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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo refletir e propor possibilidades para o ensino de 

Matemática envolvendo alunos do Ensino Médio na modalidade Normal, com foco em uma 

abordagem didática interdisciplinar. Para realização deste trabalho utilizou-se como 

metodologia a pesquisa qualitativa. Buscou-se analisar como o ensino interdisciplinar das 

disciplinas de Didática da Matemática e Matemática podem contribuir para a formação dos 

alunos do Ensino Médio na modalidade Normal, em uma escola da Rede Pública Estadual 

de Ensino, localizada na cidade de Caxias do Sul. Para isso, verificou-se o que a legislação 

nacional referente à formação de professores estabelece, além de alguns autores que 

contemplam o assunto com o propósito de esclarecer o campo de atuação desses futuros 

docentes e aprofundar-se na conceituação da interdisciplinaridade como ferramenta 

pedagógica. Além disso, foi realizada a análise do Projeto Político Pedagógico da escola e 

dos planos de ensino das disciplinas de Matemática e Didática da Matemática. Por meio de 

questionários abertos, aplicados com alunos que já haviam realizado o estágio docente do 

Curso Normal, professores e coordenadores do curso buscou-se verificar como ambos 

percebem o ensino de Matemática e as relações de interdisciplinaridade ao longo do curso.  

Com base em todas as ferramentas de investigação utilizadas, percebe-se a valorização de 

atividades lúdicas envolvendo materiais manipulativos como premissa no ensino de 

Matemática, todavia, ressaltam-se as dificuldades dos normalistas na realização dos 

planejamentos interdisciplinares e em desenvolver pensamentos autônomos quanto à ação 

docente. Na fala dos docentes e da coordenação pedagógica ficou evidente a relevância do 

planejamento pedagógico interdisciplinar, porém, os profissionais da escola justificam a falta 

de tempo para esse fim. Também foi possível constatar uma lacuna no Projeto Político 

Pedagógico da instituição escolar em análise, uma vez que não contempla o Curso Normal 

– Nível Médio. Da mesma forma, os planos de ensino não atendem os requisitos didáticos 

esperados, necessitando adequações para que possam comtemplar a realidade das turmas 

atendidas, incentivando as ações interdisciplinares entre os docentes. Os planos de ensino 

devem ser condizentes com a proposta do curso, pois visam a realidade das turmas 

atendidas, bem como um ensino interdisciplinar. Como procedimento final, foi realizada a 

elaboração de um planejamento pedagógico contemplando ações didáticas interdisciplinares 

entre as disciplinas de Matemática e Didática da Matemática com intuito de promover 

referências aos docentes, inspirando a concretização de ações interdisciplinares nos 

cotidianos, por meio da articulação entre a teoria e a prática. Almeja-se que este trabalho 

possa contribuir na formação inicial e continuada de docentes do Curso Normal, buscando 

minimizar as lacunas existentes para a implementação de um ensino interdisciplinar. 
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ABSTRACT 

 

The present work aims to reflect and propose possibilities for the teaching of Mathematics, 

involving students of the High School in the Normal modality, focusing on an interdisciplinary 

didactic approach. To perform this work, qualitative research is used as methodology. 

Sought to analyze how the interdisciplinary teaching of Mathematics and Mathematics 

didactics can contribute to the formation of the students of the Secondary School in the 

Normal modality, in a public School located in the city of Caxias do Sul. For this, it was 

verified what the national legislation regarding teacher training establishes, besides some 

authors that contemplate the subject with the purpose of clarifying better the field of action of 

these future teachers and to deepen in the conceptualization of interdisciplinarity as 

pedagogical tool. The analysis of the School's Political Pedagogical Project and the teaching 

plans of the subjects of Mathematics and Didactics of Mathematics were carried out. 

Through open questionnaires, applied to students who had already completed the normal 

course teaching stage, teachers and coordinators of the course sought to verify how both 

perceive the teaching of Mathematics and the relationships of interdisciplinarity throughout 

the course. Based on all the research tools used, it is possible to appreciate the value of play 

activities involving manipulative materials as a premise in mathematics teaching. However, 

the difficulties of normalists in carrying out interdisciplinary planning and in developing 

autonomous thoughts about action teacher. The relevance of interdisciplinary pedagogical 

planning was evident in the teachers' talk and in pedagogical coordination, but the school 

professionals justify lack of time for this purpose. It was also possible to note a gap in the 

Political Pedagogical Project of the school institution in analysis, since it does not 

contemplate the Normal Course - Medium Level. Likewise, the teaching plans do not meet 

the expected didactic requirements, necessitating adjustments so that it can attend to the 

reality of the classes attended, encouraging interdisciplinary actions among the teachers. 

The teaching plans must be in line with the course proposal, as they aim at the reality of the 

classes attended, as well as an interdisciplinary teaching. As a final procedure, the 

elaboration of a pedagogical plan was carried out contemplating interdisciplinary didactic 

actions between Mathematics and Mathematics Didactics disciplines in order to promote 

references to teachers, inspiring the accomplishment of interdisciplinary actions in daily life, 

through the articulation between theory and practice. It is hoped that this work may contribute 

to the initial and continuous training of Normal Course teachers, seeking to minimize the 

existing gaps for the implementation of an interdisciplinary teaching. 

 

 Keywords: Didactics of Mathematics. Interdisciplinarity. Mathematics. 
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1   INTRODUÇÃO 

 

Considerando o cenário da educação brasileira, observamos que há algumas escolas 

de Educação Básica que ofertam vagas para estudantes desde a Educação Infantil até o 

Ensino Médio e também podem ofertar o Curso Normal. Este curso tem o objetivo de formar 

futuros professores habilitados a trabalhar na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental1. 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN (BRASIL, 1996) 

e a Resolução CEB/CNE 2/99, art. 1 (BRASIL, 1999), que institui as Diretrizes Nacionais 

para a Formação de Docentes da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental em nível Médio, na modalidade Normal, espera-se que a instituição de ensino 

proporcione um ambiente favorável ao aprendizado do aluno e à execução do Curso 

Normal. Em seu art. 4 (BRASIL, 1999), a resolução citada define que o desenvolvimento da 

organização e da proposta pedagógica independe da área ou núcleo onde atuam, 

trabalharão abordagens de conteúdos e atividades das quais os alunos em formação 

deverão fazer relações. Nesses mesmos princípios são propostas participações desses 

futuros docentes na escola, “[...] bem como no exercício permanente da docência.” 

(BRASIL,1999, art. 4). Cabe também à instituição desenvolver práticas educativas que 

contemplem a inserção dos alunos futuros professores e dos estudantes da escola no 

mundo social. Assim, a instituição de ensino tem que proporcionar ao aluno, inserção social 

e também um ambiente que facilite a aprendizagem e a interação desses alunos com o 

âmbito escolar para o exercício do conhecimento em sala de aula.  

Além disso, a Resolução CEB/CNE 2/99 (BRASIL, 1999), define que os conteúdos 

destinados aos anos iniciais do Ensino Fundamental devem ser tratados de forma que 

possibilite ao aluno construir conhecimentos e valores, ou seja: 

 
§ 1º As áreas ou os núcleos curriculares são constitutivos de 
conhecimentos, valores e competências e deverão assegurar a formação 
básica, geral e comum, a compreensão da gestão pedagógica no âmbito da 
educação escolar contextualizada e a produção de conhecimentos a partir 
da reflexão sistemática sobre a prática. 
§ 2º A articulação das áreas ou dos núcleos curriculares será assegurada 
através do diálogo instaurado entre as múltiplas dimensões do processo de 
aprendizagem, os conhecimentos, os valores e os vários aspectos da vida 
cidadã. (BRASIL,1999, art. 3). 

 

                                                
1 Cabe ressaltar que uma das estratégias do Plano Nacional de Educação é que a partir de 

2020 os professores tenham formação em Pedagogia para atuar em turmas dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental. 
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A mesma diretriz, no art.3, § 3º, inciso II, aborda que o estabelecido nas diretrizes 

curriculares nacionais para educação básica2 devem fazer parte da proposta pedagógica do 

Curso Normal. Pimenta (2012, p. 136) afirma que as disciplinas voltadas para o magistério 

têm como finalidade o estudo do processo de ensino-aprendizagem, com o objetivo de 

preparar os professores para a atividade de ensinar em uma determinada situação, de modo 

que sejam capazes de transformar e recriar esse processo a partir das necessidades 

histórico-sociais, pois “[...] o conhecimento não se adquire ‘olhando’, ‘contemplando’, 

‘ficando ali diante do objeto’; exige que se instrumentalize o olhar com teorias e estudos”. A 

autora ainda afirma que “[...] à medida que formos desdobrando e aprofundando 

questionamentos, percebe-se a especificidade da Didática e as necessárias inter-relações 

com as demais disciplinas do curso”. (PIMENTA, 2012, p. 137).  

Então, entende-se que a preparação dos estudantes normalistas na aprendizagem dos 

componentes curriculares de formação geral requer a articulação com os componentes de 

formação didática para o exercício profissional. No entanto, as disciplinas voltadas para o 

Ensino Médio geralmente não trabalham em conjunto com as didáticas, dificultando a 

transposição didática3. 

 Por meio da presente pesquisa, pretende-se problematizar a prática e a teoria do 

ensino da Matemática, tendo como hipótese que a integração entre a Matemática do Ensino 

Médio e a disciplina de Didática da Matemática possibilite ao aluno em formação um melhor 

desenvolvimento na sua prática docente e na sua formação Matemática, a fim de identificar 

as dificuldades na construção dos conceitos matemáticos e na abordagem didática do 

conteúdo. “Afinal, ninguém ensina o que não conhece”. (LORENZATO, 2010, p. 52).   

Esta pesquisa busca propiciar discussões sobre o ensino de Matemática para alunos 

em formação no Curso Normal, a fim de identificar suas facilidades e suas dificuldades ao 

pôr em prática os aprendizados obtidos nas disciplinas de Didática da Matemática e 

Matemática do Ensino Médio. Ainda, tendo como hipótese que a interdisciplinaridade entre 

as disciplinas de Matemática e Didática da Matemática, possibilita a aprendizagem dos 

alunos em formação, facilitando o desenvolvimento da sua prática docente enquanto 

formador de conceitos matemáticos. 

Acrescenta-se a isso, a motivação pessoal para a realização desta pesquisa, uma vez 

que a pesquisadora já atuou no ensino da Matemática para alunos do Ensino Médio na 

modalidade Normal, no Instituto Estadual de Educação Cristóvão de Mendoza, na cidade de 

Caxias do Sul. Utilizando-se do aprendizado realizado com essa experiência docente, foi 

possível constatar algumas dificuldades por parte desses alunos nos conteúdos “básicos” do 

                                                
2  A Resolução CEB/CNE 4/2010 (BRASIL, 2010) é a atual diretriz curricular para a Educação Básica. 
3 Transposição didática é uma teoria, porém não é o objetivo desse trabalho, logo não será abordada 
ao longo desta pesquisa. 
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Ensino Fundamental, dos quais necessitam ter o domínio, para posterior atuação em sala de 

aula. Essas “dificuldades”, também despertam o interesse em saber o que esses futuros 

professores aprendem na disciplina de Didática da Matemática, se conseguem sanar as 

dificuldades pregressas com os aprendizados que realizam e como se efetiva a 

interdisciplinaridade entre as didáticas e as áreas específicas do Ensino Médio. 

Portanto, objetiva-se, nessa pesquisa, refletir na condição de futura professora de 

Matemática e propor possibilidades para o ensino de Matemática envolvendo alunos do 

Nível Médio na modalidade Normal, com foco em uma abordagem didática interdisciplinar. 

Assim, foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

 Conhecer o planejamento pedagógico das disciplinas de Didática Geral e Didática da 

Matemática; 

 Verificar se há interação no planejamento realizado nas disciplinas de Didática Geral 

e Didática da Matemática; 

 Analisar as possibilidades e desafios encontrados pelos alunos e professores do 

Curso Normal no ensino de Matemática durante o estágio; 

 Construir um planejamento pedagógico que promova o ensino de Matemática de 

modo interdisciplinar entre as disciplinas de Didática da Matemática e Matemática 

para alunos do Ensino Médio na modalidade Normal. 

Neste contexto, este trabalho está dividido em oito capítulos, sendo que no primeiro 

capítulo se faz uma breve introdução, o qual possibilita uma visão geral sobre o trabalho em 

questão. O segundo capítulo expõe um breve embasamento teórico em torno desta 

pesquisa, a qual versará sobre o ensino de Matemática para alunos do Ensino Médio na 

modalidade Normal, a fim de abordar a formação dos professores atuantes no Ensino Médio 

na modalidade Normal e sua prática. O capítulo seguinte aborda questões relativas às 

práticas docente para egressos do Ensino Médio na modalidade Normal, focando no ensino 

de Matemática para anos iniciais do Ensino Fundamental. O quarto capítulo apresenta uma 

reflexão sobre a interdisciplinaridade entre as disciplinas de Matemática curricular e Didática 

da Matemática. No capítulo posterior é apresentada a metodologia de pesquisa para 

realização deste trabalho, além dos procedimentos utilizados para a coleta e análise de 

dados. Na sequência, expõe a análise dos dados obtidos nesta pesquisa. No sétimo capítulo 

é exposto uma explicação sobre os processos abordados nos planos de aulas elaborados, 

como uma proposta interdisciplinar. No último capítulo, são elaboradas as considerações 

finais do trabalho, referentes às hipóteses inicialmente elencadas, os objetivos propostos e, 

ainda, com base nos dados coletados, analisados e propostos, expõe algumas conclusões. 

Espera-se que, a partir deste trabalho de pesquisa, das hipóteses e dos objetivos 

propostos, que se possa organizar conhecimentos/experiências que contribuam para um 
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ensino de Matemática com visão pedagógica interdisciplinar, apontando possíveis 

estratégias de construção didática para esse processo.  



16 
 

 

2  FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO CURSO NORMAL E SUA PRÁTICA 

 

A abordagem sobre formação de professores é um assunto com amplos enfoques e, 

portanto, surge a necessidade de expor alguns documentos, leis e decretos que regem a 

formação de professores, além de citações de alguns autores como Veiga (1999), Ramos 

(2009), Tardif (2010), Pimenta (2011), Pimenta (2012), dentre outros citados ao longo do 

texto, que abordam este assunto. Primeiramente, cabe citar o capítulo VI da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

que em seu art. 61, afirma que: 

 
A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos 
dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às características de cada 
fase do desenvolvimento do educando, terá como fundamentos: 
I- a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação 
em serviços; 
II- aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de 
ensino e outras atividades. (BRASIL, 1996, art. 61). 

 

Ainda, o capítulo VI da LDBEN, art. 62, aborda que para a atuação na Educação 

Básica o docente deverá ter a formação em “[...] nível superior, em curso de licenciatura, de 

graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação [...]”, admitindo no 

mínimo para a atuação docente na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, o Ensino Médio na modalidade Normal. (BRASIL, 1996, art. 62). 

Em outro trecho da LDBEN, capítulo IV, art. 43, apresenta algumas finalidades da 

Educação Superior na formação de professores, conforme citação que segue: 

 
I – estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e 
do pensamento reflexivo; 
II – formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a 
inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento 
da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua; 
III – incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da 
cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio 
em que vive; (BRASIL,1996, art. 43). 

 

Quanto à formação de professores da modalidade Normal, a LDBEN, Resolução CEB/ 

CNE 2/99, nº 2, Art. 5, cita que a formação básica, é um “direito inalienável e condição 

necessária ao exercício da cidadania plena”, e que deverá durante o Curso Normal 

assegurar-se as seguintes competências e conhecimentos previstos para a Educação 

Básica: 

 
§ 1º Enquanto dimensão do processo integrado de formação de   
professores, os conteúdos curriculares dessa área serão remetidos a 
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ambientes de aprendizagem planejados e desenvolvidos na escola campo 
de estudo. 
§ 2º Os conteúdos curriculares destinados à Educação Infantil e aos anos 
iniciais do Ensino Fundamental serão tratados em níveis de abrangência e 
complexidade necessários à (re)significação de conhecimentos e valores, 
nas situações em que são (des)construídos/(re)construídos por crianças, 
jovens e adultos. (BRASIL, 1999, art. 5). 

 

Apesar dos documentos citados serem de extrema importância na formação docente, 

a existência deles não é o suficiente para garantir uma boa formação4. Necessita-se que, 

além de profissionais capacitados e dispostos, hajam recursos e instituições estruturadas 

para receber esses alunos e professores proporcionando um ambiente capaz de auxiliar no 

ensino-aprendizagem. E para que isso aconteça, é necessário que haja uma integração 

entre a teoria e a prática a fim de contribuir com a formação docente. Nesse contexto, é 

importante discutir sobre a formação de professores atuantes no Curso Normal, no que se 

refere à importância das disciplinas de didática e à prática na formação docente. 

Sobre a formação de professores, Pimenta (2011) afirma que ao pesquisar e refletir o 

professor é capaz de construir e aprimorar as suas atividades enquanto docente, e também 

ampliar a sua consciência sobre a realidade de seus alunos, pois as mudanças na prática 

docente só acontecem quando o professor reflete sobre sua própria prática. Ainda sobre a 

formação, a autora trata da “importância que a qualificação profissional” dos professores 

vem adquirindo nos últimos anos, com o objetivo de melhorar cada vez mais a qualidade do 

ensino (PIMENTA, 2011, p. 27). 

Aliado a isso, na formação docente, a didática é de fundamental importância para a 

formação do profissional em questão. De acordo com Pimenta (2011, p. 25), “[...] a 

ressignificação da didática a partir da investigação da prática modifica significativamente o 

tradicional triângulo didático: professor (ensinar); aluno (aprender); conhecimento (formar)”. 

Libâneo (2011, p. 132) afirma que a “[...] didática tem como objetivo estudar o 

processo de ensino na sua globalidade”, isto é, estudar sua organização pedagógica e suas 

finalidades, a fim de auxiliar e direcionar os métodos e organizações do ensino-

aprendizagem, os quais são necessários à mediação docente para assimilação consciente 

de conhecimentos. A didática “[...] neste sentido, define-se como direção do processo de 

ensinar, no qual estão envolvidos, articuladamente, fins imediatos (instrutivos) e mediatos 

(formativos) e procedimentos adequados à aprendizagem”.  

Em um outro enfoque, segundo Libâneo (2011, p. 134), a didática é a interligação 

entre teoria e prática. Ela é responsável por englobar “um conjunto de conhecimentos” que 

                                                
4 O Plano Nacional de Educação de 2014 aborda como fundamental uma formação continuada para 
profissionais do magistério, a fim de garantir novas propostas pedagógicas que auxiliem no processo 
ensino-aprendizagem. Essa política faz parte da meta 1 até 2016, segundo a lei nº 13.005, de 25 
junho de 2014. (BRASIL, 2014, p. 50). 



18 
 

relacionam contribuições de diferentes áreas da educação, sendo ainda uma diretriz da 

ação docente não podendo ser substituída por nenhuma outra do currículo da formação de 

professores. Esta é a razão pela qual é tomada como “disciplina integradora” 

(LIBÂNEO,1994, apud LIBÂNEO, 2011, p. 134). 

Pimenta (2011) explana que a formação inicial deve tomar a prática existente como 

referência para aquisição de experiências. Aborda ainda que as práticas, por sua vez, 

quando se fazem presentes, são de fundamental importância na formação de professores, 

especialmente nas didáticas e na formação continuada. 

Segundo Tardif (2010), os professores devem apropriar-se dos saberes curriculares, 

responsáveis pelos discursos, objetivos e métodos que a instituição apresenta os saberes 

sociais definidos por ela. “Apresentam-se concretamente sob a forma de programas 

escolares (objetivos, conteúdos, métodos) que os professores devem aprender a aplicar.” 

(TARDIF, 2010, p. 38). 

Veiga (1999, p. 181) trata que durante a formação de professores deve-se “[...] 

também reservar tempo e ocasiões suficientes para o desenvolvimento de atitudes de 

cooperação e solidariedade”. Além disso, deve-se ser capaz de elaborar pensamentos 

críticos e autônomos, que deem ao sujeito o poder de tomar decisões. Ainda, afirma que: 

 
É preciso garantir as condições para a apropriação de um conhecimento 
profissional, por meio de uma organização curricular cujo fundamento 
básico seja a relação teoria prática. Essa relação deve permear toda a 
organização curricular desde o seu início, e ter uma visão globalizante das 
relações educação-sociedade, do papel dos sujeitos sociais e da 
importância do trabalho e da tecnologia. (VEIGA, 1999, p. 189). 

 

Tardif (2010) argumenta que a prática docente é uma atividade que mobiliza diversos 

saberes que podem ser abordados como saberes pedagógicos. “Os saberes pedagógicos 

apresentam-se como doutrinas ou concepções provenientes de reflexões sobre a prática 

educativa no sentido amplo do termo”. (TARDIF, 2010, p. 37). 

Tardif (2010) apresenta também outros saberes como: 
 

Os saberes experienciais têm origem, portanto, na prática cotidiana dos 
professores em confronto com as condições da profissão. Isso significa que 
eles residem totalmente nas certezas subjetivas acumuladas 
individualmente ao longo de cada docente? Não, pois essas certezas 
também são partilhadas e partilháveis nas relações com os pares. É através 
das relações com os pares e, portanto, através do confronto entre os 
saberes produzidos pela experiência coletiva dos professores, que os 
saberes experienciais adquirem uma certa objetividade: as certezas 
subjetivas devem ser, então, sistematizadas a fim de se transformarem num 
discurso da experiência capaz de informar ou de formar outros docentes e 
de fornecer uma resposta a seus problemas. (TARDIF, 2010, p. 50). 
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Assim sendo, os saberes experienciais são o conjunto de saberes adquiridos na 

prática da formação docente. São saberes práticos constituídos das representações das 

quais os professores interpretam, compreendem e orientam sua profissão e prática 

cotidiana, contribuindo e constituindo a cultura docente em ação. Após estabelecer relações 

entre a teoria e a prática, aborda-se questões relevantes sobre o ensino de Matemática 

durante a formação dos futuros docentes auxiliando na sua futura atuação nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, que será contemplado no próximo capítulo. 
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3  O ENSINO DE MATEMÁTICA PARA OS ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 

Neste tópico, apresenta-se algumas reflexões sobre o ensino de Matemática para 

alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Para iniciar esta seção apropria-se da 

citação de Ramos (2009), que diz: 

 
Uma educação inovadora pode acontecer em todo e qualquer espaço 
educacional, mas, para isso, os educadores precisam se sentir livres para 
criar, para olhar o interesse e a necessidade das crianças. (RAMOS, 2009, 
p. 11). 

 

Referente à Educação Matemática para os anos iniciais, Ramos (2009) afirma que 

precisa-se criar “pontes” para se chegar até as crianças, assim facilitando o ensino 

aprendizagem da disciplina. Nesse viés a autora aponta que: 

 
As pontes servem para ligar, para conectar, para levar alguém para algum 
novo lugar. Então, se seu coração quiser realmente, construa uma ponte 
que leve você para mais perto das crianças, da forma como elas gostam de 
aprender. Leve as crianças a um lugar onde a matemática é possível, 
simples, descomplicada e divertida; leve-as a um lugar onde elas possam 
ser crianças. (RAMOS, 2009, p. 15). 

 

Danyluk (1991, p. 112) define a Alfabetização Matemática como “[...] o trabalho que 

leva a compreensão dos conteúdos matemáticos ensinados na escola, tidos como iniciais 

para o domínio da Matemática”. A relevância dos conteúdos ensinados deve estabelece 

relações com a cultura aonde a escola está inserida. Precisa-se considerar os saberes 

desses alunos como parte do seu pensamento matemático e da sua comunidade, fazer com 

que ele entenda a matemática como um conhecimento científico relevante para essa cultura, 

a fim de construir um estudo significativo (DANYLUK,1991). 

Segundo Ramos (2009, p. 157), o “[...] fazer matemático não é - e não pode ser - um 

exercício de cópia e repetição de ações mecânicas sem sentido”. Pode-se estimular e 

desenvolver nas crianças e adolescentes a capacidade de abstração e compreensão, mas 

para isso, tem-se que acreditar em suas potencialidades e desafiá-las para fazer se 

sentirem capaz de realizar os saberes matemáticos. Ramos (2009) aponta ainda que:   

 
A matemática é uma ciência lógica, clara e objetiva, e, se soubermos 
construí-la passo a passo, com concretude e significado, poderá cumprir, 
entre outras funções, as de desenvolver as habilidades de contar, calcular, 
medir, estimar, organizar, generalizar e encontrar soluções para nossa vida. 
(RAMOS, 2009, p. 157). 
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Medeiros (1994) afirma que o ensino de Matemática por muitas vezes é tradicional, 

não tendo respeito pela criatividade do aluno. Ainda afirma que:  

 
[...] a prática de uma Educação Matemática crítica, implica olhar a própria 
Matemática do ponto de vista do seu fazer e do seu pensar, da sua 
construção histórica e implica, também olhar o ensinar e o aprender 
Matemática, buscando compreendê-los. (MEDEIROS,1994, p. 26). 

 

No ensino de Matemática é preciso ouvir o aluno, pois tem sido comum no ensino 

tradicional só falar, e para que isso aconteça é necessário que haja uma didática que 

permita a esse aluno ser sujeito de sua ação, “[...] já que no tempo que a escola dispõe nem 

sempre é possível responder a todas as suas perguntas e dúvidas”. (MEDEIROS, 1994, p. 

30). 

Sobre a capacidade de entendimento das crianças dos anos inicias, Ramos (2009) 

afirma que as crianças precisam ser desafiadas com o intuito de perceber que são capazes 

de pensar, formular e reinventar, em vez de repetir mecanicamente soluções prontas. Ao 

desafiar e acreditar nessas crianças teremos no futuro crianças capazes de desenvolver 

suas competências e habilidades, além de conhecer suas potencialidades de forma que 

talvez hoje nem se imagina. 

No caso de ensinar Matemática, Medeiros (1994) afirma que é a tentativa de organizar 

distintas estratégias metodológicas aos estudantes, de forma que auxilie os alunos na 

compreensão e representação de suas possibilidades. Por isso, a compreensão da 

Matemática não se dá em um tempo determinado, exige um trabalho contínuo de 

construção e interpretação, e cabe aos docentes mediar essa construção. 
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4  INTERDISCIPLINARIDADE 

 

Ao tratar da temática formação de professores voltado a alunos do Ensino Médio na 

modalidade Normal, um dos principais conceitos a serem abordados é a 

interdisciplinaridade. Sendo assim, define-se interdisciplinaridade, no contexto curricular, 

partindo do pressuposto da “[...] existência de ao menos duas disciplinas como referência e 

a presença de uma ação recíproca”. (GERMAIN,1991, apud LEONIR, 2015, p. 46). Severino 

(2015) afirma que quando se pensa na palavra interdisciplinaridade acredita-se em um 

processo integrador e articulado, de forma que diferentes meios e atividades levem a um 

mesmo fim. Acredita-se que por meio das disciplinas de Didática da Matemática e 

Matemática seja possível um processo de construção e desenvolvimento de um 

planejamento que contemple a ação dessas duas disciplinas. 

De acordo com Fazenda (2011), as práticas interdisciplinares são raras, pois ainda 

impera o individualismo, o conhecimento encontra-se esfacelado, multipartido sem 

considerar os aspectos intrincados envolvidos nessa noção de conhecimento. 

Ainda segundo Severino (2015, p. 43), “a educação é, na sua totalidade, prática 

interdisciplinar por ser mediação do todo da existência; a interdisciplinaridade constitui o 

processo que deve levar do múltiplo ao uno”. Quando a interdisciplinaridade se faz presente 

nas disciplinas que contribuem para a formação docente, possibilita aos alunos associarem 

ambas as disciplinas além de facilitar na execução de sua futura prática docente.  

Fazenda (2011) afirma que: 

 
Somente o confronto possibilitará a formação de uma configuração que 
responda às dúvidas, necessidades e interrogações disciplinares cognitivas. 
Navega-se, nessa forma de conhecimento, na linha central entre a 
objetividade e a subjetividade e, portanto, no cerne da ambiguidade 
interdisciplinar. (FAZENDA, 2011, p. 277). 

 

A autora afirma ainda que a interdisciplinaridade é o movimento que vai do ator ao 

autor de uma história vivida. Considerando que mais importante do que o produto de uma 

ação é o processo e, ainda, a pesquisa desse processo, pois é pesquisando as ações e os 

movimentos educacionais e disciplinares que é possível construir uma formação 

interdisciplinar.  

Fazenda (2011, p. 281) sugere que “[...] o objetivo da construção de uma didática e de 

uma pesquisa interdisciplinar é a explicitação do contorno ambíguo dos movimentos e das 

ações pedagógicas [...]”. Segundo Fazenda (2016), o principal princípio da 

interdisciplinaridade é a comunicação e, consequentemente, a participação. Por meio da 
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comunicação é possível o envolvimento do professor com a escola, porém, isso só 

acontecerá se a instituição (escola) compreender que é necessário haver esse espaço.  

Ao tratar da prática e do ensino da Matemática como uma atividade integradora, Veiga 

(1999) aponta que: 

  
[...] essa concepção de prática de ensino integra as atividades de 
observação da organização do trabalho pedagógico da escola como um 
todo e da sala de aula, metodologia interdisciplinar para intervir na 
realidade, realização de pesquisas, minicursos com orientação dos 
professores, oficinas de trabalho, seminários, debates, reuniões e ciclos de 
estudo. (VEIGA,1999, p. 190). 

 

Silva et al. (2004) apontam que trabalhar disciplinas em conjunto trata-se de um 

esforço coletivo que envolve todos os participantes e o seu sucesso reflete em cada um 

deles. Sobre a interdisciplinaridade na escola, Libâneo (2002) aborda da seguinte forma: 

 
É uma atitude, um modo de proceder intelectualmente. É uma prática de 
trabalho científico, profissional, de construção coletiva do conhecimento. É 
desenvolver a capacidade de pensar a realidade, as coisas, os 
acontecimentos, na sua globalidade. 
Na escola, a interdisciplinaridade aparece de vários modos, mas 
especialmente na concepção de currículo (visando superar a fragmentação 
do conhecimento em matérias isoladas) e na forma de organização do 
trabalho escolar. (LIBÂNEO, 2002, p.70). 

 
Mas a interdisciplinaridade deve estar presente também na concepção dos currículos, 

a fim de facilitar o planejamento e a execução das atividades projetadas pelo curso. 

Segundo José (2008, p. 87), romper as barreiras entre as disciplinas é um ato de ousadia, 

além de ser também uma tentativa de romper um “ensino transmissivo e morto”, pois 

sempre existe mais do que uma possibilidade de organização metodológica das aulas. 

A partir dessa reflexão, a interdisciplinaridade no Curso Normal pode se dar a partir da 

integração entre as disciplinas didáticas e as áreas específicas do conhecimento, visando a 

construção do processo de ensino-aprendizagem por meio do conhecimento colaborativo 

entre docente e aluno, ambos exercendo o papel compartilhado do ensinar e aprender.  

No capítulo seguinte, partindo das leituras anteriores, discorre as formas 

metodológicas que foram utilizadas para o desenvolvimento desta pesquisa. 
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5  METODOLOGIA 

 

Esse capítulo está dividido em duas seções, uma trata dos métodos de pesquisa e a 

outra sobre os procedimentos metodológicos adotados na análise e coleta de dados. 

  

5.1 MÉTODOS DE PESQUISA 

 

A autora Knechtel (2014) trata da pesquisa qualitativa como uma modalidade de 

pesquisa que facilita o entendimento dos fenômenos humanos cujo principal objetivo é ter 

uma visão mais detalhada desses fenômenos. A autora fala ainda que as pesquisas 

qualitativas levam em conta o significado desses fenômenos e os processos sociais, 

considerando também as motivações e as relações sociais que permeiam esses fenômenos. 

Partindo disto, esse projeto qualifica-se como uma pesquisa qualitativa ao procurar 

conhecer e ouvir professores e alunos atuantes/participantes do Ensino Médio na 

modalidade Normal, visando sua percepção sobre o ensino de Matemática. 

Neste trabalho foi utilizada a metodologia caracterizada como pesquisa qualitativa. 

Conforme Denzin e Lincoln (2006, apud KNECHTEL, 2014, p. 98), a: 

 
[...] pesquisa qualitativa enquanto conjunto de práticas, envolve, dentro de 
sua própria multiplicidade de histórias disciplinares, tensões e contradições 
constantes em torno do projeto propriamente dito, incluindo seus métodos e 
as formas que suas descobertas e suas interpretações assumem.  

 

A pesquisa foi realizada a partir de uma análise do ensino de Matemática e a relação 

com a prática no Ensino Médio na modalidade Normal, caracterizando-se como pesquisa de 

campo, que ainda segundo Dezin e Lincoln (2006, apud KNECHTEL, 2014, p. 98), pode-se 

configurar como “um terreno de múltiplas práticas educativas”. Baseado neste contexto, 

percebe-se que a diversidade de práticas na pesquisa qualitativa permite que o pesquisador 

assuma múltiplas funções. 

Ainda segundo Appolinário (2004), a pesquisa qualitativa é uma 

 
“[...] modalidade de pesquisa na qual os dados são coletados através de 
interações sociais (p.ex.: estudos etnográficos e pesquisas participantes) e 
a analisados subjetivamente pelo pesquisador”. (APPOLINÁRIO, 2004, 
apud KNECHTEL, 2014, p. 97).  

 

Para Knechtel (2014, p.105) pode-se perceber que pesquisa qualitativa “[...] age, 

dialeticamente no movimento, por meio dos conflitos, dos saltos, das contradições e das 

alternativas”. A autora afirma também que a realidade “sabe” desconstruir-se para 
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reconstruir-se, com isso percebe-se que a pesquisa qualitativa é complexa e permite 

diversidade e flexibilidade. 

Assim, Demo (2002, p. 114) expõe que são “consideradas metodologias qualitativas, 

pesquisa participante, a pesquisaação, a história de vida, a pesquisa etnográfica, os 

levantamentos realizados com questionários abertos, as análises de grupo e as entrevistas 

gravadas ou por escrito”. 

Conforme Lüdke e André: 

 
Cada vez mais se entende o fenômeno educacional como situado dentro de 
um contexto social, por sua vez inserido em uma realidade histórica que 
sofre toda uma série de determinações. Um dos desafios atualmente 
lançados à pesquisa educacional é exatamente o de tentar captar essa 
realidade dinâmica e complexa do seu objetos de estudo, em sua realização 
histórica. (LÜDKE; ANDRÉ, 2013, p. 5). 

 

Nesta pesquisa procura-se, então, analisar com base nas entrevistas e diálogos com 

os professores e alunos se o ensino de matemática por meio da disciplina de Didática da 

Matemática e Matemática pode ser de forma interdisciplinar, em nível Médio na modalidade 

Normal, levando em consideração o contexto em que se apresenta esta pesquisa. 

 

5.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo apresenta-se os procedimentos metodológicos utilizados, a fim de 

alcançar os objetivos propostos nesse de trabalho de conclusão de curso. 

Assim sendo, primeiramente, foi solicitado junto à direção da escola a autorização 

para a realização da pesquisa dentro do Instituto Estadual de Educação Cristóvão de 

Mendoza na cidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul (Apêndice A). Além disso, foi 

solicitada uma lista constando os nomes dos professores que trabalham ou já trabalharam 

com as disciplinas de Didática Geral, Didática da Matemática e Matemática e na 

coordenação do curso, bem como, os normalistas que estavam em estágio nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental no semestre 2017/1. A autorização foi concedida na data de 10 de 

julho de 20175.  

Em um segundo momento, foi feita a análise do Projeto Político Pedagógico da escola, 

baseando-se no que as leis e normativas nacionais estabelecem como necessário na oferta 

do Curso Normal, de Nível Médio.  

Em seguida, foi feito um levantamento de quantos alunos estavam em situação regular 

e haviam concluído o estágio no primeiro semestre. Foi verificado ainda, quantos desses 

                                                
5 Cabe ressaltar que houve uma troca de professor da disciplina de Didática da Matemática durante a 
realização desta pesquisa, e o mesmo não foi entrevistado devido ao fato de nunca ter ministrado a 
disciplina e também pelo fato não conhecer os alunos. 
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normalistas estagiaram nos anos iniciais do Ensino Fundamental, considerando que este é o 

público-alvo desta pesquisa. Verificou-se que houve um total de quinze alunos que haviam 

concluído o estágio no primeiro semestre de 2017, sendo que desses quinze, cinco fizeram 

o estágio na Educação Infantil. Logo, a população contemplada nesta pesquisa é de dez 

alunos. No entanto, apenas oito normalistas foram entrevistados, porque dois não 

manifestaram o interesse em participar deste trabalho. Esses normalistas concluíram o 

estágio no primeiro semestre de 2017, e os mesmos foram nominados por A1, A2, A3, ..., A8. 

Neste levantamento houve um total de três professoras, levando em consideração que 

uma delas foi responsável pela coordenação do curso e é professora da disciplina de 

Didática da Matemática. A amostra foi composta por dois professores, nominados P1 e P2 e 

dois coordenadores, nominados por C1 e C2.  

Em um quarto momento, entrou-se em contato com os professores e alunos a serem 

entrevistados para agendar as entrevistas de acordo com sua disponibilidade. A fim de 

assegurar sigilo ao entrevistado, mantendo a ética e o respeito, todos assinaram um termo 

de consentimento livre e esclarecido (Apêndice B). Estas entrevistas tiveram por base um 

roteiro de questões abertas (Apêndices C e D), considerando os objetivos propostos nesta 

pesquisa. As mesmas foram gravadas em áudio e, posteriormente, transcritas 

integralmente, apenas desprezando os vícios de linguagem, assim como a repetição de 

expressões como “né”, “aham”, “ã”, entre outras.  

Após a compilação das informações das entrevistas, procedeu-se a análise dos dados 

coletados, a fim de verificar se há uma integração entre a teoria e a prática ensinada nos 

conteúdos de Matemática e Didática da Matemática. Partindo dessa análise foi proposta 

uma atividade nas disciplinas de Didática da Matemática e Matemática, (Apêndice E e F) a 

fim integrar estas disciplinas de modo a auxiliar e facilitar o ensino de Matemática, tanto 

para professores quanto para alunos. Essa atividade foi proposta por meio de situações 

didático-práticas, de maneira a possibilitar reflexões sobre a prática. 
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6  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo, são apresentadas as análises obtidas com relação ao Projeto Político 

Pedagógico da escola e a organização curricular do curso, com foco nas didáticas e na 

Matemática. Além disso, são apreciados os resultados obtidos, por meio das entrevistas e 

questionário realizado com os sujeitos envolvidos na pesquisa. O capítulo encontra-se 

dividido em três seções, para melhor apreciação dos grupos entrevistados e analisados. 

 

6.1 UMA BREVE APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

A escola em questão foi fundada em 28 de fevereiro de 1930, sendo a primeira de toda a 

região destinada à formação de professores. Ocorreram diversas alterações no nome e nas 

etapas/modalidades de ensino ofertadas devido às mudanças políticas. Em 29 de maio de 

2000, sofreu uma alteração de designação passando a se chamar Instituto Estadual de 

Educação Cristóvão de Mendonça. A escola atende o Ensino Fundamental, Médio 

Politécnico e Ensino Médio na modalidade Normal. 

O quadro de funcionários6 é composto por 15 funcionários que estão distribuídos entre o 

serviço de limpeza, manutenção, merenda e portaria. O quadro de professores é composto 

por 25 nomeados e 70 no regime de contrato emergencial. O regime da escola é anual, com 

organização curricular seriada e possui ainda coordenação para cada turno, Círculo de Pais 

e Mestres, serviço de supervisão escolar, Grêmio Estudantil e Conselho Escolar. 

 

6.2  ANÁLISE DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO E PLANOS DE ENSINO 

 

Esta seção refere-se à análise feita do Projeto Político Pedagógico da escola e dos 

Planos de Ensino, visando identificar a filosofia da instituição, concepção do currículo, os 

objetivos e a organização do curso, baseado nas leis e normas nacionais vigentes e em 

estudos da área. Faz-se também a análise dos componentes curriculares do curso, como 

ementas, objetivos e conteúdos trabalhados, buscando saber o que cada disciplina trabalha 

e se existe uma relação entre o planejamento das mesmas. 

Ao analisar o PPP da escola, foi possível constatar que o documento estava 

desatualizado, cuja data de vigência consta no mesmo como sendo 2010/2011. A equipe 

diretiva que consta no PPP não é a atuante. Outro fato que pode ser analisado é que o PPP 

não contempla o Curso Normal, ou seja, ele é citado como uma das modalidades de ensino 

                                                
6 Dados atualizados em agosto de 2017. 
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ofertados pela escola, porém, não é descrito no presente projeto. Neste aspecto, Veiga 

(2011) aborda: 

 
O projeto não é algo que é constituído e em seguida arquivado ou 
encaminhado às autoridades educacionais como prova do comprimento de 
tarefas burocráticas. Ele é construído e vivenciado em todos os momentos 
por todos os envolvidos com o processo educativo da escola. (VEIGA, 2011, 
p. 13). 

 

Segundo a LDB 9.394/96, os estabelecimentos de ensino devem criar e organizar 

seus Projetos Político Pedagógicos com o auxílio da comunidade escolar, de acordo com a 

sua realidade escolar e refletindo as práticas cotidianas, visando a questão socioeconômica 

que a escola está inserida a fim de facilitar uma melhor aprendizagem para seus alunos.  

 

A escola é vista como um espaço de aprendizagem compartilhada, 
buscando a interação com a comunidade e com seu tempo. Dá se 
relevância aos conteúdos de aprendizagem, os quais explicitam seu 
compromisso em garantir o acesso aos saberes elaborado social e 
historicamente acumulados, tendo em vista que estes conteúdos são 
instrumentos para o desenvolvimento, a socialização e o exercício da 
cidadania. (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO INSTITUTO CRISTÓVÃO 
DE MENDOZA, 2010, p. 4). 

  

No processo de leitura e análise do PPP do Instituto Cristóvão de Mendoza, pode-se 

verificar uma preocupação muito grande com o ambiente de aprendizagem e com a 

relevância dos conteúdos desenvolvidos, além de despertar a autonomia do aluno. Porém, o 

PPP não menciona aspectos referentes às questões socioeconômicas do corpo discente, e 

da realidade em que a escola está inserida e nem os decorrentes desafios a serem 

enfrentados pela escola. Sobre a filosofia, temos: 

 

Educação que prepara o aluno para o exercício da cidadania, superação 
dos conflitos, busca de soluções, fornecendo-lhe os requisitos necessários 
para a sede do conhecimento, direcionados na formação de valores morais, 
conduta ética e humana, indispensáveis ao convívio social. (PROJETO 
POLITICO PEDAGOGICO INSTITUTO CRISTÓVÃO DE MENDOZA, 2010, 
p. 3). 

  

Neste trecho citado acima, o PPP apresenta as habilidades e competências que são 

estabelecidas pela lei, a escola se preocupa em desenvolver a cidadania e o convívio social. 

Aspectos relevantes, uma vez que essa escola é a maior instituição pública de educação 

básica de Caxias do Sul, localizada em uma região central da cidade, portanto, abrange 

alunos de todas as partes da cidade. Também, é a única a ofertar o Ensino Médio na 

modalidade Normal na cidade. 

Quanto às metas pedagógicas, o documento coloca em primeiro lugar “buscar a união 

do corpo docente; integrar a comunidade escolar; incentivar e assessorar a reestruturação 
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do currículo, através de projetos interdisciplinares [...]”. (PROJETO POLÍTICO 

PEDAGOGICO INSTITUTO CRISTÓVÃO DE MENDOZA, 2010, p. 5). Pode-se perceber 

que há uma intenção da comunidade escolar ao elaborar o PPP, propor interdisciplinaridade 

por meio de projetos. Essas mesmas propostas aparecem nos objetivos, que, por sua vez, 

são muito amplos não clarificando as formas de organização ou metodologias empregadas 

em suas execuções práticas. 

Os objetivos específicos visam a integração da comunidade escolar, o engajamento da 

escola no processo de ensino-aprendizagem, o aperfeiçoamento do corpo docente, o 

atendimento individualizado ao aluno e uma metodologia que enriqueça o processo 

pedagógico da escola. Todos esses objetivos são muito importantes, porém colocados de 

forma bem ampla e sem apresentar um diagnóstico da realidade seguido das possibilidades 

de viabilização.  

Quanto a esse aspecto, Vasconcellos (2010) aborda que é necessário fazer um 

diagnóstico da realidade escolar para que se possa partir posteriormente para o 

planejamento. Conforme o autor, 

 
Diagnosticar, portanto, é identificar os problemas relevantes da realidade, 
ou seja, aqueles que efetivamente precisam ser resolvidos para a melhoria 
da qualidade de vida da comunidade em questão. Um diagnóstico bem feito, 
é meio caminho andado para uma boa programação. (VASCONCELLOS, 
2010, p. 190). 

 

Seguindo na análise do PPP, o próximo tópico é a caracterização e perspectivas da 

escola que, segundo o exposto, tem como preocupação propiciar o desenvolvimento das 

aulas dando significado através da formação humana e social além de buscar combater o 

individualismo inserindo o aluno como sujeito de sua história. O PPP da escola parece não 

contemplar a todas as modalidades que a instituição atende, pelo fato da escola ofertar 

Ensino Fundamental, anos iniciais e finais, Ensino Médio Politécnico e Ensino Médio na 

modalidade Normal, deveria ser mais discriminado e destinado para cada uma das etapas 

de ensino e modalidades, visando as necessidades de cada um. Como o PPP busca 

aproximar a comunidade da escola e até mesmo os alunos, esse fator deveria ser de 

fundamental importância na sua elaboração. Neste aspecto, Veiga afirma: 

 
O projeto busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional com um 
sentido explícito, com um compromisso definido coletivamente. Por isso, 
todo projeto pedagógico da escola é, também, um projeto político por estar 
intimamente articulado ao compromisso sociopolítico com interesses reais e 
coletivos da população majoritária. (VEIGA, 2011, p. 13). 
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Ainda, sobre o PPP Santiago (2011), traz que o projeto deveria ser organizado e 

capaz de encaminhar o educando à mudança e ao conhecimento da sociedade, atendendo 

as demandas educacionais.  

Ao analisar a proposta de avaliação adotada pela escola, pode-se perceber que a 

proposta é apresentada como processual, baseada no acompanhamento e na verificação do 

rendimento escolar dos alunos, tendo no mínimo três instrumentos avaliativos por trimestre, 

e ainda o aluno tem direito à recuperação paralela ao final do trimestre, caso não atinja a 

nota necessária para aprovação. No caso do aluno não atingir a média ao final do ano, 

ainda tem direito a um “provão”, no caso do Ensino Fundamental, ou “Plano Pedagógico de 

Apoio” (PPDA), no caso do Ensino Médio Politécnico e modalidade Normal.  

Nota-se que o PPP deixa claro as formas de avaliação bem como as possibilidades de 

recuperação, porém não expõe qual seria a nota mínima a ser atingida. Apesar de abordar 

uma avaliação processual, o PPP também não cita de que forma serão esses instrumentos 

avaliativos. A autora Pinheiro (2003) expõe que a avaliação integrada ao trabalho escolar 

deve acontecer de duas formas: avaliação de aprendizagem/rendimento escolar, e a 

avaliação do plano de ação, que engloba uma revisão do processo de ensino e do próprio 

projeto. Veiga afirma que: 

A avaliação é vista como ação fundamental para a garantia do êxito do 
projeto, na medida em que é condição para as decisões significativas a 
serem tomadas. É parte integrante do processo de construção do projeto 
compreendida como responsabilidade coletiva. (VEIGA, 2003, p. 27). 

 

A operacionalização dos serviços da escola são expostos no plano, bem como o corpo 

docente, porém os planos de ensino das disciplinas segundo consta no PPP estão 

arquivados no Serviço de Supervisão Escolar (que neste caso tivemos acesso para posterior 

análise). Quanto aos setores e à organização pedagógica da escola, estão dispostos da 

seguinte maneira, Apoio técnico Administrativo e Apoio técnico Pedagógico, definidos no 

próximo parágrafo. 

Apoio técnico Administrativo, que conta com direção, vice direção, setor financeiro, 

serviço de pessoal, serviço de secretária, serviço de material, serviços gerais, serviço de 

vigilância e portaria, coordenador de turno, círculo de pais e mestres e conselho escolar. 

Segundo Veiga (2003), a tarefa da equipe escolar, ou seja, dos serviços pedagógicos é 

liderar a construção desse projeto pedagógico. Apoio técnico Pedagógico, conta com 

supervisão escolar, orientação escolar, biblioteca da escola e infantil, serviços de recursos 

audiovisuais e ainda como instituições complementares: o Grêmio Estudantil e a Banda 

Marcial. Percebe-se uma proposta organizada que busca atender todas as demandas da 

escola, sendo destinados aos setores e profissionais. Neste sentido Veiga aborda: 
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Se, por um lado, a coordenação do processo de construção do projeto 
pedagógico é tarefa do corpo diretivo e da equipe técnica, por outro, é 
corresponsabilidade dos professores, dos pais, dos alunos do pessoal 
técnico-administrativo e de segmentos organizados da sociedade local, 
contando, ainda com a colaboração e a assessoria efetivas de profissionais 
ligados a educação. (VEIGA, 2003, p. 31). 

 

Na relação do projeto pedagógico apresentado pela escola constam: integração com a 

comunidade através das datas comemorativas, Gincana Cultural, Festa Junina, Feira de 

Ciências e a Mostra de Talentos. Com relação aos projetos apresentados, nota-se a 

ausência de uma explanação que possibilite ao leitor conhecer um pouco do conteúdo 

desses projetos como objetivos e mecanismos adotados ao longo de sua execução.  

Para a autora Martins, 

 
O projeto político pedagógico configura-se como um instrumento de trabalho 
que mostra o que vai ser feito, quando, de que maneira e por quem, para 
chegar aos resultados desejados. Deve, para tanto, explicitar uma filosofia e 
harmonizar as diretrizes da educação nacional com a realidade da escola, 
traduzindo-lhe autonomia e definindo lhe o compromisso com a clientela. É 
a valorização da realidade da escola e um chamamento à responsabilidade 
dos agentes com as racionalidades internas e externas. A ideia implica 
numa relação contratual, isto é, uma aceitação do projeto por todos os 
envolvidos; daí a importância de ser elaborado participativa e 
democraticamente. (MARTINS, 2003, p. 61). 

  

Do exposto acima, conclui-se que o PPP é uma proposta que visa atender todas as 

demandas da escola e que deve ser constituído com a participação da comunidade e de 

todos os envolvidos na sua execução. Ainda, fazendo um comparativo com o que foi 

analisado do PPP do Instituto Estadual de Educação Cristóvão de Mendonza, nota-se que o 

mesmo está desatualizado, ou seja, não contempla os membros participantes da equipe 

diretiva, pois este é referente a 2010/2011. Se o PPP é um instrumento que mostra quais os 

ideais a serem alcançados, considerando todos os aspectos analisados até aqui, percebe-se 

que este não considera o contexto o qual está inserido, além de não contemplar o Curso 

Normal, que é um curso formador de professores, dados atualizados e uma filosofia clara. 

Segundo o PCN: 

 
A instituição escolar precisa organizar seu trabalho pedagógico de acordo 
com seus alunos. Para tanto, deve considerar o projeto político-pedagógico 
como um processo constante de reflexão e discussão sobre os problemas 
escolares, tendo como intenção a busca de soluções, por meio de ações 
colaborativas entre os membros que constituem a escola. (BRASIL, 2006, p. 
90). 

 

Ao concluir a análise do PPP, para melhor conhecer as disciplinas e os conteúdos 

abordados por elas, são apresentadas suas ementas ou plano de ensino, de acordo como 

foram disponibilizados pela coordenação do curso. As disciplinas pretendem englobar todos 
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os conteúdos necessários à sua formação. Os planos ou ementas apresentados são das 

disciplinas de Didática da Matemática e Matemática. Segundo Pinheiro (2003), alguns itens 

não podem faltar na elaboração de um currículo: 

 

[...] o conjunto de profissionais envolvidos no trabalho educativo propõem 
alterações significativas na organização das relações de ensino: 
reestruturam-se o tempo de aula e a distribuição das disciplinas 
curriculares, definem-se forma e instrumentos para o acompanhamento dos 
alunos, criam-se canais de comunicação com pais e alunos, além do 
estabelecimento de momentos regulares de estudo e discussão sobre a 
rotina e o trabalho docente. (PINHEIRO, 2003, p. 87). 
 

A instituição que oferta o Ensino Médio na modalidade Normal, enquanto formador de 

futuros professores, que compreender que mais que formar professores, forma-se 

profissionais aptos a atuar coletivamente como afirma Nóvoa (1995): 

 
As instituições de formação ocupam um lugar central na produção e 
reprodução do corpo de saberes e do sistema de normas da profissão 
docente, desempenhando um papel crucial na elaboração dos 
conhecimentos pedagógicos e de uma ideologia comum. Mais do que 
formar professores (a título individual), as escolas normais produzem a 
profissão docente (a nível coletivo), contribuindo para a socialização dos 
seus membros e para a gênese de uma cultura profissional. (NÓVOA, 1995, 
p.18). 

 

No Quadro 1, está exposto o plano de ensino da disciplina de Didática da Matemática 

que é trabalhado durante os três anos do Curso Normal. Esta disciplina é dividida em 40 

horas no 1º ano, sendo 1 hora-aula por semana, já nos 2º e 3º ano, são 80 horas, ou seja, 2 

horas-aula por semana. 

 

Quadro 1 - Plano de ensino do componente curricular “Didática da Matemática”. 

 

COMPONENTE CURRICULAR 

 

Didática da Matemática 

 

CARGA HORÁRIA 

 

200h 

 

EMENTA 

A construção do número e dos conceitos lógico-
matemáticos; relações e aplicações no 
cotidiano. 

 

OBJETIVO GERAL 

Proporcionar aos alunos condições para que 
sejam agentes construtores e transformadores 
do conhecimento, para a construção de 
conceitos matemáticos necessários a uma ação 
eficaz no nível fundamental - anos iniciais e na 
Educação Infantil. 

 - Ler, interpretar e utilizar representações 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS matemáticas: tabelas, gráficos, expressões etc. 
- Identificar o problema, compreender 
enunciados, formular questões. 
- Procurar, selecionar e interpretar informações 
relativas ao problema. 
- Formular hipóteses e prever resultados. 
- Desenvolver a capacidade de utilizar a 
Matemática na interpretação e intervenção no 
real. 
 - Aplicar conhecimentos e métodos 
matemáticos em situações reais, em especial 
em outras áreas do conhecimento. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

- O estudo e ensino da Matemática de acordo 
com os PCN. 
- Construção do conceito de número. 
- Relações Topológicas (dentro, fora, em cima, 
embaixo, limite...). 
- Classificação, seriação, conservação de 
quantidade, correspondência um para um. 
- Geometria plana e espacial. 
- Sistema de numeração decimal: conceito, 
ordens e classes. 
-  Resolução de problemas na Educação Infantil 
e anos iniciais. 
- Tratamento de informações: Tabelas e 
gráficos. 
- As quatro operações fundamentais: conceitos, 
algoritmo e propriedades.  
- Projetos interdisciplinares. 
- Números fracionários: conceito, leitura, 
representação e operações. 
- Projetos interdisciplinares. 

Fonte: Projeto Político Pedagógico. 

 

Espera-se que ao conhecer um plano de ensino, o mesmo contenha o nome da 

disciplina, a carga horária de cada ano, objetivos, conteúdos, metodologia, recursos e 

formas de avaliação. A partir desses itens indicados como de fundamental importância em 

um plano de ensino, baseia-se a análise. 

Observa-se, no Quadro 1, a ausência da divisão dos conteúdos anualmente, assim 

como a falta da distribuição da carga horária por ano, deduzindo-se que essa é uma decisão 

a ser tomada individualmente pelo professor regente da disciplina. Na ementa e nos 

objetivos apresentam a relação com o cotidiano como um dos princípios da disciplina, além 

dos conteúdos, como construção e conceito de número, o desenvolvimento da habilidade de 

interpretação e autonomia diante da aprendizagem.  

Ao observar o item conteúdo programático, nota-se que a disciplina aborda quase 

todos os conteúdos sugeridos pelos PCN, que deverá ser trabalhado e abordado no primeiro 

ciclo, conforme exposto a seguir: 
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O primeiro ciclo tem, portanto, como característica geral o trabalho com 
atividades que aproximem o aluno das operações, dos números, das 
medidas, das formas e espaço e da organização de informações, pelo 
estabelecimento de vínculos com os conhecimentos com que ele chega à 
escola. Nesse trabalho, é fundamental que o aluno adquira confiança em 
sua própria capacidade para aprender Matemática e explore um bom 
repertório de problemas que lhe permitam avançar no processo de 
formação de conceitos. (BRASIL, 1997, p. 50). 
 

Percebe-se que o plano visa trabalhar com o estudante normalista, os conceitos e 

competências a serem despertadas nos alunos dos anos iniciais. Além disso, o plano 

também cita a aplicação/elaboração de projetos ao citar dois componentes a serem 

desenvolvidos, como no caso as quatro operações e números fracionários. Este elemento 

sugere que os projetos só serão desenvolvidos quando forem abordados esses conteúdos. 

Outra dúvida que fica sobre o aspecto dos projetos é se os mesmos serão aplicados ou 

desenvolvidos com os alunos do Curso Normal ou para posterior aplicação nos anos iniciais. 

Ao abordar a prática do ensino de Matemática D’Ambrosio explana: 

 
A prática de ensino em geral é uma ação pedagógica que visa o 
aprimoramento, mediante uma multiplicidade de enfoques, da ação 
educativa exercida no sistema educacional de maneira mais direta e 
característica, qual seja a forma por excelência dessa ação, isto é, o 
trabalho na sala de aula. (D’AMBROSIO, 1986, p. 37). 

 

Cabe refletir sobre essa “preparação” para ensinar Matemática, uma vez que a 

disciplina dá subsídios para que esses alunos possam criar possibilidades distintas de 

ensinar Matemática, sendo muitas vezes os responsáveis pelo primeiro contato dos seus 

futuros alunos com a Matemática, seja ele na Educação Infantil ou nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. Então, é de suma importância que esses estudantes tenham o 

domínio desses conteúdos e que sejam capazes de desenvolver e despertar nos seus 

alunos o pensamento matemático e a construção de conceitos, além de desenvolver o 

raciocínio interdisciplinar, a fim de facilitar a compreensão da matemática e das relações 

que a mesma pode ter com a realidade cultural e social na qual estes alunos estão 

inseridos.  

Pelo fato da disciplina ser denominada Didática da Matemática, ela não visa só 

trabalhar com os conteúdos a serem desenvolvidos pelos estudantes na sua futura 

docência, mas também é responsável por outras competências, como afirma Libâneo: 

 
A didática tem como objeto de estudo o processo de ensino e 
aprendizagem, especificamente os nexos e relações entre o ato de ensinar 
e o ato de aprender. 
A didática aborda o ensino como atividade de mediação para promover o 
encontro formativo, educativo, entre o aluno e a matéria de ensino, 
explicitando o vínculo entre teoria do ensino e teoria do conhecimento. 
(LIBÂNEO, 2002, p.10). 
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Outro item que não é abordado neste plano de ensino são as metodologias e os 

recursos utilizados ao longo da construção e desenvolvimento da disciplina. Uma vez que as 

metodologias e os recursos são os responsáveis por dar sentido aos objetivos e conteúdos. 

Sobre a importância do desenvolvimento metodológico, Libâneo afirma: 

 
A função deste componente do plano de ensino, o desenvolvimento 
metodológico, é articular objetivos e conteúdos com métodos e 
procedimentos de ensino que provoquem a atividade mental e prática dos 
alunos (resolução de situações-problemas, trabalhos de elaboração mental, 
discussões, resolução de exercícios, aplicação de conhecimentos e 
habilidades em situações distintas das trabalhadas em classe etc.). 
(LIBÂNEO, 1994, p. 238). 

 

Pode-se observar também a ausência da informação das formas de avaliação que a 

disciplina irá adotar ou pelo menos a quantidade mínima de instrumentos avaliativos. 

Quanto à avaliação, Piletti, explana: 

 
Avaliação é o processo pelo qual se determinam o grau e a quantidade de 
resultados alcançados em relação aos objetivos, considerando o contexto 
das condições em que o trabalho foi desenvolvido. (PILETTI,1999, p. 69). 
 

O autor ainda afirma que o aluno deve ser avaliado continuamente e que cabe ao 

professor registrar, acompanhar e interpretar os resultados por meio dos critérios 

estabelecidos no planejamento. 

No Quadro 2, estão os conteúdos a serem trabalhados, bem como a ementa e os 

objetivos a serem desenvolvidos pela disciplina de Matemática. Há de esclarecer que o 

conteúdo trabalhado no componente curricular é o mesmo do Ensino Médio Politécnico, 

porém com carga horária inferior7. No 1º ano do Curso Normal, os alunos têm um total de 4 

horas-aula por semana, totalizando 160 horas no ano, já no 2º ano, é reduzido para 2 horas-

aula por semana, sendo 80 horas no ano. E no 3º ano, é 1 hora-aula por semana, 

totalizando 40 horas no ano. Ficando assim distribuída a carga horária total de 280 horas. 

 

Quadro 2 - Plano de ensino do componente curricular “Matemática”. 

 

COMPONENTE CURRICULAR 

 
Matemática 

 

CARGA HORÁRIA 

 
280h 

 Espaços e atividades para desenvolver as 

                                                
7 No Ensino Médio Politécnico a carga horária da disciplina é equivalente a 360 horas, sendo 
destinado 3 horas-aula por semana, para os três anos.  
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EMENTA capacidades e habilidades do aluno em observação, 
concentração, leitura e interpretação, raciocínio 
lógico, análise e aplicação dos conhecimentos, 
unindo teoria e prática para uma melhor formação do 
aluno como cidadão. 

 
OBJETIVO GERAL 

Aplicar os conhecimentos teóricos e básicos para 
estabelecer relações nas atividades cotidianas, 
equacionar problemas sociais na atividade 
tecnológica e na interpretação da ciência. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Selecionar, analisar as informações obtidas e, a 
partir disso, tomar decisões que exigirão linguagem, 
procedimentos e formas de pensar matemáticos. 
- Garantir que os educandos possam estender e 
aprofundar seus conhecimentos sobre números e 
álgebra, mas não isoladamente de outros conceitos, 
nem em separado dos problemas e da perspectiva 
sócio histórica que está na origem desses temas. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 - Conjuntos. 
 - Função. 
 - Função polinomial do 1º grau. 
 - Função quadrática. 
 - Função exponencial. 
 - Função logarítmica. 
 - Progressão aritmética. 
 - Progressão geométrica. 
 - Trigonometria. 
 - Matrizes. 
 - Determinantes. 
 - Sistemas de equações lineares. 
 - Análise Combinatória. 
 - Geometria Plana (revisão). 
 - Geometria Espacial. 
 - Geometria Analítica. 
 - Números Complexos. 
 - Noções de matemática financeira. 
 - Polinômios. 

Fonte: Projeto Político Pedagógico. 

 

Referente ao exposto no quadro anterior, pode-se observar novamente que os 

conteúdos não especificados, bem como a carga horária a ser desenvolvida por ano. A 

ementa, porém, aborda a questão de desenvolver as capacidades matemáticas aliadas à 

prática. Bem como os objetivos específicos e geral abordam a questão de relacionar os 

conteúdos com o cotidiano do aluno, a fim de despertar o interesse do aluno e possibilitar o 

mesmo fazer relações e desenvolver um pensamento crítico. Aliado a isso, os PCN 

abordam:  

 
No que se segue, partimos do princípio de que toda situação de ensino e 
aprendizagem deve agregar o desenvolvimento de habilidades que 
caracterizem o “pensar matematicamente”. Nesse sentido, é preciso dar 
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prioridade à qualidade do processo e não à quantidade de conteúdos a 
serem trabalhados. A escolha de conteúdos deve ser cuidadosa e criteriosa, 
propiciando ao aluno um “fazer matemático” por meio de um processo 
investigativo que o auxilie na apropriação de conhecimento. (BRASIL, 2006, 
p. 70). 
 

Nota-se também que, ao contrário do plano da disciplina de Didática da Matemática, 

não se abordam assuntos e atividades interdisciplinares como parte do currículo. Como se 

esta disciplina atuasse de forma independe das demais áreas do conhecimento e, neste 

caso, isolada da Didática. Porém, nota-se muitos conteúdos em comum, como Análise 

Combinatória, Geometria Plana e Espacial, Tabelas e Gráficos e operações. Além disso, 

todos os conteúdos a serem contemplados estão de acordo com a organização sugerida 

pelos PCNs. Segundo D’Ambrosio (1986) um modelo de currículo no qual os componentes 

básicos, objetivos, conteúdos e métodos estejam ligados de alguma forma e não soltos de 

forma isolada, independentes. 

 Com relação a organização dos conteúdos a serem trabalhados os PCN, expõem: 
 

O currículo do Ensino Médio deve buscar a integração dos conhecimentos, 
especialmente pelo trabalho interdisciplinar. Neste, fazem-se necessários a 
cooperação e o compartilhamento de tarefas, atitudes ainda pouco 
presentes nos trabalhos escolares. O desenvolvimento dessas atitudes 
pode ser um desafio para os educadores, mas, como resultado, vai propiciar 
aos alunos o desenvolvimento da aptidão para contextualizar e integrar os 
saberes. (BRASIL, 2006, p. 90). 

 

Ainda, com relação ao conteúdo programático, pode-se perceber que estão 

distribuídos dentro dos “blocos” sugeridos pelos PCN, o que é relevante, pois o 

conhecimento matemático desses alunos deve prepará-los para os próximos níveis de 

ensino, no caso o Ensino Superior, bem como concursos, vestibulares e demais processos 

seletivos (BRASIL, 2006).  

Outro assunto que nota-se é a ausência neste plano de ensino da proposta de 

projetos, abordado nos PCN, destacado a seguir: 

 
Adotar a metodologia do trabalho com projetos pode possibilitar aos 
professores colocar em ação aulas investigativas, as quais permitem aos 
alunos o rompimento do estudo baseado em um currículo linear. Eles terão 
uma maior chance de ampliar seu raciocínio, rever suas concepções e 
superar suas dificuldades. Passarão a perceber a Matemática como uma 
construção sócio histórica, impregnada de valores que influenciam a vida 
humana, aprenderão a valorizar o processo de criação do saber. (BRASIL, 
2006, p. 85). 

 

Novamente, sente-se a falta das metodologias que serão adotadas para o 

desenvolvimento da disciplina, e ainda, as formas de avaliação. Entretanto, de acordo com 

D’Ambrósio (1986), a concepção do currículo a ser desenvolvido na sala de aula é a busca 
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por uma estratégia na qual o professor orienta a prática e o aluno se submete a ela, obtendo 

uma ação pedagógica que relaciona o objetivo, conteúdo e o método.  

Já a interdisciplinaridade é prevista nos parâmetros curriculares, como parte 

necessária para o bom desenvolvimento e compreensão da disciplina.   

 
É preciso lembrar que a contextualização deve ser vista como um dos 
instrumentos para a concretização da ideia de interdisciplinaridade e para 
favorecer a atribuição de significados pelo aluno no processo de ensino e 
aprendizagem. A articulação da Matemática ensinada no Ensino Médio com 
temas atuais da ciência e da tecnologia é possível e necessária. Deve-se 
observar que as articulações com as práticas sociais não são as únicas 
maneiras de se favorecer a atribuição de significados a conceitos e a 
procedimentos matemáticos, pois isso igualmente é possível, em muitos 
casos, com o estabelecimento de suas conexões com outros conceitos e 
procedimentos matemáticos importantes. (BRASIL, 2006, p. 95). 

  

Ao abordar conceitos e situações problemas de forma contextualizada o professor 

já possibilita que o aluno consiga relacionar com sua realidade, fazendo associações 

com seu cotidiano, e ainda facilita a introdução de um ensino interdisciplinar. Mas, essa 

proposta de interdisciplinaridade tem que ser planejada em equipe, não só pelos 

professores ministrantes das disciplinas de Didática da Matemática e Matemática, ela 

deve estar incluída no planejamento e elaboração do PPP da instituição, visando 

sempre a participação do corpo docente e a realidade do público atendido pela escola, 

e ainda, a realidade social e cultural. 

Em suma, apesar do plano de ensino da disciplina de Didática da Matemática 

apresentar como um dos conteúdos programáticos os projetos interdisciplinares, 

acredita-se que a efetividade desses projetos não ocorrem em todas as disciplinas. 

Assim como o PPP, os planos de ensino das disciplinas parecem responsabilidade de 

um professor e não visa a participação de modo coletivo do corpo docente, 

estabelecendo poucas relações entre com a realidade escolar em que estão inseridos. 

 

6.3  ANÁLISE DAS ENTREVISTAS DOS NORMALISTAS 

  

As entrevistas com os alunos que haviam concluído o estágio no primeiro semestre de 

2017 seguiram os questionamentos descritos no Apêndice C e tiveram como propósito 

verificar se durante a sua formação foram desenvolvidas atividades interdisciplinares entre 

as disciplinas de Didática da Matemática e Matemática, bem como, se durante o seu estágio 

conseguiram fazer relação do que aprenderam com a sua prática. Além de verificar se esses 

alunos tiveram dificuldades na execução ou no planejamento de suas aulas de matemática.  
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Primeiramente, as perguntas tinham o objetivo de conhecer o ano escolar de atuação 

do estágio desses alunos, o que motivou essa escolha e qual rede de ensino ele atuou. 

Esses dados podem ser observados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Ano de atuação dos normalistas no estágio e esfera adminsitrativa da escola. 

 

Nome Fictício 

 

Ano que atuou no 

estágio 

Esfera 

administrativa da 

escola do estágio. 

A1 5° ano Municipal 

A2 4° ano Estadual 

A3 2° ano Municipal 

A4 4° ano Municipal 

A5 3° ano Municipal 

A6 4° ano Estadual 

A7 4° ano Municipal 

A8 5° ano Municipal 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ao serem questionados sobre a escolha do ano escolar, a grande maioria disse que 

eram as escolas que determinavam o ano de realização do estágio. Com exceção de alguns 

casos citados abaixo: 

 
A6: Como eu fiz em uma escola do município eu podia pegar o quarto ou o 
quinto ano, eu queria o quinto a princípio. Mas depois de conversar com os 
professores eu decidi pegar o quarto.  
A7: Na verdade tinha o quarto e o quinto, e a turma do quarto eu já conhecia 
por causa da prática das horas e daí entre o quarto, que parecia ser mais 
tranquilo, e o quinto eu fiquei com o quarto. 

 

Pode-se perceber nas falas anteriores que em algumas escolas existe um diálogo 

entre a escola e os alunos estagiários na escolha de turmas para a realização do estágio.  

Quando questionados se tiveram alguma dificuldade ao iniciar o estágio, seis 

apresentaram dificuldades. Destaca-se as falas dos alunos A6 e A7 que citaram algumas 

dificuldades no início do estágio. 

 
A6: Minha maior dificuldade era integrar a Matemática com os outros 
conteúdos, mas normalmente era bem tranquilo a execução.  
A7: Na hora do planejamento sim, porque tinha umas coisas meio 
desnecessárias, pois a professora já tinha me dado o material praticamente 
pronto[...] tudo tinha que se enquadrar nos parâmetros que a supervisora 
tinha dado, então tinha que ficar integrando[...] essa que foi a dificuldade de 
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planejar nos moldes que a supervisora queria e não nos que a titular 
sugeriu. 
 

Nas colocações dos alunos A6 e A7, verifica-se que ambos tiveram dificuldade em 

integrar o ensino de Matemática com as outras áreas e ainda atender às exigências da 

professora titular da turma e da professora supervisora. Neste aspecto, Antunes (2002) 

aborda que o professor não deve apenas valorizar o cálculo e outras operações e sim, tentar 

buscar da forma mais natural momentos da vida do aluno adaptando as disciplinas 

curriculares, a fim de facilitar a integração das mesmas.  

Neste aspecto, Santomé (1998) aborda o ensino interdisciplinar:  

  
O ensino baseado na interdisciplinaridade tem um grande poder 
estruturador, pois os conceitos, contextos teóricos, procedimentos etc., 
enfrentados pelos alunos encontram-se organizados em torno de unidades 
mais globais, de estruturas conceituais e metodológicas compartilhadas por 
várias disciplinas assim adquiridas para outros contextos disciplinares mais 
tradicionais. Alunos e alunas com uma educação mais interdisciplinar estão 
capacitados para enfrentar problemas que transcendem os limites de uma 
disciplina concreta e para detectar, analisar e solucionar problemas novos. 
(SANTOMÉ, 1998, p. 73). 

 

Seguindo ainda nas colocações da questão anterior, destacam-se as falas dos alunos 

A5 e A8, que apontaram outras dificuldades: 

 
A5: Eu tive sim, porque muita coisa que tinha no estágio que a gente teve 
que fazer e a gente não conseguiu aprender direito nos três anos. 
A8: [...] a dificuldade veio depois e foi ficando cansativo e também na 
questão da gente não ter suporte do curso que a gente fez, a gente não 
tinha material, a gente não tinha aonde buscar as atividades para as 
crianças. 
 

Os alunos alegam que tiveram dificuldades pelo fato de não ter tido o suporte 

necessário durante a sua formação para suprir as lacunas encontradas ao longo do estágio. 

O que percebe-se é que para esses alunos o suporte ao qual elas se referem, significa 

planos de aulas prontos, como se fosse um roteiro, um caderno no qual estejam contidos 

todos os conteúdos e a maneira que o professor deve abordar esses conteúdos nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. Referente a essas colocações os autores Melo e Urbanetz 

(2012), destacam o papel da disciplina de Didática na formação docente: 

 
A didática como uma disciplina que pretende ser práxis, ou seja, uma 
disciplina que consiga articular a teoria e prática no cotidiano escolar pode 
subsidiar o licenciando em todos os elementos constitutivos da dinâmica 
escolar, quais sejam: a reflexão pedagógica necessária a implementação de 
um projeto educativo, com suas concepções explicitadas através de seus 
planejamentos e efetivadas através de sua dinâmica cotidiana. (MELO, 
URBANETZ, 2012, p. 152). 
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 Porém, durante a atuação docente são muitas as dificuldades encontradas e 

nenhuma formação vai conseguir prever e preparar seus alunos para todos os obstáculos e 

dificuldades a serem enfrentados, pois cada turma apresenta uma realidade que é formada 

por diversos fatores. Referente a essas falas dos entrevistados, Veiga (1994) aborda: 

 
Para maioria dos alunos conhecer a realidade em que se pretende atuar, 
refletir sobre ela e propor alternativas possíveis para os problemas 
detectados, são tarefas da Didática, [...] a Didática é pensada de forma 
contextualizada, procurando romper com o formalismo e levando o futuro 
professor a refletir as tarefas de ensino, a pensar sobre os conteúdos a 
serem transmitidos e elaborados a repensar e avaliar esses conteúdos [...]. 
(VEIGA, 1994, p. 105).  

 

Questionou-se, ainda, se os alunos tiveram alguma dificuldade matemática durante o 

planejamento ou a execução de suas aulas. Desses alunos apenas dois não tiveram 

dificuldade, o restante apontou alguma dificuldade. Apresenta-se as duas falas em relação 

aos alunos que responderam negativamente: 

 
A2: Quanto à Matemática eu não tive dificuldade nem em ensinar nem em 
planejar, na tabuada eles eram mega tranquilos e em resolver alguns 
desafios matemáticos. Eles eram rápidos, eles conseguiam fazer, só que 
muitas vezes não só em Matemática, mas em outros conteúdos, o que 
faltava era ler e interpretar o que estava ali. 
A3: Não, porque a turma era pequena e eles aceitavam muito bem as 
atividades. 

 

Ainda, com relação a essa pergunta, os demais alunos tiveram um posicionamento 

diferente em relação às dificuldades ao ministrar aulas de Matemática, dentre elas 

destacam-se algumas falas a seguir: 

 

A1: Tive dificuldade no sentido de que é bem restrito o que eu vi no 
magistério. A gente chega lá e tem aprender tudo de novo [...] pois eu não 
me lembrava de quase nada, tanto que na Didática da Matemática eu vi 
uma falha muito grande, uma falha bem grande no sentido de que a gente 
não usou quase nada da Didática da Matemática, acho que até uma certa 
etapa da Didática da Matemática nós não aproveitamos, acho que depois 
do segundo ano em diante que nos ajudou. 
A6: Mais pela falta de atividades, de ter que procurar e elaborar, faltava 
ideias às vezes, fazer alguma coisa legal para cativar as crianças sabe, fica 
sempre na mesma situação-problema, situação-problema não é legal. Tive 
mais dificuldade nisso. 
A7: Bastante, porque para criar nos moldes que elas tanto pediam é muito 
complicado, às vezes uma coisinha uma coisa tinha que tirar uma ideia lá 
do fundo, porque não tem um texto e para criar um texto é difícil para 
caramba, às vezes os conteúdos não dá para integrar tão fácil. Então tem 
que ter um incentivo que super chame a atenção, que dê para usar em 
todos os outros componentes. 
A8: Sim, bastante, porque no quinto ano tem muita matéria, na hora de 
ensinar foi mais tranquilo porque a turma era bastante participativa. Quando 
eles tinham dificuldade alguém sempre perguntava, mas na hora de fazer o 
planejamento eu tive muita dificuldade porque muitas vezes a matéria que 
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eu tinha que ensinar eu não tinha no meu caderno de Didática, então eu 
não sabia como dar. Isso foi o mais complicado porque eu tive que buscar, 
tive que conversar com outras professoras para saber como que eu poderia 
dar. 

 

Com base nessas falas podemos perceber que os alunos tinham dificuldades 

matemáticas na elaboração de atividades que integrassem as disciplinas. Além dessas 

dificuldades, os entrevistados alegam não possuir material onde pesquisar, como por 

exemplo, seus materiais usados ao longo de suas aulas presenciais.  

Novamente os entrevistados repetem a fala de que não sabiam onde buscar por não 

estar no caderno de didática, o que nos mostra, como já citado anteriormente, que o 

entendimento desses alunos é limitado, como se não houvessem outras fontes para 

pesquisa. Ao atuar como professor, a busca deve ser constante por metodologias e 

estratégias de ensino, além disso, o curso tem o objetivo de prepará-los para atuação 

docente e não entregar-lhes todo o material pronto. Cabe aos docentes dos cursos 

profissionalizantes, o fomento pela pesquisa e busca de novos conhecimentos. Com relação 

ao papel da didática, Libâneo (2002) afirma que o processo didático é um conjunto de 

atividades desenvolvidas entre professores e alunos buscando, além do desenvolvimento 

intelectual, as habilidades dos alunos em torno dos conteúdos escolares. 

Outro aspecto que deve-se levar em consideração ao analisar o plano de ensino da 

disciplina de Didática da Matemática é que o primeiro ano do Ensino Médio na modalidade 

Normal é destinado à Educação Infantil, o que segundo as falas dos alunos e o descrito no 

plano seria totalmente teórica, ou seja, sem atividades práticas. Com referência ao segundo 

e terceiro ano são destinados as quatro operações, a geometria, a matemática financeira e o 

tratamento das informações (gráficos e tabelas). 

É possível notar que há maior relevância e maior carga horária destinada aos 

conteúdos considerados significativos a serem desenvolvidos na Educação Infantil e nos 

primeiros três anos do Ensino Fundamental (ciclo de alfabetização), em detrimento dos dois 

anos finais (4º e 5º anos), etapa em que os estudantes precisam desenvolver e aprimorar 

suas habilidades matemáticas, envolvendo raciocínio lógico, abstração, pensamento formal, 

dentre outras habilidades. Como é responsabilidade dos professores de Didática fazer a 

divisão desses conteúdos, talvez seria interessante repensar essa divisão, com base nessas 

dificuldades apontadas pelos alunos. 

Nota-se que esses alunos têm uma dificuldade em fazer uso da criatividade e de 

serem autônomos em seus planejamentos e intenções sobre raciocínios matemáticos. Veiga 

(1994) aponta que: 

 
[...] a Didática deve propiciar a reflexão crítica sobre o ensino e oferecer 
subsídios para que o futuro professor possa trabalhar na sala de aula. Não 
cabe ao professor de Didática dar receitas ou regras prontas e acabadas 
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para que os futuros educadores apliquem em seu trabalho docente. (VEIGA, 
1994, p. 104). 

 

Ao indagar se durante suas aulas presenciais os alunos viram alguma relação entre as 

disciplinas de Didática da Matemática e Matemática, 62,5% dos alunos afirmaram que não. 

Ainda, sobre a questão exposta acima, destacam-se algumas respostas: 

 
A1: Não, porque a Didática da Matemática vinha com uma coisa e a 
Matemática veio com outra, então a matemática é do curso, mas tem essa 
história da matemática focar no Enem e vestibular, sendo que vestibular é 
uma prova que passa e deu, para ti entrar na faculdade, então foi nesse 
sentido que eu senti um pouco de dificuldade. 
A8: Sim, teve no último ano que a gente aprendeu sobre as formas, a gente 
também aprendeu em Didática da Matemática. A gente aprendeu alguma 
coisa com a professora [...], então foi como se a gente tivesse duas aulas 
sobre a mesma coisa em períodos diferentes e visões diferentes e também 
quando eu fui dar aula eu consegui dar melhor, foi uma experiência bem 
positiva. 

 

Observa-se nestas respostas, que o aluno A1, não conseguiu fazer relação entre os 

conteúdos ensinados em ambas as disciplinas, ele ainda coloca que as mesmas tinham 

focos diferentes no decorrer do curso. Já o aluno A8, conseguiu assimilar e relacionar o 

conteúdo de geometria estudado no 3º ano, na disciplina de Matemática, com o que estava 

aprendendo em Didática da Matemática.  

Nota-se que os conteúdos matemáticos do Ensino Médio estão aliados às atividades 

desenvolvidas na disciplina de Didática da Matemática, como é o caso da Geometria, que 

na disciplina de Matemática é dividida em Geometria Plana, Espacial e Analítica, porém 

para que o aluno, futuro professor, consiga fazer uma transposição para os anos iniciais, ele 

terá de buscar alternativas adequadas para o ano escolar o qual atuará, considerando que o 

Ensino Fundamental geralmente abrange apenas Geometria Plana e uma breve noção de 

Geometria Espacial. 

Por meio de algumas construções e relações com materiais concretos do cotidiano do 

aluno, espera-se que o professor consiga fazer o uso da Geometria Espacial, Reis (2016) 

aponta: 

 
É preciso estimular o aluno para que desenvolva um “olhar geométrico” e 
seja capaz de perceber e identificar as formas que estão ao nosso redor. 
[...] Independentemente da idade dos alunos, deverá ser desenvolvido com 
eles ao longo do ano, um trabalho que envolva figuras planas ou 
bidimensionais, sólidos geométricos ou figuras tridimensionais, curvas, 
figuras irregulares e simetria, sendo a arte uma aliada poderosa desse 
trabalho. (REIS, 2016, p. 28). 

 

 Pires (2000) ressalta que a Matemática atua isoladamente e que muitas vezes as 

relações da Matemática com outras disciplinas e com o mundo real são “relegadas” a 
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segundo plano, por falta de tempo ou por dificuldade em encaixar com outros componentes 

curriculares. Talvez, seja por esse aspecto, que os alunos não conseguiam fazer as 

relações entre ambas. Além disso, a autora afirma também que só um enfoque 

interdisciplinar possibilitará a relação entre o que é aprendido e o que é vivido e que só o 

aporte de várias disciplinas trará melhores condições para o processo educativo. 

Seguindo esta linha, ao serem questionados se foram desenvolvidas atividades de 

modo interdisciplinar entre as disciplinas de Didática da Matemática e Matemática. Das 

respostas, 75% foram negativas, dessas destacam-se 3 falas: 

 
A1: Não, a gente vinha muito apurado para dar conta do estágio e as coisas 
não aconteciam juntas, tipo não sei um exemplo que a gente pode usar da 
Matemática e da Didática, acho que tipo um planejamento junto, fazer o 
plano de aula com as duas professoras juntas. Acho que tudo mudaria, é 
aquela história de interligar os conteúdos. 
A2: Não, não houve, até porque não tinha muito, eram poucos conteúdos 
que davam para ter uma comunicação até porque é mais a geometria, só 
que a geometria que se ensina no nos anos iniciais é basicamente a 
nomenclatura, então não tinha muito como ter essa comunicação. 
A3: Acho que teve aquela que a gente fez apresentação com a formas, 
aquela que a gente podia usar depois, acho que é no quinto que tem 
alguma coisa. É, teve uma só. 
 

Os entrevistados em um primeiro momento não conseguiram estabelecer uma relação 

entre atividades desenvolvidas, talvez pelo fato de que não tenham sido realizadas em 

conjunto, porém, esses alunos conseguiram relacionar o conteúdo de Geometria Espacial 

com ambas as disciplinas.  

Na pergunta seguinte, quando foram questionados se foram realizados projetos de 

ambas as disciplinas ou de uma das duas isoladas, a maioria disse não lembrar. Dessas 

respostas, destacam-se algumas falas: 

 
A7: Foi, mais foi aquela coisa assim, a gente fez meio às cegas sem ter 
noção de como fazer e a professora só disse simplesmente: tá bom, tá mais 
ou menos; e não ensinou a gente a fazer, na verdade não teve aplicação. 
A8: Projeto para aplicação acho que não, só aula das formas geométricas, 
mas projeto, acho que não, coisa mais relacionada a matemática acredito 
que não e para aplicar não teve. 
 

Percebe-se que houve uma tentativa de desenvolver atividades com aplicação por 

parte das professoras, porém as duas acabaram atuando de maneira isolada em suas 

disciplinas e os alunos não conseguiram fazer a relação dessa iniciativa nas duas 

disciplinas. Como já abordado anteriormente, a teoria deve vir aliada à prática. Ao longo de 

sua formação, a instituição tem que proporcionar ao aluno/futuro docente condições para 

que ele esteja apto para atuar nas diferentes etapas de ensino previstas. Uma das formas 

de propiciar isso é incentivar e promover atividades interdisciplinares durante o curso 
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profissionalizante. Nesse aspecto, a Resolução CEB/ CNE 2/99, nº2, art. 5, aborda como 

uma das competências do Ensino Médio na modalidade Normal previstos para educação: 

 
§ 1º Enquanto dimensão do processo integrado de formação de   
professores, os conteúdos curriculares dessa área serão remetidos a 
ambientes de aprendizagem planejados e desenvolvidos na escola campo 
de estudo. (BRASIL, 1999, art. 5).  

 

Porém, essas competências não são abordadas no plano de ensino do curso, nem 

mesmo no plano de ensino das disciplinas de Didática e Matemática. Abordando essa 

questão das relações entre as disciplinas e a relação dos conteúdos, Moysés (2000) relata 

que: 

 
Ao que parece, não há muita continuidade entre o que se aprende na escola 
e o conhecimento que existe fora dela. Há crescente evidência de que a 
escolarização está contribuindo muito pouco para o desempenho fora da 
escola. Dificilmente se mostra para o aluno a relação direta e óbvia que há 
entre a escola e a vida. (MOYSÉS, 2000, p. 60). 

 

Depois de ouvir os relatos desses alunos sobre as atividades desenvolvidas durante a 

sua formação nas disciplinas de Didática da Matemática e de Matemática e também suas 

dificuldades ao longo do seu estágio, questionou-se como foi ensinar Matemática. Na maior 

parte das respostas obteve-se um resultado muito positivo, o que demonstra que esses 

alunos, futuros docentes, têm um apreço pelo ensino da Matemática. Em relação a essas 

colocações, destacam-se as seguintes respostas: 

 

A2: Eu sempre consegui encontrar formas diferentes de explicar a mesma 

coisa e fazer com que o outro entendesse. 
A7: É muito gostoso, muito gostoso [...] para ensinar eu gostei muito porque 
as crianças pegam com facilidade, eles gostam bastante é uma coisa que 
dá para trabalhar. Sei lá, jogos lógicos, aqueles joguinhos de tabuleiro 
mesmo, têm raciocínio alguma coisinha assim. Dá para fazer um bingo e 
são atividades diferentes, em que a gente ensina e que tipo dá para 
trabalhar em grupo sabe, uma diversidade, uma coisa bem dinâmica, gostei 
bastante trabalhar com matemática. 
A8: Foi tranquilo, a parte mais difícil foi na hora de fazer o plano mesmo, 
para ensinar e conversar com as crianças, para mostrar para elas, para 
pedir para elas virem no quadro. Foi muito tranquilo, porque a turma era 
muito participativa, então eles iam no quadro, eles aprendiam, se eles 
tinham dificuldade eles perguntavam, só que na hora de fazer a relação 
entre os outros momentos da aula foi muito difícil. 
 

Nota-se que o aluno A8 teve dificuldade em planejar e integrar a matemática com 

outras disciplinas durante a sua atuação no estágio docente talvez pelo fato de não ter 

ocorrido uma prática que proporcionasse essa interdisciplinaridade durante a sua formação 

nos planejamentos desenvolvidos as disciplinas de didática, ou até mesmo, entre as 

disciplinas de Didática da Matemática e Matemática. Sobre esse aspecto, Cunha (2011) 
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aborda que o professor precisa compreender o conteúdo e que, só assim, será possível 

intervir na prática docente e essa compreensão deve estar situada na realidade na qual o 

professor influencia. Assim sendo, o professor terá facilidade de integrar as disciplinas se 

conseguir compreender todos os aspectos que o rodeiam. 

A Resolução CNE/CP nº 2 (BRASIL, 2015), em seu artigo 8 sobre a formação de 

professores, aponta algumas competências, como dominar os conteúdos, abordar de forma 

interdisciplinar e adequada as fases do desenvolvimento de conteúdo, além de utilizar 

instrumentos de pesquisa favoráveis à construção dos conhecimentos, com o objetivo de 

possibilitar a discussão sobre a própria prática docente.  

Com relação ao conhecimento Martinelli (1998), aponta: 

 
Não existe prática vazia de conhecimento, ou totalmente desprovida de 
saberes. O saber decorre da própria prática com os sujeitos. [...] Não há 
prática pronta, como também não há prática neutra. (MARTINELLI, 1998, p. 
147). 

 
Ao perguntar para os alunos se eles tinham alguma sugestão que pudesse qualificar 

as disciplinas de Didática da Matemática e Matemática, alguns citaram algumas sugestões. 

Destas destacam-se: 

 
A1: Se o Curso Normal fosse voltado de outro modo, se tudo andasse junto 
a gente teria um estágio bem mais tranquilo. 
A2: O que falta na questão da didática da Matemática não é nem tanto a 
comunicação com a Matemática durante os três anos, na verdade Didática 
da Matemática ela acaba não dando muito suporte. Algumas vezes, para 
ensinar certas coisas, muitas vezes não só em Didática da Matemática no 
caso, mas as didáticas em geral elas jogam monte de coisa e não trabalham 
muita coisa e depois se virem no estágio. 
A4: Eu acho que a interdisciplinaridade entre essas duas disciplinas seria 
importante, porque eu não posso ensinar algo que eu não sei.   
A8: Eu acho que como no terceiro ano a gente tem alguns conteúdos que as 
vezes fecham com a didática, acho que seria legal se a gente visse no 
mesmo momento, porque para nós ficaria muito melhor, porque a gente tem 
que saber mais do que a gente tem que ensinar. Então para nós seria muito 
melhor se elas dessem a mesma coisa juntas com visões diferentes. 

 

Nota-se que os alunos têm algumas dificuldades principalmente na elaboração dos 

planejamentos e que conseguem perceber que as disciplinas poderiam atuar juntas, a fim de 

facilitar a compreensão deles enquanto alunos e futuros professores. Ainda, nesse aspecto, 

alguns alunos de certa forma “culpam” a disciplina de Didática pelas dificuldades 

enfrentadas ao longo do estágio, pois consideram que é função da Didática prepará-los para 

os desafios a serem apresentados ao longo de sua atuação. Quanto a esse assunto, 

Libâneo (2002) define: 

 
A Didática é uma disciplina que estuda o processo de ensino no seu 
conjunto, no qual os objetivos, conteúdos, métodos e formas organizativas 
da aula se relacionam entre si de modo a criar as condições e os modos de 
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garantir aos alunos uma aprendizagem significativa. Ela ajuda o professor 
na direção e orientação das tarefas do ensino e da aprendizagem, 
fornecendo-lhe segurança profissional. Essa segurança ou competência 
profissional é muito importante, mas é insuficiente. Além dos objetivos da 
disciplina, dos conteúdos, dos métodos e das formas de organização do 
ensino, é preciso que o professor tenha clareza das finalidades que tem em 
mente na educação das crianças. (LIBÂNEO, 2002, p. 5). 

 

Coma relação às atividades voltadas para o cotidiano Antunes (2002) destaca: 

 
A diferença que realmente existe em se trabalhar inteligências e 
competências em sala de aula está na forma diferente em que as 
informações são trabalhadas, atribuindo-lhes um significado, impregnando-
as de uma contextualização com a vida e com o espaço no qual o aluno se 
insere. (ANTUNES, 2002, p. 21). 

 

Na penúltima questão, os alunos relataram uma aula de Matemática ministrada por 

eles considerada positiva. Desta questão destacam-se as seguintes respostas: 

 

A3: Quando eu fui ensinar para eles medidas de massa eu pedia pra eles 
quando vocês vão na padaria e vocês vão comprar um queijo, alguma 
coisa, quais as unidades medidas? Aí eles paravam e pensavam e já 
respondiam. Então eu acho que usar o cotidiano deles mais fácil. 
A6: Os números romanos foi muito legal porque eu precisava de algum 
incentivo e eu decidi me vestir de romana e dizer para eles que eu tinha 
vindo de Roma, enfim, foi muito legal, porque eles entraram na brincadeira 
comigo e eles assimilaram muito fácil o conteúdo. 
A7: Com certeza os desafios, eles adoravam, era muito bom, trabalhavam 
em grupo, eles tentavam, sabe? Testando as possibilidades e teve outra 
também que a gente fez o stop, que era de duplinha, nossa, muito, muito 
show. 

 

Neste aspecto, nota-se que as aulas que os estagiários consideraram mais positivas 

foram as que envolveram material concreto, jogos e desafios, ou seja, que saíram do 

método tradicional. Quanto aos jogos, Kishimoto (1994) afirma que eles podem ter duas 

funções, a função lúdica e a função educativa, porém ambas devem ser bem trabalhadas a 

fim de não perder o “equilíbrio” não se tornando apenas lúdico e perdendo a função 

educativa e não sendo apenas educativo perdendo o hedonismo restando apenas o ensino. 

A autora afirma ainda que não importa qual o sentido do jogo, se amplo ou restrito, de uma 

forma ou outra, o jogo sempre educa. Um mesmo objeto pode ser utilizado em dois 

significados: material pedagógico ou brinquedo.  

A última questão perguntava se os alunos gostariam de fazer alguma contribuição 

para esta pesquisa. Das respostas, destacaram-se as falas dos alunos A1, A4 e A8: 

A1: Acho que da mesma forma a Didática da Matemática e a Matemática 
quando [...] tem que andar junto, eles têm que compreender que existe todo 
o grupo do magistério. 
A4: Ah, eu acho que essa interdisciplinaridade durante o curso de formação 
é muito importante e as pessoas têm que tirar esse receio de aprender 
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Matemática, porque não é algo difícil, eu acho que é mais um bloqueio que 
as pessoas têm do que mesmo a complexidade da matéria. 
A8: Eu acho que fazer a prova, que a gente soubesse como aplicar a prova 
de matemática que a gente soubesse formular uma prova, também a 
questão que materiais concretos que a gente pode utilizar com a criança 
que a gente não tem muito isso, materiais concreto principalmente porque 
chega na hora de dar aula eles precisam de alguma coisa que eles possam 
contar  ou que eles possam ver, ou que eles possam tocar e geralmente 
isso a gente não tem na aula, daí no estágio a gente precisa dar e a gente 
não sabe como. 

 

Nota-se na fala do aluno A4, dois aspectos, o primeiro ele fala na interdisciplinaridade 

e o segundo o receio que os alunos têm da Matemática, que de certa forma estão ligados 

diretamente. No caso da interdisciplinaridade, poderia auxiliá-los na sua formação 

matemática para que quando forem atuar nos anos Iniciais do Ensino Fundamental possam 

ensinar aos seus alunos com conhecimento do conteúdo, além de propiciar o apreço pela 

Matemática. Com relação à esse aspecto, José (2008, p. 86) afirma que “a 

interdisciplinaridade didática tem como objetivo básico articular o que prescreve o currículo e 

sua inserção nas situações de aprendizagem”.  

 Sobre esses aspectos, Weisz e Sanchez (2001) afirmam que: 

 
Para aprender a aprender o aprendiz precisa dominar conhecimentos de 
diferentes naturezas [...]. Há todo um saber necessário para poder aprender 
a aprender. Isso só se torna possível para quem já aprendeu sobre muita 
coisa [...]. Mas o fundamental é desenvolver a capacidade de estabelecer 
relações inteligentes entre dados, as informações e os conhecimentos já 
construídos. (WEISZ; SANCHEZ, 2001, p. 36 e 37). 

 

Referente à fala do aluno A8, que aborda a questão de saber estruturar uma prova, 

pelo fato de ao longo de sua formação não ter aprendido a formular uma, o aluno expõe que 

isto acabou dificultado sua aplicação de avaliações durante o estágio. Weisz e Sanchez 

(2001) afirmam que a avaliação deve ocorrer desde o início do processo, mas que a prova é 

uma forma de avaliar a informação que o aluno recebeu anteriormente, pois o ensino não 

define conhecimento prévio sendo constituído por uma bagagem de conhecimentos que o 

aluno tem, e ela serve também para verificar se os alunos estão de fato aprendendo com as 

situações didáticas propostas pelo professor. 

Frente a colocações dos alunos e a experiência da pesquisadora como docente desta 

instituição, existem algumas visões conturbadas em relação ao ensino e à aprendizagem da 

Matemática que merecem ser revistas, tanto dos alunos quanto dos professores atuantes 

nas disciplinas de Matemática e Didática da Matemática. Observa-se, partindo do relato dos 

alunos, uma dificuldade por parte dos professores em trabalhar em conjunto e elaborar 

atividades que possam propiciar uma visão interdisciplinar. Por parte dos alunos, percebe-se 

que no momento do estágio eles buscam por métodos mais “seguros”, naqueles em que 
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formaram-se alunos, como quadro, giz, caderno, reproduzindo, dessa forma, a cultura 

escolar que tanto criticam como estudantes.  

Acredita-se que, tanto os professores quantos os alunos necessitam ser autônomos 

em seus pensamentos e enquanto professores, constantes pesquisadores, pois a atuação 

docente exige uma busca constante de conhecimento e métodos, bem como do 

aprendizado do trabalho em equipe, pois somente através dele se constrói na prática a 

interdisciplinaridade curricular. 

 

6.4 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS DOS PROFESSORES  

 

As entrevistas com os professores de Didática da Matemática do Curso Normal, foram 

realizadas com base nas questões descritas no Apêndice D e tiveram por objetivo verificar 

suas opiniões a respeito de sua formação inicial e continuada, carga horária semanal, como 

é a escolha e divisão desses conteúdos, metodologias usadas nas aulas, a fim também de 

verificar a importância da Matemática e da Didática na formação desses futuros docentes. 

Inicialmente, propuseram-se questões para verificar a formação dos professores a carga 

horária semanal e o tempo de atuação como docente na disciplina de Didática da 

Matemática, conforme exposto na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Formação, tempo de atuação na disciplina de Didática da Matemática e carga horária 
semanal dos professores entrevistados. 

Nome Fictício Formação Tempo de atuação Carga Horária 

P1        Graduação 23 anos 40h 

P2  Pós-Graduação 5 anos 60h8 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Dos dois professores entrevistados, apenas um possui Pós-Graduação. A professora 

(P1), possui graduação plena em Pedagogia. A professora (P2) possui formação no Curso 

Normal, graduação em Pedagogia, duas pós-graduações em Didática da Matemática e 

Educação Ambiental. A professora que ministra a disciplina de Matemática não foi 

entrevistada pelo fato de ser a pesquisadora deste trabalho, a fim de não influenciar de 

forma pessoal a realização da pesquisa. 

                                                
8  A professora P2 atua 40 horas semanais como professora da disciplina de Didática da Matemática e 
dos anos iniciais do Ensino Fundamental, e também foi entrevistada por atuar 20 horas semanais 
como coordenadora do curso (C2) até a metade do ano. A mesma foi entrevistada duas vezes, uma 
na condição de coordenadora e outra na condição de professora da disciplina de Didática da 
Matemática.  
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Observa-se na Tabela 2 que os dois entrevistados atuam há mais de 4 anos no Ensino 

Médio na Modalidade Normal, ou seja, têm conhecimento de como acontece o 

funcionamento e as atividades do Curso Normal.  Todos eles já contribuíram na formação de 

uma turma pelo menos, considerando que o curso tem duração de 4 anos, entre aulas 

presenciais e o estágio. 

Seguindo as perguntas do Apêndice D, os professores foram questionados quanto às 

disciplinas que ministram. A professora P1 ministra a disciplina de Didática da Matemática e 

é responsável pela coordenação do estágio, já a professora P2 ministra aulas na Rede 

Estadual de Ensino das disciplinas de Didática da Matemática e a disciplina de Estrutura e 

Funcionamento, e ainda, na Rede Municipal de Ensino ministra aulas nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. 

Como podemos observar, cada professor ministra mais de uma disciplina e tem uma 

carga horária significativa. A pergunta seguinte refere-se à formação dos professores que 

ministram as disciplinas de Didática da Matemática, se eles acham que ambos precisam ter 

uma formação específica. As considerações de cada professor estão apresentadas a seguir: 

 
P1: Eu penso que poderia estar conjugada um professor de Matemática que 
tivesse a Didática ou só Matemática, eu, por exemplo, não tenho, mas eu 
sempre estudei muito, busquei. Mas eu tive que estudar muito, buscar 
muito, ler muito ir atrás pedir para as professoras, mas eu acho que assim 
se conseguissem conjugar o professor de Matemática tendo a formação da 
didática seria muito bom, porque a Matemática tem muita coisinhas, muitos 
conteudinhos e as vezes os professores não conseguem absorver tudo isso 
e conseguir passar para as alunas. 
P2: Têm que ser um professor que tenha feito o Curso Normal na minha 
opinião, porque tem que conhecer o chão de fábrica, têm que conhecer a 
escola e têm que ter uma formação na área da Matemática, porque dentro 
da Didática da Matemática a gente têm que relembrar coisas lá da 
Matemática coisas básicas[...] uma das coisas que a gente têm que ensinar 
para elas é frações se tu enquanto professor não têm pleno domínio, tu não 
consegue ensinar para elas então tu têm que ter uma formação. 
 

A respeito da questão 2, pode-se perceber que ambos acham que o professor que 

atua na disciplina de Didática da Matemática deveria ter uma formação específica na área 

da Matemática, ou pelo menos, uma formação continuada, porém, nem sempre isso 

acontece, o que as vezes acaba dificultado o desenvolvimento dessas disciplinas.  

Quanto à formação continuada, a Resolução nº 2 (BRASIL, 2015), que trata da 

formação inicial e continuada de professores, aborda: 

 
Art. 3º A formação inicial e a formação continuada destinam-se, 
respectivamente, à preparação e ao desenvolvimento de profissionais para 
funções de magistério na educação básica em suas etapas – Educação 
Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio – e modalidades – Educação de 
Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação Profissional e Técnica de 
nível Médio, Educação escolar Indígena, Educação do campo, Educação 
escolar quilombola e educação a distância – a partir de compreensão ampla 
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e contextualizada de educação e educação escolar, visando assegurar a 
produção e difusão de conhecimentos de determinada área e a participação 
na elaboração e implementação do projeto político-pedagógico da 
instituição, na perspectiva de garantir, com qualidade, os 4 direitos e 
objetivos de aprendizagem e o seu desenvolvimento, a gestão democrática 
e a avaliação institucional. (BRASIL, 2015, art.3). 

  

Já a Resolução CEB/CNE 2/99, nº 2, art. 4 (BRASIL, 1999), afirma que o 

desenvolvimento das propostas pedagógicas dos professores formadores deverá acontecer 

independe da área de atuação, além de propiciar atividades nos campos da escola a fim de 

favorecer a formação desses futuros docentes. E, além disso, a mesma resolução, aborda 

que os professores que ministram as disciplinas de Didática devem ter no mínimo formação 

em Pedagogia ou Ensino Médio na modalidade Normal. No caso das entrevistadas 

podemos observar que isto se efetiva, pois ambas são formadas em Pedagogia. As 

professoras ainda citam a importância do professor que atua na disciplina de Didática da 

Matemática ter uma formação ou um conhecimento mais aprofundado em Matemática a fim 

de facilitar na sua atuação. 

Sobre como é feita a divisão dos conteúdos a serem estudados na disciplina de 

Didática da Matemática durante os três anos de aulas presenciais, os professores 

destacaram que: 

 
P1: É o professor da didática e nós aqui na escola, por exemplo, nós temos 
separado: o primeiro ano começa dentro da Didática da Matemática inicia 
com a parte vamos dizer assim da Educação Infantil e; depois dos outros 
anos, começa com a formação inicial, depois vai aumentando até chegar ao 
quinto ano, no caso, conteúdos de quinto ano. 

P2: Nós colocamos então, a Educação Infantil, a Matemática na Educação 

Infantil no primeiro ano, então todo o primeiro ano é sobre a Matemática do 
zero ao seis anos, e assim o primeiro ano do Curso Normal é bastante 
teórica a Matemática [...] e aí a partir do segundo ano, segundo e terceiro, 
mais prática, com jogos. No segundo ano, a gente têm as quatro operações 
básicas, que a gente vai lá no comecinho do surgimento do número e 
começa na ordem adição, subtração, multiplicação e a divisão, as formas 
geométricas, também se trabalha no segundo ano, e ai no terceiro fica 
estatística, frações e porcentagem, que também elas já têm o 
amadurecimento, já têm a base. O segundo ano para mim é o essencial, e a 
mudança que a gente fez no plano de estudo, para o segundo ano ficar com 
as quatro operações básicas [...]. 
 

A respeito dessas colocações nas divisões dos conteúdos, os alunos entrevistados 

anteriormente já haviam citado essa mesma divisão, ou seja, que o primeiro ano contempla 

a Educação Infantil e o 2º e 3º ano os anos Iniciais do Ensino Fundamental. Quanto aos 

conteúdos, percebe-se pela Resolução CNE/CEB, nº 2, art. 9º (BRASIL, 1999) que estão 

sendo contempladas algumas áreas de atuação como observa-se:  

 
As escolas de formação de professores em nível médio na modalidade 
Normal, poderão, no exercício da sua autonomia e considerando as 
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realidades específicas, propostas pedagógicas que preparem os docentes 
para as seguintes áreas de atuação, conjugadas ou não: 
I- Educação Infantil; 
II- educação nos anos iniciais do Ensino Fundamental; 
III- educação nas comunidades indígenas; 
IV- educação de jovens e adultos; 
V- educação de portadores de necessidades educativas especiais. 
(BRASIL, 1999, art. 9). 

 

Sobre a citação e as falas anteriores percebe-se que na divisão de conteúdos nem 

todas áreas de educação são contempladas. Considero que essa organização deva ser 

repensada, principalmente pelo fato do 1º ano ser todo destinado à Educação Infantil. Ao 

analisar o PPP da escola, observa-se que o mesmo não busca contemplar todas as áreas 

de atuação, o que ocorre também nos planos de estudos das disciplinas destinadas à 

formação de professores.  

Com relação à organização do currículo das disciplinas, Pinheiro (2003) aborda: 

 
A elaboração do currículo define aspectos voltados diretamente para a 
prática pedagógica, marcando o espaço e o papel exercido pelos diferentes 
elementos envolvidos com o processo educativo: o aproveitamento do 
tempo escolar, a articulação entre as diversas áreas do conhecimento, os 
conteúdos e programas, a definição de normas e padrões de 
comportamento, a escolha de técnicas, de procedimentos didáticos e de 
avaliação, assim como as intenções relativas aos aspectos valorativos e 
morais projetados pela escola. (PINHEIRO, 2003, p. 81).  
 

Questionou-se os professores sobre como é a escolha das disciplinas (didáticas), e 

qual a regra que rege essa escolha. Nesta questão, houve um pouco de divergência nas 

respostas, como pode-se verificar nas falas a seguir: 

 
P1: Não tem uma regra, faltou professor o que vier, não tem uma regra na 
verdade [...], qualquer professor escolhe por tempo de estado, quem chegou 
primeiro que escolhe. 
P2: Quem escolhe primeiro é sempre o mais velho, o nomeado, concursado 
mais velho, depois dos concursados e os contratados, e depois dos 
contratados as ampliação de carga horária. 
 

Ao falar sobre os critérios de quem escolhe as disciplinas as quais irão ministrar, as 

falas foram contraditórias, aspecto que pode ser resultado da escola ou da coordenação do 

curso não ter estabelecido de forma clara as determinações que regem essa escolha. Na 

fala da professora P2, ela cita a questão das nomeações em primeiro que é o que a 4ª 

coordenadoria determina. 

Ao serem questionados sobre como é feita a transição da disciplina de um professor 

para outro, se existe algum diálogo entre eles, novamente houve divergência em alguns 

pontos das colocações. 
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P1: É o setor que faz isso, já aconteceu de chegar professor e eu sentar e 
dar umas dicas, dar uma orientada, mas às vezes é só o setor mesmo, nos 
últimos tempos na didática que a gente tem tentando. 
P2: Eu cheguei aqui e assumi em agosto, e aí a professora que estava 
dando a Didática da Matemática, ela me passou o que ela já tinha dado, eu 
olhei os cadernos das meninas, conversei com as meninas, também para 
dar um segmento, é claro que isso é ruim para professora que está 
assumindo, é ruim para as meninas principalmente, porque cada um tem 
um jeito. 

 
Na fala do P1, fica claro que existem falhas na comunicação entre professores e até 

mesmo entre o setor pedagógico, pois, conforme disse o professor, eles têm tentado ter um 

diálogo, o que deveria ser uma das principais atitudes a se tomar em um curso que visa 

formar professores. Muitos professores conhecem realmente o significado da palavra 

disciplina, definida por Santomé (1998) como a forma de organizar e delimitar o conteúdo a 

ser trabalhado, a fim de proporcionar uma imagem particular da realidade, considerando um 

determinado ângulo. E, se não há o diálogo entre esses professores, como haverá essa 

organização? Ainda nessa colocação, cabe reforçar que a Didática é considerada uma 

“disciplina integradora”, mas, para que isso realmente tenha sentido, tem que haver a 

integração entre os professores.  

Quanto ao professor que leciona Didática da Matemática ser o mesmo que leciona 

Matemática, podemos perceber nas respostas que isso não ocorre devido a diversos 

fatores, conforme apontado nas falas a seguir: 

 
P1: Já coincidiu, mas faz tempo. Atualmente não. 
P2: Não, aqui na escola não, primeiro, porque não têm carga horária. O 
professor de Matemática normalmente têm todos os períodos, e até porque 
escolha de turmas é separada, dos professores da Didática dos professores 
da área da Matemática. Não que o professor de área não possa escolher 
uma didática, mas é que normalmente, também não sobra períodos para 
ele. Até eu acho, que seria uma experiência bacana, da Matemática e da 
Didática andarem juntos, acho, que seria uma coisa bem produtiva. 

 

De acordo com as falas nem a escolha de turmas é feita em um mesmo momento e 

um dos fatores apontados é a carga horária excessiva. Vale ressaltar que o professor P1, 

está na escola há 23 anos, e como o P2 também confirmou o fato do professor atuante na 

disciplina de Matemática não ser o mesmo de Didática da Matemática, pode-se concluir que 

isso não ocorre há mais de 5 anos.  

Ao questionar se são realizadas atividades práticas nas disciplinas, as quais possam 

ser aplicadas nos anos iniciais do Ensino Fundamental, os dois professores afirmam que 

acontecem raramente, mas que existem alguns obstáculos que dificultam essas atividades. 

Diante dessas “dificuldades”, os professores expõem que: 

 
P1: Nos últimos anos não, até porque, a Didática, trabalha com conteúdo de 
primeiro ao quinto ano e a Educação Infantil e a Matemática trabalha nível 
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Médio [...] já aconteceu, assim de ter algum conteúdo, mas isso faz 
tempinho, que eu precisava e eu pedia para o professor de Matemática dar 
uma pincelada, mas não tem acontecido faz tempo que não acontece mais. 
P2: Até o ano passado, que as turmas dos anos iniciais eram de manhã 
também junto com o Curso Normal, a gente seguidamente descia e aplicava 
alguma coisa, um joguinho, uma brincadeira, alguma coisa, a partir desse 
ano que os anos iniciais passaram para tarde ficou mais complicado. 
 

Na fala do P1, verifica-se que segundo ele o fato de não haver atividades aplicadas na 

escola é pelo fato de dos professores trabalharem conteúdos distintos. A resposta parece 

contraditória, porém, é possível concluir que o professor quis justificar o fato de não 

conseguir fazer atividades pela falta concomitância dos conteúdos. Quanto a isso, Cunha 

(2011), cita que o professor é responsável por direcionar o estudo da sala de aula. 

Evidencia-se que o professor é o responsável, não só pela lista de conteúdos, mas também 

por direcionar o estudo, tonar a lista como processual e não estática.  

Seguindo nesta linha, os professores foram questionados se existia um diálogo entre 

os professores das disciplinas, a fim de facilitar essa integração e aplicação de futuros 

projetos. As respostas foram as seguintes: 

 
P1: Quando os professores de Matemática vão sentar, a didática dificilmente 
senta junto, porque, o que eu trabalho, vamos dizer assim, os conteúdos 
não tem relação com os conteúdos de matemática. A metodologia não, até 
seria bom trocar ideias ou fazer um projeto, de repente dá para pensar, mas 
a gente não consegue sentar, a gente não tem tempo, não tem horas, os 
horários não batem. 
P2: Sim, aqui no Cristóvão nunca tive problema com os professores da 
Matemática, sempre que é possível fazer uma parceria, fazer um trabalho 
junto, a gente realiza, não só com a Matemática com as outras disciplinas 
também. Eu gosto muito de dizer para elas que Matemática está em tudo. 
 

Há um desacordo nas colocações dos professores, logo, o que chama a atenção é 

que os próprios professores colocam que há espaço para esse diálogo e que a escola 

proporciona isso. Porém, o que se pode perceber que, apesar desses espaços e de os 

professores estarem dispostos, essa ação não acontece. 

Novamente, a falta do diálogo impossibilita uma construção mais efetiva das 

disciplinas e do currículo do curso. Nenhuma Didática deve atuar de forma isolada, segundo 

Veiga (1994): 

 
A Didática não pode ser tratada como uma disciplina isolada no currículo de 
curso de formação de professores, como algo fechado em si mesmo. 
Enquanto disciplina teórico-prática centrada no ensino, a Didática 
transforma-se em um ponto de convergência de princípios [...] a Didática 
deverá ser o elo entre os fundamentos da educação, os conteúdos 
específicos [...] e o exercício da prática pedagógica. (VEIGA, 1994, p. 164). 
 

 Nesse aspecto, a Didática da Matemática e a Matemática deveriam atuar em conjunto 

a fim de propiciar uma melhor compreensão matemática, facilitando ainda na construção e 
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formalização de conceitos. A respeito desse assunto Medeiros (1994) afirma que, é 

necessário uma didática que incentive o aluno à produção do conhecimento matemático. 

Logo, a Matemática não pode ser vista como um processo e sim como um projeto que 

busca compreensão e exige um trabalho de interpretação lançando sempre um novo olhar 

sobre o tempo e a realidade. 

Questionou-se se são realizadas atividades em conjunto, entre as disciplinas de 

Didática e de Matemática e as respostas coincidiram com a pergunta anterior. 

 
P1: Devido a diversos motivos, ultimamente não tem o corrido. 
P2: Então, sempre que possível um diálogo, também com as outras 
disciplinas, a gente tenta, e com os professores de Matemática também 
nunca desde que eu cheguei aqui, nunca tive problema [...], mas assim que 
a gente tenha sentado, não eu não me recordo, assim de ter feito alguma 
coisa diretamente, que a gente tenha sentado, pensado e feito, de forma 
indireta sempre, mas assim de forma direta, não me recordo. 

 

Ao apontar as dificuldades e facilidades dos alunos do Curso Normal, tanto nas aulas 

quanto nas práticas feitas ao longo do curso, as falas de C1 e C2 apontam que as 

dificuldades vêm do Ensino Fundamental e que ao planejarem as atividades para aplicação 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental, os alunos têm dificuldade em sair do método 

tradicional e buscarem alternativas metodológicas diversificas; além, também, de ter 

dificuldade nas formulações dos conceitos. Destacam-se as falas: 

 

P1: Eu acho, que a dificuldade é que elas vêm com uma formação muito 
tradicional, e na hora de encaixar a parte da didática, aí elas encontram 
dificuldade, eu noto isso que por elas já terem assimilado daquela forma, 
mais tradicional de usar, o quadro e folha, e na hora de colocar uma 
vivência, um jogo, uma brincadeira, para ensinar matemática elas têm 
dificuldade, mas elas acabam detidas [...] elas se sentem mais seguras do 
jeito que elas foram ensinadas, porque quando eles falam no jogo, no lúdico 
para construção de conceitos, aí elas têm dificuldades elas não conseguem 
sair daquele tradicional fazer o jogo. 
P2: O problema de alguns alunos, talvez da maioria, é que eles vêm 
estigmatizados, eles vêm com aquilo de que a Matemática é ruim, eu sei 
sou professora da Área 19, muitas vezes o professor lá da Área 1, do 
primeiro até o quinto ano, não gosta de Matemática [...] aí ele já ensina 
Matemática como uma disciplina chata, aquela Matemática que é só o arme 
e efetue. [...]eu acho que o problema do nosso aluno, é que ele vem com 
aquela coisa de que Matemática é ruim, eles já não gostam sem nem 
conhecer, e isso é uma coisa que a gente tem que mudar lá na base, lá na 
Educação Infantil no Ensino Fundamental, de que Matemática é tão boa 
quanto Educação Física, que Matemática é essencial. 
 

Nessas falas, percebe-se uma divergência com relação às falas dos alunos, pois 

poucos apontaram dificuldades matemáticas e sim, no planejamento, enquanto que as 

professoras colocam que além das dificuldades nos planejamentos e na criação de recursos 

                                                
9 Na Rede Municipal de Ensino quem atua na Área 1, é o professor de 1º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental. Na Área 2 é o professor atuante de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. 
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e materiais concretos esses alunos têm dificuldade nos conceitos matemáticos. Porém, 

Danyluk (1991, p. 19), defende que só a mudança de métodos não é o fundamental para 

realização do seu trabalho que é ajudar os alunos a “compreender, interpretar e expressar 

ideias presentes no seu cotidiano”. Algumas metodologias são adotadas como uma 

atividade de mera aplicação e não favorecem aos conceitos matemáticos, tornando as 

ideias inacabadas. 

O professor tem que buscar romper a cultura escolar, auxiliando o aluno na 

compreensão e interpretação dos conteúdos e no uso de recursos que poderão auxiliar na 

formalização de conceitos. Por todos esses motivos reforça-se a importância de uma 

formação matemática consistente. Com relação a esse assunto Medeiros (1994) aborda: 

 
[...] o porquê e o para que ensinar Matemática estão interligados, pois ao 
mesmo que tempo que é importante o próprio desenvolvimento intelectual 
do indivíduo, que como ser humano tem a característica de procurar 
conhecer o que o cerca [...]. (MEDEIROS, 1994, p. 38).  
 

O professor de Didática da Matemática não precisa necessariamente ter uma 

formação matemática, mas deve estar disposto a trabalhar em conjunto com outros 

professores de Didática e com o professor de Matemática a fim de propiciar aos alunos em 

formação a possibilidade de construção de planejamento com conhecimento consistente.  

 

6.5 ANÁLISE DA ENTREVISTAS DOS COORDENADORES DO CURSO 

 
Nesta seção, buscou-se saber como a coordenação se coloca na organização do 

curso e das disciplinas. Foram entrevistados dois coordenadores, pelo fato de ter ocorrido 

uma troca na metade do ano de coordenadores. Ambos são profissionais do quadro efetivo, 

nomeados, conforme a Tabela 3. 

 
Tabela 3 - Formação, tempo de atuação na docência e carga horária semanal dos coordenadores 

entrevistados. 

Nome Fictício Formação Tempo de atuação Carga Horária 

C1 Graduação 20 anos 40h 

C2 Pós Graduação 5 anos 20h 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Na Tabela 3 apresenta-se a carga horária de cada coordenador e a sua formação, 

além do tempo de atuação no curso. Seguindo as questões (Apêndice D), destinadas aos 

coordenadores, a primeira pergunta foi referente ao papel da coordenação na organização 

curricular do curso. Destacam-se, 

 
C1: A coordenação tem o papel fundamental de ser o elo integrador do 
Curso, cabe à coordenação auxiliar o corpo docente nas suas necessidades 
e apoiá-los nas ações que fizerem junto aos alunos. O diálogo é a forma 
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mais eficaz de organizar e construir projetos e práticas que visem a 
evolução do aluno. Tendo por base o PPP, a escola funcionará de forma 
eficiente se os preceitos constantes no documento forem construídos 
coletivamente e observados no decorrer da rotina escolar. A mediação entre 
os professores e a coordenação entre a teoria e ação configuram uma 
coordenação atuante e presente, desde que haja condições para tal. 
C2: Coordenação é essencial na organização do currículo, até o ano 
passado nós tínhamos uma coordenação que era conjunta, Curso Normal e 
Ensino Médio Politécnico, e o ano passado a gente dividiu o que foi um 
ganho para o Curso Normal. O Curso Normal é a menina dos olhos, a 
escola, o Cristóvão é conhecido por causa do Curso Normal, é um ganho 
para o curso, e é essencial, porque é a coordenação que vai dando o norte 
dentro da organização do currículo, é a partir do coordenador, da 
coordenação, dos pares que vai se organizando esse currículo e vai se 
dando um norte para os professores seguirem. Como muitos professores 
entram e saem no decorrer do ano, precisa ter alguém que dê esse norte, 
que é essencial. 

 

Pode-se perceber que ambos os coordenadores citam a importância do papel da 

coordenação e como o auxílio aos docentes é necessário. Os coordenadores também 

abordam a importância de ter uma parte do PPP voltada para o Ensino Médio na 

modalidade Normal pois, como o coordenador C2 colocou, a escola é conhecida pelo fato de 

ofertar essa modalidade de ensino. Nesse pressuposto, Pinheiro (2003) defende: 

 
A proposta de elaboração do projeto político pedagógico traduz, assim, a 
busca de alternativas que tem como foco a revisão de práticas 
estandartizadas usuais na organização do trabalho educativo, permitindo a 
estruturação de uma espaço no qual o professor atue efetivamente como 
um profissional com condições de domínio e direcionamento do processo 
em que está inserido. (PINHEIRO, 2003, p. 79). 

 

Nesse sentido, Cavagnari (2003) aborda também que um projeto não se concretiza ou 

se consolida em ações individuais e solitárias, e sim em uma ação coletiva e solidária de um 

grupo, disposto a chegar nos mesmos objetivos. Dessa forma, o projeto terá êxito e 

permitirá o avanço da escola em direção à autonomia. Nesse sentido, a coordenação 

pedagógica é fundamental na organização e orientação desse grupo em busca de uma 

unidade. 

 A segunda pergunta destinava-se a saber como a coordenação percebe a Matemática 

no Curso Normal, aspectos positivos e desafios. Destacam-se as falas a seguir: 

 
C1: A Matemática é essencial para atender a nossa história e a realidade 
que nos cerca. O problema reside em integrá-la a outros componentes 
curriculares e aos projetos em geral, pelo fato de termos dificuldade de 
concretizar a interdisciplinaridade. 
C2: Eu vejo as meninas fazendo atividade prática, trazendo a Matemática 
para a realidade, e acho que isso que é importante, porque quando eu 
enxergo e quando aquilo tem sentido na minha vida, aí fica fácil, para mim 
na Didática [...] outra coisa, que eu acho que é importantíssima, 
principalmente para Matemática, que as nossas professoras, aqui, são 
professoras muito próximas dos alunos e o afetivo, o cuidado, o carinho, o 
preocupar-se com o aluno é essencial, e eu vejo que não têm mais aquela 
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coisa, que a professora de Matemática vai ser brava, vai ser a chata, não, 
eles se sentem próximos das professores que lecionam Matemática, isso é 
importantíssimo.  

  

Na colocação do coordenador C1, verifica-se que ele compreende a importância da 

interdisciplinaridade, porém relaciona alguns problemas associados à dificuldade de integrá-

la com outras disciplinas e projetos, mas ao mesmo tempo não cita quais são essas 

dificuldades. Neste contexto, Santomé (1998) aponta que a interdisciplinaridade é: 

 
[...] um objetivo nunca completamente alcançado e por isso deve ser 
permanentemente buscado. Não é apenas uma proposta teórica, mas 
sobretudo uma prática. Sua perfectividade é realizada na prática; na medida 
em que são feitas experiências reais de trabalho em equipe, exercitam-se 
suas possibilidades, problemas e limitações. (SANTOMÉ, 1998, p. 66). 
   

Ainda, com relação a essa pergunta, o coordenador C2, expõem um outro 

posicionamento, relatando a importância da relação professor e aluno. O coordenador relata 

que a boa relação dos professores de Matemática com os alunos propicia e facilita o 

desenvolvimento das aulas e atividades propostas, porém não aborda a questão 

interdisciplinar. Em relação à questão relação professor e aluno, Cunha (1998) aborda que: 

 
Um professor que acredita nas potencialidades do aluno, que está 
preocupado com sua aprendizagem e com seu nível de satisfação, exerce 
práticas de sala de aula de acordo com essa posição. E isto é também 
relação professor-aluno. [...] Parece consequência natural que o professor 
que tem uma boa relação com os alunos preocupe-se com métodos de 
aprendizagem e procure formas dialógicas de interação. (CUNHA, 1998, p. 
147). 

 

Na pergunta seguinte buscou-se saber se os coordenadores percebem o diálogo entre 

os professores do curso. Os dois citaram a necessidade do diálogo, como observa-se nas 

falas a seguir: 

 
C1: O diálogo poderia ocorrer de forma mais efetiva se houvesse tempo 
disponível para isso, ou seja, professores que não dependessem de mais 
de uma escola para prover seu sustento. 
C2: Dentro do possível, os professores conversam, procuram trabalhar em 
grupo, claro que às vezes a gente tem mais afinidade com uma pessoa ou 
com outra, e acaba trabalhando mais com uma pessoa do que com outra, 
mas dentro do possível, dentro daquilo que tá no conteúdo, que tá na matriz 
curricular, os professores procuram sentar, procuram conversar, procuram 
fazer trabalhos juntos [...] o trabalhar junto é um desafio na nossa profissão, 
mas que é necessário, [...] a educação não se faz sozinha, a gente vai 
vencendo os desafios, vai indo aos pouquinhos, e no fim, eu acho, que 
temos mais o que comemorar, têm bem mais sucesso do que desavenças e 
problemas.  
 

Essas respostas retomam a importância do diálogo entre os professores, mas também 

abordam a questão da sobrecarga de trabalho e a falta de tempo para elaboração dos 
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planejamentos de modo interdisciplinar. Percebe-se na fala de C2 que ele considera que os 

professores têm dificuldade em trabalhar de modo interdisciplinar e ainda enfrentam alguns 

obstáculos com relação ao trabalho em grupo. Mas ao mesmo tempo, eles compreendem a 

importância desse trabalho e buscam superar os desafios. Com relação a esses aspectos, 

Santomé define o trabalho interdisciplinar da seguinte forma. 

 
A interdisciplinaridade implica em uma vontade e compromisso de elaborar 
um contexto mais geral, no qual cada uma das disciplinas em contato são 
por sua vez modificadas e passam a depender claramente umas das outras. 
Aqui se estabelece uma interação entre duas ou mais disciplinas, o que 
resultará em intercomunicação e enriquecimento recíproco, 
consequentemente, em uma transformação de suas metodologias de 
pesquisa, em uma modificação de conceitos, de terminologias 
fundamentais, etc. (SANTOMÉ, 1998, p. 73). 
 

Ao encerrar as perguntas aos coordenadores, foi disponibilizado um espaço para que 

os mesmos pudessem fazer considerações que julgassem relevantes, a fim de contribuir 

para essa pesquisa. 

 
C1: A educação é um dos pilares para a evolução de qualquer sociedade. A 
partir do momento que entendermos a construção coletiva como essencial e 
a estreita ligação entre todos os segmentos escolares necessária, efetivas 
mudanças ocorrerão. 
C2: Acho que enquanto professora, pesquisas assim são bem importantes 
de ouvir o lado de cá, de ouvir o professor, de ver que não é só mazela, que 
tem coisa boa. Que os nossos alunos têm muito a contribuir, os nossos 
alunos saem daqui com muita coisa boa, com muito a oferecer, que eles 
saem prontos, com a base pronta, que tudo que a gente pode fazer para 
auxiliá-los a gente faz. Temos dificuldades, mas tudo o que está ao nosso 
alcance, muitas vezes o que não está também, que os outros 
julgam impossível, a gente faz para auxiliar eles, para que eles saiam daqui 
pelo menos com uma base, para enfrentar o mundo.  

 

O coordenador C1, citou a importância do trabalho coletivo de forma interdisciplinar, 

para que ocorra de forma efetiva a implementação da interdicisplinaridade. Já o 

coordenador C2, abordou a importância dessa pesquisa pelo fato de ouvir o que professores 

e coordenadores têm a falar sobre o curso, buscando sempre acrescentar e melhorar o seu 

desenvolvimento. Citou, ainda, que o curso forma bons professores e que apesar das 

dificuldades enfrentadas têm muitos méritos, apesar de ter um caminho a ser percorrido. 

Enfim, por meio das entrevistas com os coordenadores, percebe-se que ambos 

compreendem a importância de um ensino interdisciplinar, além de reconhecer também que 

os momentos de diálogo nem sempre acontecem, o que dificulta uma atuação 

interdisciplinar e, ainda, abordam a importância da Matemática na formação desses 

normalistas. Mas ainda há muito que ser feito para uma efetiva ação interdisciplinar. 

Ainda, com relação ao curso e à coordenação, cabe ressaltar que além da ausência 

de diálogo e da falta de tempo, existem outros fatores externos que influenciam na 
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organização do curso, como as condições de trabalho dos professores da Rede Estadual de 

Ensino, que historicamente enfrentam dificuldades e não há como negar que esses fatores 

externos interferem na ação do cotidiano. Outro aspecto que também influencia são as 

condições estruturais das escolas, que muitas vezes não dispõem de ambientes que 

favoreçam a aprendizagem e o desenvolvimento de atividades dinâmicas. Atualmente, 

muitas escolas estão sucateadas e em situações precárias, sendo essa situação descrita a 

condição atual do contexto escolar analisado. Todos esses fatores influenciam na 

aprendizagem do aluno e no trabalho do professor. 

Por outro lado, como diz Freire (1996, p. 70), ser professor é uma profissão que exige 

“atestar sua capacidade de luta”, pois o professor, por meio do diálogo, respeito às 

diferenças, buscando estabelecer relações com a realidade escolar e o meio social, o 

professor pode demonstrar que as mudanças sociais são possíveis, fazendo de sua atuação 

uma tarefa político-pedagógica.  

Portanto, por meio do diálogo entre professores, condenadores, equipe diretiva e 

comunidade escolar, a escola poderá criar mecanismos, a partir do PPP, que possibilitem 

um ensino efetivo do curso e da interdisciplinaridade entre as disciplinas. 

O coordenador pedagógico, juntamente com a equipe diretiva da escola, deve buscar 

mediar a elaboração do PPP e a sua viabilização na prática, bem como, o currículo das 

disciplinas ofertadas no curso a situações concretas, selecionando experiências que 

poderão contribuir para alcançar os objetivos educacionais propostos. Para isso, o 

coordenador deve conhecer a realidade escolar, e principalmente conhecer os professores 

atuantes no curso. Porém, outro aspecto importante que cabe ressaltar é que precisa-se 

fortalecer cada vez mais a identidade profissional do coordenador pedagógico, criando 

ações efetivas juntamente com o corpo docente, uma vez que comumente se observa o 

papel secundário que esse profissional ocupa nos cotidianos, dedicando-se, na maior parte 

do tempo, a atividades burocráticas em detrimento das pedagógicas.   
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7  PROPOSTA DE PLANO DE AULA  

 

Após as entrevistas dos alunos, professores e coordenadores e a análise do PPP da 

instituição e dos componentes curriculares, constatou-se que pode-se fazer a relação de 

alguns conteúdos ensinados na disciplina de Matemática e na disciplina de Didática da 

Matemática. Um dos conteúdos os quais os alunos conseguiram estabelecer essa relação 

foi a Geometria. 

Como essa pesquisa busca facilitar esse ensino interdisciplinar, será proposto neste 

capítulo uma descrição de como foram pensados os planos de aula (Apêndice E e F), das 

disciplinas de Matemática e Didática da Matemática. Para o conteúdo de Análise 

Combinatória busca-se um planejamento englobando um dos conteúdos trabalhados em 

ambas as disciplinas com os normalistas, a fim de propiciar uma transposição didática do 

estudante do Ensino Médio na modalidade Normal, na elaboração de seus planos na sua 

posterior aplicação nos anos iniciais do Ensino Fundamental10. 

O conteúdo a ser abordado com os alunos do Ensino Médio modalidade Normal é o 

conteúdo de Análise Combinatória, que trabalha com o Princípio Fundamental da 

Contagem, entre outros, que podem ser aplicados do nos anos iniciais, com uma adequação 

aos conteúdos desenvolvidos. No caso do plano de aula da disciplina de Didática da 

Matemática, optou-se para uma atividade que abordasse o conteúdo já aprendido em 

Matemática pelos normalistas com um enfoque nas futuras aplicações nos anos iniciais, no 

conteúdo de combinação, resolução de problemas envolvendo Análise Combinatória e 

possibilitar ao aluno trabalhar com material concreto. 

 Os objetivos com esse planejamento são possibilitar aos alunos trabalhar com a 

transposição de atividades, relacioná-las com outras disciplinas, utilizar conceitos 

matemáticos para analisar situações. 

Como metodologia será adotada uma metodologia expositiva dialogada. Inicialmente 

serão levantados questionamentos sobre atividades cotidianas. Será dado, então, 

prosseguimento a aula por meio da resolução de algumas situações apresentadas.  Na 

segunda parte serão feitos exercícios de fixação, utilizando material concreto, a fim de 

facilitar a compreensão dos normalistas na resolução dos problemas, e posteriormente 

auxiliá-los na prática docente. Dessa forma, na disciplina de Didática da Matemática os 

normalistas farão também a construção do seu próprio material, para que futuramente, 

durante sua atuação, eles possuam seus próprios recursos. Os alunos ainda terão uma aula 

para aplicar com a professora de Didática da Matemática nos anos iniciais. 

                                                
10 Entretanto, a proposta não pôde ser aplicada devido à greve dos professores da Rede Estadual de 
Ensino, ficando a disposição dos leitores e dos professores atuantes nas disciplinas para posterior 
aplicação. 
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A atividade proposta seria trabalhar com os alunos no Ensino Médio Modalidade 

Normal, através da Análise Combinatória de forma interdisciplinar não só para os 

normalistas mas também durante seu estágio, considerando que nas entrevistas muitos 

apontaram as dificuldades em planejar aulas interdisciplinares. Os professores trabalhariam 

em conjunto na construção e formalização dos conceitos matemáticos dos normalistas e dos 

alunos dos anos iniciais. A ideia principal, a ser explorada inicialmente, é que esses alunos 

consigam fazer a relação entre as disciplinas e percebam que a atuação em conjunto pode 

facilitar o planejamento/adaptação de conteúdos que não seja a Geometria, como foi o caso 

observado nas entrevistas. 

Em um segundo momento, com o auxílio dos professores, buscar e identificar as 

dificuldades e facilidades desses alunos ao longo da elaboração dessa atividade. Ajudar 

esse aluno a desenvolver a sua autonomia enquanto futuro professor, conseguindo lidar 

com suas expectativas. E ainda, posteriormente propiciar essa aplicação no anos iniciais do 

Ensino Fundamental. 
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8  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa buscou analisar o ensino de Matemática bem como a sua prática 

durante a formação e a atuação nos estágios, as dificuldades e facilidades encontradas ao 

longo desse processo, a fim de contribuir de alguma forma para a formação desses alunos e 

para atuação da futura docente, que neste trabalho atuou como pesquisadora. A partir do 

conhecimento das leis e normas que definem o Curso Normal em âmbito nacional, assim 

como, por meio de estudos que explanam o ensino de Matemática e a importância da 

disciplina de Didática da Matemática durante a formação desses alunos - futuros 

professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental - buscou-se compreender o papel da 

Didática enquanto disciplina integradora, além da ferramenta da interdisciplinaridade.  

Compreendeu-se que o conhecimento da didática e da interdisciplinaridade são relevantes 

não só na formação desses futuros docentes, mas também na formulação do Projeto 

Político Pedagógico da escola, do planejamento das disciplinas e organização curricular. 

Sobre esse assunto, Lenoir (2015) aborda: 

 
[...] a interdisciplinaridade didática, que se caracteriza por suas dimensões 
conceituais e antecipativas, e trata da planificação, da organização e da 
avaliação da intervenção educativa. Assegurando uma função mediadora 
entre os planos curriculares e pedagógicos, a interdisciplinaridade didática 
leva em conta a estruturação curricular para estabelecer preliminarmente 
seu caráter interdisciplinar, tendo por objetivo a articulação dos 
conhecimentos a serem ensinados e sua inserção nas situações de 

aprendizagem. [...] No plano didático, concebemos os modelos didáticos 

como instrumentos conceituais que possuem uma dimensão conjuntural de 
maneira limitativa, e que servem para guiar a concepção de práticas 
educativas interdisciplinares, conforme a visão integradora. (LENOIR, 2015 
p. 58). 
 

Com base nos dados levantados por meio da análise do PPP, dos planos de ensino 

das disciplinas de Didática da Matemática e Matemática e de entrevistas com alunos, 

professores e coordenadores do curso, verificou-se que existem muitas lacunas ao longo da 

formação matemática desses alunos. Uma dessas lacunas deve-se ao fato do Curso Normal 

ser um curso que forma professores para atuar nos anos iniciais e Educação Infantil e não 

tem um Projeto Político Pedagógico específico, voltado para ele, uma vez que seus 

objetivos são diversificados do restante das outras etapas de ensino ofertadas pela escola.  

Constatou-se, também, que os alunos demonstram não conhecer o real significado da 

palavra interdisciplinar, talvez por não terem vivenciado essa interdisciplinaridade ao longo 

de sua formação, entendendo-a como “globalização” dos conteúdos, desconsiderando a 

busca pelas relações significativas nas conexões conceituais e procedimentos nos 

momentos de planejamentos integrados a serem feitos com os professores das diversas 
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áreas do conhecimento que compõem o currículo. Em relação ao significado de 

interdisciplinaridade, Fazenda (2008) define: 

 
[...] interdisciplinaridade é definida como interação existente entre duas ou 
mais disciplinas, verificamos que tal definição pode nos encaminhar da 
simples comunicação das ideias até a integração mútua dos conceitos-
chave da epistemologia, da terminologia, do procedimento, dos dados e da 
organização da pesquisa e do ensino, relacionando-os. (FAZENDA, 2008, p. 
18). 

 

Esses alunos ainda apresentaram dificuldades na elaboração de seus planejamentos, 

principalmente no momento em que tinham que fazer a integração das disciplinas, e ao 

mesmo tempo, citaram que conseguiram concluir com êxito todas as atividades que 

envolviam materiais concretos e atividades metodológicas diversificadas.  

Outro ponto analisado foi a questão sobre o papel das disciplinas de Didática da 

Matemática e Matemática durante a formação desses alunos. Percebe-se que os alunos 

acham que o curso deve prepará-los para todos os desafios a serem enfrentados em sala 

de aula, pois muito alunos demonstraram interesse em ter um material pronto, como se 

fosse um manual onde eles pudessem buscar todas as suas atividades. Entende-se que o 

curso deve oferecer uma formação Matemática consistente, que permita a esses alunos 

serem autônomos e capazes de desenvolver, junto com suas turmas, novos materiais e 

formas de resolução de situações problema e operações matemáticas, bem como, auxiliá-

los na formalização de conceitos. 

O curso deve auxiliar o aluno na sua futura atuação, formando um professor capaz de 

desenvolver e conhecer os assuntos a serem trabalhados durante a sua docência e que 

compreenda que o exercício da docência está aliado a busca permanente por conhecimento 

e novos saberes. 

Constatou-se, ainda, que os professores entrevistados atuavam a mais de cinco anos 

no curso, e nesse tempo, não realizaram ou planejaram atividades interdisciplinares, apesar 

da escolar disponibilizar um espaço formal das reuniões pedagógicas semanais para este 

momento. Outros fatores institucionais influenciam na falta desse diálogo, como a carga 

horária excessiva e a rotatividade de professores. Notou-se ainda que algumas informações 

fornecidas pelos professores são desencontradas, como se atuassem em escolas 

diferentes, por exemplo, no momento em que alguns professores afirmam que o diálogo é 

valorizado nos momentos de planejamento, distribuição da carga horária do curso, enquanto 

outros professores negaram essa informação. 

Em relação à coordenação do curso, o que chamou a atenção foi que os 

coordenadores percebem a importância de atividades interdisciplinares entre as didáticas e 

as áreas de conhecimento, porém não tem sido possível promover atividades que propiciem 
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essa ação, o que sugere a necessidade do fortalecimento da identidade profissional do 

coordenador pedagógico que culturalmente se envolve com funções burocráticas e pouco 

com questões pertinentes ao pedagógico. Notou-se também que essa não é só uma 

dificuldade dos normalistas trabalharem em equipe, conforme os princípios da 

interdisciplinaridade, mas também dos professores. 

Verificou-se ainda que de forma espontânea, mesmo sem essa intencionalidade ter 

sido expressa durante as aulas pelos professores, os alunos conseguiram estabelecer 

relações entre alguns conteúdos trabalhados nas disciplinas de Matemática e Didática da 

Matemática, como o caso da Geometria. Porém, ao analisar o plano de ensino das 

disciplinas, observou-se que mais conteúdos poderiam ser trabalhados em concomitância, 

como é o caso da análise combinatória e o princípio da contagem. A partir dessa percepção, 

elaboraram-se dois planos de aula a fim de promover referências aos docentes, inspirando a 

concretização de ações interdisciplinares nos cotidianos. Os planos não puderam ser 

aplicados devido à greve da Rede Estadual de Ensino. Entende-se as limitações de um 

planejamento desta natureza, uma vez que o mesmo se coloca como uma ferramenta que 

busca um contexto “ideal”, todavia, esse planejamento no momento de sua execução é 

influenciado pelas possibilidades concretas do cotidiano e, principalmente, pela atitude 

interdisciplinar dos professores, pois não basta um plano bem elaborado, passa ser 

essencial o trabalho compartilhado, o diálogo como ferramenta pedagógica na execução de 

cada etapa do plano. 

A título de conclusão, acredita-se que para contribuir para um melhor desenvolvimento 

do Ensino Médio na modalidade Normal, o curso primeiramente deva ter um PPP voltado 

para ele, a fim de identificar aspectos pontuais de um curso formador de professores, 

valorizando a articulação entre a teoria e a prática. Uma das alternativas seria aliar 

momentos de práticas nas próprias turmas dos anos iniciais da escola reconhecendo-as 

como “classes de aplicação” para o Curso Normal. Essa previsão existe inclusive na 

Resolução CEB/CNE 2/99 e não está em implementação na escola no momento que essa 

pesquisa foi realizada. 

 Os Planos de Ensino devem estar atualizados, pois visam a realidade das turmas 

atendidas, bem como um ensino interdisciplinar, pois, entende-se que um plano de ensino 

organizado e atualizado os professores atuantes nas disciplinas poderão utilizá-los como 

ponto de partida para elaboração de um ensino interdisciplinar. 

Almeja-se que este trabalho possa contribuir de alguma forma tanto para professores 

atuantes no Curso Normal, quanto para os normalistas, uma vez que os resultados desta 

pesquisa retornarão à escola, devido a um pedido da coordenação do curso que acredita 

que poderá ajudar de forma significativa a preencher as lacunas existentes para a 

implementação de um ensino interdisciplinar, construindo-se em um instrumento motivador à 
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pesquisa e busca de qualificação profissional dos futuros docente através da formação 

continuada e do trabalho em equipe nas escolas em que vierem a atuar. 
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APÊNDICE  B 

 

    TERMO DE CONSENTIMENTO 

Eu, ___________________________________________, R.G. _____________ 

declaro, por meio deste termo, que concordei em participar da pesquisa do Trabalho de 

Conclusão de Curso desenvolvido pela pesquisadora Stéfanie Sander do Carmo Boni, sob a 

orientação da professora Dra. Kelen Berra de Mello, e coorientação da professora Dra. 

Clarissa Haas, a quais poderei contatar pelos e-mails kelen.mello@caxias.ifrs.edu.br e 

clarissa.hass@caxias.ifrs.edu.br, respectivamente.  

Afirmo que aceitei participar da pesquisa por minha própria vontade, sem receber 

qualquer incentivo financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de colaborar 

para o sucesso da pesquisa.  

Fui informado(a) dos objetivos estritamente acadêmicos do estudo, que, em linha 

gerais, é de analisar como os professores das disciplinas de Matemática e Didática da 

Matemática atuantes no Curso Normal da Rede Estadual de Ensino de Caxias do Sul atuam 

juntos e percebem sua importância na formação desses alunos, futuros professores.  

Fui também informado(a) de que os usos das informações por mim oferecidas serão 

somente em situações acadêmicas (artigos científicos, palestras, seminários, etc.), sendo 

minha identidade preservada e meus dados pessoais identificados genericamente.  

Minha colaboração se fará por meio de entrevista semiestruturada/questionário 

escrito e gravado em áudio. O acesso e/ou análise dos dados coletados se farão apenas 

pelo pesquisador e/ou seu orientador. Não será atribuído nota ou conceito às respostas 

dadas. A minha participação iniciará apenas a partir da entrega desse documento por mim 

assinado.  

           Estou ciente que, caso eu tenha dúvidas, ou me sinta prejudicado(a), poderei 

contatar a pesquisadora Stéfanie Sander do Carmo Boni no IFRS – Campus Caxias do Sul, 

telefone: (54) 3204-2100 ou pelo e-mail: stefanie.carmo@caxias.ifrs.edu.br. 

 Atesto o recebimento de uma cópia assinada deste Termo de Consentimento.  

 

 Caxias do Sul, ____ de ___________de 2017.  

 

____________________________                                  _____________________________ 

      Assinatura do participante                                                 Assinatura da pesquisadora 

                                                                             Stéfanie Sander C. Boni 

 

______________________________                               ____________________________    

          Assinatura da Orientadora                                            Assinatura da Coorientadora 

     Profa. Dra. Kelen Berra de Mello                                          Profa. Dra. Clarissa Haas 
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APÊNDICE C 

 QUESTIONÁRIO PARA OS ALUNOS  

 

Questionário para os alunos do Ensino Médio na 

modalidade Normal. 

 

1)  Seu estágio é nos anos iniciais do Ensino Fundamental ou na Educação Infantil? 

2) O que motivou a escolha do ano escolar do estágio? 

3) Você teve alguma dificuldade ao iniciar o estágio? 

4) Em relação a Matemática, você teve alguma dificuldade na hora de ensiná-la ou na 

hora do planejamento de suas aulas? Quais? 

5) Durante suas aulas presenciais, você viu alguma relação entre a disciplina de 

Matemática e de Didática da Matemática? 

6) Durante a sua formação, foram desenvolvidas atividades onde a disciplina de 

Didática da Matemática e a Matemática atuaram de modo interdisciplinar? 

7) Foi realizado algum projeto ou atividade durante as aulas de Didática da Matemática 

e Matemática que colaborou com a elaboração dos planos de aula e na execução 

de suas aulas de Matemática? Quais? 

8) Fale um pouco de como é ensinar Matemática para você? 

9)  Você tem alguma sugestão que possa qualificar as disciplinas citadas 

anteriormente? 

10) Comente uma aula de Matemática que você ministrou e considerou positiva. Por 

quê? 

11)  Você quer fazer alguma consideração, que possa colaborar com esta pesquisa? 
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APÊNDICE D 

QUESTIONÁRIO PARA PROFESSORES E COORDENAÇÃO 

 

Questionário para os Professores 

1) Qual a sua carga horária semanal? Quais disciplinas você ministra? 

2) Qual a sua formação inicial? Você possui cursos de pós-graduação?  

3) Para você, os professores que lecionam a disciplina de Didática da Matemática no 

Curso Normal têm que ter uma formação específica?  

4) Como é feita a divisão dos conteúdos ensinados aos alunos que compõem as 

ementas das disciplinas previstas na matriz curricular do Curso Normal? 

5) Na escolha das disciplinas (didáticas), qual a norma que rege essa escolha? 

6) Quando é passada a disciplina de um professor para o outro, como é dado o 

processo de comunicação dos professores? 

7) O professor que leciona Didática da Matemática é o mesmo que ministra a disciplina 

de Matemática? 

8) São realizadas atividades práticas na disciplina de Didática da Matemática? Se sim, 

quais? Estas atividades são aplicadas em alguma turma de anos iniciais? Em quais 

anos? 

9) Há uma relação, ou um diálogo, entre os professores das disciplinas de Didática da 

Matemática e Matemática? 

10)  Ocorrem atividades que envolvam os alunos e as disciplinas de Didática da 

Matemática e Matemática? 

11)  O que você percebe como dificuldades e facilidades dos alunos em ambas as 

disciplinas?  

Questões coordenação 

     1)  Qual o papel da coordenação na organização curricular? 

     2)  Como você percebe a Matemática no Curso Normal, aspectos positivos e desafios. 

     3)  Você percebe o diálogo entre os professores do curso? 

     4)  Você deseja fazer alguma consideração, que possa colaborar com esta pesquisa? 
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APÊNDICE E 

 

PLANO DE AULA 3º ANO DO ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE NORMAL: ANÁLISE 

COMBINATÓRIA 

 

1. Identificação: 

Disciplina: Matemática. 

Público alvo: Ensino Médio na Modalidade Normal. 

Ano: 3° ano. 

Tempo previsto para o desenvolvimento da aula: 03 períodos (50min/a). 

 

2. Conceito: 

 Análise Combinatória. 

 

3. Conteúdo: 

 Princípio Fundamental da Contagem. 

 

4. Objetivos Específicos: 

 Compreender o conceito do Princípio Fundamental da Contagem;  

 Habilitar o aluno a efetuar cálculos envolvendo fundamentos da contagem; 

 Oportunizar conhecimentos necessários para resolver situações problemas no dia a 

dia; 

 Utilizar conceitos da Matemática para analisar vantagens e desvantagens da aplicação 

do Princípio Fundamental da Contagem. 

 

5. Metodologia: 

Será adotada uma metodologia expositiva dialogada. A aula iniciará com um 

problema, que será utilizado como atividade mobilizadora.  

Dar-se, então, prosseguimento a aula explicando exemplos do cotidiano utilizando o 

princípio fundamental da contagem e como se obtém os resultados. Na segunda parte, será 

feita uma relação entre os conceitos abordados na aula e possíveis aplicações, utilizando 

material concreto disponibilizado pelo Laboratório de Matemática do IFRS - Campus Caxias, 

para que dessa forma o aluno possa expor as diferentes formas de representação. 

 

6. Recursos Utilizados: 
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  Quadro; 

  Giz; 

  Material concreto (Peças de EVA e Bonecos de Pano). 

  

7. Atividade Mobilizadora do Estudo: 

 

Iniciaremos com a seguinte discussão: 

“Você já sonhou em se tornar milionário apostando na Mega Sena?” Para poder 

apostar o jogar precisa escolher no mínimo 6 números, e no máximo 15 números, de 60 

disponíveis. Para ganhar o jogador deve acertar 6 números sorteados (Sena), porém se fizer 

5 (quina) e 4 (quadra) acertos também é premiado com prêmios menores. 

Porém, para ganhar é preciso muita sorte, veja abaixo as chances de ganhar na Mega 

Sena, Quina e Lotofácil.  

Chances de ganhar o prêmio máximo com a aposta mínima. 

Mega Sena: Uma em 50.063.860 

Quina: Uma em 24.040.016 

Lotofácil: Uma em 3.268.760 

Questionamentos: 

a) Você conhece alguém que tenha ganho em alguma dessas modalidades? 

b) Em qual dos sorteios apresentados anteriormente uma pessoa tem mais chance de 

ganhar, fazendo uma aposta mínima? 

c) Se realizarmos uma aposta com 15 números na Mega Sena, as chances de ganhar 

o prêmio máximo são maiores ou menores? 

Por meio desses questionamentos, e das respostas dos alunos inicia-se o assunto de 

princípio fundamental da contagem. 

 

8. Desenvolvimento da Aula 

O princípio fundamental da contagem nos ajuda a resolver algumas situações 

escrevendo as possibilidades e após contando mesmas. Vejamos algumas atividades: 

Atividade 1:  

Vou fazer um lanche da tarde, tenho disponível em minha geladeira algumas opções 

para a montagem de um sanduíche. Duas opções de pão (integral ou centeio), e quatro 

opções de recheio (frango, presunto, queijo ou salame). De quantas maneiras distintas 

posso montar meu sanduíche? Vamos representar as possibilidades por meio de uma 

tabela: 
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                     Opção de pão 

 

Opção de recheio 

 

Centeio (C) 

 

Integral (I) 

Frango (F) (C, F) (I, F) 

Presunto (P) (C, P) (I, P) 

Queijo (Q) (C, Q) (I, Q) 

Salame (S) (C, S) (I, S) 

 

Pode-se observar que a escolha do sanduíche pode ser feita em duas etapas: a 

escolha do tipo de pão, 2 possibilidades, a escolha do recheio, 4 possibilidades (essa 

resolução poderia ser feita em forma de uma árvore de possibilidades também).  

Então, o número de possibilidades para a montagem do meu sanduiche é igual a 8, 

pois 2.4 = 8. 

Se um acontecimento A pode ocorrer de n maneiras distintas e, para cada uma dessas 

maneiras, um acontecimento B pode ocorrer m maneiras distinta, então a quantidade de 

possibilidades de ocorrência dos acontecimentos A e B é dada pelo produto n.m. Esse é o 

princípio fundamental da contagem. 

Atividade 211:  

Será solicitado que os alunos sentem em grupos de 4. Para cada grupo será fornecido 

o material em EVA disponibilizado pela professora (Figura 1). Em seguida, serão entregues 

as questões a serem respondidas pelos grupos. 

 

Figura 1 - Material concreto para auxiliar na resolução das atividades, disponibilizado pelo IFRS. 

 

Fonte: BONATTO, (2015, p. 28). 

 

                                                
11 Essa atividade foi adaptada, da atividade proposta no Trabalho de Conclusão de Curso de 
Licenciatura em Matemática de Carla Fabiane Bonatto (2015). As imagens apresentadas abaixo 
também constam no trabalho, porém o material está disponível para consulta no Laboratório de 
Matemática do IFRS – Campus Caxias do Sul. 
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a) Escreva todas as possibilidades, que podemos vestir esse boneco. 

b) De quantas formas distintas podemos vestir esse boneco de forma que ele use uma 

bermuda, uma camiseta e um par de sapatos? 

c) De quantas formas podemos vesti-lo se ele usar uma bermuda e uma camiseta? 

d) Se ele estiver utilizando a bermuda preta, de quantas formas podemos combinar as 

camisetas e os pares de sapatos? 

e) Se o boneco tivesse a opção de 5 bermudas, 15 camisetas e 4 pares de sapatos, quais o 

seria o número de combinações possíveis? 

 

Atividade 312: 

Nesta atividade utilizam-se problemas de permutação circular, para trabalhar 

contagem. Pois o objetivo são trabalhar o Princípio Fundamental da Contagem, em diversas 

situações. 

a) Um grupo de 6 amigos saiu para jantar: uma menina e 4 meninos, ao chegar no 

restaurante os amigos sentaram-se em uma mesa redonda. De quantas formas diferentes 

esses amigos podem sentar em torno da mesa? 

b) Uma turma é composta por 8 pessoas: Um professor, uma professora e 6 alunos. 

Em uma sala, essa turma vau ocupar um mesa redonda. De quantas maneiras diferentes 

esses alunos podem sentar-se em torno dessa mesa? 

c) Considerando a pergunta anterior, se a turma for composta por 16 pessoas, sendo 

uma professora, um professor, quatro ajudantes e dez alunos. De quantas maneiras 

diferentes eles podem sentar-se em torno dessa mesa?  

 

Figura 2 –  

                                                
12 Essa atividade foi adaptada, da atividade proposta no Trabalho de Conclusão de Curso de 
Licenciatura em Matemática de Carla Fabiane Bonatto (2015). Nas imagens apresentadas, também 
constam no trabalho, porém o material está disponível para consulta no Laboratório de Matemática do 
IFRS – Campus Caxias do Sul. 
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Figura 2 - Material concreto para auxiliar na resolução das atividades, disponibilizado pelo IFRS. 

 

Fonte: BONATTO, (2015, p. 32). 

 

Lista de Exercícios 

 

1) Antes do início de uma partida de futebol, uma funções da arbitragem é verificar se as 

equipes utilizarão uniformes cujas cores os distingam claramente, de maneira que os 

jogadores e o árbitro, por exemplo, não se confundam. 

Para certa partida de futebol, uma das equipes dispunha de quatro modelos de camisa, dois 

de calção e três de meião. De quantas maneiras distintas essa equipe pode compor seu 

uniforme? 

2) No shopping Iguatemi há sete portões de entrada/saída. De quantas maneiras distintas 

uma pessoa pode entrar e sair desse shopping? E entrar e sair por um portão não utilizado 

na entrada? 

3) Uma companhia de transporte rodoviário intermunicipal estuda as 15 possíveis rotas para 

a realização de viagens do município A ao município C, com passagem obrigatória pelo 

município B. Sabendo que de A a B existem três possíveis trajetos, quantos trajetos existem 

entre B e C? 

4) Na 1ª fase de um campeonato de xadrez organizado em uma escola, cada participante 

joga uma única vez contra cada um dos outros. Sabendo que foram realizados 66 partidas 

nessa fase, quantas pessoas participaram do campeonato? 

5) Quantos números de três algarismos distintos podemos formar com os algarismos 1, 3, 5, 

7 e 9? 

6) Renato levou em uma viagem três calças, dois pares de sapatos e 4 camisas, todos 

diferentes entre si. De quantas maneiras distintas ele pode se vestir, utilizando uma calça, 

um par de sapatos e uma camisa? 
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7) A seguir estão apresentadas as opções que uma pessoa tem ao realizar a compra de 

certo pacote turístico em uma agência de viagens. 

Transporte Hospedagem Tempo de permanência 

Rodoviário Albergue 4 dias 

Aéreo: 1ªclasse Pousada 7 dias 

Aéreo: 2ª classe Hotel 3 estrelas 10 dias 

 
Hotel 5 estrelas 

  

a) De quantas maneiras distintas a pessoa pode compor o pacote turístico? 

b) Se a pessoa optar por transporte aéreo e hospedagem em hotel, de quantas maneiras 

distintas ela pode compor o pacote turístico? 

 

9. Avaliação 

 

A avaliação será feita através da participação e envolvimento dos alunos nas 

atividades propostas nesta aula e na continuação da aula de Didática da Matemática. 

 

10. Referências 

 

BAlESTRI, Rodrigo. Matemática: iteração e tecnologia. 2. ed. São Paulo: Leya, 2016. 

 

BONATTO, Carla. O uso de materiais concretos em problemas de contagem: um 

estudo de caso à luz da teoria dos campos conceituais. Trabalho de Conclusão de 

Curso (Licenciatura em Matemática). Instituto Federal de Educação Ciencia e Tecnologia, 

Campus Caxias do Sul. Caxias do Sul, RS, 2015. 64p. 

 

SOUZA, Joamir Roberto de; GARCIA, Jacqueline da Silva Ribeiro. # Contato Matemática. 

2. ed. São Paulo: FTD, 2016. 
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APÊNDICE F 

 

PLANO DE AULA 3º ANO DO ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE NORMAL: ANÁLISE 

COMBINATÓRIA 

1. Identificação: 

Disciplina:  Didática da Matemática. 

Público alvo: Ensino Médio na Modalidade Normal. 

Ano: 3° ano. 

Tempo previsto para o desenvolvimento da aula: 02 períodos (50min/a). 

 

2. Conceito: 

 Análise Combinatória. 

 

3. Conteúdo: 

 Problemas do Princípio Fundamental da Contagem. 

 

4. Objetivos Específicos: 

 Habilitar o aluno a efetuar cálculos envolvendo combinações e Princípio 

Fundamental da Contagem; 

 Utilizar conceitos da Matemática para analisar vantagens e desvantagens da 

aplicação da multiplicação de forma interdisciplinar. 

 

5. Metodologia: 

Será adotada uma metodologia expositiva dialogada.  

Dar-se-á, então, prosseguimento a aula com uma proposta na qual os alunos tenham 

que elaborar um plano que envolva as possíveis combinações de determinadas e como se 

obtém os resultados. Serão dados alguns exemplos. Na segunda parte será feita uma 

relação entre a resolução e elaboração de atividade envolvendo problemas de contagem e a 

Análise Combinatória, para que dessa forma, os alunos possam expor as diferentes formas 

de representação. 

 

6. Recursos Utilizados: 

 Quadro; 

 Giz; 
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7. Desenvolvimento da Aula 

 

A aula será baseada nas atividades e conteúdos trabalhados no Plano da disciplina de 

Matemática. Porém o conteúdo a ser abordado na elaboração dessa aula é voltado para os 

anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Primeiramente será proposto aos normalistas aplicar a Atividade 2 proposta no plano 

de Matemática nas turmas de 4º ano do Ensino Fundamental, da escola, com algumas 

adaptações na primeira pergunta. Essas adaptações visam construir o conceito de 

contagem com os alunos do 4º ano do Ensino Fundamental. No decorrer da adaptação foi 

aumentando o nível de dificuldade das questões, dessa forma tentado aproximar ao nível de 

dificuldade alcançado na aula de Matemática. A fim de desenvolver cada vez mais as 

habilidades matemáticas desses alunos, sempre observando a evolução da turma. Durante 

a aplicação os normalistas deverão observar e anotar as principais dúvidas e colocações 

dos alunos, visando suas facilidades e dificuldades. Possibilitando aos normalistas 

estabelecerem a relação entre a teoria aprendida na aula de Matemática e a aplicação em 

sala de aula. 

A seguir, estão as questões adaptadas da Atividade 2. 

a) Escreva todas as possibilidades, que podemos vestir esse boneco, se ele possui uma 

camiseta, uma bermuda e um par de sapatos? 

b) De quantas formas distintas podemos vestir esse boneco de forma que ele possua uma 

camiseta, três bermudas e um par de sapatos? 

c) De quantas formas podemos vesti-lo se ele usar duas camisetas, três bermudas e um par 

de sapatos?  

d) Se ele estiver utilizando a bermuda preta, de quantas formas podemos combinar as 

camisetas e um par de sapatos? 

e) De quantas formas distintas podemos vestir esse boneco, combinando as camisetas, 

bermudas e sapatos? 

 

Partindo dos dados coletados pelos normalistas durante a aplicação da atividade no 4º 

ano, será explicado aos alunos que eles devem elaborar um plano de aula, que contenha 

material concreto como suporte na resolução de problemas simples de contagem, como a 

determinação do número de agrupamentos possíveis ao se combinar cada elemento de uma 

coleção com todos os elementos de outra, utilizando estratégias e formas de registro 

pessoais. Pois, essas são umas das competências as quais espera-se que os alunos do 

quarto ano do Ensino Fundamental sejam capazes de desenvolver, utilizando o princípio da 

contagem. 
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Ao elaborar esse plano, ou atividade, os normalistas poderão utilizar o que foi visto na 

aula de Matemática como suporte, para o planejamento e execução posterior de sua aula. O 

que espera-se é que os normalistas consigam fazer essa relação, além de uma transposição 

do conhecimento adquirido na disciplina de Matemática. 

Como a disciplina de Didática da Matemática visa preparar os alunos para sua 

atuação docente e para as aplicações nos anos iniciais, espera-se que com o auxílio da 

professora eles consigam elaborar, apresentar e aplicar esse plano com os colegas e 

posteriormente nas turmas dos anos iniciais as quais a escola atende, mais especificamente 

com o quarto ano do Ensino Fundamental. 

 

 

8. Avaliação 

 A avaliação será juntamente com a disciplina de Matemática e consistirá em avaliar 

todo o processo, de desenvolvimento e aplicação das atividades. 


