resolução de problema, problemas desafiadores, o processo da avaliação e o 

objetivo do ensino de Matemática para o Ensino Fundamental. Na segunda parte, há 

sugestões de leitura e entidade de apoio ao trabalho do professor. Como terceira e 

última parte para o manual (edição 2009), são apresentados os objetivos e 

orientações metodológicas compondo-se de 12 Unidades, dentre elas, 06 são 

voltadas para esta pesquisa, começando da unidade 7 (Segmentos Proporcionais) 

até a unidade 12 (Estudando a Circunferência e o Círculo). 

Quando os autores abordam sobre “Tipos de cálculo” eles fazem referência 

sobre a importância para desenvolver e sistematizar conceitos matemáticos e 

técnicas aritméticas com uso do cálculo mental e aproximado, conforme sugestões 

                                                           
37

 Só tivemos acesso ao Manual do professor da edição 2009. O outro exemplar foi livro do aluno 
cedido pela direção da escola EEF. 



155 
 

  

dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Quanto à resolução de problemas, esses 

autores destacam que: 

 
Com a prática da resolução de problemas nas aulas de Matemática, os 
alunos têm a oportunidade de desenvolver e sistematizar os conhecimentos 
matemáticos, dando significação aos conteúdos trabalhados. Isso porque, 
além de contextualizar os conteúdos estudados, por levarem os alunos a 
aplicar e a entender a utilidade do que aprenderam, ou seja, todos os seus 
conhecimentos e habilidades prévios na busca de uma resolução 
(GIOVANNI JR.; CASTRUCCI, 2009, p.10, Orientações para o Professor). 

 

Em relação ao processo de avaliação são apresentadas três funções: 

diagnosticar, construir e classificar. Porém os autores só exploram a primeira, pois 

essa avaliação tem como objetivo verificar os conhecimentos prévios dos alunos 

para constatar se estão ou não preparados a adquirir um novo conhecimento. São 

dadas algumas sugestões para análises das avaliações dos alunos: 

 

Orientar os alunos a refletir sobre os temas que estão sendo abordados na 
avaliação, conduzindo-os a identificar e analisar os objetos a serem 
atingidos; Analisar se as avaliações foram coerentes com o trabalho 
desenvolvido em sala de aula; Identificar nas questões apresentadas as 
dificuldades de entendimento ou possíveis confusões sobre o que está 
sendo avaliado (GIOVANNI JR; CASTRUCCI, 2009, Orientações para o 
Professor, p. 18). 

 

De forma geral, no manual do professor, os capítulos do exemplar do aluno 

(edição 2009) são considerados como unidades. Elas são assim organizadas para 

destacar os objetivos e orientações metodológicas ao professor. O quantitativo de 

capítulos/unidades, nas duas edições é o mesmo, embora apresentem certa 

divergência na ordem dessa distribuição. Há uma toca de ordem entre dois capítulos 

de uma edição para outra. 
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QUADRO 07. ORGANIZAÇÃO DOS CAPÍTULOS NO LIVRO DIDÁTICO ANALISADO 

 ORGANIZAÇÃO DOS CAPÍTULOS 
(edição 2002) 

ORGANIZAÇÃO DOS CAPÍTULOS 
(edição 2009) 

Capítulo 1- Estudando as Potências e suas 
Propriedades 
Capítulo 2- Calculando com Radicais 
Capítulo 3- Equação do 2º Grau 
Capítulo 4- Função Polinomial do 1º Grau 
Capítulo 5- Função Polinomial do 2º Grau 
Capítulo 6- Segmentos Proporcionais 
Capítulo 7- Semelhança de Figuras 
Capítulo 8- Estudando as Relações Métrica no 
Triangulo Retângulo 
Capítulo 9- Estudando as Relações 
Trigonométricas nos Triângulos 
Capítulo10- Estudando a Circunferência e o 
Círculo 
Capítulo 11- Estudando as Áreas das Figuras 
Geométricas Planas 
Capítulo 12- Noções Elementares de 
Estatística 

Capítulo 1- Noções Elementares de Estatística 
Capítulo 2- Estudando as Potências e suas 
Propriedades 
Capítulo 3- Calculando com Radicais 
Capítulo 4- Equação do 2º Grau 
Capítulo 5- Função Polinomial do 1º Grau 
Capítulo 6- Função Polinomial do 2º Grau 
Capítulo 7- Segmentos Proporcionais 
Capítulo 8- Semelhança de Figuras 
Capítulo 9- Estudando as Relações Métrica no 
Triangulo Retângulo 
Capítulo 10- Estudando as Relações 
Trigonométricas nos Triângulos 
Capítulo11- Estudando as Áreas das Figuras 
Geométricas Planas 
Capítulo 12- Estudando a Circunferência e o 
Círculo.   

FONTE: A autora (2015). 

 

Pelo quadro Nº 07, é possível perceber que há preocupação dos autores em 

iniciar a obra com a revisitação de conhecimentos prévios dos alunos em cada uma 

das edições. A praxeologia didática para cada um dos temas está diluída em seções 

compondo-se de atividades matemáticas (com tipos de tarefas/técnicas) e do 

discurso tecnológico/teórico que justifica e explicita os tipos de técnicas. Em relação 

à praxeologia escolhida pelos autores, na edição 2002, podemos dizer ser mais 

tradicional. Carrega o modelo ‹‹exposição do assunto, exercícios e verificação de 

aprendizagem››. Nesse caso, o discurso tecnológico/teórico precede ao bloco 

prático/técnico, cujas seções apresentam tipos de tarefas/técnicas, como 

‹Exercícios› e ‹Retomando o que aprendeu›. 

A análise de ambos exemplares (edição 2002 e edição 2009) deu enfoque 

ao capítulo/unidade correspondente aos ‹‹Segmentos Proporcionais›› por 

contemplar as praxeologias voltadas ao ensino/estudo do Teorema de Tales. De 

acordo com essas praxeologias, o referido Teorema encontra-se como tópico. 
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QUADRO 08. CLASSIFICAÇÃO DAS SEÇÕES DA UNIDADE ‹‹SEGMENTOS PROPORCIONAIS›› 

SEÇÃO ATIVIDADE MATEMÁTICA 
LOCALIZAÇÃO 
DAS PÁGINAS 

Explorando 

Atividades com envolvendo algoritmos e resolução de 
problemas sobre razão e proporção. Uma forma de 
revisar conhecimentos já estudados (7° ano). A outra 
atividade apresenta abordagem histórica sobre a 
descoberta de Tales de Mileto. 

p. 197 

Brasil real 

São duas atividades interdisciplinares, envolvendo 
história, turismo e geografia, trabalhando a resolução de 
problemas. A primeira explora questões de escala e 
aborda uma síntese histórica de Brasília. A segunda 
explora o desenho modular da bandeira nacional para o 
cálculo de razão e proporção. 

p. 200-201 

Exercícios 
Para cada tópico da unidade há atividades entre 
algoritmos e resolução de problemas 

p. 199; 202; 208; 
210; 213 

Retomando o que 
aprendeu 

São 16 atividades entre algoritmos e a resolução de 
problemas, prevalecendo a segunda, como forma de 
verificar todo o conhecimento estudado na referida 
unidade. 

p. 214-215 

FONTE: Giovanni Jr.; Castrucci (2009, livro do aluno) 

 

Objetivos e Orientações Metodológicas  

 

Segundo os autores do livro didático analisado, o objetivo do ensino de 

Matemática para o Ensino Fundamental, tem por finalidade: identificar os 

conhecimentos matemáticos como meios para compreender e transformar o mundo 

a sua volta e perceber o caráter do jogo intelectual, característico da Matemática, 

como aspecto que estimula o interesse, a curiosidade, o espirito de investigação e o 

desenvolvimento da aprendizagem (GIOVANNI JR; CASTRUCCI, 2009, Orientações 

para o Professor). 

Ao analisarmos o sumário do manual do professor, percebemos que existe 

uma relação entre os pressupostos teóricos e os objetivos apresentados nessa parte 

do livro didático com a parte do livro do aluno. A linguagem utilizada é uma 

linguagem clara e objetiva com a finalidade de facilitar a compreensão e o 

desenvolvimento de cada assunto. Nesse manual, é possível encontrar como está 

estruturada a obra, o debate de alguns temas em relação às metodologias de 

ensino, processos de avaliação, indicação de leituras para aperfeiçoamento da 

prática docente e organização dos temas matemáticos voltados ao 9º ano do Ensino 

Fundamental.  

Nessa organização, há pelo menos uma sugestão de como podem ser 

trabalhadas algumas atividades, ora com textos, ora utilizando objetos e outros tipos 
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recursos. Essas sugestões, denominadas de Orientações para o desenvolvimento 

das atividades é um dos requisitos do PNLD 2011 (BRASIL, 2010, p. 30) quando 

afirma que “o manual do professor deve trazer subsídios para a atuação do 

professor em sala de aula, apresentando orientações metodológicas para o trabalho 

com o livro do aluno”.  

São nessas orientações que podemos observar a diversidade de técnicas 

que sustentadas no discurso tecnológico-teórico podem ser manipuladas e 

justificadas para a resolução das atividades matemáticas propostas em todo o livro 

didático. Para isso, é importante o professor conhecer ambas as partes do livro 

(texto do aluno e orientações pedagógicas) visando melhor desenvolver seu trabalho 

em sala de aula. 

Na segunda parte das ‹‹orientações››, há sugestões de leitura e indicação de 

entidades de apoio ao trabalho do professor. São mencionados três tipos de 

metodologias de ensino de Matemática, conforme as abordagens propostas pelos 

PCN-Matemática (BRASIL, 1998): História da Matemática, Resolução de Problemas 

e Jogos. Os autores não destacam orientações a respeito, mas indicam leituras para 

“enriquecer a prática pedagógica” do professor de Matemática (GIOVANNIJR; 

CASTRUCCI, 2009, p. 31; 32, Orientações para o Professor). Essas indicações são 

seguidas de endereços sobre sítios eletrônicos relacionados à Educação e à 

Matemática. 

Como terceira e última parte para o manual (edição 2009), são apresentados 

os objetivos e orientações metodológicas compondo-se de 12 Unidades, dentre elas, 

06 são voltadas para esta pesquisa, começando da unidade 7 (Segmentos 

Proporcionais) até a unidade 12 (Estudando a Circunferência e o Círculo). 

A unidade 07 (Segmentos Proporcionais – figura 20) configura-se na 

organização de 05 tópicos geométricos seguidos dos respectivos objetivos. Como 

por exemplo, na página 75 do manual, os autores propõem atividades como 

revisitação de conceitos sobre Razão e Proporção, com sugestões de pesquisa em 

jornais e revistas, quanto aos índices de desemprego, custo de vida. Nessa 

proposta, também sugerem que o professor de Matemática promova discussões e 

análises trabalhando representações geométricas, sempre que possível. Os autores 

também indicam a leitura de um texto “A proporção na História” (p. 197 do livro do 

aluno), e a partir dessa leitura, os alunos “façam uma pesquisa sobre a vida e a obra 
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do matemático grego Tales de Mileto” (GIOVANNI JR; CASTRUCCI, 2009, p. 75, 

Orientações para o Professor)38. 

 

FIGURA 21. SEGMENTOS PROPORCIONAIS [ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR] 

 

FONTE: Giovanni Jr.; Castrucci (2009, p.75, Orientações para o professor). 

 

Para melhor ilustrar os elementos que instituem a praxeologia estabelecida 

pelos autores em relação ao Teorema de Tales, buscamos sistematizar tipos de 

tarefas/técnicas, conforme os tópicos que os autores organizaram, em cada 

exemplar analisado, para a unidade ‹‹Segmentos Proporcionais››.  

Na edição 2002, o livro do aluno apresenta a seguinte organização dos 

tópicos (ilustrada no quadro 09): 

                                                           
38

 Um tipo de tarefa/técnica acatado pelo professor Tales (participante do estudo principal). 
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QUADRO 09. TÓPICOS DA UNIDADE ‹‹SEGMENTOS PROPORCIONAIS›› 

TÓPICOS TIPO DE ATIVIDADE MATEMÁTICA 
LOCALIZAÇÃO 
DAS PÁGINAS 

Razão e proporção 
Leitura de textos envolvendo a história da matemática sobre 
os conceitos razão e proporção. Atividade com Tratamento a 
informação. 

p. 174-179 

Razão de dois 
segmentos 

Exercícios, como tipos de tarefas que revisitam a razão de 
dois segmentos. 

p. 180-181 

Segmentos 
proporcionais 

Uso do discurso tecnológico-teórico, incluindo dois tipos de 
tarefas/técnicas, como exemplos. 

p. 181-182 

Feixe de paralelas 
O discurso tecnológico-teórico para explicitar a propriedade 
de um feixe de retas paralelas. 

p. 182-184 

Teorema de Tales 

O discurso tecnológico-teórico com a propriedade 
fundamental do Teorema precedido de tipos de tarefas/ 
técnicas como exemplos 
Exercício com 11 tipos de tarefas/técnicas sobre a 
propriedade do Teorema 

p. 184-188 

Aplicações do 
Teorema de Tales 

O discurso tecnológico-teórico precedido de tipos de tarefas/ 
técnicas como exemplos sobre: 
 Teorema de Tales no triângulo 
 Teorema da bissetriz interna de um triângulo 
Exercício com 11 tipos de tarefas/técnicas sobre duas 
propriedade do Teorema 

p. 188-195 

FONTE: Giovanni Jr.; Castrucci (2002, livro do aluno) 

 
O quadro 09 evidencia a predileção dos autores em iniciar a maioria dos 

tópicos pelo discurso tecnológico-teórico. Entretanto, os tópicos iniciais privilegiam o 

bloco prático-técnico, cujo objetivo é propor uma revisitação aos conhecimentos já 

estudados. Na edição 2009 (figura 21), esses tópicos resumem-se a um só tópico – 

‹‹Razão e proporção››. 

Assim, entendemos que nessa organização praxeológica elaborada pelos 

autores do livro didático ‹‹A conquista da Matemática››, reside a dimensão 

epistêmica da Relação com o Saber. Podemos dizer que a dimensão epistêmica 

nessa praxeologia (unidade 07) é configurada sob três aspectos: objeto a ensinar, 

sob uma linguagem específica; tipos de tarefas/técnicas (propostas de atividades) e 

formas subjetivas e intersubjetivas (a forma como o leitor aprecia a obra, como o 

professor utiliza o livro didático, como o aluno escolhe os tipos de tarefas para 

resolver etc.). 
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Tipos de tarefas/técnicas que compõem a praxeologia da unidade 

‹‹Segmentos Proporcionais››  

 

Tópico 01. Razão e proporção 

 

Para esse tópico, os autores inauguram o primeiro momento de estudo para 

o Teorema de Tales. É uma revisitação aos conceitos já estudados em séries 

anteriores (7º ano, mais precisamente), retomando noções e propriedades sobre 

‹‹Razão e proporção››. Para melhor especificar a análise, partimos da construção de 

um quadro que apresenta a composição do bloco mais evidente na praxeologia para 

esse tópico. 

 
QUADRO 10. COMPOSIÇÃO DO BLOCO PRÁTICO-TÉCNICO DA PRAXEOLOGIA MATEMÁTICA – 

TÓPICO ‹‹RAZÃO E PROPORÇÃO››. 

TIPOS DE TAREFAS TIPOS DE TÉCNICAS 

Tarefa T1: Revisitar conhecimentos 
já estudados sobre ‹‹Razão e 
proporção›› 

Técnica τ1.1: conhecer noções e fatos a história que 
tenha relação com aplicações da proporção  
Técnica τ1.2: encontrar a razão entre dois números 
Técnica τ1.3: aplicar a propriedade fundamental da 
proporção. 

FONTE: Giovanni Jr.; Castrucci (edição 2002, p. 173-181; edição 2009, p. 196-197; livro do aluno) 

 

Esse bloco prático-técnico apresenta os mesmos tipos de tarefas/técnicas 

nas duas edições (2002 e 2009). Com essa praxeologia, inferimos que o propósito 

dos autores foi dispor de uma organização didática com a qual o professor possa 

explorar conceitos já estudados pelo aluno. A forma escolhida pelos autores para 

introduzir o objeto a ser estudado irá ajudar o aluno compreender as aplicações dos 

conceitos e propriedades de razão e proporção para então explorar a 

proporcionalidade na geometria, em particular, o teorema a ser estudado. Por outro 

lado, de forma implícita, a organização didática sugere dois tipos de abordagens 

metodológicas – História da Matemática (figura 22) e Resolução de Problemas. 
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FIGURA 22. RAZÃO E PROPORÇÃO (HISTÓRIA DA MATEMÁTICA) 

 
FONTE: Giovanni Jr.; Castrucci (2002, p. 177; 2009, p. 197- livro do aluno). 

 

Nesse primeiro momento de encontro com a praxeologia matemática, a 

proposta dos autores favorece ao trabalho do professor, não somente para organizar 

seu planejamento, como para a realização dos tipos de tarefas propostos no livro 

didático, como outras que o professor busque realizar. Aparentemente, na edição 

2002, esse primeiro momento parece ser mais extenso que na edição 2009 (figura 

22). Mas, é apenas uma situação de deslocamento entre os tipos de tarefas de um 

tópico para outro, em relação à organização da praxeologias didática na edição 

2009. Para Chevallard (1992), as adaptações são possíveis e permissíveis nesse 

processo de organização didática. Ademais, o próximo tópico refere-se aos 

‹‹Segmentos Proporcionais››, trabalhando-se os mesmos conceitos matemáticos. 

Para o professor que utiliza o livro referente à edição 2002, precisa apenas ter o 

cuidado para não confundir os alunos.  

Não obstante, convém enfatizar que o tópico ‹‹Razão e proporção›› 

apresenta pela proposta dos autores e dos professores pesquisados, vários tipos de 

tarefas/técnicas em que a dialética existente entre os objetos ostensivos e objetos 

não ostensivos contribui significativamente para os alunos revistarem conceitos já 

estudados, os quais muitas vezes não foram devidamente apreendidos. Para as 

duas edições, os objetos ostensivos manipulando os objetos não ostensivos, por 

meio de textos com ilustrações que evocam noções de razão e proporção. Na 
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edição 2002, há um tipo de tarefa que apresenta essa manipulação mais explícita, 

por apresentar as tecnologias respectivas a essas noções (conforme figura 23). 

 
FIGURA 23. RAZÃO E PROPORÇÃO 

 

FONTE: Giovanni Jr.; Castrucci (2002, p.177, livro do aluno). 

 

Ainda na edição 2002, o discurso tecnológico é apresentado por um contexto 

(a Bandeira Nacional – figura 23) para explicitar como se calcula a razão entre dois 

números ou duas grandezas de medida. Os objetos ostensivos ao manipular os 

objetos não ostensivos instituem a linguagem necessária e específica à 

compreensão do aluno. Trata-se de um texto apropriado ao nível do aluno, 

sugerindo-lhe a revisitar conceitos já estudados em séries anteriores. Após a 

aplicação da técnica que resolve o tipo de tarefa proposto, os autores apresentam 

um desfecho do discurso tecnológico-teórico com a propriedade fundamental da 

proporção. A seção Tratando a informação (figura 24) aparece também nesse 

tópico, como tipo de tarefas/técnicas em que se aplicam as propriedades da 

proporção. É uma forma de apresentar o segundo momento de estudo, no qual se 

explora um tipo de tarefa , - e se elabora uma técnica , - relativa a um tipo de tarefa 

(MAIA, 2008). 
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Tópico 02. Segmentos proporcionais  

 

Nesse tópico, por envolver os conceitos de razão e proporção, os autores na 

edição 2009, fizeram alterações na organização em relação aos tipos de 

tarefas/técnicas. Isto porque na edição 2002, os tópicos são mais específicos: 

‹‹Razão e proporção››, ‹‹Razão de dois segmentos›› e ‹‹Segmentos proporcionais››. 

A praxeologia nesse tópico evidencia o bloco tecnológico-teórico. Podemos 

dizer que os autores convidam o leitor ao terceiro momento de estudo, pois é uma 

inter-relação com os demais momentos. Ou seja, dá continuidade ao momento 

anterior (‹‹Razão e proporção›› e ‹‹Razão de dois segmentos››) justificando a técnica 

e tecnologia a serem aplicadas na institucionalização do objeto em jogo. 

Ressalta-se que, embora esse tópico receba o nome da Unidade em jogo, o 

momento de estudo voltado à institucionalização acontecerá no tópico especifico ao 

Teorema de Tales. Por essa razão, a partir desse tópico, estaremos apresentando o 

bloco tecnológico-teórico ,   - pela ênfase dada pelos autores ao organizarem a 

praxeologia matemática para os próximos tópicos. 

 
QUADRO 11. COMPOSIÇÃO DO BLOCO PRÁTICO-TÉCNICO DA PRAXEOLOGIA MATEMÁTICA – 

TÓPICO ‹‹SEGMENTOS PROPORCIONAIS››. 

 TIPOS DE TAREFAS/TÉCNICAS BLOCO TECNOLÓGICO/TEÓRICO 

Tarefa T2: Estudar conceito de ‹‹segmentos 
proporcionais››.  

Propriedade fundamental da proporção  

Técnica τ2.1: conceituar a razão entre dois 
segmentos 
Técnica τ2.2: aplicar a razão entre dois segmentos 
proporcionais na resolução de problemas 
Técnica τ2.3: aplicar a propriedade fundamental da 
proporcionalidade entre duas razões formada por 
quatro segmentos proporcionais 

FONTE: Giovanni Jr.; Castrucci (edição 2002, p. 180-182; edição 2009, p. 198-202; livro do aluno) 

 

Na composição desse quadro 10, percebemos dois importantes objetivos 

implícitos na obra analisada: aplicar a propriedade fundamental da 

proporcionalidade, revisitando mais uma vez os conhecimentos prévios e explorar a 

contextualização dos temas em estudo, apresentando tipos de tarefas por meio da 

resolução de problemas. Dessa forma, o tipo de técnica a ser empregada para 

resolver os tipos de tarefas apresentados, apresenta-se com dupla função justificada 

pela tecnologia, já mencionada. 
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Na edição 2002, os autores utilizaram a seção Tratando a informação (figura 

Nº 24) envolvendo conceitos revisitados no tópico anterior. Para a edição 2009, há 

um avanço na questão da contextualização, tendo em vista que são apresentados 

tipos de tarefas/técnicas envolvendo metodologias de ensino diferenciadas – 

abordagem histórica e situações-problema. A seção Brasil real compõe-se de duas 

situações problemas, sendo uma delas, já apresentada na edição 2002 (figura Nº 

24). 

 

FIGURA 24. SEGMENTOS PROPORCIONAIS 

 

FONTE: Giovanni Jr.; Castrucci (2002 e 2009). 

 

Ao considerarmos o que Chevallard (1994) comenta a respeito da técnica, 

em ser vista como compreensível e justificável, numa dupla função suportada por 

tecnologias específicas, entendemos que nesse caso, a tecnologia (ou teoria) 

assume-se como técnica. Para esse autor, um objeto ostensivo pode se constituir de 

duas valências – uma instrumental e outra semiótica. A valência instrumental 

funciona como ferramenta que o ostensivo tem seu papel na atividade matemática. 

A valência semiótica permite a observação do sujeito para apreciar de forma 

significativa a tarefa realizada, ou que está sendo realizada ou ainda a ser feita. 
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Chevallard (1994, p. 05) acrescenta que trabalhar com as palavras é 

particularmente necessário, pois o discurso não tem a simples função de 

comunicação: “é um instrumento que permite um trabalho”.  Em outras palavras, os 

ostensivos discursivos são essenciais, assim também, os gestuais e gráficos. Eles 

constituem o material mais primitivo de toda atividade humana. Nessa situação, os 

ostensivos discursivos foram fundamentais quando utilizados pela técnica, como a 

ilustração a seguir (figura 25), na qual os objetos ostensivos manipulam os objetos 

não ostensivos que constituem a tecnologia necessária para o aluno entender todo o 

procedimento da técnica utilizada. 

 
FIGURA 25. SEGMENTOS PROPORCIONAIS – bloco tecnológico-teórico 

 

FONTE: Giovanni Jr.; Castrucci (2002 e 2009). 

 
Tópico 03. Feixe de paralelas 

 

O tópico ‹‹Feixe de paralelas›› é constituído pelo bloco tecnológico-teórico 

por apresentar a explicação para a propriedade de um feixe de paralelas. Nesse 

caso, os objetos ostensivos destacam uma linguagem matemática simbólica, como 

se verifica na figura 26. 
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FIGURA 26. PRAXEOLOGIA MATEMÁTICA DO TÓPICO FEIXE DE PARALELAS 

 

FONTE: Giovanni Jr.; Castrucci (2002 e 2009)
39

 

 

Explorar a relação álgebra-geometria na praxeologia para certos tópicos 

geométricos caracteriza-se em uma tendência didático-pedagógica do ensino de 

geometria40. A articulação entre os objetos ostensivos e não ostensivos permite 

desenvolver um estudo de um tema ou tópico, a partir do bloco saber ,    -.  Existem 

vários temas e tópicos com uso frequente desse tipo de praxeologia, pois são 

identificados por uma tecnologia [ - determinada (Teorema de Tales e Teorema de 

Pitágoras). Como também, de forma implícita, pode iniciar a partir de outras 

tecnologias, como é o caso escolhido pelos autores do livro em análise. 

 Essa tecnologia permite justificar e produzir, como aplicação, as técnicas 

relativas aos diversos tipos de tarefas. Razão pela qual, ser necessária a escolha 

apropriada e adequada ao nível do conhecimento do aluno, com situações de 

referência em relação aos conceitos já estudados. 

                                                           
39

 A edição 2002 do livro apresenta a mesma dialética entre os ostensivos e não ostensivos para a 
referida praxeologias. 
40

 Existem estudos sobre essa abordagem. Há uma classificação acerca das tendências didático-
pedagógicas para o ensino de geometria, as quais são apontadas como evolução e alterações que 
ocorrem no decorrer do tempo, face às reformas curriculares (ANDRADE, 2004; ANDRADE; 
NACARATO, 2008, dentre outros). 
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Tópico 04. Teorema de Tales 

 

O tópico nas duas edições é apresentado também pelo bloco saber ,    -. 

Nesse tópico, está o momento de estudo considerado como 

institucionalização, pois nele estão estabelecidos quais elementos compõem a 

organização matemática que se estuda. Ou seja, para compreender a propriedade 

fundamental do Teorema, temos os tópicos anteriores como ferramentas de 

aprendizagem (já comentado). Isso suscita aos autores apresentar o tópico bastante 

resumido, considerando a preparação quando buscaram revisitar os conhecimentos 

prévios dos alunos (quadro 11). 

 

QUADRO 12. COMPOSIÇÃO DA PRAXEOLOGIA MATEMÁTICA REFERENTE AO TEOREMA DE 
TALES 

TIPOS DE TAREFAS/TÉCNICAS BLOCO TECNOLÓGICO/TEÓRICO 

Tarefa T4: Estudar o teorema de Tales de 
Mileto 
Tarefa T4.1: Determinar a medida de 
valores desconhecidos, aplicando o 
teorema de Tales 

Propriedade fundamental do Teorema de Tales 

Técnica τ4: Aplicar a propriedade 
fundamental do Teorema de Tales. 

Fonte: Giovanni Jr.; Castrucci (2002, 2009, livro do aluno) 

 

Os objetos ostensivos e não ostensivos constituem a tecnologia que justifica 

as técnicas aplicadas nas demonstrações e nos tipos de tarefas que exemplificam a 

propriedade fundamental (figura 27). 
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FIGURA 27. PROPRIEDADE DO TEOREMA DE TALES 

 

FONTE: Giovanni Jr.; Castrucci (2002, 2009, livro do aluno) 

 

O tipo de tarefa, em destaque na figura 28, ressalta que os autores 

selecionaram os tipos de tarefas para que sejam aplicadas diferentes tipos de 

técnicas. Em ambas as edições, a seção Exercícios é privilegiada por tipos de 

tarefas em algoritmos, entre os quais, o professor da CEFM propôs para que seus 

alunos resolvessem sozinhos toda a seção. Os tipos de tarefas em destaque na 

figura 28, esse professor foi resolvendo no quadro, seguido das técnicas utilizadas 

pelos alunos. Foi um momento de estudo em que os alunos fizeram a direção do 

sistema didático. 
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FIGURA Nº 28. SEÇÃO EXERCÍCIOS 

 

FONTE: Giovanni Jr.; Castrucci (2002 e 2009). 

 

Tópico 05. Aplicações do Teorema de Tales 

 

Esse tópico também é constituído de uma praxeologia em que o bloco 

tecnológico-teórico aparece antes dos tipos de tarefas/técnicas. Ele concentra o 

quinto momento de estudo, pois são aplicadas técnicas criadas na 

institucionalização da obra, conferindo a confiabilidade das mesmas. Os autores 

diluem as aplicações do Teorema de Tales em dois tópicos: o Teorema de Tales nos 

triângulos e a propriedade da bissetriz interna de um triângulo. O bloco saber fazer 

[   ] é apresentado como exemplos e como tipos de tarefas na seção Exercícios. 

Para o ultimo momento, a avaliação, os autores apresentam a seção 

Retomando o que aprendeu, compreendendo tipos de tarefas em que se aplicam as 

tecnologias apresentadas em todos os tópicos da unidade em análise. 

O quadro 13 apresenta uma síntese dessa organização. 
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QUADRO 13. COMPOSIÇÃO DA PRAXEOLOGIA MATEMÁTICA SOBRE AS APLICAÇÕES DO 
TEOREMA DE TALES 

BLOCO PRÁTICO-TÉCNICO BLOCO TECNOLÓGICO-TEÓRICO 

Tarefa T5: Estudar aplicações do 
Teorema de Tales nos triângulos 
Tarefa T6: Compreender a 
aplicação do teorema de Tales a 
partir da bissetriz de um ângulo 
interno de um triângulo 

Propriedade fundamental do Teorema de Tales 

Técnica τ5: aplicar a propriedade 
do Teorema de Tales nos 
triângulos 
Técnica τ6: aplicar a propriedade 
da bissetriz interna de  um 
triângulo 

Propriedade da bissetriz interna de um triângulo 

FONTE: Giovanni Jr.; Castrucci (2002; 2009, livro do aluno). 

 

Isso quer dizer, que os objetos ostensivos por meio das representações 

simbólicas e gráficas manipulam os objetos não ostensivos (propriedades e 

aplicações do Teorema) no sentido de explicitar e justificar os tipos de técnicas a 

serem aplicadas na resolução dos tipos de tarefas. 

Na edição 2002, a seção Exercícios agrega tipos de tarefas com algoritmos 

e problemas, sendo dois problemas associados ao cotidiano. Na edição 2009, a 

seção Exercícios é igual à edição anterior com menor número de tipos de tarefas. 

Nesse ponto de vista, talvez seja um dos motivos que o professor Tales tenha 

preferência ao uso do livro didático na edição 2002. Os tipos de tarefas são 

semelhantes, apenas exigindo do aluno, aplicação da técnica como treino e fixação. 

A figura 29 apresenta ilustração das duas edições. 
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FIGURA Nº 29. TIPOS DE TAREFAS PARA APLICAÇÕES DO TEOREMA DE TALES 

 

FONTE: Giovanni Jr.; Castrucci (2002, p.192-193; 2009, p. 210, 211,213; livro do aluno) 

 

Dentro do exposto, entendemos que a praxeologia sistematizada para o 

tema referente à unidade ‹Segmentos Proporcionais› – no livro didático ‹‹A 

conquista da Matemática›› – está voltada mais para o bloco saber ,    - pela forma 

como se apresenta a dialética dos ostensivos (ilustrações e representações) e não 

ostensivos (conceitos, definições e propriedades). 

No quadro teórico desta tese, vimos que esse tipo de manipulação se 

justifica por Bosch e Chevallard (1999), pois esses objetos são fundamentais para 

que os tipos de tarefas/técnicas sejam associados a uma determinada prática 

institucional. Eles permitem que o aluno compreenda que os tipos de técnicas 

podem ser planejados, justificados e controlados, por meio de um discurso 

tecnológico/teórico, conforme a atividade matemática em jogo. 

Mas, a partir dessas praxeologias, como podemos estabelecer uma 

articulação entre as dimensões da Relação com o Saber e as relações da Teoria 

Antropológica do Didático? Como, a partir dessa articulação podemos identificar 

quais elementos instituem o universo explicativo do professor de Matemática, de 

modo particular, ao ensinar o Teorema de Tales? O próximo capítulo tenta 

responder a questão. 
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CAPÍTULO IV 

 

AS DIMENSÕES DA RS E O OBJETO TEOREMA DE TALES: UMA TENTATIVA DE 

ARTICULAÇÃO COM AS RELAÇÕES DA TAD 

 

Este capítulo tem como principal objetivo apresentar uma articulação entre 

as dimensões da Relação com o Saber com as relações institucionais da Teoria 

Antropológica do Didático. A partir dos dados obtidos pelo questionário aplicado e do 

estudo principal com observação das aulas e entrevistas realizadas com professores 

de Matemática que ensinam nos anos finais do Ensino fundamental na rede pública 

estadual em Aracaju/SE, buscamos caracterizar as dimensões da RS, com ênfase 

em três fundamentais aspectos – formação, prática docente e contexto da sala de 

aula. Tais aspectos nos dão indícios para identificar quais elementos instituem o 

universo explicativo do professor de Matemática. Nessa caracterização, 

pretendemos estabelecer a articulação com as relações da TAD – objeto, pessoa e 

instituição, conforme o esquema a seguir. 

 

 
ESQUEMA 06. DIMENSÕES DA RS ARTICULADAS ÀS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA TAD 
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Para melhor especificar essa articulação, tomamos como ponto de partida, 

as figuras do aprender da Relação com o Saber, cujo foco é o professor de 

Matemática. 

 

4.1 Apropriar-se do domínio sobre o objeto matemático a ensinar 

 

Essa é uma condição da relação da pessoa com o objeto, na qual 

Chevallard (1991,1992) estabelece como  (   ). Todo objeto existe se for objeto de 

conhecimento ou de ensino. Para tanto, esse objeto deve existir em uma instituição 

e ser reconhecido por uma pessoa que faça parte dessa instituição. Nesse ponto 

residem três relações indissociáveis, as quais são denominadas por Chevallard 

(1991, 1992) como relações institucionais  (     )  

Na Relação com o Saber, entendemos ser uma dimensão epistêmica, por 

que o saber – no caso, um objeto matemático – está em jogo. Na relação  (     ), 

também se concentram as dimensões pessoal e social, visto existir pelo menos uma 

pessoa pertencente à instituição que reconheça o objeto. 

No caso do professor de Matemática, essa dimensão epistêmica tem como 

princípio básico dois aspectos: ‹‹gostar de Matemática›› e, por conseguinte, ‹‹o 

desejo de ensinar Matemática››. Os dois aspectos decorrem de, por ‹‹gostar de 

Matemática››, desde criança ou no período da Educação Básica, esse professor 

busca a formação inicial em Licenciatura Matemática pelo ‹‹desejo de ensinar 

Matemática››. 

O ‹desejo› é o motor da aprendizagem (CHARLOT, 2013), também 

acrescentamos ser o motor para ensinar Matemática, uma vez que o ‹desejo› é o 

papel da didática. Os professores de Matemática da rede estadual apresentam uma 

formação em ascendência, sendo aqueles mais jovens e com menos tempo de 

serviço, os que estão no nível mais elevado da titulação na formação. Temos 

professores mestres e especialistas (gráfico 03, p. 111), entre eles, dois participaram 

do estudo principal, confirmando-se a representação dos dados. O professor Tales, 

mais experiente, é especialista em Psicopedagogia, enquanto o professor Mileto é 

mais jovem, menos experiente e com titulação em Mestrado. 

Assim, consideramos como elementos dessa configuração o ‹‹desejo de 

querer ensinar Matemática››; a ‹‹formação do professor de Matemática›› que ensina 

na rede estadual em turmas dos anos finais do Ensino Fundamental e, porque não 
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apontarmos, ‹‹as praxeologias do objeto matemático a ensinar››. Pelo que já 

pontuamos, o ‹desejo› é evidente, pois cerca de noventa por cento (89,04%) dos 

professores que responderam ao questionário alegam ter escolhido essa formação 

pelo ‹‹desejo de ensinar Matemática››. Sobretudo, os dois professores do estudo 

principal – Tales e Mileto – que alegaram sempre se sair bem nessa disciplina, no 

“tempo de colégio”, embora na licenciatura, “a coisa foi bem diferente”. 

 

No tempo de colégio, a Matemática pra mim era muito fácil. Sempre me destaquei. Quando 
fiz o curso de Economia, também não tive problemas, mas na licenciatura, havia umas 
matérias que me fizeram passar noites em claro. [...]. Tive que estudar muito. 

FONTE: Entrevista explicitada com Prof. Tales, após uma das aulas observadas (06.dez.13) 

 

Quando aluno de Ensino Fundamental e Médio, essa disciplina é maravilha. Por isso 
escolhi ser professor. No curso de Licenciatura, não foi ruim, mas é que têm disciplinas (...) 
[silêncio], você sabe, né?! [...] A coisa foi bem diferente. 

       FONTE: conversa informal com Prof. Mileto durante aplicação do questionário 
 

Em relação à formação, entendemos que por meio da formação inicial, por 

exemplo, o professor adquire conhecimentos que o tornem habilitado a ensinar. 

Contudo, sabemos que em toda profissão, a formação inicial não é suficiente para o 

exercício profissional. A experiência contribui significativamente para o 

desenvolvimento desse exercício, porém, também não supre as demandas que vão 

surgindo no decorrer da trajetória. 

Pelo questionário, buscamos saber inicialmente, se o professor tem 

participado nos últimos anos de formação continuada. Os resultados apontam que 

dos 73 professores que responderam ao questionário, aproximadamente 22% não 

frequentam cursos para aperfeiçoamento da prática e cerca de 40% fazem cursos 

de formação continuada, pelo menos uma vez por ano.  O gráfico 07 ilustra a 

situação com mais detalhes. 
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GRÁFICO 07. SITUAÇÃO SOBRE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DE 
MATEMÁTICA DA REDE ESTADUAL EM ARACAJU/SE 

 
FONTE: A autora (2015). 

 
Dentre as justificativas apontadas sobre participar ou não de eventos que 

subsidiem a sua prática docente, os professores de Matemática responderam: 

 

Participo de grupos estudos de pesquisa quinzenalmente 

Estou construindo minha dissertação de mestrado; Estou fazendo o PROFMAT (Mestrando) 

Só participo quando a Secretaria promove; Quando ofertados. 

Quando possível, principalmente da área afim. 

Sempre; Sempre que possível. 

Nos últimos anos, não participei. 

FONTE: conversas com professores durante aplicação do questionário. 

 

As justificativas apontam um número muito resumido, entre o total de 

professores, apenas 09 justificaram a sua resposta. Nesses depoimentos, 

percebemos que há professores envolvidos na pesquisa; um fazendo parte de 

grupos de pesquisa41 e outros dois em processo de formação stricto sensu. 

Enquanto, os demais ficam à espera que o sistema subsidie seu desenvolvimento 

profissional. Nessa situação, nos reportamos ao que Bachelard (1996) argumenta 

sobre a formação do espírito científico, que se forma por um processo de 

questionamentos. 

Fazer parte de um grupo de estudos e pesquisa ou buscar formação em 

nível de mestrado ou doutorado propicia querer romper os conhecimentos 

                                                           
41

 Esse professor já tem título de Mestrado. 

21,9% 

39,7% 

11% 

1,4% 

Não participa

Participação anual (1 vez/ano)

Participação semestral

Participação bimestral
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enraizados da experiência primeira. Entendemos que esse professor deseja sair da 

esfera de opinião, da zona de conforto e deixar de acreditar que a formação inicial 

associada à experiência docente seja suficiente. 

Em continuidade às questões de formação, buscamos adentrar na 

especificidade do objeto matemático em estudo – o Teorema de Tales. Inicialmente, 

buscamos saber de âmbito mais amplo, focando a geometria e depois, nos detemos 

à especificidade com aqueles professores com atuação em turmas de 9º ano, 

sobretudo, os professores Tales e Mileto. 

De modo geral, informaram que receberam formação em geometria. 

(93,2%). Os demais negaram essa informação (4,1%) ou não responderam (2,7%). 

Na questão, ainda, procuramos saber o número de disciplinas com ênfase na 

geometria, a partir do que lembrassem ter cursado na licenciatura. As respostas 

dadas por 52 professores (correspondente a 71,2% dos questionários entregues) 

variaram de 1 a 5 disciplinas envolvendo conteúdos geométricos (gráfico 08). 

 
GRÁFICO 08. NÚMERO DE DISCIPLINAS CURSADAS ENVOLVENDO A GEOMETRIA 

 

FONTE: A autora (2015). 

 

Outra questão abordou sobre a geometria fazer parte da formação 

continuada desses professores. Dos 73 questionários respondidos, 27,4% deixaram 

a questão em branco, outros 35,6% negaram ter recebido esse tipo de formação. 

Mas, 37% afirmaram que os conteúdos geométricos fazem parte, sim, da formação 

continuada que já receberam até o período da pesquisa, conforme especificado no 

gráfico 09. 
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GRÁFICO 09. FORMAÇÃO CONTINUADA INCLUINDO A GEOMETRIA 

 
FONTE: A autora (2015). 

 

Também, buscamos saber se nessas formações que envolvem os 

conteúdos geométricos, havia preocupação para a abordagem relacionada ao 

ensino de geometria, da parte dos ministrantes. As respostas coadunam com a 

representação do gráfico 10, quando apenas 34,2% afirmaram ter recebido 

formação com tal abordagem. 

 
GRÁFICO 10. FORMAÇÃO CONTINUADA EM RELAÇÃO AO ENSINO DE GEOMETRIA 

 
FONTE: A autora (2015). 

 
A formação do professor de Matemática é uma problemática recorrente por 

vários aspectos, sobretudo quando tratamos da formação docente no nosso Estado. 

A rede estadual, por exemplo, tem uma política de formação de âmbito geral. Os 

cursos que são oferecidos, em geral, apresentam temas amplos, assim como 

37% 

35,6% 

27,4% 

Sim

Não

Em branco

64,4% 

34,2% 

1,4% 

Em branco

Sim

Não
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constatamos no RCREE/SEED: interdisciplinaridade; avaliação; projeto pedagógico 

etc. Segundo professores da pesquisa, atualmente, não há uma abordagem voltada 

especificamente aos professores de cada componente curricular (Matemática, 

História, Língua Portuguesa, Geografia etc.), salvo quando surgem programas de 

rede nacional, os quais, na sua maioria, são destinados aos professores dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. 

Os professores que responderam ao questionário desconhecem a existência 

de programas específicos, pelo menos, os que participaram desta pesquisa. Ao 

comentarem a questão, faziam referência sobre o que o Departamento de 

Matemática/UFS oferece à comunidade, infelizmente, com vagas limitadas ou com 

pouca abrangência a esses professores. 

A possível falta de acesso decorre por vários fatores e um deles remete aos 

professores de Matemática, quando informados em relação a esses cursos por 

outros colegas, o curso já aconteceu ou está em vias de finalizar. Ao que parece, 

não é bem o distanciamento da academia, mas sim, as prioridades e conciliação de 

tempo desses professores para investir na sua formação. 

O que obtivemos nas conversas, enquanto aplicamos o questionário: 

 

Às vezes, fico sabendo, mas aí, o curso já tá terminando...; Quando fico sabendo, já acabou. 

Acho que a UFS deveria oferecer mais vagas. 

Eu tenho muitas aulas, trabalho nas duas redes, meus horários não batem. 

Eu fico sabendo sim, estou fazendo o Mestrado, mas os horários coincidem com as aulas de 
Mestrado; Agora estou terminando a dissertação, só participo dos eventos do Mestrado. 

A Secretaria só oferece cursos de informática, projetos, coisas assim. 

Eu só participo das horas de estudo no Município, às vezes têm cursos bons. 

FONTE: conversas com professores durante aplicação do questionário. 

 

Existem outros pontos levantados pelo questionário, que dizem respeito 

sobre a relação dos professores de Matemática com o objeto geométrico – Teorema 

de Tales. São questões voltadas a ter apropriação sobre o objeto a ensinar, as 

praxeologias que escolhe para ensiná-lo; os investimentos didáticos e as relações 

institucionais que são estabelecidas sejam para, os momentos de estudos, o tempo 

destinado para a abordagem do objeto e as rotinas do contexto institucional. 

No esquema 06 (dimensões da RS articuladas às relações institucionais da 

TAD, p. 171), vimos que tais pontos associam-se a outras configurações que 
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estabelecemos para a análise. De fato, não podemos dissociá-las pela forma como 

se apresentam na ‹‹relação com o saber›› de cada um de nós, professores de 

Matemática. Como Charlot (2000, 2005, 2013) explicita em seus estudos, as 

dimensões epistêmica, pessoal e social são indissociáveis. O que corrobora com o 

que Chevallard (1991, 1992, 2002) estabelece sobre as relações entre as noções 

fundamentais da TAD – [ (     )].  

Como nosso interesse está centrado no ensino do Teorema de Tales em 

turmas de 9° ano, vimos ser importante selecionar da amostra de 73 professores, os 

que estavam ensinando Matemática nessas turmas para uma análise mais 

específica, correspondendo a 46 professores (63% do total). Para a análise, 

inicialmente, buscamos verificar as respostas relacionadas ao domínio desses 

professores para ensinarem o objeto (gráfico 11); se o Teorema de Tales é 

abordado a cada ano que atuam em turmas de 9º ano (gráfico 12) e como 

conseguem abordá-lo (gráfico 13). 

 

GRÁFICO 11. O DOMÍNIO DOS PROFESSORES EM RELAÇÃO AO ENSINO DO TEOREMA DE 
TALES 

 
FONTE: A autora (2015). 

 

O gráfico 11 aponta que a maioria (82,6%) dos professores respondeu 

apresentar domínio em relação ao objeto a ensinar. Eles sentem facilidade e ficam 

confortáveis em ensinar. O problema remete a outros fatores, como o nível de 

aprendizagem dos alunos para compreenderem o assunto e o tempo ser um fator 

que limita o ensino de todos os conteúdos programados para cada série, inclusive os 

conteúdos geométricos para o 9º ano do Ensino Fundamental. 

Percebemos que essa problemática é recorrente, como já anunciamos em 

outros capítulos. O tempo previsto para os conteúdos programáticos torna-se 

82,6% 

15,2% 

2,2% 
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Não
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incompatível ao trabalho do professor, muitas vezes, pelas atividades externas ao 

seu planejamento que acontecem no contexto da escola. Talvez, uma das razões 

para que, na praxeologia que o professor escolhe, certos conteúdos sejam 

suprimidos. 

 
GRÁFICO 12. ESTRUTURA TEMPORAL COMO FATOR DETERMINANTE NA PRAXEOLOGIA 

DIDÁTICA NO ENSINO DO TEOREMA DE TALES 

 
FONTE: A autora (2015). 

 

Na análise praxeológica, a estrutura temporal é fator determinante nas 

escolhas sobre tipos de tarefas/técnicas que os professores de Matemática realizam. 

O Teorema de Tales não escapa a essa problemática. Nesta pesquisa, mais da 

metade dos professores que atuam em turmas de 9° ano (56,5%), informaram que 

não conseguem ensinar os conteúdos geométricos, inclusive esse Teorema, porque 

o tempo não é suficiente (gráfico 12). Eles alegaram também que “as turmas são 

cheias e capacidade de concentração do aluno é afetada”. Há também, professores 

que, por conta do tempo, dão prioridade a certos conteúdos em detrimento de 

outros. Esses professores entendem que, “pelo nível de aprendizagem que seus 

alunos chegam no 9º ano, existem conteúdos mais necessários para essa série”. 

Contudo, os argumentos atribuídos às turmas cheias e nível de 

aprendizagem dos alunos, suscitam inquietações: Será que as turmas são mesmo 

superlotadas ao ponto de dificultar a concentração dos alunos? Qual o entendimento 

para superlotação? Não seriam outros fatores intervenientes e os professores nem 

se dão conta?Para o estudo do Teorema de Tales, faz-se necessário a revisitação 

no estudo de outros conteúdos. Será esse o empecilho para que o ensino desse 

referido Teorema seja evitado? Talvez essa revisitação ajudasse a melhorar o nível 

de aprendizagem dos alunos, uma vez que seus professores alegam sobre o baixo 

desempenho na aprendizagem matemática. 
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43,5% 
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Percebemos, in lócus, que o barulho externo à sala de aula é um 

complicador. O barulho afeta a concentração, mas não vimos, na maioria das 

escolas que visitamos para aplicar o questionário, salas superlotadas. Há salas 

cheias, mas não ultrapassam o número de 50 alunos, sendo este nosso conceito de 

sala superlotada. 

Nas observações das aulas, percebemos outros fatores não abordados 

pelos professores, mas, ao nosso olhar, comprometiam o andamento das aulas 

durante a pesquisa. Certas rotinas institucionalizadas no contexto escolar, como 

atividades extras paralelas ao horário da aula, alunos entrando e siando da sala no 

horário da aula, aulas com interrupções para avisos e informes de outras ações da 

Escola, alheias ao objeto matemático em estudo etc., são exemplos que 

entendemos ser interferência ao tempo da aula. O que torna, portanto, a estrutura 

temporal ser um fator determinante na praxeologia didática no ensino de certos 

objetos matemáticos, como foi com o Teorema de Tales, durante a pesquisa. 

Dessa forma, passamos a compreender porque nas respostas do 

questionário os professores informarem sobre a preferência ao uso do livro didático 

para a organização de seu trabalho para ensinar o Teorema de Tales, ainda que 

existam professores informando sobre o uso de outras praxeologias. O gráfico 13 

apresenta uma compilação das respostas. 

 

GRÁFICO 13. A ORGANIZAÇÃO DO PROFESSOR DA PRAXEOLOGIA DIDÁTICA PARA O 
ENSINO DO TEOREMA DE TALES 

 
FONTE: A autora (2015). 
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O gráfico 13 representa que aproximadamente 74% dos professores de 

Matemática da rede estadual têm o livro didático como recurso guia, ponto de apoio, 

confiança e segurança para a organização de seu trabalho. Para esses professores, 

entre o livro didático adotado na escola e os livros didáticos de sua preferência, 

estão as principais praxeologias que elegem para ensinar, por exemplo, o Teorema 

de Tales. Embora, existem aqueles afirmando que usem outras abordagens 

metodológicas, são as praxeologias existentes no livro didático que elegem. 

Uma das razões para tal preferência reside no que os professores alegaram 

– “a falta de tempo para planejamento”. Ou seja, novamente a questão da estrutura 

temporal. Não há tempo para planejamento, então, não há tempo para os conteúdos 

previstos serem ensinados.  

Ainda na busca de respostas sobre as praxeologias didáticas, solicitamos 

que os professores informassem quais outros recursos completariam a praxeologia 

didática do professor para ensinar o Teorema de Tales. Quase que na sua totalidade 

(91,2%), as justificativas não foram apresentadas (gráfico 14). Como esses 

professores informaram que não têm tempo para planejar suas aulas, como se 

justifica apontar, mesmo com pequeno índice, uso de sólidos geométricos e recursos 

digitais, como o trabalho com o lúdico? 

 

GRÁFICO 14. DIFERENTES ABORDAGENS NO ENSINO DO TEOREMA DE TALES 

 
FONTE: A autora (2015). 

 

Os resultados nos causou inquietação, até pelo que parte dos professores 

conversava durante a aplicação do questionário. Dada a relevância das respostas 

em branco (91,2%), nosso entendimento nos leva a crer que as respostas emitidas 
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informam sobre o conhecimento desses professores em relação à existência de 

materiais didáticos diversificados que podem ser utilizados no ensino do Teorema de 

Tales. As informações não garantem que realmente utilizem tais recursos. 

Isso nos remete a outra indagação, quanto abordarem o objeto em estudo 

por projetos. Quando indagados se ensinam o Teorema de Tales, trabalhando com 

projetos, obtemos as respostas representadas no gráfico 15, as quais confirmam 

nossa inquietação sobre uso de praxeologias diferenciadas. 

 

GRÁFICO 15. ABORDAGEM DO TEOREMA DE TALES POR PROJETOS 

 
FONTE: A autora (2015). 

 

Desses resultados, confirma-se mesmo, a preferência ao livro didático, 

talvez sem importar-se com as sugestões que os autores oferecem para incrementar 

a praxeologia presente no livro do aluno. A partir do gráfico 15, podemos dizer que 

61% dos professores nunca desenvolveram projetos para o ensino de conteúdos 

geométricos. O que se aplica também ao Teorema de Tales, quando chega a ser 

ensinado. Em suas justificativas, eles alegaram ter preferência em “utilizar o contexto 

articulando esse Teorema com o cotidiano”; com o “histórico” ou com “outras áreas 

do conhecimento”. 

No entanto, esses professores também informaram ter preferência pela 

abordagem metodológica – resolução de problemas (73,9%). Entendemos que 

decorre do fato demasiado do livro didático, o qual, por recomendações do PNLD 

2011 (BRASIL, 2010), deve apresentar essa abordagem para contextualizar os 

conteúdos e desenvolver nos alunos a capacidade de interpretar e aplicar os 

conhecimentos matemáticos em problemas (gráfico 16). 
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GRÁFICO 16. A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMO PREFERÊNCIA DOS PROFESSORES DE 
MATEMÁTICA 

 
FONTE: A autora (2015). 

 

Dessa forma, a partir desses resultados que revelam quanto ao professor 

apropriar-se do domínio sobre o objeto a ensinar, podemos dizer que a relação com 

o saber nesta configuração reside na opção sobre as praxeologias matemáticas e 

didáticas. Embora, os professores assegurem ter domínio sobre o objeto a ensinar, 

as respostas evidenciam uma ausência de planejamento e atenção aos fatores que 

interferem ao tempo de aulas. A preferência em trabalharem mais com as 

praxeologias apontadas no livro didático adotado ou os livros que utilizem retrata um 

ensino que, por exemplo, pode ser limitado quanto às atividades matemáticas para o 

funcionamento do sistema didático. A seguir, a segunda configuração da RS, como 

articulação às relações com a TAD, cujo foco continua sendo o professor de 

Matemática. 

 

4.2 Apropriar-se das atividades matemáticas em relação ao objeto a 

ensinar 

 

Nessa configuração, nossa intenção é lançar mão dos dados que apontam 

especificamente o contexto institucional, para nós, a ‹sala de aula›. O tratamento e 

análise dos dados foram realizados, a partir das observações durante o período em 

que o Teorema de Tales estava sendo abordado em turmas de 9° ano (ano letivo 

2013) e das entrevistas ocorridas com os professores participantes da pesquisa, na 

sua maioria, aconteciam logo após o término de cada aula observada. 

Por essa razão, destacaremos três aspectos: ‹‹a institucionalização de 

rotinas››; ‹‹o tempo previsto e utilizado para ensinar o Teorema de Tales›› e ‹‹as 
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praxeologias didáticas investidas›› por cada um dos dois professores do estudo 

principal. Esses três aspectos remetem às relações que acontecem na ‹sala de 

aula›. 

A ‹sala de aula› se constitui como um espaço físico, mas, ao mesmo tempo 

dinâmico pelas relações pessoais e sociais que se estabelecem no dia-a-dia, 

tornando-a uma instituição. É nela que o objeto matemático será ensinado, a partir 

dos momentos de estudos estabelecidos por meio das praxeologias escolhidas pelo 

professor de Matemática. Cada turma representa uma ‹sala de aula› específica, um 

contexto único e particular. Mas, em cada um desses contextos, existem situações 

semelhantes e surpreendentes provocadas por práticas culturais que podem 

perpetuar-se ou não por gerações. São as subjetividades do processo educativo que 

fazem da ‹sala de aula› um espaço cheio de singularidades e subjetividades.  

Portanto, observar a ‹sala de aula›, verificando a sua dinâmica e a 

conjuntura do ambiente escolar remete a entender como ocorre, por exemplo, o 

processo dos momentos de estudo em relação ao Teorema de Tales. O primeiro 

momento de encontro ao estudo, em cada uma das turmas, representa bem o que 

desejamos explicitar em relação às semelhanças e diferenças. 

Inicialmente, convém destacar a questão da carga horária semanal de cada 

turma. Na escola EEF, as aulas de Matemática são de 06 horas-aula e na escola 

CEFM, a carga horária para essa disciplina corresponde a 04 horas-aula. Esse é um 

fator significativo, pois ao considerarmos que um dos professores tem maior tempo 

para desenvolver as praxeologias matemática e didática dos objetos a ensinar. Em 

ambos os casos, os professores tiveram liberdade para distribuir a carga horária 

entre os temas e tópicos, e, claro, aquele com maior tempo previsto, teria mais 

oportunidade para planejar o tempo destinado aos temas/tópicos. 

Vimos anteriormente que a praxeologia do Teorema de Tales associa-se a 

de outros tópicos ligados ao tema ‹‹Segmentos Proporcionais››42.  Os professores, 

de ambas as turmas, seguindo a praxeologia do livro didático ‹‹A conquista da 

Matemática›› do 9º ano (conforme edição que cada professor escolheu), iniciam os 

                                                           
42

 Como nesta pesquisa, o objeto matemático em foco é o Teorema de Tales, ressaltamos mais uma 
vez que o consideramos como tema. No entanto, no livro didático analisado, esse Teorema aparece 
em uma praxeologia ligada ao tema ‹‹Segmentos Proporcionais››. Ou seja, essa referida praxeologia 
é constituída por vários tópicos – Razão e Proporção, Segmentos Proporcionais e o Teorema de 
Tales, como já explicitado anteriormente.  
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momentos de estudo, a partir da revisitação de conhecimentos prévios em relação 

às noções de ‹‹Razão e Proporção››. 

No entanto, o tempo que cada professor investiu para essa abordagem 

diferencia uma turma da outra. O professor Tales fez uma previsão para trabalhar a 

revisitação em 02 horas-aula, porém, o tempo destinado levou 06 horas-aula. Tempo 

maior que o utilizado pelo professor Mileto (apenas 01 hora-aula). 

As diferenças não se destacam nesse ponto, pois percebemos que as 

situações de ensino associadas às relações que são estabelecidas no cotidiano de 

cada uma das salas de aula constituem uma ‹‹institucionalização de rotinas››. Quais 

rotinas foram observadas? 

 

A ‹‹institucionalização de rotinas››  

 

Primeiramente, observamos a disposição do espaço ‹sala de aula› em cada 

uma das turmas. A maneira como os alunos se organizam para assistir às aulas de 

Matemática cria uma espécie de rotina, modicando a disposição das carteiras, por 

exemplo, no momento em que o professor dessa disciplina chega à ‹sala de aula›. 

Em ambas as turmas, como já comentado, esses alunos se agrupam em duplas, 

trios ou quartetos. Enquanto uns arrastam as carteiras para ficarem mais próximos 

do quadro, outros buscam ficar ao fundo da sala43. 

Na EEF, os que ficam no fundo da sala, eles se dispersam, ficam 

conversando ou fazendo atividades diferentes das atividades matemáticas que estão 

sendo desenvolvidas na aula. Na CEFM, aqueles que preferem sentar no fundo da 

sala, ficam atentos ao que ocorre lá fora (visto que esse espaço físico comporta 

duas entradas livres – frente e trás), mas, talvez pelo controle de turma que o 

professor tem, mesmo um pouco dispersos, os alunos participavam das atividades 

propostas por esse professor. 

                                                           
43

 Convém ressaltarmos a semelhança que existe na estrutura física dessas ‹salas de aula›. 
Aparentemente têm mesmas dimensões de área, pelas respectivas amplitudes. São iluminadas e, de 
certa forma, arejadas, dependendo do horário da aula. O fato das duas turmas observadas serem do 
turno matutino, a posição de cada sala em relação ao sol no horário da manhã interfere na 
luminosidade e ventilação da sala, ainda que em cada um desses espaços houvesse um ventilador 
grande preso na parede do fundo da sala. Outra semelhança é que ficam localizadas no pavimento 
superior, próximas da escada que dá acesso a esse pavimento. Em cada uma, o birô do professor 
está disposto ao lado direito da frente da sala em relação à disposição do quadro verde. As carteiras, 
com bom estado de conservação, são do tipo mesa e cadeira individual, as quais dão flexibilidade 
para mobilização dos alunos, optando em deslocar a respectiva carteira e cadeira para juntar-se a 
outros colegas.  
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Outros aspectos em relação à rotina na turma da EEF, nos chama atenção 

por interferir, ao nosso olhar, no trabalho do professor (figura 30). A questão da 

higiene da escola, por conseguinte, do ambiente em que o professor concretiza 

efetivamente a sua atividade docente e o movimento de alunos entrando e saindo da 

sala no momento de aula.  

 

FIGURA 30. EPISÓDIOS DE AULAS DA EEF 

 

FONTE: A autora (2015). 

 

A figura 30 apresenta episódios em diferentes aulas que caracterizam 

aspectos dessa rotina institucionalizada na EEF. Nessa unidade de ensino, a 

chegada atrasada por parte dos alunos é quase uma rotina, independentemente de 

ser ou não o primeiro horário. Os alunos vão chegando, mesmo depois de o 

professor iniciar a aula. Assim, também, quando desejam sair, tem quem solicite a 

permissão do professor, porém, outros saem da sala livremente. Há momentos que 

o entra e sai, incomodam o professor Tales; ele faz pausa na sua explicação, olha 

quem saiu ou chegou e, depois, continua. Quando em uma mesma aula, isso fica 

frequente, ele para o que está fazendo e chama atenção da turma. 

Para essas situações, o professor interrompe a aula, mesmo; e faz todo um 

discurso de aconselhamento e de efeito moral. Nesse momento, ele utiliza-se de 

formas intersubjetivas e subjetivas, evocando seus conhecimentos da 

Psicopedagogia e da experiência docente. Nesse aspecto, os saberes da 

experiência têm mais valia para saber ter o controle de classe, mas por outro lado, o 
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professor pode apenas dar atenção àqueles que demonstram o ‹desejo› de 

aprender. 

Em outras palavras, também, podemos retomar sobre o que Chevallard e 

Grenier (1997) estabelecem quanto ao papel de cada um dos atores na instituição – 

‹sala de aula›. Eles denominam ‹topos do professor› e ‹topos do aluno› como 

ferramenta de análise do funcionamento do sistema didático. O papel de cada um 

desses atores deve funcionar como ação conjunta e cooperativa para haver uma 

sintonia orquestral. O trabalho do professor em chamar a atenção da turma e 

orientar os alunos sobre valores éticos (respeito mútuo, solidariedade, bom senso) 

associa-se ao papel de planejar, organizar as praxeologias e, sobretudo, ensinar. 

Por outro lado, as observações sobre o contexto escolar e os relatos do 

professor nas entrevistas explicitadas, contribuíram para compreendermos a 

problemática, pela qual passava a escola. Era um momento de crise, em que a 

escola passava. Uma fase atípica à sua rotina, segundo o professor Tales. 

Problemas administrativos, como a higiene do prédio, em geral, interferia no 

andamento das aulas. O caos da ausência de limpeza no prédio estava instaurado 

por todo o prédio, principalmente, os banheiros e corredores. Tinha dias que era 

muito difícil transitar pelas escadas que davam acesso às salas de aula, pela sujeira 

e mau cheiro44. Houve dias, em que o professor e eu ficávamos aguardando na 

porta da sala, até os próprios alunos deixarem a sala limpa. Eles varriam ou 

recolhiam papéis do dia anterior, como também, mudavam as carteiras de lugar para 

ficarem mais próximos uns dos outros ou do quadro (figura 30, p. 188). 

Outra situação refere-se às ações que alguns professores estavam 

desenvolvendo em função do Projeto Político Pedagógico da escola, para as quais, 

existiam alunos participando. Por tal razão, entravam e saiam das aulas, inclusive 

das aulas de Matemática, quando o professor estava explicando o Teorema de 

Tales. 

Para a outra escola – CEFM, a situação do entre e sai da sala não fez parte 

da rotina. Mas, durante o período de observação, todos os professores e alunos 

estavam envolvidos em um projeto pedagógico – Café Filosófico – cujo tema da 

turma observada foi “A música popular brasileira” e o professor responsável foi 

Mileto (cada turma tinha um professor coordenador no referido projeto). 

                                                           
44

 Não efetuamos registro fotográfico, a pedido do professor. 
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Esse projeto interferiu no andamento das aulas. Conforme orientação da 

direção, os professores reduziam o tempo de aulas para orientar sua turma, a qual 

estava responsável. Além da redução do tempo de aula voltado às atividades 

matemáticas, algumas aulas foram interrompidas por gestores da escola para avisos 

e informes sobre as ações do referido projeto. 

Nessa segunda escola, em todas as aulas observadas, a rotina que 

identificamos foi de alunos aguardando o professor na entrada ou dentro da sala, 

exceto quando a aula era no primeiro horário (07:00h), pois geralmente, chegavam 

junto com o professor. Havia alunos que chegavam atrasados, nesse horário, mas 

era um número bem reduzido. 

O professor justificou que a tolerância na escola é até 15 minutos após o 

toque para cada aula. No primeiro horário, após a tolerância, o portão é fechado só 

voltando abrir no toque para o segundo horário, fechando novamente para que a 

saída dos alunos seja liberada somente após o término do último horário às 11:45h. 

Nos demais horários, eles permanecem na sala. Após o terceiro horário, há um 

intervalo de 20 minutos (para lanches e conversação), depois voltam a ser liberados 

no final do turno. 

Relatar aspectos da rotina diária ajuda a compreendermos como as noções 

(pessoa, objeto e instituições) se institucionalizam nas práticas educativas que 

acontecem nesse cotidiano. As práticas culturais de cada escola interferem nas 

ações dos professores e dos alunos. O fato de haver permissão de alunos 

transitarem livremente no horário de aula interfere significativamente nas relações 

pessoais com o objeto matemático. O professor fazia pausa na explicação, chamava 

atenção daqueles que conversavam, retomava ao assunto, depois parava 

novamente. São momentos que há rupturas da aula para o que o professor deseja 

explicar. Essas práticas representam singularidade e subjetividade no 

funcionamento do sistema didático. 

Nesse sentido, devemos levar em conta, a noção de liberdade anunciada 

por Chevallard (1996). Para esse autor, toda pessoa está sujeita a várias instituições 

e, portanto, a liberdade é resultante do efeito causado por essas sujeições 

institucionais, uma ou várias contra outras. Em outras palavras, o autor considera 

que o bom sujeito para a instituição é aquele que se molda às relações, se adapta 

às exigências e normas que se estabelecem pelo cotidiano ou são estabelecidas 

pelo sistema (o Regimento Escolar, por exemplo). 
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Em cada contexto institucional existem práticas educativas que criam uma 

cultura peculiar a esse contexto. A relação pessoal que cada professor vai 

estabelecendo a cada turma que ensina os objetos matemáticos se institui em 

práticas explícitas e implícitas. Para entender o universo explicativo do professor, 

não podemos isolá-lo do aluno.  

Os alunos ao ingressarem na instituição escolar já percebem que precisam 

se adequar às práticas culturais da escola, sejam elas visíveis e invisíveis, para que 

sintam-se sujeitos dessa instituição. Assim, aqueles que sentem pertencentes à 

instituição, submetem-se à cultura dessa comunidade, cuja postura pessoal 

constitui-se numa relação institucional, coexistindo no mesmo espaço cognitivo 

culturalmente compartilhado entre outros diferentes sujeitos.  

Abordar a respeito do bom sujeito nessa ‹‹institucionalização de rotinas›› 

tem sua importância, porque podemos observar o processo que instituem o universo 

explicativo do aluno e do professor. Como o foco desta tese é o universo explicativo 

do professor de Matemática, perceber quais as rotinas que são institucionalizadas 

no contexto da sala de aula, nos ajuda a entender o que faz, por exemplo, o 

professor ser mais ou menos intolerante com os alunos. Quais as atividades 

matemáticas que esse professor escolhe para desenvolver a abordagem do objeto a 

ser ensinado? O que essa escolha evoca ao seu universo explicativo na hora de 

abordar o objeto? Tentaremos responder nos próximos itens. 

 

O ‹‹tempo previsto e utilizado para ensinar o Teorema de Tales›› 

 

Para Chevallard (1996), uma organização didática pode ser descrita a partir 

da estrutura temporal do processo de estudo. Uma sequência de aulas, por 

exemplo, junto a outros sistemas didáticos vão se formar por essa estrutura, na qual 

o objeto a ser ensinado é diluído em um conjunto de elementos que compõem a 

praxeologia matemática escolhida por cada professor. Ou seja, a praxeologia 

matemática constitui-se por um conjunto de tipos de tarefas, tipos de técnicas, 

tecnologias e teoria que compõe um planejamento didático de um determinado 

objeto matemático a ser desenvolvido por um período de dias letivos em certa turma. 

Na observação das aulas, vimos que o tempo utilizado para o ensino do 

Teorema de Tales foi diferente ao previsto no planejamento. O professor Tales fez 

uma previsão para duas semanas de aula correspondendo 12 horas-aula, incluindo 
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todos os tópicos estabelecidos na praxeologia matemática presente no livro didático 

‹‹A conquista da Matemática›› (edição 2002), conforme comentado na entrevista 

(realizada em 08.nov.2013). A previsão do professor Mileto foi para 16 horas-aula, o 

que para essa turma, seriam quatro semanas de aula, seguindo a praxeologia 

matemática presente no livro didático ‹‹A conquista da Matemática›› (edição 2009). 

Entretanto, vários fatores interferiram nesse planejamento em ambas as 

unidades de ensino. A EFF passava por um período turbulento em questões 

administrativas, a ausência de pessoal da limpeza (um dos principais fatores que 

comprometeu algumas aulas, conforme já comentado). Em uma das semanas de 

aula, os professores preparam os alunos para a Prova Brasil, interferindo em trocas 

de horários entre os professores. Um grupo de professores estava trabalhando 

ações de um projeto pedagógico, para o qual, outros colegas cediam seus horários, 

inclusive os de Matemática dessa turma envolvida na pesquisa. Em outra semana, 

era a realização das avaliações, havendo novamente a troca de horários. 

O fato de ser final de ano e calendário escolar está comprometido (greve dos 

professores da rede), os professores da EEF desenvolviam atividades envolvendo 

algumas turmas. Nas aulas de Matemática, nem sempre todos os alunos estavam 

presentes (já comentado o motivo). Assim, também, houve interferências no período 

previsto para ensinar o Teorema de Tales na CEFM. Devido às ações em que todos 

os professores e alunos estavam envolvidos no projeto Café Filosófico, o número de 

aulas foi alterado. 

Dessa forma, na EFF, o período no qual o tema foi tratado correspondeu a 

06 semanas, mas efetivamente foram 20 horas-aula para a observação das aulas. 

Na CEFM, o professor disponibilizou também 20 horas-aula, correspondendo a 05 

semanas. 

Por que destacar o tempo para identificar elementos do universo explicativo? 

Porque entendemos que, como os fatos ocorridos interferiram no planejamento, por 

conseguinte, nas praxeologias desenvolvidas para o ensino do Teorema de Tales. 

Vimos, pelos questionários que nem sempre os conteúdos geométricos são 

abordados. Na ocorrência desses fatores de final de ano e das práticas culturais que 

são institucionalizadas pelas relações pessoais entre os atores do contexto escolar, 

a estrutura temporal para as praxeologias didáticas tem uma relação direta com o 

universo explicativo. 
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A aula é programada para um determinado tempo. Esse tempo sendo 

reduzido ou alterado, naturalmente, muda-se a praxeologia didática do professor. O 

professor entra em uma atividade intelectual, na qual em seu universo cognitivo, 

esse professor sistematiza estratégias para adequar-se a situações inusitadas. A 

forma de falar, de escolher tipos e tarefas/técnicas ou fazer opção em iniciar a aula a 

partir do discurso tecnológico-teórico, compreendemos que podem ser elementos do 

universo explicativo do professor, em particular, o professor de Matemática. 

 

As ‹‹praxeologias didáticas investidas›› 

 

Dentre o que já foi exposto, as praxeologias que cada um dos professores 

escolheu para o ensino do Teorema de Tales, se constituem como os momentos de 

estudo organizados por cada um deles. O primeiro momento de encontro aconteceu 

com a revisitação das noções de Razão e Proporção, em cada uma das turmas. 

O professor Tales realizou esse momento, iniciando com o discurso 

tecnológico-teórico da noção de Razão e a propriedade fundamental da proporção, 

expondo no quadro de giz, na medida em que explicava. Como foi uma aula com 

horário reduzido e a presença de poucos alunos, na aula seguinte, ele retoma o 

tópico trabalhando a resolução de tipos de tarefas/técnicas em que se aplicam as 

respectivas noções comentadas. 

Para os demais tópicos, inclusive, o Teorema de Tales, a praxeologia 

adotada foi a do livro, mas o professor trazia os tipos de tarefas/técnicas em uma 

folha digitada e os alunos copiavam pelo quadro. Na maioria das aulas, era o 

professor quem resolvia primeiro, o tipo de tarefa proposto. 

As praxeologias utilizadas por esse professor resumiam-se no uso 

convencional do quadro e giz, a partir dos tipos de tarefas/técnicas que escolheu 

para cada aula. Mas, não podemos deixar de citar a praxeologia utilizada para 

efetivar o momento de institucionalização do Teorema de Tales. Ele propôs aos 

alunos para fazer uma pesquisa a respeito do histórico de dois Teoremas – Tales e 

Pitágoras, por meio de livros ou uso da internet. 

Na aula em que os alunos apresentaram esse tipo de tarefa, o professor 

também dispôs de um recurso didático diferente do quadro e giz – o datashow e 

uma lanterna pequena. Além de convidar um dos alunos para fazer uma relação de 

como seria a aplicação do Teorema na vida prática (figura 31). 
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FIGURA 31. EPISÓDIO DE AULA DO PROFESSOR TALES SOBRE O TEOREMA 

 

FONTE: A autora (2015). 

 

Nessa aula, sua praxeologia foi diferente. Primeiro, solicitou a alguns alunos 

que fizessem a leitura sobre o que encontrou na pesquisa. Na medida em que um 

aluno fazia sua apresentação, ele intervinha e dava algumas explicações. Pelo 

tempo da aula, apenas quatro alunos apresentaram. Eles percebiam que o conteúdo 

de seus relatos era o mesmo, então o professor recolheu o material dos alunos, 

informando que iria corrigi-los como parte da avaliação. Em seguida, retomou o 

debate que provocou a participação de mais alunos e com uso do datashow foi 

apresentando slides com aplicações do Teorema de Tales. Em um dos momentos, 

convidou um aluno sentado na frente para ficar de pé (figura 31). Ele tentou utilizar 

uma lanterna para demonstrar com a pequena luminosidade desse equipamento, 

possíveis raios paralelos, refletindo sobre o aluno; mas não obteve êxito que 

chegasse à compreensão dos alunos (figura 32). 
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FIGURA 32. SEQUÊNCIA DE EPISÓDIOS DE AULA DO PROFESSOR TALES 

 

FONTE: A autora (2015). 

 

Os recursos e estratégias utilizadas pelo professor, nos chama a atenção 

para o uso de objetos ostensivos com o objetivo de evocar os objetos não 

ostensivos (nesse caso, a noção sobre como o referido Teorema foi idealizado). 

Embora sua tentativa tenha sido positiva, os objetos ostensivos manipulados deixam 

a encargo do aluno, ter capacidade de imaginar o que explicava, em relação ao que 

fala sobre os raios luminosos serem paralelos (o que não foi possível perceber). 

Porém, uma situação inusitada aconteceu. O professor ao perceber que no 

fundo da sala existiam raios solares irradiados pelos basculantes da parede (que 

servem de iluminação e ventilação da sala), ele imediatamente solicitou aos alunos 

para observarem o efeito em uma das paredes; também percebessem os reflexos 

dos raios de sol sobre algumas carteiras ou no chão (figura 33). 
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FIGURA 33. PRAXEOLOGIA DO PROFESSOR TALES SOBRE O TEOREMA 

 

FONTE: A autora (2015). 

 

Nessa atividade, podemos dizer que os saberes docentes se constituem 

como um repertório que reúne diferentes conhecimentos, os quais se aplicam 

conforme o „milieu’. Ter o domínio do objeto a ensinar, não é o bastante. Apropriar-

se das atividades em relação a esse objeto é igualmente importante. O que também 

associa-se à apropriação de formas subjetivas e intersubjetivas. 

Para sair do embaraço em relação ao que dificultou a compreensão dos 

alunos, o professor Tales, prontamente, recorreu à sua subjetividade no repertório 

de conhecimentos que lhe são peculiares. Ter apropriação das aplicações do 

Teorema contribuiu para perceber que naquele ambiente havia formas de melhor 

ilustrá-lo, durante a explicação que estava realizando. 

Quanto ao professor Mileto, suas praxeologias didáticas apresentaram certa 

semelhança ao outro professor, mas seus alunos foram mais participativos e ele 

apresentou mais tipos de tarefas para eles resolverem sozinhos ou em pequenos 

grupos. 

Para o primeiro momento de estudo, abordando noções de Razão e 

Proporção, esse professor fez o mesmo tipo de escolha praxeológica do outro 

pesquisado, mas dispondo apenas de um horário de aula. Na aula seguinte, aplicou 

uma atividade matemática ‹Sentindo-se na pele de Tales de Mileto› (figura 06, p. 

86). Como já comentada, essa atividade envolveu vários tipos de tarefas/técnicas, 

os quais não foram totalmente resolvidos pelos alunos. 
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Ao ser interrogado, se ele via necessidade em retomar a atividade em outra 

aula, após os comentários que esse professor realizara quando os alunos relataram 

suas dificuldades, ele, de pronto, respondeu que seria importante e útil para 

aprendizagem dos alunos, mas o tempo comprometia o seu trabalho. Não podia 

disponibilizar muitas horas para esse tema, considerando os conteúdos que ainda 

teria de ensinar, além das atividades para o referido projeto pedagógico. Ele estaria, 

sim, desenvolvendo outros tipos de tarefas/técnicas, entendendo que seus alunos 

passariam a aprender o Teorema sem problemas. 

Dessa forma, a praxeologia foi realizada. Mesmo com tempo reduzido em 

algumas aulas, esse professor trabalhava os tipos de tarefas/técnicas presentes no 

livro didático ‹‹A conquista da Matemática›› (edição 2009). A ênfase desses tipos foi 

dada à resolução de problemas. Nas primeiras aulas, ele iniciava resolvendo a 

seção Exercícios do livro, esperando os alunos responderem alguns dos tipos de 

tarefa. Em outras aulas, ele fazia a proposta dos alunos resolverem sozinhos (figura 

34) 

 

FIGURA 34. EPISÓDIOS DE AULAS DO PROFESSOR MILETO SOBRE O TEOREMA 

 
FONTE: A autora (2015). 
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4.3 Apropriar-se de formas intersubjetivas e subjetivas para ensinar o 

objeto matemático Teorema de Tales 

 

É difícil falar separadamente das configurações da RS, elas se inter-

relacionam umas as outras, de modo que para falar de uma as outras aparecem. 

Nesse modo de apropriar-se de formas intersubjetivas e subjetivas, o professor de 

Matemática ocupa uma posição no contexto institucional – a sala de aula – de 

planejamento, organização de praxeologias e orientação aos alunos. Para tanto, 

precisa haver consonância ao papel do aluno, para o funcionamento do sistema 

didático ocorra de forma harmônica, como uma orquestra sinfônica. 

 

O ‹‹topos do professor nos momentos de estudo›› 

 

Para essa conformidade, Chevallard e Grenier (1997) anunciam uma 

ferramenta de análise que denominam de “topos”. Trata-se do estudo sobre o papel 

do professor e alunos, como uma ação conjunta e cooperativa compondo uma 

orquestra. Na sintonia orquestral, o “topos” do aluno é o de ser ator ativo e 

cooperativo, mas também de aceitar que o professor é quem vai lhe auxiliar no 

estudo, ao tempo em que também, é aquele quem o avalia. 

Usar estratégias permitindo momentos de estudos em que os alunos ficam 

em atividade de grupo, é papel do professor para permitir o desenvolvimento 

intelectual do aluno, pela zona de desenvolvimento proximal. Nesse ponto, estão: a 

linguagem e a afetividade que possibilitam a comunicação e a interação nas 

relações pessoais nesse contexto institucional.  

Isto porque, a linguagem serve como meio para se estabelecer as relações 

entre os sujeitos, a partir do uso funcional de signos e símbolos que expressam o 

pensamento desses sujeitos. E a afetividade, por considerarmos o motor que origina 

a ação e o pensamento expressos por certo tipo de linguagem. Precisa haver essa 

harmonia para que os sujeitos (alunos e professor) sintam-se parte da instituição. 

Para as duas turmas observadas, a harmonia para a realização dos 

momentos de estudo foi estabelecida por esses dois aspectos – linguagem e 

afetividade. Em ambas as turmas, os alunos demonstravam afetividade ao 

respectivo professor, prevalecendo o respeito e interação entre eles. 
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O ‹‹funcionamento do sistema didático›› para o desenvolvimento das 

‹‹atividades matemáticas›› 

 

Nas duas turmas observadas, o funcionamento do sistema didático 

acontecia em formas diversificadas. Na observação das aulas, os alunos mostraram-

se participativos e interativos. Para realizarem as atividades matemáticas que lhes 

foram propostas, a interação entre eles era nítida, um acontecimento natural da 

parte deles. 

Em outras palavras, é dizer que o funcionamento dessa dinâmica remete à 

institucionalização de rotinas em cada um dos ambientes observados. Ora havendo 

momentos, cujas atividades eram mais efetivas da parte do professor; ora existindo 

momentos com a participação efetiva dos alunos, mas sob o direcionamento do 

professor, quanto às técnicas aplicáveis aos tipos de tarefas propostos. 

As atividades matemáticas acontecem ao meio das relações institucionais 

que tornam o funcionamento do sistema didático ser eficaz ou não, se houver 

aprendizagem da parte do aluno.  

Na escola EEF, já explicitado anteriormente, o funcionamento do sistema 

didático ocorreu de modo que o professor é quem explica e orienta. Nesse sentido, o 

trabalho intelectual dos alunos para desenvolverem as atividades era transcrito pelo 

professor Tales, com uso do quadro de giz. Parece ser um consenso natural, em 

que primeiro eles ditavam a resolução e o professor ia escrevendo no quadro de giz, 

para depois anotarem em seus cadernos (figura 35).  

O professor solicitava a participação dos alunos, para juntos responderem 

aos tipos de tarefas/técnicas para as praxeologias dos tópicos. Percebemos ser uma 

estratégia do professor, para que seus alunos pudessem compreender o que ele 

explicava e ensinava. Nesse sistema, existia um retorno mais efetivo daqueles que 

preferem sentar mais próximo ao quadro de giz. 

Também, havia outro grupo de alunos que ignorava as estratégias do 

professor, buscando resolverem sozinhos os tipos de tarefas/técnicas, verificando 

depois os resultados. Outros alunos sentavam um pouco mais na lateral ou ao fundo 

da sala, para apenas copiarem ou realizarem conversas paralelas (figura 35). 

Por outro lado, houve episódios (como, também, já ilustrado) em que os 

alunos conversavam entre si, explicando uns aos outros, qual/is tipo/s de técnica/s 

fora/m aplicada/s para resolução apresentada no quadro de giz (figura 35). 
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FIGURA 35. EPISÓDIOS DE AULAS DO PROFESSOR TALES NA TURMA DA EEF 

 
FONTE: A autora (2015). 

 

A figura 35 apresenta uma síntese sobre várias atividades matemáticas 

realizadas na turma da EEF, entre as quais, podemos verificar o quanto está 

acentuada a manipulação dos objetos ostensivos evocando os objetos não 

ostensivos que serviram para resolver os diferentes tipos de tarefas/técnicas 

escolhidos pelo professor Tales.  

Na outra unidade de ensino, o funcionamento teve momentos com 

atividades mais efetivas da parte do professor e outros momentos sendo mais 

efetivos da parte dos alunos. O que nos chama a atenção, é o “topos” do aluno 

nesse funcionamento didático. O controle de classe ou controle de disciplina é mais 

trabalho dos alunos do que do professor. São os alunos que pedem silêncio aos 

colegas, quando o professor estava explicando e havia um burburinho entre eles. 

 

“Pessoal, vamos ouvir o professor!” “Ou fulano [citavam o nome de quem não estava 
conversando ou de cabeça baixa], o professor tá esperando, não tá vendo não?!” 

FONTE: episódios de aula da CEFM. 

 

Nesses episódios, o professor ficava em silêncio até que os alunos voltavam 

a dar atenção a sua explicação. Às vezes, parecia ignorar a cena, como já sabendo 

que a chamada dos alunos já resolveria a situação. E, quando abordado por essa 
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situação, esse professor respondeu dizendo que “eles gostam de conversar muito” 

e, por isso, permitia que eles se entendessem sobre a disciplina45. Nisso recaí, o 

desenvolvimento das atividades matemáticas.  

Em uma dessas atividades, o professor chamou atenção dos alunos ao 

escrever no quadro branco, as diferentes formas de resolução que cada grupo fora 

apresentando em seus cadernos, ao tirar dúvidas ou confirmar os resultados. 

Dentre, essas resoluções, destacamos um dos tipos de tarefas, já elucidado 

anteriormente pela figura 28 (p. 170, capítulo III). Nesse tipo de tarefa/técnica, 

podemos observar que o professor tinha o cuidado em diversificar as praxeologias, 

conforme sugestões dos autores do livro didático adotado (edição 2009). As figuras 

36 e 37 ilustram uma das atividades matemáticas em relação ao objeto em jogo. 

 

FIGURA 36. UM TIPO DE TAREFA APLICADA AOS ALUNOS PELO PROFESSOR MILETO 

 

FONTE: Castrucci; Giovanni Jr. (2009, p. 208). 
 
 

A ideia de repetir esse tipo de tarefa (figura 36) tem o propósito de ressaltar 

o diálogo que frequentemente ocorria na turma da CEFM, quando o professor Mileto 

chamava a atenção de seus alunos sobre os tipos de técnicas adequados a cada 

tipo de tarefa indicado pelo livro didático. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45

 Não é foco desta pesquisa apontar o “topos” do aluno, mas nessa turma, esse tipo de postura nos 
chamou atenção ao fato de serem mais atentos e participativos que os alunos da outra turma 
observada. 
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FIGURA 37. DESENVOLVIMENTO DE UMA ATIVIDADE MATEMÁTICA NA TURMA CEFM 

 

FONTE: A autora (2015). 

 

A figura 37 está ilustrando o registro realizado pelo professor na medida em 

que ele dialogava com os alunos, escrevendo no quadro, conforme apontavam o tipo 

de técnica aplicada para a resolução desse tipo de tarefa. A distância que tínhamos 

que ficar para registrar, em vídeo, o funcionamento do sistema didático, dificultava a 

qualidade do que era escrito no quadro branco, devido a luminosidade da sala e a 

cor do pincel utilizado pelo professor Mileto. 

Embora seja uma síntese que apresentamos sobre essas formas 

intersubjetivas e subjetivas utilizadas por esses professores de Matemática, 

entendemos que sejam resultantes das relações institucionais que acontecem do 

cotidiano da prática docente. Elas dependem da ‹‹relação com o saber›› de cada um 

dos professores, não especificamente, no sentido do objeto matemático a ensinar, 

mas das outras relações que cada um tem consigo mesmo e com o outro. Nesse 

complexo conjunto de relações, fica evidente que as dimensões epistêmicas, 

pessoais e sociais são indissociáveis nessa ‹‹relação com o saber››. 
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Em outras palavras, é retomarmos ao que esquematizamos para articulação 

das duas noções teóricas – RS e TAD. A relação entre as dimensões epistêmica e 

pessoal está para a relação entre a pessoa e o objeto a ensinar [ (   )], a relação 

entre as dimensões epistêmica e social está para a relação entre a instituição e o 

objeto [ (   )], visto que para esse objeto existir deve ser reconhecido na 

instituição, ao menos, por uma pessoa. A relação entre as dimensões pessoal e 

social está para a relação entre a pessoa e a instituição [ (   )], na qual a pessoa 

precisa adequar-se às normas e práticas estabelecidas na e pela instituição. 

Nesse sentido, podemos dizer que os elementos do universo explicativo do 

professor de Matemática se constituem a partir desse conjunto de articulações, 

podendo ser representado da seguinte forma: 

 

, (     )-  *, (   )- , (   )-+   *, (   )- , (   )-+   *, (   )- , (   )-+  

 

Ou seja: 

 

 

ESQUEMA 07. CONJUNTO DE RELAÇÕES QUE INSTITUEM OS ELEMENTOS DO UNIVERSO 
EXPLICATIVO DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA 
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CAPÍTULO V 

O UNIVERSO EXPLICATIVO DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA: UM 

PROCESSO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Silva (2002, 2004), ao inaugurar em seus estudos a noção do universo 

explicativo, teve o olhar para o aluno, percebendo que esse universo é possível de 

ser constituído em quatro aspectos, a partir do pressuposto de que o aluno depende 

de uma pergunta do professor. A pergunta que o professor faz suscita ao aluno 

entrar em uma atividade intelectual na tentativa de respondê-lo. Para tanto, ele pode 

apenas emitir uma palavra, como resposta, ou por um grupo de palavras que 

apresente uma rede de significados. 

A rede de significados pode representar apenas os conhecimentos 

espontâneos oriundos da sua experiência primeira ou conhecimentos do cotidiano. 

Por outro lado, esse aluno pode responder ao professor a partir dos conhecimentos 

pré-científicos, conceitos que são adquiridos em nível de escolarização ou não. 

Seria então, o terceiro aspecto, no qual o aluno associa conceitos espontâneos aos 

conhecimentos prévios. 

Para o quarto aspecto, esse aluno estaria em um estágio mais avançado, ele 

então pode responder ao professor com outra pergunta. Pode, também, responder 

com um contra-argumento, no qual ele evoca o conhecimento científico que está em 

jogo. 

Então, se o universo explicativo do aluno se constitui a partir de uma 

pergunta do professor, pode-se dizer que o universo explicativo do professor é a 

partir de uma tarefa, ou melhor, de um tipo de tarefas que se associa a vários tipos 

de técnicas possíveis de resolver a tarefa. 

A primeira tarefa do professor é ensinar um objeto, em particular um objeto 

matemático, no caso do professor de Matemática. A existência desse objeto implica 

na relação institucional que o professor tem com o objeto e com a instituição que ele 

faz parte. O que remete na ‹‹relação com o saber›› desse professor. 

Para tanto, é necessário que nessa sua relação com o objeto, ele apresente 

domínio sobre o objeto matemático e sobre as atividades matemáticas relacionadas 

ao objeto que ele vai ensinar. A importância em ter o domínio refere-se, primeiro 

conhecer a praxeologia matemática do objeto, em nível da aprendizagem de seus 
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alunos, também pertencentes à instituição da qual ele tem relação. Conhecendo a 

praxeologia matemática dos objetos a ensinar, ele pode selecionar a praxeologia 

didática que são os recursos, estratégias e abordagens de ensino. Nessa 

praxeologia didática, o professor dispõe de objetos ostensivos e objetos não 

ostensivos para realizar os momentos de estudo do respectivo objeto matemático a 

ensinar. 

Em outras palavras, é ser um professor de Matemática que ensina em 

turmas de 9º ano e dentre os conteúdos programáticos, irá ensinar o Teorema de 

Tales. A turma que pertence a uma determinada unidade escolar da rede estadual, 

por exemplo, representa uma instituição. Alunos e professores precisam manter uma 

relação pessoal e social como uma orquestra sinfônica, para que o funcionamento 

do sistema didático aconteça de forma efetiva e significativa. 

No entanto, as práticas sociais que se institucionalizam no cotidiano do 

contexto da escola e, por conseguinte, da sala de aula, geram uma 

institucionalização de rotinas, pelas quais, o topos do professor e o topos do aluno 

são determinados. A forma como o professor age em sala de aula, a comunicação 

que tem com os alunos, a forma de avaliá-los e de sistematizar os momentos de 

estudos para ensinar um objeto matemático, depende não somente da sua relação 

com os alunos, nem do seu domínio sobre o objeto matemático. A pesquisa nos 

mostrou que existem vários fatores intervenientes, dos quais a estrutura temporal é 

fator determinante para o professor ensinar determinados objetos e suprimir outros. 

Toda essa conjuntura foi mais detalhada no capítulo anterior, visto que 

nosso objetivo era identificar os elementos que instituem o universo explicativo do 

professor de Matemática, a partir da articulação das duas principais noções teóricas 

que compõem a fundamentação desta tese. 

Para este capítulo, como tentativa de responder a questão de pesquisa – 

quais elementos que instituem o universo explicativo do professor de Matemática ao 

ensinar o Teorema de Tales, em turmas de 9° ano? – temos como objetivo dois 

aspectos. Primeiro, entendemos ser necessário compor uma estrutura do universo 

explicativo do professor de Matemática por níveis. Segundo, refere-se ao desejo de 

mostrarmos que esses níveis contribuem para o processo de institucionalização do 

professor de Matemática, como tomada de consciência. 
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5.1 Níveis de estruturação do universo explicativo 

 

A partir do que Silva (2002, 2004) discute sobre o universo explicativo do 

aluno, entendemos que para o universo explicativo do professor de Matemática, é 

possível caracterizá-lo em três níveis: experiência primeira, concretude e tomada de 

consciência. 

A experiência primeira refere-se à relação com o saber do professor, tendo 

em vista uma primeira experiência na docência. Podemos exemplificar, os 

licenciandos em Matemática quando estão no processo de estágio, sem nunca ter 

experenciado uma situação de ensino. Por mais que ele se prepare teoricamente e 

se revista de uma indumentária que tenha como modelo práticas de antigos 

professores. No momento em que estiver na prática, certamente, ele passará por 

situações inusitadas que os conhecimentos da formação não serão suficientes para 

administrar possíveis problemas. Por esta razão, os estagiários necessitam de 

supervisão. Mas, e o professor nos seus primeiros anos de docência? No inicio de 

sua carreira, como ele atua? 

Essa experiência primeira é exatamente o primeiro contato que o professor 

faz na sala de aula. Podemos dizer que é o primeiro momento de encontro com os 

tipos de tarefa/técnicas para ensinar um determinado objeto matemático. Para esse 

encontro, ele precisa conhecer as praxeologias matemática e didática em relação 

aos objetos de ensino. Nem sempre os conhecimentos da formação lhes dão 

segurança para administrar os problemas ou adaptar-se às práticas sociais 

institucionalizadas pela rotina do contexto escolar, de modo que possa ser “o bom 

sujeito” da instituição da qual faça parte. 

A concretude é o nível em que o professor já se sente adequado às essas 

práticas institucionais. Ele entra no ritmo da rotina, entendo porque existem 

atividades que: suspendem as aulas; juntam-se as turmas para o turno terminar 

mais cedo; têm problemas administrativos interferindo no andamento das aulas; 

dentre outros fatores. 

Nesse nível, também podemos estabelecer que o professor planeje, faça 

registros, organize praxeologias didáticas, envolve-se com atividades de projetos 

pedagógicos e busca formação continuada. Todavia, suas prioridades são outras. 

Participar da formação, por exemplo, só quando for conveniente, cujos horários 

sejam adequados à sua disponibilidade e interesse. O professor tem uma jornada de 
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trabalho mais intensiva, o que lhe remete apresentar justificativas de não haver 

tempo para planejar ou para participar de formação continuada. Isso também 

remete, sobretudo, a fazer do livro didático uso exclusivo de suas praxeologias 

didáticas. 

A tomada de consciência refere-se ao terceiro nível, por entendermos que 

nele, o professor de Matemática busca aperfeiçoamento de modo consciente. Não é 

o caso de ser mais experiente, ser mais velho, ou ter maior titulação. É toda uma 

complexidade que se associa a um conjunto de repertório de conhecimentos 

constituindo-se em saberes docentes, segundo Gauthier et al. (2006). 

Na tomada de consciência, podemos também encontrar professores que, em 

busca do desenvolvimento profissional, não deixa escapar oportunidades que o 

mercado lhe oferece. Não apenas para se manter na concretude, mas, para que na 

sua ‹‹relação com o saber››, inicie um processo de individuação. Ele investe na sua 

formação continuada, não apenas pelas oportunidades, mas por desejar ir além, 

romper com a experiência primeira. É o desejo de buscar respostas às inquietudes e 

ter formação do espírito científico. Mas, para isso ocorrer, há toda uma engrenagem 

no exercício da docência que se constitui como processo de institucionalização 

profissional. 

 

5.2 O processo de institucionalização profissional do professor de 

Matemática 

 

Esse processo se constitui a partir dos níveis aqui estruturados. Contudo, a 

tomada de consciência que o professor passa adquirir em torno de sua prática 

educativa é o que lhe possibilita permitir compreender toda uma engrenagem 

instituída a partir da ‹‹relação com o saber›› associada às praxeologias matemática 

e didática que esse professor utiliza ao ensinar os objetos matemáticos. 

Ou seja, para tomar consciência desse processo e, de fato, 

compreendermos, enquanto professores de Matemática, o que institucionaliza nosso 

processo de individuação, é preciso saber que existem elementos significativos que 

marcam nossa trajetória e singularidades da nossa prática educativa. Como ponto 

de esclarecimento, tomemos o processo de individuação de cada um dos sujeitos 

pesquisados. 
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O professor Tales iniciou sua carreira no magistério, a partir de outra 

formação diferentemente da licenciatura em Matemática – Bacharel em Economia. 

Por gostar de Matemática, passou a dar aulas particulares e, por questões de se 

manter no mercado de trabalho, buscou uma segunda formação, graduando-se 

como professor de Matemática. Dentre suas inquietações e novas oportunidades 

profissionais, esse professor investe na formação continuada, especializando-se em 

Psicopedagogia. Na sua atuação, como professor, ele faz dessa formação o seu 

diferencial, incluindo, também, o seu gosto pela música. 

Com essa síntese e com o que já pontuamos sobre a ação desse professor 

ao ensinar o Teorema de Tales, ele criou uma banda musical com os alunos para 

atrai-los à aprendizagem matemática. É um professor que participa de todas as 

ações do projeto político da EEF, sendo o ‹‹amigo da escola››. Todos gostam desse 

professor, independentemente de serem alunos, diretor, colega ou funcionário. Na 

sala de aula, ele desenvolve praxeologias com os alunos, de modo que prefere 

escrever no quadro de giz os diferentes tipos de tarefas/técnicas, conforme o que os 

alunos ditam como resolução da atividade proposta. As praxeologias que escolheu 

para ensinar o objeto matemático em questão, por exemplo, é seguir o que é 

apresentado no livro didático do aluno – A Conquista da Matemática – em uma 

edição mais antiga, entendendo que seus alunos acompanham melhor o que tem a 

lhes ensinar. 

De modo geral, esse professor, o qual, denominamos de Tales, faz da sua 

prática educativa uma articulação com sua ‹‹relação com o saber›› sobre a 

Matemática e a Música para haver uma funcionalidade do sistema didático, cujas 

praxeologias sejam compatíveis ao nível do aluno, facilitando a aprendizagem. Isso 

no seu entendimento. Talvez, seja a razão pela qual, busca de outro lado, 

estabelecer uma equidade entre as práticas sociais existentes no contexto escolar e 

os objetos matemáticos a serem ensinados durante um ano letivo. Escolher, por 

exemplo, as praxeologias de uma edição mais antiga do livro adotado na escola que 

simplifique o processo ensino aprendizagem naquele momento atípico em que a 

EEF estava passando. Para ele: “melhor 50% de alguma coisa do que 100% do 

nada”. 

Por sua vez, o outro professor pesquisado que o identificamos como Mileto, 

apresenta outras singularidades e subjetividades na sua ‹‹relação com o saber››. A 

sua formação inicial já lhe permite ter um perfil diferenciado. Ao fazer licenciatura em 
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Matemática teve a oportunidade de participar de um projeto de iniciação à docência, 

pelo qual vivenciou experiências, dentre elas, aproveitou uma para desenvolvê-la 

durante o período em que suas aulas estavam sendo observadas para esta 

pesquisa. A atividade ‹‹Sentindo-se na pele de Tales›› já tinha sido desenvolvida por 

ele em outras ocasiões, inclusive na graduação. Para esse professor, toda vez que 

ela é realizada, há uma surpresa – “o ambiente não ajuda muito, os alunos não 

entendem ou tempo, de repente, fica desfavorável”. Mas, ainda segundo ele, “isso é 

bom, porque a cada vez, que ver uma situação nova, incrementa na próxima vez 

que for trabalhar”. Após, outras observações, ele comentou que ao aplica-la 

novamente, terá mais cuidado em relação ao horário da aula (não ser muito cedo ou 

muito tarde – “embora tivesse o cuidado para os alunos irem coletar os dados no 

segundo horário, mas o sol, nessa aula, não ajudou muito, mesmo estando 

estiado”). Comentamos sobre outros cuidados que podem ser tomados no futuro: 

pensar em arbusto com a copa mais cheia e folhagens menos dispersas, pensar na 

sombra de uma parede ou muro da escola, caso seja possível; e, sobretudo, verificar 

antes da atividade, os conhecimentos prévios dos alunos em relação ao uso do 

material a ser utilizado e os cálculos sobre razão e proporção. 

Ao fazermos essas observações, o professor concordou parcialmente, 

observando que, a atividade proporcionou exatamente ele verificar “o quanto os 

alunos sabiam ou não manusear o material e escreverem os registros coletados 

corretamente”. 

Nesse pensar, passamos a compreender como as singularidades de cada 

turma e as praxeologias que cada professor escolhe têm o seu diferencial, não 

deixando de observar, também ‹‹relação com o saber matemático›› que cada 

professor possui. 

O professor Mileto, por exemplo, com pouco tempo de docência, tem 

experiência no Ensino Superior, é mestre em Ensino de Ciências e Matemática, 

como também, exerce outras atividades de coordenação técnico-pedagógica em 

outra rede de ensino. Essas atuações implicam no seu topos como professor de 

Matemática na rede estadual, diferenciando-o do outro professor participante da 

pesquisa. 

A atuação do professor Mileto na CEFM é de participar, também, das ações 

do projeto político da escola; incentivar a participação dos alunos em olimpíadas e 

outros exames seletivos que acontecem na esfera pública educacional; busca 
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agradar os alunos com êxitos nesses exames e propõe atividades matemáticas para 

os alunos resolverem em pequenos grupos. 

O exercício da docência de ambos os professores, nos permite compreender 

uma conexão entre os três aspectos que destacamos no capítulo anterior, ao 

desmembrarmos nosso entendimento sobre as configurações da ‹‹relação com o 

saber›› de um professor de Matemática. Assim, organizamos o seguinte esquema: 

 

 

ESQUEMA 08. O PROCESSO DE INDIVIDUAÇÃO DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

 

O esquema 08 nos remete a compreender que o investimento da formação 

continuada associado ao exercício da prática educativa, contribui para que o 

universo explicativo do professor de Matemática possa ser constituído, a partir dos 

seguintes elementos: 

 

‹‹O desejo de ensinar Matemática›› 

 

Nesta pesquisa, foi possível constar pelas respostas obtidas do questionário 

e pelos resultados do estudo principal que se torna professor de Matemática, aquele 

sujeito que gosta de Matemática, o sujeito que tem uma relação de sucesso com a 

Matemática desde o tempo da Educação Básica, razão que lhe incentiva a fazer 

licenciatura nessa área. A ‹‹relação com o saber›› de um professor de Matemática é, 

portanto, a relação do desejo, do gostar e de ser bem sucedido nessa disciplina. 

Nessa relação, há um sentido positivo ao exercerem a profissão – ver seu aluno 

também com êxito na Matemática. O professor, então, passa por vários desafios em 

busca de estratégias que lhes assegurem ou contribuam no sucesso de sua principal 

tarefa: ensinar o objeto matemático de forma que o aluno realmente aprenda. 
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‹‹A formação e práticas educativas que se instituem em saberes docentes›› 

 

Em busca de estratégias que contribuam para a aprendizagem matemática 

de seus alunos, percebemos que há professores investindo na formação continuada, 

o que é novo para o quadro de docentes na rede estadual lotados nas unidades da 

DEA. Os professores mais jovens e com menos tempo de serviço são os que 

apresentam maior nível na titulação, decorrente dos programas de governo que 

abrem novos cursos de pós-graduação em nosso Estado, principalmente em stricto 

sensu, pela Universidade Federal de Sergipe. De certa maneira, a formação 

continuada associada à prática educativa fomenta uma atuação com maior 

comprometimento à aprendizagem do aluno. Por outro lado, há fatores (como a 

questão da estrutura temporal) que são determinantes ao trabalho da prática 

educativa, em relação ao planejamento, investir mais em formação e escolhas de 

praxeologias que se diferenciam ao que está posto no livro didático adotado por 

esse professor ou pelo sistema de ensino. O repertório de conhecimentos que cada 

professor vai constituindo no decorrer da experiência profissional associado aos 

conhecimentos da formação (inicial e continuada) resulta em saberes docentes que 

lhes permitem sair de situações embaraçosas, quando ocorridas no 

desenvolvimento de certas atividades matemáticas. 

 

‹‹As praxeologias respectivas ao objeto matemático presentes no livro 

didático›› 

 

As pesquisas têm apontado que o livro didático serve com guia exclusivo ao 

professor por várias gerações. Vimos que o tempo para planejamento das aulas é 

uma questão que os professores de Matemática apontam sua justificativa para 

apenas utilizarem as praxeologias existentes no livro didático. No estudo principal, 

vimos que cada um dos professores, à sua maneira, tentou desenvolver atividades 

envolvendo praxeologias diferenciadas. Houve planejamento, mas o funcionamento 

do sistema didático que organizaram não surtiu um efeito positivo à atividade 

realizada. Percebemos que, em certo aspecto, houve frustração da parte do aluno, 

como da parte do professor; por outro lado, em uma leitura positiva, situações como 

essa, suscitam o professor sair da zona de conforto, superar receios e inquietações, 
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como investir em novos desafios. Os saberes docentes, nesses casos, contribuem 

para o professor romper com o desconforto e superar os obstáculos. 

 

‹‹As praxeologias desse objeto que o professor escolhe para ensiná-lo›› 

 

Em princípio, as praxeologias que cada professor de Matemática escolhe 

para ensinar objetos matemáticos, em nosso estudo, o Teorema de Tales, são que 

lhes são mais confortáveis, as quais podem resultar em um sistema didático que 

funciona sob uma mesma rotina de atividades. A opção dessas praxeologias deve 

ser cuidadosa da parte do professor para oportunizar os alunos vivenciarem 

diferentes tipos de tarefas/técnicas respectivas ao objeto matemático em jogo. 

Resolver esses tipos de tarefas/técnicas juntamente com os alunos foi uma das 

estratégias encontradas no estudo principal. Outra verificada foi atividade em grupo. 

Nas duas turmas observadas, percebemos que esse tipo de atividade permite que 

os alunos disponham da zona de desenvolvimento proximal, ajudando-se 

mutuamente ou sob a orientação do professor. 

Nessa forma de trabalhar, a manipulação de vários objetos ostensivos 

evocam os objetos não ostensivos. Isso permite a revisitação de conhecimentos 

prévios dos alunos e compreensão dos novos conceitos que estão sendo explicados 

naquele momento. Vimos, então, que a ‹‹relação com o saber›› dos alunos passa a 

ter um sentido positivo, de modo geral; porque demonstram o desejo de aprender, 

quando pede ajuda ao colega ou ao professor, como também, quando procura 

explicar àquele que solicita ajuda. 

 

‹‹As práticas sociais que se institucionalizam no contexto da sala de aula›› 

 

Essas práticas observadas remetem ao respeito e ajuda mútua. Os alunos 

respeitam o professor e solicitam que os demais tenham disciplina para que o 

professor continue com a explicação. O professor pede ajuda ao aluno para 

responder tipos de tarefas/técnicas oralmente ou escrevendo no quadro para que os 

demais percebam o raciocínio daquele ou de determinado grupo de colegas. 

Ficarem próximos uns dos outros, nos faz entender quais grupos de alunos 

gostam mais de estudar, são mais interessados na disciplina ou quais daqueles 

grupos são para conversas paralelas ou para assistir o que se passa no ambiente 
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externo à sala de aula. Cada professor conhece esses grupos em suas respectivas 

turmas e nos momentos de estudo aplicam convenientemente a estratégia de ensino 

para cada um deles. Ora cobram atenção, ora vão até esses grupos para orientar ou 

propor novos tipos de tarefas. 

Situações como entrar e sair no meio da aula, em certa forma, prejudica a 

explicação do professor, mas o que torna a situação compreensiva são as ações 

institucionalizadas no contexto escolar. Quem realmente tinha o interesse em 

aprender sobre o que o professor estava explicando, preferia chegar cedo à aula, 

arrumar o ambiente para o professor ministrar sua aula, permanecer na sala e ficar 

atento às explicações do respectivo professor. 

 

‹‹O topos do professor e o topos do aluno no funcionamento do sistema 

didático›› 

 

Como já comentado, o papel do professor e do aluno são essenciais para o 

sistema didático funcionar como orquestra sinfônica, cada um desempenhando 

especificamente sua função no sentido de haver harmonia entre as partes. 

Frequentar as aulas assiduamente, estudar e participar das atividades faz parte 

desse topos do aluno, o qual com sua ausência não há funcionamento do sistema 

didático. Por sua vez, dentre o que já expomos, o topos do professor de Matemática 

reside na sua tarefa primeira – ensinar objetos matemáticos. 

Na observação das aulas, cada professor cumpriu sua tarefa e foi mais 

além, permitiu que o topos do aluno ficasse em evidência nos trabalhos de grupos; 

na troca de conhecimentos explicando aos colegas; na participação das aulas, 

resolvendo diferentes tipos de tarefas/técnicas. 

 

‹‹As atividades matemáticas›› 

 

Dentre as atividades que foram desenvolvidas, duas delas se destacam 

neste estudo. Na turma da EEF, a tentativa do professor demonstrar o Teorema de 

Tales com uma simples e pequena lanterna e perceber que na própria sala havia 

situações ilustrando melhor sua explicação sobre o Teorema. Observar situações do 

cotidiano e ter perspicácia em associar ao objeto em jogo, torna-se uma das 

estratégias recomendadas pelos PCN-Matemática e diretrizes curriculares nacionais 
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para contextualizar o ensino de Matemática. O professor Tales, em suas 

praxeologias, valeu-se do histórico sobre o Teorema de Tales e apresentou outras 

situações do cotidiano aplicáveis ao referido Teorema. 

O professor Mileto, além da atividade experimental ‹‹Sentindo-se na pele de 

Tales››, que de certa forma, retrata o histórico do Teorema, também, trabalhou a 

resolução de problemas, como abordagem de ensino, a partir dos problemas 

propostos no livro didático do aluno, mostrando situações cotidianas que se aplicam 

ao objeto em questão. 

 

Dessa forma, assim, entendemos serem esses os elementos que constituem 

o universo explicativo do professor de Matemática, os quais, pela articulação que 

estabelecemos entre as noções RS e TAD, contribuem para o processo de 

institucionalização do desenvolvimento profissional desse professor. O complexo 

conjunto de atividades e rotinas que se institui nesse processo decorre não somente 

da formação desse professor, mas da relação do saber desse professor, que no 

exercício da prática docente, é articulada às praxeologias de sua escolha para 

ensinar objetos matemáticos. 

 

 
Esquema 09. O PROCESSO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 

PROFISSIONAL DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA 
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CONCLUSÃO 

 
Ao reescrever uma síntese da minha trajetória profissional na introdução 

deste trabalho foi possível compreender que nesse caminhar houve um processo de 

individuação, não somente singular, mas também subjetivo. Isso porque não decorre 

apenas dos conhecimentos adquiridos no processo de formação docente, nem tão 

pouco pelos conhecimentos da experiência docente. Foi todo um conjunto de 

situações aliadas a esses conhecimentos que foram se formando por uma ‹‹relação 

com o saber››, a partir da minha relação comigo mesma, das relações com o outro e 

das relações com os contextos institucionais, dos quais fiz e faço parte. 

Essa trajetória mostra que o caminho passou por vários estágios, nos quais 

foram surgindo inquietações e necessidades de romper os obstáculos pré-científicos 

que emergiam nessas inquietações.  Do desejo de criança em ser professora, do 

processo de formação ao tempo em que já exercia a docência e do mergulhar na 

cientificidade, passei a ter interesse na pesquisa. 

Razão pela qual, nesta tese, busquei analisar o que acontece no cotidiano 

da sala de aula, a partir da ‹‹relação com o saber›› do professor de Matemática, das 

relações institucionais que se estabelecem na sua prática educativa e das 

estratégias que ele busca para romper obstáculos epistemológicos. Para tanto, 

tomou-se como questão central investigar quais os elementos que constituem o 

universo explicativo do professor de Matemática e como esses elementos se 

processam para ensinar o Teorema de Tales nas suas aulas de geometria do 9º 

ano do Ensino Fundamental em escolas estaduais do município de Aracaju/SE. 

A questão suscitou indicativos que podem ser configurados em duas 

vertentes. A primeira, a partir das configurações do contexto teórico da Relação com 

o Saber, quanto à prática educativa do professor de Matemática e o cotidiano da 

sala de aula quando o Teorema de Tales é abordado para alunos do 9º ano do 

Ensino Fundamental, a partir dos pressupostos de Charlot (2000, 2005, 2013). Em 

sequência, a partir da Teoria do Antropológico do Didático defendida por Chevallard 

(1991, 1994, 2002, 2011) quanto às relações pessoais e investimentos didáticos que 

esse professor estabelece para ensinar o referido conteúdo geométrico. 

O propósito de pensar uma articulação entre a RS e a TAD residiu em tentar 

mostrar como as dimensões da Relação com o Saber (identitária, pessoal e social) 

se associam às noções de relação estabelecidas na Teoria Antropológica do 
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Didático (pessoa, objeto, instituição). Assim, são encontrados alguns aspectos de 

convergência e de aproximação desses conceitos, que são: estudos com 

abordagem antropológica, sociológica e didática, o «meio social», a questão de 

«educabilidade do sujeito», o aluno em «atividade intelectual», a «questão do 

desejo» e a «relação com o saber».  

Desses aspectos, a articulação das duas teorias nos permitiu identificar 

elementos que instituem o universo explicativo do professor de Matemática ao 

ensinar o Teorema de Tales. Eles são frutos das conexões que foram estabelecidas 

entre as dimensões da RS que se configuram em três condições também resultantes 

das relações institucionais estabelecidas na TAD. 

O encontro da RS com a TAD se fez necessário para revelar que o sujeito, 

conforme a posição que ocupe na instituição e a sua relação com o objeto, pode ser 

adequado a uma instituição, mas inadequado à outra. Charlot amplia a proposta 

quanto à noção de liberdade na TAD, instituindo na análise da RS, as figuras do 

aprender sob a dimensão epistêmica indissociável às dimensões identitária e social. 

Em outras palavras, as duas noções postulam «dimensões da relação com o 

saber». A RS tem como princípio, as dimensões epistêmica, identitária e social, com 

as quais o sujeito na situação de aprendizagem ou situação de ensino tem relação 

com o mundo, com os outros e consigo mesmo. A TAD postula que todo objeto 

existe se for objeto de conhecimento ou de ensino, o que remete às inter-relações 

entre os três elementos axiomáticos (objeto, pessoa, instituição). 

A articulação entre as duas noções teóricas nos possibilitou sistematizar 

categorias de análise, as quais podem ser consideradas como pontos de encontro 

dos elementos que instituem o universo explicativo do professor de Matemática. 

Primeiro, consideramos que o professor precisa se apropriar do objeto a ensinar, a 

partir da sua relação com o objeto matemático; é o professor ter domínio dos 

conhecimentos específicos que adquirem na sua formação inicial e pode ser 

aperfeiçoado nas formações continuadas que ele fizer durante o exercício do 

magistério. Nesse ponto, o professor de Matemática tem uma relação pessoal com o 

objeto, conforme estabelecido pela TAD – , (   -, o que para a RS é a relação 

entre as dimensões epistêmica e pessoal – , (   -    

Em segundo lugar, para que a primeira relação exista, é preciso que a 

pessoa faça parte de uma instituição na qual o objeto a ensinar existe. Ou seja, 

nessa relação, o professor de Matemática apropria-se do domínio das atividades 
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matemáticas relacionadas ao objeto a ensinar, escolhendo praxeologias matemática 

e didática desse objeto no nível de aprendizagem de seus alunos, ao tempo em que 

também se sente sujeito da instituição. É, então, a relação da pessoa com a 

instituição – , (   - que está para a relação entre as dimensões pessoal e social –  

, (   -   Indissociavelmente, está conectada a essas duas relações uma terceira 

relação, que é a instituição com o objeto – , (   -. Nessa relação, encontramos as 

dimensões epistêmica e social – , (   - – com o encontro das praxeologias 

respectivas ao objeto a ensinar presentes nos programas e nos livros didáticos, 

como também, com as práticas sociais existentes na instituição. 

A partir da abordagem etnometodológica, dispomos inicialmente da 

aplicação de um questionário para os professores de Matemática que atuam nos 

anos finais do Ensino Fundamental e Médio em escolas estaduais em Aracaju/SE, 

abrangendo 73 desses professores. Em sequência, utilizamos outras técnicas de 

pesquisa (observação de aulas, entrevistas explicitadas e análise documental) para 

fazer um cruzamento dos dados, com o intuito de identificar os elementos que 

instituem o universo explicativo do professor de Matemática. 

Dentre o complexo conjunto resultante da articulação entre as duas noções 

teóricas (RS e TAD), foi possível estabelecermos subcategorias de análise, a partir 

do estudo principal focado nas observações de aulas de dois professores de 

Matemática. Esses professores com formação em licenciatura Matemática, mas com 

pós-graduações distintas (um especialista em Psicopedagoia e outro mestre em 

ensino de Ciências e Matemática) estavam no período da pesquisa, atuando em 

turmas dos anos finais do Ensino Fundamental de escolas distintas, mas situadas 

em um mesmo bairro de Aracaju/SE. A disponibilidade e interesse desses 

professores para participarem do estudo principal (observação das aulas) 

favoreceram consideravelmente a realização da pesquisa. 

Embora os dois sujeitos de pesquisa (Tales e Mileto, como os 

denominamos) apresentem formação diferenciada, eles atuam na perspectiva da 

Educação Matemática. Eles tornaram-se professores de Matemática, por gostarem 

dessa disciplina no tempo de escolarização básica e por se identificarem, também, 

no gostar de ensinar. Todavia, são professores que participam ativamente das ações 

do projeto politico pedagógico de sua respectiva escola, sempre disponíveis a 

incentivarem seus alunos no gosto da disciplina e terem êxito no desempenho 

escolar. Eles buscam, a seu modo, estratégias para os alunos saírem da situação de 
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fracasso escolar, sobretudo, em Matemática. Tales, professor da EFF, utiliza-se da 

música, ao criar uma banda musical com os alunos. Mileto, professor da CEFM, 

incentiva seus a alunos a participarem de olimpíadas matemáticas e outros exames, 

além de investir em praxeologias diferenciadas àquelas existentes no livro didático 

do aluno. 

Ao associarmos tais características a outros aspectos resultantes das 

respostas obtidas pelos questionários devolvidos, percebemos a existência de certos 

fatores que mobilizam o sentido de ser professor de Matemática. Em outras 

palavras, são os elementos que instituem o universo explicativo do professor, 

identificados como: o desejo de ensinar Matemática; a formação e práticas 

educativas constituídas como saberes docentes (conforme Gauthier et. al., 2006); as 

praxeologias respectivas ao objeto matemático presentes no livro didático e as 

praxeologias desse objeto que o professor escolhe para ensiná-lo; as práticas 

sociais que se institucionalizam no contexto da sala de aula, por meio das relações 

pessoais e das formas intersubjetivas e subjetivas do professor ao ensinar o objeto 

matemático que determinam o topos do professor e o topos do aluno no 

funcionamento do sistema didático, ao desenvolverem atividades matemáticas.  

Esse funcionamento sofre várias influências de fatores externos e internos 

do contexto institucional em que acontecem os momentos de estudo sobre o objeto 

matemático. A estrutura temporal para esse objeto ser ensinado é um dos elementos 

chave que também contribui para instituir o universo explicativo do professor de 

Matemática. 

Embora, esses elementos tenham sido tratados como categorias, eles não 

podem ser considerados isoladamente. São indissociáveis, assim como as 

dimensões da RS (epistêmica, identitária e social), e as relações existentes entre as 

noções fundamentais da TAD (pessoa, instituição e objeto). No cotidiano da sala de 

aula, há uma dinâmica em que, quando observamos as rotinas, percebemos que as 

formas intersubjetivas e subjetivas das relações pessoais estão intrínsecas às 

praxeologias que o professor seleciona e trabalha, conforme o tempo que tem para 

sua aula. O tempo da aula influencia consideravelmente nos tipos de 

tarefas/técnicas que são ou não aplicados. O que remete a entendermos porque 

alguns objetos matemáticos são suprimidos ou não ensinados. 

Ao fazermos um levantamento de estudos e pesquisa sobre o Teorema de 

Tales, vimos que, historicamente, o ensino de geometria passou por transformações 
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e adaptações, principalmente nos níveis da escolarização básica. Essas mudanças 

resultam das reformas curriculares que ocorreram por volta do século XIX e por meio 

de novas tendências de ensino do século XX. 

Na análise das praxeologias de um objeto matemático, essas mudanças 

afetam a monumentalização de alguns temas que passam a ser reduzidos ou 

deixam de ser ensinados. As praxeologias matemática e didática de um determinado 

objeto matemático exigem do professor distintos conhecimentos em relação às 

atividades matemáticas respectivas a esse objeto. No ensino do Teorema de Tales, 

por exemplo, existem tipos de tarefas/técnicas que propiciam ao professor 

apresentar com mais clareza a utilidade da obra, por meio de situações históricas. 

Porém, outras praxeologias didáticas podem ser aplicadas, tornando a atividade 

matemática tanto quanto eficaz. 

A aplicação do questionário desta pesquisa e os resultados nos fizeram 

perceber, também, que na rede estadual em Aracaju/SE, as praxeologias de certos 

objetos matemáticos deixam de ser trabalhadas no contexto da sala de aula pelas 

restrições existentes nas práticas sociais desse contexto institucional, nos 

programas oficiais (como o RCREE/SEED), nos livros didáticos adotados pelo 

sistema e naqueles da preferência dos professores de Matemática. 

Os resultados revelaram que dos 73 questionários respondidos, 43,5% dos 

professores que ensinam os anos finais do Ensino Fundamental não conseguem 

ensinar os conteúdos geométricos, incluindo o Teorema de Tales. Fato esse 

atribuído a insuficiência do tempo de aulas previstas para o conteúdo programático; 

além das práticas sociais que se instauram no cotidiano dessas salas de aula. 

Ao observar as aulas em duas turmas de 9º ano, percebemos que esses 

fatores internos e externos ao contexto da sala de aula, influenciaram nas 

praxeologias didáticas dos dois professores do estudo principal. O tempo previsto foi 

alterado e, certos tipos de tarefas/técnicas foram suprimidos.  

A realização de atividades relacionadas ao projeto pedagógico de cada uma 

das escolas também foi um fator agravante, pois, mesmo tendo a intenção de ajudar 

alunos em situação de risco ao fracasso escolar, se tornam fatores negativos para o 

desenvolvimento das aulas. Percebemos que os projetos abrangem temas 

interdisciplinares, mas não apresentavam um contexto com o conteúdo matemático, 

pelo menos, em relação ao objeto matemático que os professores estavam 

desenvolvendo no período da pesquisa. 
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A análise observada não é simples, exige um olhar cuidadoso e criterioso 

para não cair em julgamento sobre os acontecimentos. Há todo um esforço por parte 

dos professores investigados para que o objeto matemático – Teorema de Tales – 

fosse efetivamente trabalhado. Mas, percebemos que a infraestrutura de cada 

escola e as praxeologias matemática e didática, disponíveis para possibilitar o 

ensino desse objeto, interferem significativamente no planejamento do professor. 

Entendemos que o professor, ao elaborar seu planejamento, precisa 

organizar tipos de tarefas/técnicas que estejam no nível de aprendizagem dos 

alunos, além de evocar os conhecimentos prévios. Na observação das aulas, 

constatamos isso. No entanto, o professor ao dispor de certas praxeologias 

didáticas, não consegue atingir os objetivos desejados.  

Percebemos, então, que os resultados dessas praxeologias não resultam em 

obstáculos apenas para o aluno, mas revelam obstáculos do professor. Os quais são 

consequências da formação inicial apontadas pelas pesquisas e constatadas na 

nossa experiência com formação de professores. 

Esse fato remete a certos objetos matemáticos serem reduzidos ou 

deixarem de ser ensinados; como exemplo os conteúdos geométricos, incluindo 

assim, o Teorema de Tales. É preciso haver uma tomada de consciência da parte do 

os professores sobre a importância de continuar investindo em sua formação 

continuada, possibilitando-os a sair do nível de concretude ou romperem com a 

experiência primeira, no sentido de suprir as necessidades profissionais e 

institucionais, na sua atuação como professores de Matemática. 

Ou seja, para entendermos como se processa o universo explicativo do 

professor de Matemática, optamos por categorizar níveis para a estrutura desse 

universo: experiência primeira, concretude e tomada de consciência. Esses níveis 

ajudam a estabelecer como acontece esse processo do universo explicativo que o 

torna professor de Matemática, quanto à sua ‹‹relação com o saber››; a prática 

educativa e as praxeologias do objeto matemático a ensinar. 

Entendemos, também, que outros estudos podem ser complementados ao 

que nos propomos nesta tese. Abordar a linguagem do professor, por exemplo, ou 

como se dá o processo de sua comunicação ao ensinar um determinado objeto 

matemático, pode ser apontada como indícios que abrem novos leques para a 

continuidade deste estudo. Não foi nosso interesse apontar esse elemento nesta 

tese, porque acreditamos ser uma problemática que envolve outras noções teóricas. 
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Nosso interesse é poder contribuir com reflexões acerca das inovações do 

ensino e aprendizagem de Matemática, como também com o processo de formação 

do professor dessa disciplina, no que diz respeito a sua prática em sala de aula e, 

por conseguinte, ao processo de desenvolvimento profissional. Assim, também, 

poder contribuir com novos estudos, a partir das categorias levantadas. 
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APÊNDICE A 

 
Ofício N.º 001 /DINTER 
Cidade Universitária “Prof. José Aloísio de Campos”, 24 de abril de 2012. 
 
Exma. Secretária Adjunta, 
 
O Doutorado em Educação Matemática que está sendo realizado na Universidade 
Federal de Sergipe é um convênio entre esta Universidade e a Universidade 
Bandeirantes de São Paulo – DINTER UFS/UNIBAN. Neste curso existem dois 
projetos, cujos temas têm foco no ensino de Matemática e da Estatística Aplicada, 
envolvendo alunos e professores de Matemática dessa rede de ensino, 
considerando esse universo de pesquisa ter maior relevância e maior contingente da 
população em estudo. 
Para tanto, solicitamos de V. Excelência autorização para liberar informações 
necessárias ao levantamento de dados dos projetos anexos, respectivos aos alunos 
doutorandos Denize da Silva Souza e Ulisses Vieira Guimarães. Assim também, 
possibilitar o acesso às unidades escolares de Aracaju com o objetivo de se obter 
outros dados. 

 
VELEIDA ANAHI DA SILVA 
COORDENADORA LOCAL DO DINTER UFA/UNIBAN 
 
Exma. Sra. 
Hortência Maria Pereira Araújo 
Secretária Adjunta 
Secretaria de Estado da Educação de Sergipe 
Aracaju - Sergipe. 
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APÊNDICE B 
 

Ofício N.º 002 /DINTER 

Cidade Universitária “Prof. José Aloísio de Campos”, 24 de abril de 2012. 

 

Senhora Diretora, 

 

O Doutorado em Educação Matemática que está sendo realizado na Universidade 

Federal de Sergipe é um convênio entre esta Universidade e a Universidade 

Bandeirantes de São Paulo – DINTER UFS/UNIBAN. Neste curso existem dois 

projetos, cujos temas têm foco no ensino de Matemática e da Estatística Aplicada, 

envolvendo alunos e professores de Matemática dessa rede de ensino, 

considerando esse universo de pesquisa ter maior relevância e maior contingente da 

população em estudo. 

Para tanto, solicitamos de V. Excelência autorização para liberar informações 

necessárias ao levantamento de dados dos projetos anexos, respectivos aos alunos 

doutorandos Denize da Silva Souza e Ulisses Vieira Guimarães. Assim também, 

possibilitar o acesso às unidades escolares de Aracaju com o objetivo de se obter 

outros dados. 

 

Atenciosamente, 

 

 

VELEIDA ANAHI DA SILVA 

COORDENADORA LOCAL DO DINTER UFA/UNIBAN 

 

Ilma. Sra. 

MARIA ANTÔNIA DE ARIMATÉIA 

D. Diretora do DENSI/SEMED/PMA 

Aracaju - Sergipe. 
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ANEXO  [OF. N° 002/DINTER, 24/04/12] 

 

PROJETO DO DOUTORADO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
 

O projeto do DINTER em Educação Matemática tem como referencial legal a 

Portaria DAV 067 de 14 de setembro de 2005 da CAPES que regulamenta a 

avaliação de propostas de Projeto DINTER e MINTER, pela Portaria CAPES Nº 100, 

de 24 de outubro de 2007 e do Edital N° 05/2009 – Ação Novas Fronteiras da 

CAPES. 

O DINTER em Educação Matemática, a ser promovido pela UNIBAN e 

recepcionado pela UFS, dar-se-á por meio das seguintes atividades:  

 realização de disciplinas,  

 proficiência em línguas estrangeiras (francês e inglês),  

 revisão bibliográfica,  

 orientações,  

 socialização,  

 estágio,  

 redação de trabalhos e  

 redação da tese.   

 

O Curso de Doutorado em Educação Matemática da UNIBAN tem como 

objetivo a formação de pesquisadores capazes de realizar investigações de natureza 

aprofundada na área de Educação Matemática. Em particular, visa preparar 

professores-pesquisadores com sólida formação científica, capazes de atuar no 

Ensino Superior, produzir novos conhecimentos, e participar de maneira crítica, 

construtiva e transformadora da definição e implementação de políticas públicas na 

área de Educação Matemática. Contempla também a compreensão das relações 

entre saberes científicos e saberes escolares, considerando seu contexto e suas 

dimensões histórica, política, tecnológica e social. 

Em particular, o Curso em tela tem como objetivos: 

 Desenvolver a docência e habilidades de conduzir a pesquisa original e 

independente em Educação Matemática. 

 Oportunizar a formação de pesquisadores em Educação Matemática da 

UFS. 
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  Produzir estudos pesquisas em Educação Matemática relacionados à 

realidade educacional brasileira e, em particular, à região Amazônica. 

  Fortalecer qualitativamente as ações na área de Educação Matemática da 

UFS. 

 Incentivar a produção acadêmica de docentes envolvidos com trabalhos 

na área de Educação Matemática da UFS. 

 Estabelecer as condições de recursos humanos para implantar um 

mestrado em Educação Matemática na Universidade Federal de Sergipe. 

 Consolidar a constituição de núcleos de pesquisas em Educação 

Matemática capazes de reunir dados, formular hipóteses de trabalho baseadas em 

fundamentos teóricos e metodológicos. 

 Promover melhoria na qualidade do ensino dos cursos de graduação em 

ciências, tecnologia e matemática. 
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APÊNDICE C 

 

Ofício N.º   005 /DINTER 
 
Cidade Universitária “Prof. José Aloísio de Campos”, 20 de junho de 2012. 
 
Exma. Secretária Adjunta, 

 

O Doutorado em Educação Matemática que está sendo realizado na Universidade 

Federal de Sergipe é um convênio entre esta Universidade e a Universidade Bandeirantes 

de São Paulo – DINTER UFS/UNIBAN. Neste curso existem dois projetos (“O ensino de 

geometria a partir da explicação do professor de matemática” e “Atitudes em relação à 

Estatística em professores de matemática”), ambos com foco no ensino da Matemática e da 

Estatística Aplicada, respectivos aos alunos doutorandos Denize da Silva Souza  e Ulisses 

Vieira Guimarães. 

Tendo em vista que os dois projetos ora apresentados a essa instituição contemplam 

o mesmo público alvo – professores de matemática da rede estadual – vimos ser importante 

otimizar a coleta de dados de forma conjunta, no que tange à: lotação, séries que leciona, 

data de admissão, formação, situação de vínculo empregatício,  idade, dentre outras 

informações pessoais. 

Para tanto, solicitamos de V. Excelência autorização para num primeiro momento 

liberar informações necessárias a esse levantamento de dados e, num segundo momento, 

possibilitar o acesso às unidades escolares de Aracaju com o objetivo de realizar a pesquisa 

diretamente com os alunos e professores de Matemática dessas instituições de ensino. 

Antecipadamente, nos comprometemos de enviarmos uma cópia do relatório após 

conclusão das pesquisas, visto entendermos que tais projetos estarão gerando relevante 

contribuição científica e social para o Estado de Sergipe, sobretudo ao ensino da 

Matemática. 

Atenciosamente,  

 

VELEIDA ANAHI DA SILVA 

COORDENADORA LOCAL DO DINTER UFA/UNIBAN 

 

Exma. Sra. 

Hortência Maria Pereira Araújo 

Secretária Adjunta 

Secretaria de Estado da Educação de Sergipe 

Aracaju - Sergipe. 
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ANEXO N° 01 [OF. N° 005/DINTER, 20/06/12] 

 

PROJETO DO DOUTORADO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

O projeto do DINTER em Educação Matemática tem como referencial legal a 
Portaria DAV 067 de 14 de setembro de 2005 da CAPES que regulamenta a 
avaliação de propostas de Projeto DINTER e MINTER, pela Portaria CAPES Nº 100, 
de 24 de outubro de 2007 e do Edital N° 05/2009 – Ação Novas Fronteiras da 
CAPES. 
O DINTER em Educação Matemática, a ser promovido pela UNIBAN e recepcionado 
pela UFS, dar-se-á por meio das seguintes atividades:  

 realização de disciplinas,  

 proficiência em línguas estrangeiras (francês e inglês),  

 revisão bibliográfica,  

 orientações,  

 socialização,  

 estágio,  

 redação de trabalhos e  

 redação da tese.   
O Curso de Doutorado em Educação Matemática da UNIBAN tem como objetivo a 
formação de pesquisadores capazes de realizar investigações de natureza 
aprofundada na área de Educação Matemática. Em particular, visa preparar 
professores-pesquisadores com sólida formação científica, capazes de atuar no 
Ensino Superior, produzir novos conhecimentos, e participar de maneira crítica, 
construtiva e transformadora da definição e implementação de políticas públicas na 
área de Educação Matemática. Contempla também a compreensão das relações 
entre saberes científicos e saberes escolares, considerando seu contexto e suas 
dimensões histórica, política, tecnológica e social. 
Em particular, o Curso em tela tem como objetivos: 

 Desenvolver a docência e habilidades de conduzir a pesquisa original e 
independente em Educação Matemática. 

 Oportunizar a formação de pesquisadores em Educação Matemática da 
UFS. 

  Produzir estudos pesquisas em Educação Matemática relacionados à 
realidade educacional brasileira e, em particular, à região Amazônica. 

  Fortalecer qualitativamente as ações na área de Educação Matemática da 
UFS. 

 Incentivar a produção acadêmica de docentes envolvidos com trabalhos 
na área de Educação Matemática da UFS. 

 Estabelecer as condições de recursos humanos para implantar um 
mestrado em Educação Matemática na Universidade Federal de Sergipe. 

 Consolidar a constituição de núcleos de pesquisas em Educação 
Matemática capazes de reunir dados, formular hipóteses de trabalho baseadas em 
fundamentos teóricos e metodológicos. 

 Promover melhoria na qualidade do ensino dos cursos de graduação em 
ciências, tecnologia e matemática. 
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ANEXO N° 02 [OF. N° 005/DINTER, 20/06/12] 
 

NECESSIDADE PARA LEVANTAMENTO DE DADOS REFERENTES AOS 
PROFESSORES DE MATEMÁTICA 

Fase 01:  

1.1. Coleta de dados quantitativos sobre o corpo docente que ensina matemática na 

rede estadual: Nome completo; Endereço; Endereço eletrônico; Idade; Formação 

(graduação e pós-graduação); Data de admissão na rede estadual; Tipo de vínculo 

empregatício; Escola de lotação; turno(s) de trabalho; Carga horária semanal; Série; 

Número de turmas. 

 

1.2. Coleta de dados quantitativos em relação ao ensino de matemática (anos finais 

do Ensino Fundamental e Ensino Médio): Escolas da  Diretoria de Aracaju – DEA 

(quantitativo; relação; endereço; direção/coordenação); Matrícula e Índices de Aprovação, 

Evasão e Reprovação em Matemática (últimos 03 anos); Relação dos professores de 

matemática por escola; Relação dos livros didáticos de matemática adotados por escola (ou 

pela DEA) para o Ensino Fundamental e Médio. 

 

Fase 02: 

2.1. Análise de livro didático de matemática 

2.2. Análise do referencial curricular da rede estadual 

2.3. Seleção de escolas para coleta amostral da pesquisa 

2.4. Entrevista e aplicação de questionários aos professores de matemática das 

escolas selecionadas 

2.5. Entrevista e aplicação de questionários a um grupo de alunos dos respectivos 

professores de matemática das escolas selecionadas 

2.6. Observação de aulas de matemática entre as escolas selecionadas 

2.7. Análise de cadernos dos alunos entrevistados sobre conteúdos matemáticos 
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APÊNDICE D 

Ofício N.º  006/DINTER 

São Cristóvão, 12 de agosto de 2013. 

 

Exmo. Secretário, 

 

Para a continuidade do desenvolvimento dos dois projetos de pesquisa – um com ênfase na 

Educação Estatística e o outro no ensino de Geometria – ambos vinculados à Universidade 

Federal de Sergipe e à Universidade Bandeirante de São Paulo (DINTER UFS/UNIBAN), 

solicitamos de V. Excelência autorização para a coleta de dados nas unidades escolares 

dessa rede de ensino no município de Aracaju/SE, com o objetivo de realizar a pesquisa 

diretamente com os alunos e professores de Matemática dessas instituições de ensino. 

Outrossim, informamos que o acesso às escolas estaduais possibilitará a aplicação do 

Questionário de Perfil, o Desenvolvimento da Escala de Atitudes em relação à Estatística 

em Professores de Matemática – EAEPM e a Observação de aulas de Matemática em 

turmas de 9° ano do Ensino fundamental, conforme especificidade de cada um dos projetos. 

Para tanto, esperamos que os referidos projetos de pesquisa possam gerar informações a 

respeito do ensino da Matemática, sendo uma importante contribuição científica e social 

para o Estado de Sergipe. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

VELEIDA ANAHI DA SILVA 

COORDENADORA LOCAL DO DINTER UFS/UNIBAN 

 

 

 

Exmo. Sr. 

Belivaldo Chagas Silva 

Secretario de Estado da Educação de Sergipe 

Aracaju - Sergipe. 
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APÊNDICE E 

 

Carta de esclarecimento sobre os Projetos e as Pesquisas 

 
 
Pesquisa 1: O ensino de Geometria em escolas estaduais de Aracaju: um estudo a 
partir do discurso explicativo do professor de Matemática 
Pesquisador responsável: Denize da Silva Souza, RG 575.153 SSP/SE 
Pesquisador colaborador (co-responsável) Veleida Anahí da Silva, RG 3.715.619-5 SSP/SE 
 
Pesquisa 2: Atitudes em relação à Estatística em professores de Matemática. 
Pesquisador responsável: Ulisses Vieira Guimarães, RG 1.149.082 SSP/SE 
Pesquisador colaborador (co-responsável) Verônica Yumi Kataoka RG 4.209.917 
 
 
Informações sobre as pesquisas: 

Estas pesquisas estão sendo desenvolvidas no Doutorado Interinstitucional em 
Educação Matemática promovido pelo Núcleo de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e 
Matemática – NPGECIMA da Universidade Federal de Sergipe e o Programa de Pós-
Graduação em Educação Matemática da Universidade Bandeirante de São Paulo. 

A Pesquisa 01 tem como objetivo principal Analisar como se processa o discurso 
explicativo do professor de Matemática quando ensina o Teorema de Tales em suas aulas 
de geometria, no 9° ano do Ensino Fundamental, em escolas públicas estaduais no 
município de Aracaju/SE. 

A Pesquisa 02 tem como objetivo o desenvolvimento da Escala de Atitudes em 
relação à Estatística em Professores de Matemática – EAEPM, pois entendemos que 
conhecer as atitudes dos professores em relação à Estatística e os fatores associados à sua 
formação, manutenção ou modificação é de extrema importância para proposição de 
estratégias de ensino mais adequadas, por conseguinte, tornar o processo ensino e 
aprendizagem mais eficiente. 

A pesquisa será realizada em dois momentos. Na primeira etapa, o professor de 
Matemática responderá ao Questionário de perfil para ambas as pesquisas. Na segunda 
etapa será realizada a Observação de aulas e Entrevista (respectivas à pesquisa 01) e 
aplicação da Escala de Atitudes (respectiva à pesquisa 02). Para o bom desempenho desta 
pesquisa, contamos com sua colaboração no sentido de responder todas as questões 
apresentadas, individualmente, com a máxima clareza, evitando deixar questões "em 
branco". 

Ao preencher este Termo de Consentimento, você estará consentindo que estes 
dados sejam utilizados apenas para os fins destas pesquisas. Ressaltamos que não há 
interesse de identificá-lo.  

Desde já agradecemos sua contribuição, porque ela será de extrema importância 
para que os objetivos deste trabalho sejam atingidos. 
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APÊNDICE F 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 
Eu,_____________________________________________________,RG_______________
__, dou meu consentimento livre e esclarecido para a participar como voluntário (a) da 
pesquisa supra citada, sob a responsabilidade dos pesquisadores Denize da Silva Souza e 
Ulisses Vieira Guimarães. 
 
Assinando este Termo de Consentimento, estou ciente de que: 
 
1) Dos principais objetivos das referidas pesquisas, já mencionados; 
 
2) Neste momento, estarei preenchendo o Questionário de Perfil do Professor e tenho 
conhecimento de que poderei ser solicitado a responder a Escala de Atitudes em relação à 
Estatística em Professores de Matemática que será desenvolvida no decorrer desta 
pesquisa; 
 
3) Assim que for terminada a pesquisa terei acesso aos resultados globais do estudo; 
 
4) Estou ciente que estarei livre para interromper, a qualquer momento, a minha participação 
nesta pesquisa; 
 
5) A participação nesta pesquisa é voluntária, sendo que estou ciente que não receberei 
qualquer forma de remuneração; 
 
6) O risco desta pesquisa é mínimo e restringe-se ao constrangimento de não saber 
responder as perguntas propostas no Questionário de Perfil e aos itens da Escala de 
Atitudes, ou ainda, a lembrança de algum evento desagradável durante minha formação e 
atuação profissional com a própria Estatística ou disciplinas afins.  
7) Meus dados pessoais serão mantidos em sigilo e os resultados obtidos em cada uma das 
pesquisas serão utilizados apenas para alcançar os objetivos do trabalho, incluindo a 
publicação na literatura científica especializada; 
 
8) Sempre que julgar necessário poderei entrar em contato com os pesquisadores: Denize 
da Silva Souza (telefone: 9962-3160; email: denize.souza@hotmail.com) ou Ulisses Vieira 
Guimarães (telefone: 9996-2513; email: ulisses_vg@hotmail.com); 
 
9) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir conscientemente sobre a 
minha participação na referida pesquisa; 
 
10) Este Termo de Consentimento é feito em duas vias, de maneira que uma permanecerá 
em meu poder e a outra com o pesquisador responsável. 
 

Aracaju - SE, _________ de __________________ de 2013. 
 
 

Assinatura do Professor 

mailto:denize.souza@hotmail.com
mailto:ulisses_vg@hotmail.com
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APÊNDICE G 
UNIVERSIDADE BANDEIRANTE DE SÃO PAULO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
DOUTORADO INTERINSTITUCIONAL EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 
Prezado(a) Professor(a) 
O questionário a seguir buscar levantar dados sobre o perfil do professor que ensina 
Matemática em Aracaju-SE, respeitando o seu anonimato. Ele é composto de três partes por 
se constituir de questões inerentes a duas pesquisas de doutorado em Educação 
Matemática. Para tanto, responder a todas as questões, você estará contribuindo 
significativamente em ambas as pesquisas. 
Atitudes em relação à Estatística em professores de Matemática [autoria: Ulisses Vieira 
Guimarães] 
O ensino de Geometria em escolas estaduais de Aracaju: um estudo a partir do 
discurso explicativo do professor de Matemática [autoria: Denize da Silva Souza] 

Obrigado por participar. 
 

QUESTIONÁRIO DE PERFIL 
 
PARTE 01. IDENTIFICAÇÃO [aspectos pessoais e profissionais] 
1 – Sexo 

(    ) Masculino (    ) Feminino 
2 - Qual a sua idade: __________ anos completos 
3 – Há quanto tempo leciona?  ___________ anos 
4 – Para quais séries você leciona atualmente? (se necessário, marque mais de uma opção) 

Ensino Fundamental (   ) 6º ano (   ) 7º ano (   ) 8º ano (   ) 9º ano 

Ensino Médio (   ) 1º ano EM (   ) 2º ano EM (   ) 3º ano EM  
 
5 - Leciona atualmente em: (se necessário, marque mais de uma opção) 

[    ] Escola Pública Municipal [    ] Escola Militar 

[    ] Escola Pública Estadual [    ] Escola Privada 

[    ] Escola Pública Federal (Colégio de Aplicação) [    ] Instituição Filantrópica 

 
6 – Qual sua carga horária semanal total em sala de aula? ____ horas (por favor, indicar também por 
unidade de ensino) 

[___h] Escola Pública Municipal [___h] Escola Militar 

[___h] Escola Pública Estadual [___h] Escola Privada 

[___h] Escola Pública Federal (Colégio de Aplicação) [___h] Instituição Filantrópica 
 
7 – Qual o último nível concluído? 

(   ) Ensino Médio (   ) Graduação – Bacharelado  (   ) Mestrado 

(   ) Graduação – Licenciatura (   ) Pós-graduação (lato-sensu)  (   ) Doutorado 

 
8 – Em seu processo de formação inicial cursou disciplinas na área de: 

Estatística (   )Não (   ) Sim Quantas?  

Geometria (   ) Não (   ) Sim Quantas?  

 
9 – Com que frequência participa de cursos de capacitação para professores? 

(   ) Uma vez (ou mais) por mês (   ) Uma vez por ano 

(   ) Uma vez por bimestre (   ) Não participa 

(   ) Uma vez por semestre  (   ) Outro _________________________________ 
Nesses cursos, são abordados conteúdos de: 

Estatística (   ) Não (   ) Sim. Era voltado para o ensino? (    ) Sim  (    ) Não  

Geometria (   ) Não (   ) Sim. Era voltado para o ensino? (    ) Sim  (    ) Não  
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PARTE 02. DADOS EM RELAÇÃO À ESTATÍSTICA 
 
10 – Se fossem oferecidas oficinas de atualização em Estatística em sua cidade, você gostaria de 
participar? 
[     ] Gostaria e participaria independentemente do horário, pois acho necessário. 
[   ] Gostaria, e provavelmente participaria se fosse em um horário que não estivesse trabalhando. 
[     ] Gostaria, mas não tenho disponibilidade de tempo. 
[     ]  Não gostaria, não acho necessário. 
 
11 – Opinião sobre a importância da Estatística para o aluno no Ensino Fundamental e/ou Médio: 
[   ] Considero importante, pois _____________________________________________ 
[   ] Não considero importante, pois __________________________________________ 
 
12 - Você leciona tópicos de Estatística? 
(   ) Sim              (   ) Não 
 
Se Não, selecione o(s) motivo(s) abaixo (se necessário, marque mais de uma opção) 
[     ] Tópicos de Estatística não estão previstos para a(s) série(s) que leciono. 
[   ] Estatística não é importante para a formação dos alunos e por isso prefiro não ensiná-la. 
[     ] Não há tempo suficiente para abordar os tópicos de Estatística durante o ano letivo. 
[     ] Devido à minha formação em Estatística, prefiro não ensiná-la. 
[     ] Não gosto de Estatística e, por isso, prefiro não ensiná-la. 
[     ] Outros:_________________________________________________________ 
 
Se Sim, qual a sua impressão sobre a Estatística? (se necessário, marque mais de uma opção) 
[    ] Eu gosto de Estatística 
[   ] Não gosto, mas ensino porque preciso cumprir o conteúdo programático da disciplina. 
[   ] Tenho consciência de que a Estatística é tão necessária para a cidadania como saber ler e 
escrever. 
[     ] A Estatística é uma matéria complicada. 
[     ] Eu acho fácil ensinar Estatística aos alunos. 
[   ] Sinto-me capaz de ensinar Estatística aos alunos do Ensino Fundamental e/ou Médio. 
 
13 – Se trabalha com Estatística no Ensino Fundamental e/ou Médio, como você percebe a 
receptividade dos alunos? (se necessário, marque mais de uma opção) 
[     ] Gostam 
[     ] Não gostam 
[     ] Consideram a Estatística fácil 
[     ] Consideram a Estatística difícil 
[     ] Consideram a Estatística importante para o seu dia-a-dia 
[     ] Acham-se capazes de aprender Estatística 
 
14 – O livro didático adotado na escola que leciona aborda algum tema de Estatística? 
(   ) Sim                      (   ) Não 
 
15 – Acha que a Estatística pode ser trabalhada interdisciplinarmente? 
[  ] Sim, mas não trabalho desta forma. Utilizo somente os exemplos dos livros didáticos e/ou somente 
com aplicações de fórmulas na resolução dos exercícios. 
[    ] Sim, procuro trabalhar desta forma. Utilizo exemplos do dia-a-dia dos alunos (exemplos reais). 
[  ] Não, pois a Estatística é teórica demais para ser de uso realmente prático para um aluno do 
Ensino Fundamental e/ou Médio. 
[    ] Não. Porque _________________________________________________ 
 
PARTE 03. DADOS EM RELAÇÃO À GEOMETRIA 
16 – Sente facilidade em trabalhar com os conteúdos de Geometria, inclusive o Teorema de Tales? 
(   ) Sim     (   ) Não 
 
17 – Você consegue trabalhar com os conteúdos geométricos todos os anos, independentemente da 
série em que estiver lecionando?      (   ) Sim         (   ) Não 
 



242 
 

  

E quanto ao Teorema de Tales a ser ensinado no 9º ano?   (   ) Sim         (   ) Não 
 
Se Não, selecione os motivos que lhe impedem de trabalhar com esses conteúdos: 
(   ) Não vejo importância nos conteúdos de Geometria para os anos finais do ensino fundamental. 
(   ) Não há tempo suficiente para abordar os conteúdos geométricos durante o ano letivo. 
(   ) Devido à minha formação, prefiro não ensinar esses conteúdos. 
(   ) Os alunos apresentam muitas dificuldades e por isso evito ensiná-los. 
(   ) Outros:______________________________________________________________  
 
18 – Se trabalha com os conteúdos geométricos, inclusive o Teorema de Tales, como você percebe a 
receptividade dos alunos? 
(   ) Gostam           (   ) Não gostam                    (   ) Detestam 
 
19 – Ao trabalhar o Teorema de Tales no 9° ano do Ensino Fundamental, você planeja suas aulas: 
(   ) Não costumo fazer planejamento, apenas sigo meu conhecimento ou minha intuição. 
(   ) Apenas pelo conteúdo apresentado no livro didático que o aluno recebe da escola. 
(   ) Prefiro utilizar um livro diferente daquele adotado pela escola. 
(   ) Gosto de planejar e trabalhar com livros didáticos diferentes, inclusive com o livro do aluno. 
(   ) Planejo as aulas com diferentes abordagens. 
(   ) Outros:_____________________________________________________________  
 
20 – Ao trabalhar o Teorema de Tales no 9° ano do Ensino Fundamental, já desenvolveu algum 
projeto:                                                                                     (   ) Sim              (   ) Não 
 
Se Não, selecione o(s) motivo(s) abaixo (se necessário, marque mais de uma opção) 
(   ) Nunca trabalhei com projetos, porque não vejo importância de trabalhar com essa abordagem. 
(   ) Não sei trabalhar com projetos, devido minha formação em Matemática. 
(   ) Não há tempo suficiente para abordar conteúdos geométricos com projetos. 
(   ) Na escola não há infraestrutura para o trabalho com projetos. 
(   ) Outros:_____________________________________________________________  
 
Em caso afirmativo, que alternativas você entende que pode trabalhar com atividades de projeto? 
(   ) Apenas com pesquisa sobre o conteúdo ou histórico da geometria. 
(   ) De maneira contextualizada, trazendo ilustrações do cotidiano do aluno. 
(   ) Articular o conteúdo com outras áreas do conhecimento ou cotidiano do aluno. 
(   ) Trabalhar com tecnologias da informação, como uso de softwares matemáticos. 
(   ) Trabalhar de forma interdisciplinar, articulando-se com professores de outras disciplinas. 
(   ) Trabalhar com temas transversais. 
(   ) Outros:_____________________________________________________________  
 
21 – Dentre as abordagens de ensino da matemática, assinale as que você entende como 
fundamentais para desenvolver o Teorema de Tales no 9° ano do ensino fundamental: 
(    ) Apenas utilizando a linguagem algébrica. 
(    ) Apenas sob a forma como o conteúdo aparece no livro didático que é adotado pela escola. 
(    ) Apenas trabalhando régua e compasso, usando as construções geométricas. 
(   ) Trabalhar com diferentes recursos didáticos manipuláveis, inclusive os materiais geométricos. 
(    ) Trabalhar com jogos matemáticos e/ou jogos de fixação. 
(    ) Trabalhar com a resolução de problemas, de forma contextualizada e interdisciplinar. 
(    ) Trabalhar com modelagem matemática, usando a contextualização dos conteúdos. 
(    ) Trabalhar com a etnomatemática. 
(    ) Trabalhar com tecnologias da informação, como uso de softwares matemáticos. 
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ANEXO 
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REFERENCIAL CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL – MATEMÁTICA – 9º ANO 

COMPETÊNCIAS GERAIS HABILIDADES CONTEÚDOS CONCEITOS BÁSICOS 

 Reconhecer, no contexto social, 
diferentes significados e 
representação dos números e 
operações; 
 

 Interpretar a localização e a 
movimentação de pessoas ou objetos 
no espaço tridimensional e sua 
representação no espaço 
bidimensional; 

 

 Avaliar proposta de intervenção na 
realidade utilizando conhecimentos 
geométricos relacionados a 
grandezas e medidas; 

 

 Resolver situação problema que 
envolva medidas e grandezas; 

 

 Utilizar informações em tabelas ou 
gráficos para fazer inferência; 

 

 Construir e utilizar conceitos 
algébricos para modelar e resolver 
problemas do cotidiano; 

 

 Fazer uso dos mais variados 
conceitos matemáticos na leitura e 
interpretação do cotidiano. 

 Resolver e simplificar expressões que 
envolvam potência; 

 Conhecer as propriedades relativas à 
potenciação e radiciação; 

 Operar com radicais; 

 Identificar os termos de uma equação 
do segundo grau; 

 Calcular as raízes de uma equação de 
2º grau; 

 Reconhecer uma equação biquadrada 
e irracional; 

 Resolver situações problemas 
envolvendo equação do 2º grau; 

 Identificar situação que envolve o 
teorema de Tales; 

 Desenvolver o teorema de Tales; 

 Aplicar o teorema de Tales em 
situações do cotidiano; 

 Identificar problemas que envolvam 
semelhança de triângulos; 

 Conhecer métodos de resolução de 
questões que envolvam semelhança de 
triângulo; 

 Aplicar o teorema de Pitágoras; 

 Resolver situações problemas 
utilizando o teorema de Pitágoras; 

 Entender as funções seno, cosseno e 
tangente; 

 Determinar o comprimento da 
circunferência e do arco; 

 Resolver problemas envolvendo ângulo 
central, interno e apótema; 

 Aplicar propriedades das retas 
secantes para demonstrar as 
propriedades dos triângulos e dos 
quadriláteros inscritos em uma 

1. Números e Operações 
1.1 Potenciação 
1.2 Radiciação 
1.3 Relação entre potência e raiz 
1.4 Operações com radicais 

 
2. Números e Operações 

2.1 Equações do 2º grau: 
Identificação 
2.2 Equações redutíveis 
2.3 Aplicação e resolução de 
equação do 2º grau 

 
3. Espaço e Forma 

3.1 Segmentos proporcionais 
3.2 Teorema de Tales 
3.3 Figuras semelhantes 
3.4 Semelhança de triângulos 
3.5 Relações métricas e 
trigonométricas no triângulo retângulo 
3.6 Teorema de Pitágoras 
3.7 Razões trigonométricas 

 
4. Estudando a Circunferência 

4.1 Comprimento da circunferência 
4.2 Posições relativas entre retas e 
circunferência 
4.3 Posições relativas entre 
circunferências 
4.4 Ângulos em uma circunferência 
4.5 Polígonos inscritos e 
circunscritos 

 
5. Números e Operações 

5.1 Funções: definição, tabelas, 
fórmulas e gráficos; função afim e 
quadrática 

 Potência; Potência de números 
negativos; Potência com expoente 
negativo; Propriedades de potência; 
potência de base dez; Raízes; Raiz 
enésima; Potência com expoente 
fracionário; Propriedades dos 
radicais; Simplificação de radicais; 
Operações com radicais. 

 

 Equações do 2º grau; solução da 
equação de 2º grau; Equações 
biquadradas; Equações irracionais. 

 

 Segmentos proporcionais; Teorema 
de Tales; Semelhança de figuras; 
Triângulo retângulo; Hipotenusa; 
Catetos; Teorema de Pitágoras; 
Razões trigonométricas. 

 

 Circunferência; comprimento da 
circunferência; Diâmetro; Raio; Arco; 
Ângulo central; Ângulo inscrito; 
Polígonos inscritos; Polígonos 
circunscritos. 

 

 Função afim; Função quadrática; 
Gráfico da afim; Gráfico da função 
quadrática; Inequação do 2º grau. 

 

 Dados reais; Dados estatísticos; 
Coleta de dados; Medida de posição; 
Princípio da multiplicação; 
Probabilidade. 
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circunferência; 

 Compreender a lei de formação de uma 
função; 

 Construir tabelas e gráficos relativos a 
uma função; 

 Identificar a função afim e quadrática; 

 Construir tabelas e gráficos relativos à 
função afim e à função quadrática; 

 Resolver inequações do 2º grau; 

 Avaliar informações provenientes de 
dados publicados; 

 Organizar dados e trabalhar com 
medidas estatísticas; 

 Ser capaz de analisar dados do IBGE 
sobre variados aspectos da ocupação 
populacional brasileira, considerando 
questões concernentes à cor, renda e 
escolaridade no país e no município; 

 Realizar pesquisa de dados no 
município com relação à população 
negra e indígena; 

 Resolver problemas de contagem que 
envolvam situações do cotidiano; 

 Calcular a probabilidade de eventos. 

5.2 Inequações do 2º grau 
 
6. Tratamento de Informações 

6.1 História e aplicações de 
estatística 
6.2 Noções de estatística 
6.3 Contagem e probabilidade 

As temáticas propostas devem enfatizar, sempre que possível, a história e manifestações culturais indígenas, africanas e afro-brasileiras. 

FONTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO (SERGIPE, 2011, p. 183-184). 
 


