
   
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

 

INSTITUTO DE MATEMÁTICA 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE MATEMÁTICA 

 

 

 

 

 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

 

 

 

 

REFLEXÕES SOBRE O SEQUESTRO DA ESCOLA 

PÚBLICA, EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E PODER 

 

 

GABRIEL DE SOUZA BASSON 

 

 

 

 

 

RIO DE JANEIRO 

MAIO – 2020 

 

 



DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

 

 

 

 

 

REFLEXÕES SOBRE O SEQUESTRO DA ESCOLA 

PÚBLICA, EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E PODER 

 

 

 

GABRIEL DE SOUZA BASSON 

 

 

 

Trabalho apresentado como 

requisito para a obtenção do título 

de Mestre pelo Programa de Pós-

Graduação em Ensino de 

Matemática da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. 

 

 

ORIENTADORES: VICTOR GIRALDO E GABRIELA BARBOSA 

 

 

 

RIO DE JANEIRO 

2020 

 

 



 

   
 

GABRIEL DE SOUZA BASSON  

 

REFLEXÕES SOBRE O SEQUESTRO DA ESCOLA 

PÚBLICA, EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E PODER 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção 

do título de Mestre em Ensino de Matemática. 

 

Data de aprovação: ____/____/____ 

 

Banca Examinadora: 

 

 

_______________________________________________ 

Prof. Dr. Victor Augusto Giraldo (Orientador) 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

 

 

 

_______________________________________________ 

Prof. Dr. Ulisses Dias da Silva 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

 

 

 

 _______________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Celi Aparecida Espasandin Lopes 

Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL) 

 

 

 

_______________________________________________ 

Prof. Dr. Reginaldo Fernando Carneiro 

Universidade Federal de Juiz de Fora 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
À minha avó, Elida (in memoriam) 
que eu tanto amo, por todo apoio e 
amor. 

 



 

   
 

AGRADECIMENTOS 

Agradeço especialmente à minha avó Elida (in memoriam) que esteve presente 

em toda minha jornada acadêmica. Nenhuma conquista minha seria possível sem o apoio, 

o amor, o companheirismo, os conselhos e o investimento que o amor da minha vida fez 

por mim. 

Aos meus orientadores, Victor Giraldo e Gabriela Barbosa, que aceitaram o 

desafio de me acompanhar nesse desafio, me incentivando a continuar na jornada, mesmo 

quando parecia difícil a caminhada. 

Aos meus pais, Guilherme e Marcia, que colocaram minha educação como 

prioridade, ainda que outras dificuldades se fizessem presentes durante nossa jornada. 

Amo vocês! 

À minha família, que mesmo que as vezes estivesse afastada, torceu pelo meu 

sucesso e me subsidiou do que eu precisei para chegar onde estou. 

À minha tia, Eliana, que sempre torceu por mim e acompanhou o esforço, me 

dando muito carinho e atenção. 

Aos professores da banca, Dr. Ulisses Dias, Dr. Reginaldo Carneiro e Dra. Celi 

Lopes, por terem aceitado o convite e se disponibilizado para participar desse momento 

importantíssimo contribuindo imensamente com sugestões para a melhoria do trabalho. 

Aos professores do Mestrado em Ensino de Matemática da UFRJ, por tudo que 

aprendi e todas as mudanças de paradigmas que ocorreram em minha formação. 

Aos alunos do Mestrado em Ensino de Matemática da UFRJ, por terem dividido 

difíceis momentos de estudos em grupo, me fazendo aprender muito. 

A todos os meus amigos, por terem dividido alegrias e tristezas durante essa 

jornada. Vocês foram excepcionais, me deram boa parte do suporte psicológico que 

precisava para vencer essa difícil jornada. 

 





 

 
 

RESUMO 

Sob um referencial teórico baseado em Freire (1996), Neves (2008, 2010, 2015), 

Skovsmose (2015), Tardif (2014) e Tiradentes (2012), este trabalho objetiva analisar 

mudanças de concepções sobre a profissão docente de um mestrando em ensino da 

matemática. Assim, o sujeito de estudo é o próprio autor da dissertação: professor de 

matemática graduado na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e estudante de 

mestrado do Programa de Mestrado em Ensino de Matemática da mesma Universidade 

(PEMAT-UFRJ). A produção de dados se baseou em observação não estruturada 

individual participante de campo (ZANELLA, 2013), trazendo experiências que passei 

durante minha vida acadêmica e profissional a partir da graduação. Mais especificamente, 

este trabalho enfoca vivências no Projeto CAp Popular, do qual participei durante o curso 

de mestrado, e relatos de experiências que identifico como marcantes para minha 

trajetória como professor. Com base nesses dados, apresento uma análise de discurso 

(ZANELLA, 2013) sobre mudanças de concepções ocorridas a partir do ingresso no 

PEMAT-UFRJ. 

Palavra-chave: formação de professores; trajetória pessoal; observação não estruturada 

individual participante de campo. 

 



ABSTRACT 

Under a theoretical framework based on Freire (1996), Neves (2008, 2010, 2015), 

Skovsmose (2015), Tardif (2014) and Tiradentes (2012), this work aims to analyze a 

mathematics teacher’s changes in the paradigms and conceptions on teaching as a 

profession. Thus, this study’s subject is the author of the dissertation himself: a 

mathematics teacher, graduated in the Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ) and 

master student in the graduate program in Mathematics Education at the same University 

(PEMAT-UFRJ). Data production was based on unstructured observation from an 

individual field (ZANELLA, 2013), brings experiences from my academic and 

professional life, which took place after my graduation as a mathematics teacher. More 

specifically, this work contains accounts from experiences in the CAp Popular project, in 

which was worked on during the masters course, and reports of experiences which I 

identify as remarkable to my trajectory as a teacher. Based on this set of data, I presentat 

of a discourse analysis (ZANELLA, 2013) on the conception changes that occurred since 

I started PEMAT-UFRJ. 

Keywords: teachers’ education; self-trajectory; unstructured observation from individual 

field. 
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APRESENTAÇÃO 

O presente trabalho tem como objetivo analisar mudanças de paradigmas e de 

concepções da profissão docente de um mestrando em ensino da matemática. Para 

coleta de dados, utilizei observação não estruturada individual participante de campo 

(ZANELLA, 2013), trazendo experiências que passei durante minha vida acadêmica e 

profissional a partir da graduação. 

Além do desafio natural do estudo acadêmico e das mudanças de percepções que 

tive com o ingresso no Mestrado em Ensino da Matemática no PEMAT – UFRJ, ainda 

me propus a cumprir esse desafio com uma autoavaliação, recorrendo a análise de 

conteúdo (ZANELLA, 2013) baseada em registros escritos, memória e experiências de 

minhas vivências na graduação, no Projeto CAp Popular e no mestrado a luz do 

referencial teórico proposto no texto. 

Em acordo com o que acredito, todo trabalho possui a perspectiva, a visão, do 

autor em determinado assunto. Sendo assim, antes de debruçarmos sobre uma produção, 

devemos entender como, onde, quando e por quem ela foi desenvolvida. Neste capítulo 

inicial, contarei sobre minhas vivências acadêmicas e profissionais, assim como farei 

entender a motivação para a produção deste texto científico. 

 Meu nome é Gabriel de Souza Basson, nascido em 21/09/1993 (26 anos). Sempre 

estudei em escola particular, as “mais reconhecidas” em relação à aprovação em 

vestibular da região onde moro, no bairro de Ramos, no subúrbio carioca. Apesar dessas 

escolas não receberem a elite carioca, apresentam diferenças significativas em relação ao 

ensino público do entorno. 

 Os relatos que trarei aqui são um misto de lembranças com alguns raros 

documentos que tenho acesso (como Histórico, Boletim e registros escritos da época de 

graduação). Então trabalharei neste capítulo de forma bem subjetiva e assim quero fazer 

mesmo. A ideia é trazer fatos que ocorreram em minha vida acadêmica e em minha vida 

profissional que considero terem impacto mais significativo nesta escrita. 

Sempre foi exigência da minha família a conquista de um diploma de ensino 

superior em uma universidade pública, apesar de nunca ter ocorrido em minha árvore 

genealógica. Somente uma pessoa altamente participativa em minha criação possuía 

ensino superior, era minha avó Elida que se formara em pedagogia em instituição privada. 

Ela foi professora da rede municipal do Rio de Janeiro e trabalhou na Secretaria 



 

 
 

Municipal de Educação, onde se aposentou. Também esteve presente em todas as minhas 

“etapas” da vida, sendo grande influenciadora, consequentemente. 

 Desde novo, me interessava muito pelas disciplinas “exatas” das escolas onde 

estudei. Matemática e Física eram minhas favoritas. Ganhei diversos “prêmios” em 

Olimpíadas internas dessas duas disciplinas, me destacando em provas que as escolas 

promoviam de conhecimentos matemáticos, físicos e astronômicos. Essa jornada de 

“sucesso” escolar também foi um grande incentivo para escolher seguir carreira nas 

“exatas”. 

 Por fim, quando cheguei ao vestibular, tendo como pressupostas as vivências 

supracitadas e com o medo de insucesso causado muito pela pressão familiar e pela alta 

expectativa gerada pelos resultados obtidos ao longo da minha vida escolar, acabei 

optando pela “facilidade” de passar no vestibular. Ou seja, para quem conhece as 

universidades públicas, não é surpresa que os cursos de Licenciatura em Matemática e 

Licenciatura em Física são menos concorridos. Pelo medo da fama do curso de 

Licenciatura em Física de reprovar quase todos os alunos, escolhi cursar Licenciatura em 

Matemática. O curso possuía, à época, nota de corte em torno de 30% da nota máxima 

para ingresso, um grande atrativo para ingressar nas “exatas” sem enfrentar ampla 

concorrência das engenharias. 

Disponibilizo as disciplinas cursadas por mim na graduação em capítulo 

específico deste trabalho – APÊNDICE B – em ordem de conclusão, não na ordem do 

currículo oficial da graduação. Este se encontra no Capítulo XI da dissertação e é sugerida 

observação para acompanhamento cronológico deste capítulo de apresentação. 

 Dos colegas que tive contato no início da graduação, lembro que muitos estavam 

ali como “segunda opção”, visto que no ENEM (Exame Nacional de Ensino Médio – cujo 

um dos objetivos é utilizado para ingresso nas universidades públicas) havia a 

possibilidade de escolha de dois cursos: a primeira opção da maioria dos meus colegas 

era uma das engenharias que a UFRJ ofertava. Infelizmente, não possuo essa estatística 

para oferecer, então ficaremos como um dado de vivência minha. 

 Os primeiros semestres foram marcados com insucessos nas disciplinas. Eu 

conseguia aprovar em menos de 50% das disciplinas inscritas nos primeiros quatro 

semestres. Entretanto, após dois anos de dificuldades extremas, posso dizer que me 

adaptei à rotina da Universidade e aprendi que não bastava assistir às aulas. 

Aproveito o momento para relatar que cheguei a trancar uma disciplina no 

primeiro período: Vetores do R² e R³ que era ministrada pelo meu atual orientador Victor 
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Giraldo. À época, tive muito medo de reprovar na disciplina e fiz um pedido especial à 

então diretora do Instituto alegando ter muita dificuldade de manter na Universidade. 

Acho que a grande mudança entre os dois primeiros anos e os demais foi “aprender 

a fazer exercícios”. Hoje, assim como à época, vejo que a melhor forma de se obter uma 

aprovação em uma disciplina como as que cursei é “aprendendo a fazer” e não 

necessariamente “aprendendo o que se está fazendo”. 

Durante o meu primeiro semestre na graduação, consegui uma vaga em “estágio 

remunerado” na Prefeitura do Rio de Janeiro. Esse estágio, que ocorrera em 2011.1, 

oferecia uma bolsa de R$400,00 aos alunos de graduação em licenciaturas. O objetivo do 

projeto até hoje não consegui compreender. Quando fui à CRE solicitar a vaga, me 

afirmaram que eu ajudaria em “reforço escolar” aos alunos com notas baixas nas 

avaliações de Matemática, entretanto a minha função foi outra na prática. 

A Escola Municipal que escolhi estava localizada próxima à minha residência, à 

época, em um bairro vizinho. Quando cheguei à escola, lembro que muitos professores 

brincavam comigo dizendo que eu ia “servir cafezinho” e “tomar conta das turmas”. 

Outras falas muito comuns eram em relação à Universidade “não servir pra nada”, visto 

que a “prática” que forma o professor, as “disciplinas pedagógicas viajam muito” e “o 

professor universitário nunca pisou numa escola pública”. Alguns professores ainda 

tentavam me desencorajar, dizendo que eu era “jovem e promissor” e que a carreira 

docente era “muito pouco” para mim. Esses seis meses me marcaram bastante, pois tive 

a impressão de a Universidade realmente não serviria nada para mim. 

O que era dito a mim pelos professores da escola municipal em que fiz estágio 

remunerado ia exatamente ao encontro do que eu pensava sobre a Universidade. A prática 

do estágio remunerado também colaborou para essa ratificação de que as aulas 

(quaisquer) da Universidade eram inúteis ou, no cenário mais otimista, pouco agregadoras 

para o que eu encontraria após formado. 

Nesse estágio remunerado, eu era um “professor substituto”. Eu tinha 17 anos de 

idade, menos de dois meses de ingressado na graduação e assumia regência de turmas que 

estavam sem professor no tempo. Não tive suporte de outros professores. Apenas recebia 

da direção um papel dizendo quais turmas eu assumiria no dia. Não havia momento para 

discutir com os colegas o que deveria ser feito ou como e onde deveriam ser ministradas 

as aulas. 

Basicamente, nesse estágio remunerado, eu falava para os alunos abrirem a 

apostila na última matéria estudada de Matemática e fazia exercícios no quadro. Quando 



 

 
 

algum aluno se recusava, era enviado à direção, mas sempre retornava em poucos 

minutos. 

Paralelamente, eu dava aula de “monitoria” em um curso preparatório para alunos 

de 8º e 9º anos que desejavam ingressar em escolas públicas técnicas (CEFET, FAETEC, 

NAVE e outras). Nesse curso, as turmas tinham metade dos alunos por sala quando 

comparadas à escola pública que eu estava “estagiando”. A turma também era “mais 

fácil” de dar aula, digo isto porque os alunos formavam uma turma mais homogênea e os 

alunos já chegavam às aulas com as dúvidas em determinados exercícios, não precisando 

ensinar o assunto, apenas resolver os problemas matemáticos ou “ajustar” pontuais 

definições. 

A noção que eu tinha de “ser professor” era a de “passar um conhecimento” que 

eu detinha aos alunos aprendizes. Como se eu tivesse a “verdade” e estes alunos 

“ignorantes” precisassem “absorver” essa “verdade” para obter o sucesso escolar. Utilizo 

esses termos porque foram muito presentes durante minha formação. Até mesmo ao final 

da graduação, lembro de ter conversado com colegas licenciandos sobre minhas 

dificuldades de “passar conhecimento”, pois os alunos da rede pública “não conseguiam 

entender matemática de forma nenhuma”. 

Lembro que eu fazia comparações constantes, dizendo que os alunos da escola 

pública “não queriam” e os alunos do curso “estavam ali porque queriam estudar” e fazia 

esses comentários com meus amigos que não lembro de em algum momento terem 

discordado. Dentro do meu círculo de amizades da época, acredito que era senso comum 

que este era o fator que restava para que as crianças da escola pública conseguirem atingir 

resultados sociais satisfatórios: “vontade”. 

A escola pública recebia alunos de diferentes comunidades do entorno e tinha uma 

diversidade social e econômica maior, sendo que muitos alunos tinham como objetivo 

apenas “terminar os estudos” (expressão muito usada que se referia a concluir ensino 

fundamental ou médio). Outros, assim como muitos alunos meus hoje, iam como 

condição para receber o benefício do governo “Bolsa Família”, visto que é condição para 

recebimento a presença da criança ou do adolescente na escola. 

As aulas, teoricamente, não eram essencialmente diferentes nas duas instituições. 

O meu objetivo em sala de aula era buscar exercícios em apostila ou na internet e resolvê-

los junto com a turma. No curso preparatório, os alunos resolviam em silêncio e se 

pronunciavam quando tinham dúvidas. Na escola, dificilmente um aluno conseguia 
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resolver, muitos sequer tentavam fazer, o que reforçava a minha ideia de que eles “não 

queriam” estudar e por isso estavam fadados ao fracasso acadêmico. 

Nesse momento, eu também não fazia “planejamento” para aula. Apenas entrava 

em sala de aula e via qual era o último assunto tratado pelo professor, para que pudesse 

buscar exercícios na apostila ou na internet, pelo celular, para estudar com a turma. 

O modelo de aula que eu dava não era muito diferente do que eu havia visto 

durante a minha vida escolar. Geralmente o professor de matemática dava uma definição, 

fazia dois exercícios e passava uma lista com um número maior de exercícios, em “ordem 

crescente de dificuldade”, em que os dois ou três primeiros eram muito parecidos com os 

feitos por ele e os últimos dificilmente eu conseguia resolver. 

Na universidade, muitas vezes não sabia exatamente o que eu estava fazendo, mas 

estava. Lembro de inúmeros episódios em que isso ficava claro, como quando estudei 

com colegas na Biblioteca do CT (Centro de Tecnologia da UFRJ, onde tínhamos aulas): 

eu acertava todos os exercícios de Física 3 e tentava explicar aos colegas que me pediram 

ajuda. Mas, sempre que alguém perguntava o porquê de fazer determinada conta ou 

determinado procedimento, eu só conseguia responder: “não sei, mas dá certo”; 

“queremos passar, não queremos ser físicos” ou; “pergunta menos e faz mais que você se 

acostuma e acerta”. 

Hoje, sinceramente, questiono a maioria das disciplinas que cursei. Com um olhar 

de quem passou por diversas leituras antes de chegar à esta dissertação, digo que a 

preparação que eu tive e a que reproduzi inúmeras vezes é a de valorização do 

conhecimento matemático sem uma reflexão. Ou seja, eu reproduzia teoremas e 

demonstrações com extrema precisão, mas sem ter qualquer ideia do porquê daquela 

reprodução. 

Outro exemplo é a disciplina de Geometria Euclidiana, a qual digo que obtive 

aprovação após decorar um livro todo de demonstrações. Repeti dezenas de vezes as 

mesmas demonstrações a fim de fazê-las na hora da prova sem precisar de uma consulta. 

E, mais ainda, sugeri o mesmo a alguns colegas que assim fizeram e assim conseguiram 

o grau na disciplina de Geometria Euclidiana (ou Geometria I). Sim, esses colegas são 

professores hoje. 

Copiando diversas vezes teoremas e demonstrações foi o método utilizado para 

concluir mais da metade do curso de Licenciatura em Matemática (confissão difícil que 

faço pela primeira vez na vida). Essa foi a forma mais eficiente que encontrei para 

conseguir o papel que me daria alforria das cobranças sociais e familiares. Sem em 



 

 
 

nenhum momento me questionar o “porquê” e nem “como”, muito menos “a quem” essa 

prática estava colaborando. 

Ainda falando sobre a graduação, à época, tínhamos as “disciplinas matemáticas” 

que eram consideradas mais importantes e difíceis, geralmente eram levadas à sério e 

tinham a totalidade do esforço do corpo discente e essas foram as que falei que precisava 

reproduzir dezenas de vezes os teoremas para obter a aprovação ao final do semestre. 

Tínhamos também as “disciplinas pedagógicas” que eram extremamente 

banalizadas, não só por mim, mas pelos colegas do corpo discente e, inúmeras vezes, 

pelos professores do Instituto. Essas disciplinas eram chamadas de “disciplinas de 

relaxamento”, “aumenta CR”, “descanso” e expressões afins. Em suma, alunos e 

professores tinham uma visão de que as “disciplinas exatas” eram relevantes e as 

“disciplinas pedagógicas” não tinham importância, estavam ali para compor o currículo 

e “querer ensinar o professor a dar aula”. 

Quanto a essas pedagógicas, lembro de um dia ter falado à minha professora de 

Psicologia da Educação, ao final do curso, que havia faltado muitas aulas para estudar 

para a disciplina de Álgebra I e afirmei que esta última era “importante”. Também me 

recordo desta professora ter me dito que a disciplina dela era de maior importância em 

relação à disciplina de Álgebra I. À época, achei absurda a colocação dela, isso mostra a 

visão que eu tinha das “disciplinas pedagógicas”. 

Outro detalhe relevante é que o professor que ministrava a disciplina à época, não 

fazia nenhuma relação desta com a docência matemática. Assim como a maioria das aulas 

das “disciplinas exatas” que tive durante a graduação, não discutíamos a real importância 

daquelas reproduções de teoremas e demonstrações. Particularmente, eu sequer via a 

relação daquilo que estava “aprendendo” com a função docente, até mesmo porque, eu 

não conseguia “aprender” nada na aula, eu estudava em casa reproduzindo tudo que era 

proposto pelos professores e aparecia nos livros. 

Em 2013, no meu terceiro ano de graduação, deixei de trabalhar em escolas e 

cursos e passei a me dedicar a outras atividades profissionais. Fui, por dois anos, 

funcionário de uma grande empresa de Plano de Saúde. Lá, fui “Estagiário” no primeiro 

ano e “Assistente de Planejamento” no segundo ano. 

Minha função nesta empresa era, resumindo, aumentar a produtividade de uma 

operação de Contact Center. Ou seja, eu fazia relatórios que transformavam centenas de 

funcionários em números, dizendo quem conseguia atender mais ligações, quem resolvia 

mais problemas, ranqueando supervisores e separando os “bons” dos “ruins”. Eu também 



16 
 

decidia quem “merecia” folga, mas sem ter contato com os trabalhadores, apenas sabendo 

seus nomes e “resultados” que eram gerados por aplicativos de computador. 

Acho relevante falar deste trabalho aqui porque a sensação de poder escolher 

quem podia ou não folgar e, indiretamente em muitos casos, dizer quem ainda teria 

emprego era extremamente prazerosa a mim à época. E, mesmo recebendo um salário 

bem próximo do salário mínimo, eu me considerava muito importante na empresa e acima 

dos demais colegas. Discutirei neste trabalho, em próximos capítulos, essas relações que 

o capital cria para se perpetuar e essa experiência fará total sentido neste trabalho. 

Após dois anos nesta empresa, pedi demissão porque fui aprovado num concurso 

público para Soldado do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Eu fiz apenas 

o curso de formação que coincidiu com a greve das Universidades Públicas da época. 

Mas, não me adaptei e pedi minha baixa em menos de um ano. Para “justificar” à minha 

família a saída do cargo militar, me comprometi a terminar a graduação, ingressar no 

mestrado e aprovar em um concurso para professor do município do Rio de Janeiro. E 

assim o fiz. 

A partir do período 2015/1, quando comecei a dedicar exclusivamente à 

Universidade, meu “rendimento” aumentou consideravelmente. Consegui aprovar mais 

disciplinas por período, como pode ser visto na grade disponibilizada, e meu Coeficiente 

de Rendimento também aumentou mais de 100%. Motivado pelo “medo do fracasso”, 

passei a estudar e me dedicar exclusivamente à graduação, assim não reprovei mais em 

disciplinas. 

Aproximadamente nesta época, um amigo me chamou para desenvolver um 

trabalho numa escola pública estadual. O objetivo era “dar aulas diferentes”. O Projeto 

Intercâmbio de Saberes acabou sendo meu trabalho de monografia. Foi a segunda vez na 

graduação que me envolvi com muita vontade em um projeto, a primeira foi bem breve 

com surdos, que era minha primeira ideia de trabalho de conclusão de curso, mas desisti 

cedo. 

O Intercâmbio de Saberes consistia em levar os alunos para um auditório, 

apresentar um filme motivacional, apresentar algumas definições para sanar possíveis 

dúvidas e discutir abertamente sobre o que estava no filme. Essa discussão poderia levar 

a qualquer caminho, os “professores” (eu e dois licenciandos – um de filosofia e uma de 

matemática) criavam um cenário imprevisível quanto ao que poderia ocorrer naquela 

aula. 



 

 
 

Para exemplificar as atividades, citarei dois exemplos. Assim o leitor pode ter uma 

vaga ideia de como era este projeto e entender o porquê de considerar relevante a presença 

nesta escrita: 

• A primeira atividade do Intercâmbio de Saberes consistiu na apresentação de dois 

curtas relacionados a sexualidade. A saber: um tratava de sexualidade de cegos e 

outro era um curta em que dois meninos se apaixonavam (um deles cego). A 

discussão girava no âmbito da sexualidade, não havia limitação para as perguntas 

e as falas dos mais de 40 alunos de ensino médio presentes. Como resultado 

tivemos, por exemplo, uma aluna relatando ser homossexual e dizendo que nunca 

teve coragem de contar (e ninguém ali sabia) e um aluno relatando os abusos que 

sofreu em sua infância. 

• Uma outra atividade do Intercâmbio de Saberes buscava entender como se deu o 

processo de Impeachment da então presidente Dilma. Os alunos tiveram acesso às 

acusações e a outras histórias que ocorreram recentemente que talvez se 

enquadrassem no caso. Ainda foram incluídos na aula conceito de juros e como 

calcular, para que fosse possível interpretação da lei. 

Em todas as aulas, tivemos presença de convidados especialistas em cada assunto 

(profissionais, graduandos ou mestrandos da área) para termos o suporte necessário para 

desenvolver a atividade. Também era permitido que os alunos usassem celulares e afins 

para que pudessem buscar informações virtualmente. 

O Projeto Intercâmbio de Saberes que me aproximou do mestrado. À época, eu 

cursava Fundamentos de Funções e Conjuntos com o professor Victor Giraldo (meu atual 

orientador), ele inclusive chegou a visitar o projeto que, no momento, estava em uma 

escola estadual próxima ao Hospital Federal da Lagoa. 

A visão que eu tinha da disciplina Fundamentos de Funções e Conjuntos era 

“diferente” das demais. Tanto Fundamento de Funções e Conjuntos quanto a disciplina 

Cálculo de Uma Variável I que eu também cursei com o Victor tinham aulas com 

preocupação em relação à sala de aula do futuro professor, inclusive foi por este motivo 

que priorizei cursá-la com o Victor Giraldo. As disciplinas da Licenciatura em 

Matemática, em geral e a meu ver, podiam se enquadrar em uma, e só uma, entre as 

categorias de “disciplina pedagógica” ou “disciplina exata”, apesar de pelo menos três 

disciplinas terem o objetivo de trabalhar concomitantemente as duas ideias. 

Sobre o currículo da graduação, este tinha três disciplinas que visavam “integrar” 

as “disciplinas pedagógicas” e as “disciplinas exatas”: (A) Fundamentos de Funções e 
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Conjuntos; (B) Fundamentos de Aritmética e Álgebra e; (C) Fundamentos de Geometria. 

O objetivo dessas disciplinas, segundo ouvia à época, era a docência matemática, visto 

que as disciplinas “pedagógicas” e as disciplinas “exatas” não tinham relação entre si. 

A disciplina de Fundamentos de Funções e Conjuntos foi a única das três 

disciplinas em que tive oportunidade de visitar a sala de aula. Lembro de aulas em que 

trabalhamos com operações básicas em outras bases, por exemplo, entendendo a 

dificuldade de quem está começando a operar com os números naturais. As outras duas 

disciplinas de Fundamentos seguiram a lógica das “disciplinas exatas”, onde tínhamos 

exercícios e usávamos teoremas para resolvê-los, sem uma explícita relação com a sala 

de aula. 

As disciplinas Informática Aplicada ao Ensino, Didática Matemática, Didática 

Matemática II e Matemática na Escola, apesar de terem nomes que à época me criaram 

expectativa de relacionar conteúdos vistos nas aulas de “disciplinas exatas”, não 

atenderam ao que eu pensava. Na primeira, estudei algoritmos computacionais e questões 

de raciocínio lógico; as duas disciplinas de Didática Matemática (I e II) foram utilizadas 

para conversar sobre o estágio supervisionado, já que a orientação à época era cursar essas 

disciplinas concomitantemente com o estágio obrigatório no CAp UFRJ e; Matemática 

na Escola teve um trabalho voltado para “o que é aceitável” em sala de aula, como por 

exemplo “não usar questões que incentivem o uso de drogas”. 

Tive oportunidade de cursar Análise Real com o professor Victor Giraldo também 

e a abordagem foi voltada para a sala de aula, levantando sempre questões pertinentes à 

profissão docente. Muitos alunos aconselhavam fazer a disciplina com ele por 

considerarem isso um “facilitador”, tornando a aprovação mais “fácil” ao tratar de uma 

“matemática para professor” e não uma “matemática pura”. A minha aproximação com 

os ideais do meu atual orientador se deu aproximadamente neste período, pois comecei a 

ver a graduação de uma forma um pouco diferente, com um maior sentido e uma maior 

proximidade da prática e, de fato, foi uma das raras disciplinas em que pude observar uma 

“aplicação” no meu futuro trabalho. 

Análise Real também é uma disciplina deste curso de mestrado e pude observar 

uma grande proximidade das aulas do mestrado com as aulas da graduação. Dentre as 

disciplinas de graduação e as disciplinas de mestrado, foi a única em que isto ocorreu. 

Apesar de muitos colegas considerarem a disciplina “facilitada”, a disciplina me parecia 

“com sentido” para o curso de Licenciatura em Matemática. 



 

 
 

O meu estágio supervisionado – que é obrigatório no curso de licenciatura – foi 

no Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (CAp UFRJ), onde 

desenvolvi, junto com colegas o CAp Popular, que falaremos neste trabalho. 

A maior parte do estágio foi assistindo aulas dos professores da instituição que 

possui grande renome e situado em região nobre na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, 

a 17km da Universidade, aproximadamente uma hora de um para outro. Fiz o estágio com 

quatro colegas de diferentes anos e nenhum ingressou comigo na graduação, o que é 

comum no curso. 

Em alguns momentos, lembro de termos orientações de professores quanto a 

planejar aulas, fazer avaliações e corrigi-las. Em uma atividade que me vem à memória, 

por exemplo, o professor Ulisses Dias reuniu os licenciandos, mostrou as avaliações dos 

alunos e discutiu conosco os critérios de avaliação por questão e como poderíamos fazer 

para garantir uma correção “justa”. Depois, abriu para que nós, licenciandos, pudéssemos 

discutir os critérios e corrigir as avaliações por ele aplicadas. 

Outro momento que me recordo foi com o professor Fernando, meu professor 

regente. Ele me ajudou no planejamento da aula, dispondo de grande tempo na escola e 

fora, por email, a fim de “corrigir” o meu planejamento e orientar na preparação da prática 

docente. 

A saber, ao final das horas necessárias de estágio supervisionado, os licenciandos 

dão aula sob a supervisão de um professor da escola que auxilia todo o processo (desde o 

planejamento até o dia da aula) e o professor da Universidade que avalia a aula e concede 

o grau da disciplina de Estágio Supervisionado. 

Na maior parte dos momentos em estágio supervisionado, eu e meus colegas 

apenas assistimos aula, sem ter acesso aos planejamentos de aula ou planejar alguma 

atividade em conjunto. Por outro lado, também não solicitamos esse tipo de informação 

aos professores. Lembro que eram 400h de estágio supervisionado e a preocupação era 

maior com o acúmulo de horas, não com o conteúdo das atividades. Todos os colegas, 

inclusive eu, já tinham experiências em sala de aula e queriam só o grau para exercer a 

docência legalmente. 

Ao final da graduação, o professor Victor Giraldo, hoje meu orientador do 

mestrado, conversou comigo sobre a possibilidade de ingresso no mestrado. Eu 

argumentei não estar “preparado”, que não me sentia confiante para fazer a prova de 

ingresso, visto que não me sentia “bom em matemática” e tampouco “bom nas 
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pedagógicas” o suficiente para ter sucesso em uma prova de ingresso no curso. Mas, fui 

convencido e consegui a matrícula. 

Houve um período de aproximadamente oito meses entre o término da graduação 

e o início das atividades do mestrado que utilizei para descansar e estudar para o concurso 

de Professor de Ensino Fundamental do Município do Rio de Janeiro. Para o concurso, 

me dediquei pouco, a relação candidato/vaga não me parecia expressiva quando prestei 

concurso, então só estudei por questões anteriores, principalmente de Matemática. 

Nessa mesma época, fiz concurso para outras prefeituras: Cachoeiras de Macacu, 

São Gonçalo, Niterói e Mesquita. Em nenhuma delas encontrei questões de “educação 

matemática”. Todas as provas possuíam questões de matemática e questões pedagógicas. 

Algumas prefeituras tinham questões até de legislação do município. Mas, nenhuma 

prova teve questão de ensino de matemática. 

A primeira vez que vi uma questão de ensino de matemática em uma prova de 

concurso público foi no concurso para Professor de Matemática da Prefeitura de 

Queimados. Essa prova ocorreu recentemente, em final de 2019, e ela estava alocada entre 

as “questões de matemática”, mas era única e a última de uma prova de 60 perguntas. 

Durante esse interstício da faculdade e mestrado, ainda visitei um projeto chamado 

“PREPARANEM” que ocorrera na Fiocruz e tinha professores da UFRJ envolvidos 

voluntariamente. O projeto era destinado ao público LGBTIQ+ com alta vulnerabilidade 

socioeconômica e tinha aulas com objetivo de preparar para o ENEM – Exame Nacional 

do Ensino Médio. 

Neste projeto, compareci raríssimas vezes, que eu lembre foram duas. Foi uma 

experiência diferenciada porque, apesar de ter a vivência do Intercâmbio de Saberes, não 

tive uma turma com a sua totalidade LGBTIQ+. Os alunos e alunas do projeto, apesar de 

tentar a prova do ENEM, em sua maioria não tinham o ensino médio concluído. 

Além da heterogeneidade da turma, destaco uma dificuldade especial em relação 

a dinâmica da sala de aula. Apesar de serem alunos muito “ativos”, “animados” em sala, 

com muita conversa e um cenário bem diferente do que eu encontrava no curso pré-

vestibular que dei aula. Havia uma proximidade maior comportamental da escola do 

município que fiz o estágio remunerado, apesar de serem apenas cerca de dez alunos nas 

duas aulas que participei. 

A maioria das estudantes transexuais do PREPARANEM viviam em situação 

extremamente vulnerável, se prostituindo para sustento e tive tentativas complicadas de 

proximidade, pois dificilmente conseguíamos que fossem ao quadro fazer uma atividade, 



 

 
 

por exemplo. Mas, era constantemente assediado em sala de aula, com perguntas sobre 

meu estado civil, sexualidade e preferências sexuais. 

As aulas do PREPARANEM foram as primeiras que tive contato já formado. Fiz 

docência compartilhada com a minha coorientadora Gabriela Barbosa (a conheci neste 

projeto). Além da docência compartilhada, a abordagem também foi um diferencial da 

aula. A Gabriela praticamente conduziu a aula toda, mas sempre chamava os alunos, 

tentando explorar as vivências e o que eles sabiam sobre as questões, sem se preocupar 

com uma “matemática formal”. Havia um grande incentivo aos alunos e às alunas para 

que fossem ao quadro, para que falassem o que sabiam sobre a situação ou citassem algum 

exemplo que fosse semelhante àquele exercício em sua vida cotidiana. 

Como afirmei acima, participei apenas de duas atividades do PREPARANEM, 

ambas com a professora Gabriela Barbosa, minha coorientadora. O Projeto foi extinto por 

falta de verba. Os alunos inscritos ganhavam o valor da passagem para participar das aulas 

e a ausência dessa ajuda de custo comprometeu a sequência, o que nos faz refletir sobre 

a alta vulnerabilidade econômica (e social) do público atendido pelo Projeto. 

No ano seguinte, o Projeto CAp Popular iniciou no colégio CAp UFRJ procurando 

atender pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica e herdando grande parte 

do corpo docente do CAp Popular. Explicarei neste texto, mais adiante, como o CAp 

Popular passou a ser estudado no lugar do Projeto Intercâmbio de Saberes, que foi extinto 

antes do início da coleta de dados para a pesquisa. 

No mestrado, tive experiências bem diferentes da graduação e que julgo essenciais 

para o curso de Licenciatura em Matemática. Nas seis disciplinas que cursei, tive algumas 

mudanças de concepção relacionadas à carreira docente. Tive, pela primeira vez, acesso 

a questões legais, como avaliação de livros didáticos, PNLD, discussões sobre a profissão 

professor e reflexões sobre a sala de aula. 

Na disciplina História da Matemática, desmistifiquei diversas “verdades” e pude 

entender que “a Matemática” na verdade é uma construção científica que depende do 

tempo e do espaço. Isto é, existem várias matemáticas que podem ser feitas de várias 

maneiras e tanto essa informação quanto a reflexão sobre ela são desinteressantes para o 

capital, pois são conhecimentos “libertadores”. 

Outra experiência nessa disciplina que gostaria de destacar na minha formação é 

a reconstrução de teoremas e demonstrações com a vivência de como os historiadores os 

enxergam hoje. Essa matemática não “surgiu do nada porque uns gênios inventaram” e 

essa impressão só colabora para o capital, favorecendo o auto descrédito dos alunos, que 
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passam a não se sentirem capazes de produzir algo que “alguém inventou”, sem entender 

que essa “invenção” foi, na verdade, um produto de diversas experiências realizadas por 

diversos cientistas contextualizados em seu tempo e suas necessidades. 

A disciplina Análise Real, como citada anteriormente, já tinha sido trabalhada de 

maneira semelhante na graduação pelo mesmo professor, meu orientador Victor Giraldo. 

A principal diferença foi a integração com as demais disciplinas, visto que já estava 

inserido em ambiente de pesquisa que me possibilitou uma mudança na concepção de 

minha função como professor. 

Além dessas, também tive uma disciplina de ambientação de pesquisa, na qual 

pude entender realmente o que era uma pesquisa e ler muitos trabalhos. Até o contato 

com esta disciplina, eu não sabia o que era ser um pesquisador. Pensei que, ao ingressar 

no mestrado, eu poderia produzir uma dissertação apenas com os relatos do Projeto 

Intercâmbio de Saberes, o que mostra uma falta de conhecimento do trabalho de pesquisa. 

Lembro que, por diversas vezes, antes de cursar a disciplina de Metodologia de 

Ensino e Pesquisa, alguns colegas do mestrado me perguntaram “qual era minha 

pesquisa”, eu narrava o Projeto Intercâmbio de Saberes e logo repetiam a pergunta, 

querendo saber “qual era minha pesquisa”. Uma ótima história ou uma dissertação 

elegante não definem uma pesquisa. E só pude entender o que caracterizava uma pesquisa 

ao longo do mestrado. 

Durante o segundo ano de mestrado, o Projeto Intercâmbio de Saberes sofreu 

descontinuidade e tive que buscar outra Pesquisa para meu projeto de mestrado. Foi uma 

grande perda pessoal e acadêmica, além se ser um novo desafio para concluir o curso de 

mestrado. 

Nesse momento, ocorria o CAp Popular, que foi fundado após o fechamento de 

um outro projeto que eu também participei por duas aulas e citei acima, o 

PREPARANEM. Meu envolvimento com o projeto se deu por intermédio do meu 

orientador Victor Giraldo, que sugeriu que eu fizesse docência compartilhada com a 

Gabriela Barbosa (pós doutoranda e minha atual coorientadora junto com Victor) e 

Adriana Cavalcante (licencianda em matemática, aluna do Victor). 

Participei de mais de uma dezena de aulas, mas os registrados foram os que 

disponibilizo nesta dissertação, em capítulo específico. Também participei de uma 

reunião que definiu algumas diretrizes para o projeto. As aulas estão descritas em 

apêndices neste trabalho, podendo ser consultados pelo leitor. 



 

 
 

A única experiência anterior que tive com docência matemática compartilhada foi 

justamente com a professora Gabriela Barbosa, minha coorientadora – lembrando que eu 

já tive experiência de docência compartilhada sem ser na disciplina (Projeto Intercâmbio 

de Saberes). Dividir sala de aula com Adriana e Gabriela foi diferente do que tinha vivido 

profissionalmente até então. Utilizávamos grupo de WhatsApp para decidir qual seria o 

tema e a lista de exercício do dia e então só nos encontrávamos em sala de aula. 

Geralmente, a lista de exercícios utilizada era proposta pela Gabriela e eu e 

Adriana revisávamos antes de entrar em sala de aula. Já no projeto, ocorria um 

revezamento no quadro resolvendo e falando com a turma, mas sempre com opinião dos 

colegas docentes e discentes. Ou seja, enquanto eu resolvia determinado exercício com a 

turma, Gabriela e Adriana faziam perguntas à turma relacionadas a reflexões do problema 

como, por exemplo: “qual utilidade de saber resolver esse problema”, “onde encontramos 

situações desse tipo em nossa vida cotidiana”, “formas diferentes de resolver a questão”, 

“plausibilidade da questão e da resposta”, “se determinada forma de resolver é mais ou 

menos ‘correta’ que outra”. 

A presença dos alunos à frente da turma também era comum nessas aulas, a 

dinâmica permitia um cenário que me lembrava o Projeto Intercâmbio de Saberes, pois 

não tinha um “roteiro” traçado para a aula, o ambiente criava as necessidades e as ideias 

emergiam no decorrer da aula. 

Fiquei muito empolgado com a possibilidade de desenvolver uma ação com ideias 

afins às do Projeto Intercâmbio de Saberes e por isso, e pela necessidade de um novo 

objeto de pesquisa, adotei o CAp Popular como ambiente de pesquisa e então comecei a 

coletar os dados que estão ao final deste trabalho. 

Além desta produção, o mestrado, as experiências do CAp Popular e a vivência 

com colegas da academia me trouxeram mudanças de concepções da minha função e um 

maior entendimento do trabalho docente. O estudo do cenário político e os referenciais 

aqui utilizados me fizeram entender como a escola trabalha a favor do capital e como 

minhas práticas reproduziam os ideais do sistema. 

Em suma, essa produção acadêmica representa o avanço dos meus estudos desde 

o ingresso na graduação até a (futura) conclusão do mestrado e mostrará diálogos dessas 

experiências com os referenciais estudados. Hoje observo um distanciamento entre o 

licenciando que ingressou na Universidade em 2011 e o mestrando que pleiteia a 

conclusão de uma pesquisa acadêmica. 
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Com toda a inquietação gerada por experiências que tive no mestrado e no CAp 

Popular, no final do ano de 2019, decidi que a produção acadêmica resultado do mestrado 

seria voltada para as vivências que tive. 

Certamente o mestrado trouxe novas percepções a mim. A profissão professor, da 

forma com que entendo hoje, não pode ser comparada às minhas práticas exercidas antes, 

durante e até mesmo após a graduação. E isso me trouxe uma série de questionamentos 

em relação a como as universidades estão formando os futuros professores. 

É um enorme desafio realizar uma pesquisa em que o principal sujeito sou eu e 

muitos dos dados são as experiências que tive, que me marcaram, durante a formação do 

professor que hoje produz este trabalho acadêmico. Um professor com uma grande 

mudança de percepção ao longo do tempo, um professor que desconstruiu em dois anos 

um paradigma criado e mantido através das “vontades do capital” durante toda a sua 

formação, que começa muito antes do ingresso na universidade.



 

 
 

INTRODUÇÃO 

No Capítulo Apresentação, foi dito o objetivo de pesquisa dessa dissertação, a 

saber, trabalho busca analisar mudanças de paradigmas e de concepções da profissão 

docente de um mestrando em ensino da matemática. 

Busco, com esta dissertação, contribuir com reflexões sobre o currículo, as 

experiências e a formação dos docentes. Neste trabalho, especificamente, tratarei de mim 

mesmo como sujeito de estudo. Ou seja, será feita uma autoanálise a partir de referenciais 

que só tive contato durante o mestrado e as mudanças de concepções que ocorreram 

durante minha trajetória acadêmica em relação à profissão docente. Entender essas 

mudanças de concepções e paradigmas nos permite questionar a formação docente, em 

especial a minha, e analisar como o sistema capitalista adentra e usa a educação para sua 

perpetuação. 

Como dados para análise, utilizarei registros tomados a partir da graduação, 

lembranças de experiências que tenham diálogo com os autores citados durante o 

referencial teórico. Os registros escritos que foram citados poderão ser encontrados nos 

Apêndices da dissertação. A partir do que será estudado teoricamente nos próximos 

capítulos, será possível traçar relações com experiências docentes relatadas no texto. 

Desta forma, os procedimentos metodológicos baseados no diálogo dos diferentes autores 

com as minhas experiências para, então, fazer uma análise, à luz desses teóricos, das 

mobilizações dos paradigmas docentes em mim. 

No Brasil, há a cultura da dicotomia entre “esquerda” e “direita”. Essas duas forças 

parecem ser antagônicas e cada ação política tomada pode ser classificada como uma (ou 

outra) dependendo da leitura que se dá. As leituras de Neves (2015) e Tiradentes (2012) 

nos fazem caminhar para um questionamento, pois podemos observar que a “esquerda” 

para o capital converge para a “direita” do social, tornando estas forças complementares 

num processo de “sociedade de bem-estar”, que vem a substituir a ideia de “Estado de 

bem-estar” a fim de curar ebulições que emergiam no país principalmente ao final dos 

anos 1980. 

 Estudaremos também, neste trabalho, algumas relações sociais que se dão em 

nossa sociedade de bem-estar altamente tecnológica que se encontra pacífica a maioria 

das tomadas de decisões por parte do capital para formar o referencial da pesquisa. Hoje, 

encontramo-nos imersos em três principais convencedores – Escola, Igreja e Mídia – que 

agem em prol do capitalismo e auxiliam na manutenção das classes como estão (NEVES, 
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2015). Primeiramente nos concentraremos no modelo de educação imposto às classes 

trabalhadoras e quem o regula, depois entenderemos o papel da Educação Matemática 

nesse processo, vendo uma análise empírica em um ambiente de formação. 

 Nossa sociedade se sente participante, se considera autônoma e acredita que é 

independente, que pode tomar suas próprias decisões, que pode trabalhar no que deseja e 

conquistou sua alforria de grandes detentores do capital (Neves, 2008). Esse tipo de 

sociedade é conveniente para o capitalismo, pois traz objetos que se consideram sujeitos, 

sendo que estes podem tomar ações e refletir apenas dentro de um modelo, sem que haja 

um verdadeiro conflito ideológico que conceda a possibilidade de mudanças no status 

quo. Para tal, discutirei estratégias políticas que modificaram questões educacionais nas 

últimas décadas, tal como trarei uma visão da evolução da Educação Matemática, 

entendendo como é o comportamento desta Matemática na Escola, como esta ajuda a 

reproduzir as relações de poder quando se exime da responsabilidade de refletir sobre si 

mesma e seus resultados, também serão vistos os saberes docentes dos professores de 

Matemática e como alguns conflitos podem trazer mais elementos de reprodução do 

capitalismo e, por fim, um trabalho empírico, tentando ver na prática a mobilização desses 

argumentos na tentativa de fazer uma ação contra hegemônica em um ambiente com 

pessoas socioeconomicamente vulneráveis. Serão momentos distintos do trabalho e 

estarão à luz de referenciais teóricos condizentes com essas variações angulares. 

Esse trabalho é orientado por cinco principais referenciais: Freire, Tiradentes, 

Neves, Skovsmose e Tardif. Dividirei o trabalho em seis partes, todas alinhando as ideias 

dos autores: (I) Introdução; (II) Uma visão social trabalhada sob referencial de Neves e 

Tiradentes; (III) O estudo da falência da escola pública, baseando-me nos trabalhos de 

Tiradentes e Skovsmose, trazendo uma visão de como a Educação Matemática contribui 

para este cenário caótico; (IV) Um estudo mais aprofundado sobre a Educação 

Matemática e como podemos caminhar para maiores reflexões acerca da Educação 

Matemática Crítica; (V) Estudo sobre a formação de professores nesse ambiente, trazendo 

reflexões sobre saberes docentes e; (VI) Um estudo empírico utilizando o CAp Popular 

como campo de atuação de três docentes. 

Farei algumas reflexões, durante o texto, sobre a Educação Matemática e a 

Educação Crítica. Existe um distanciamento entre Educação Matemática e Educação 

Crítica? E, havendo, a falta de uma aproximação entre a Educação Matemática e a 

Educação Crítica poderia ser um aspecto de reprodução da “pedagogia do mercado” ou 

“pedagogia da morte”? A escola desempenha uma função libertadora ou reprodutora de 



 

 
 

relações de poder dentro de uma sociedade comandada pelo capital e pela sua 

Matemática?A estrutura da escola aproxima-se de um aparelho de reprodução para 

diversas relações?A quem interessa?O capital e a falta de re-ação por parte dos cidadãos 

reproduzem essas relações de poder? 

As avaliações, tanto nacionais como internacionais, não utilizam instrumentos 

para mensurar entendimento de Ciências Sociais, como lemos em Neves (2008). A 

disciplina de História está excluída, por exemplo, das avaliações do município do Rio de 

Janeiro, o qual sou Professor de Matemática. Além disso, as avaliações de Matemática se 

limitam a comandos muito simples de execução, exigindo uma mecanização para 

solucioná-las, não havendo um processo reflexivo sobre o que está sendo feito. 

Precisamos entender o porquê e a quem é interessante essa ausência de Ciências Sociais 

nas avaliações e porque os processos avaliativos atingem só a dimensão de conhecimentos 

matemáticos e não os conhecimentos tecnológicos ou reflexivos, os quais definiremos em 

momento oportuno neste trabalho. 

De fato, se não somos capazes de ter uma leitura clara sobre os processos sociais, 

somos levados a corroborar com as demandas hegemônicas e isto vai acontecer, segundo 

Neves (2015), pelos aspectos culturais ou pelos aspectos políticos. Ou seja, a força social 

é tamanha que acabamos reproduzindo a ideologia dominante. 

Durante toda minha formação como professor, passei por avaliações externas na 

disciplina de Matemática, entretanto não são todos os professores que possuem esse 

“privilégio”. Hoje, por exemplo, as escolas municipais do Rio de Janeiro possuem 

avaliações externas apenas para as disciplinas de Português, Matemática e Ciências. No 

caso específico da Matemática, os comandos de questões seguem uma linha criticada por 

Skovsmose (2015), em que o aluno não reflete sobre o que está trabalhando. São questões 

como “calcule” ou “resolva a expressão”. Em casos mais “bizarros”, podemos ver tirinhas 

em que há um aluno pensando numa equação e o objetivo é “achar o valor de x”, em uma 

“pseudocontextualização” ou, como diz Skovsmose (2015), “faz de conta”. 

Para entender o que propriamente Skovsmose (2015) e os demais autores do 

referencial teórico trazem sobre a educação matemática e a política, algumas definições 

serão apresentadas durante o trabalho, até para entendermos as questões supracitadas. 

Num primeiro momento, estarei mais preocupado com a exposição do ordenamento e da 

estrutura da dissertação. 
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O que trago neste trabalho é uma amostra de que a nova “sociedade de bem-estar” 

busca a paz da sociedade civil, tornando movimentos sociais mais frágeis e fazendo com 

que o Estado auxilie o capital apassivando os mesmos. 

Segundo Neves (2015), a “pedagogia da hegemonia” se dá por meio de um 

conjunto constituído, principalmente, de três atores (igreja, escola e mídia), em que esses 

três elementos são capazes de criar uma cultura capaz de perpetuar as relações de poder 

existentes, criando uma normalização das desigualdades sociais e fazendo com que o 

povo considere viver em um ambiente democrático, o que questionarei adiante. 

A dominação não é dada apenas pela força, como ocorre em ditadura de um 

governo, por exemplo, a dominação de um povo pode ser dada de uma forma muito mais 

difícil de ser identificada, porque não é tão explícita. A ratificação de uma estratificação 

social pode ser por meio de “convencimento”, fazendo com que um povo acredite em 

determinados projetos. A escola é um dos pontos essenciais para que possa haver uma 

crença de que determinadas ações são “normais” e que uma democracia realmente exista. 

De fato, se considerarmos como “democracia” o simples ato de escolher um 

representante para o povo, nossa sociedade de fato hoje vive uma democracia, sendo 

assim uma sociedade altamente tecnológica regida por caráter democrático. Entretanto, 

precisamos refletir sobre a quem essa suposta democracia serve e entender o que 

pensamos nas escolas a respeito desses conhecimentos tecnológicos. 

Precisamos entender qual o real papel da escola e, depois, o papel da Educação 

Matemática nessa escola e nessa sociedade e como esse papel está sendo trabalhado, se a 

escola é “reprodutora” ou “libertadora” e se há a colaboração da Educação Matemática. 

Indo além, queremos entender como a Matemática de uma sociedade altamente 

tecnológica colabora para que estejamos localizados numa sociedade de capital. 

A escola traz elementos que discriminam os seres humanos para gerenciar ou para 

serem objetos de gerenciamento em uma sociedade capitalista. É necessário formar para 

produzir, mas também formar para consumir e estar satisfeito em sua posição social, 

acreditando ser um sujeito do processo (TIRADENTES, 2012). Uma das instituições que 

possui o poder de fazer a separação entre capitalistas e esses objetos do capitalismo é a 

escola que, segundo Neves (2008, p.24): 

A escola dividida em níveis e modalidades é inerente à hierarquização 

que se estabelece na produção efetivamente capitalista de mercadorias, 

de natureza flexível, baseada na variação do trabalho e na própria 
especificidade da produção da vida em formações sociais que se 

ocidentalizam. Desde os seus primórdios, portanto, a escola detém uma 



 

 
 

dupla e concomitante finalidade – a formação técnica e a conformação 

ético-política para o trabalho/vida em sociedade –, que vai se 
metamorfoseando de acordo com o desenvolvimento das forças 

produtivas e com as mudanças nas relações de produção, nas relações 

de poder e nas relações sociais gerais, para que possa garantir ao mesmo 

tempo a reprodução material da existência e a coesão social. 

Essas diferenças eu pude viver na escola e no curso que trabalhei durante a 

graduação, como falei no capítulo Apresentação. Apesar de trabalhar de forma tecnicista 

em ambos, havia uma clara diferença nos objetivos e na forma com que eram trabalhadas 

as questões, era muito mais fácil e prazeroso trabalhar no “cursinho”, pois basicamente 

eu resolvia questões mais desafiadoras e os alunos conseguiam me dar o feedback que eu 

esperava. Eu não via como “desafiador”, por exemplo, ser professor da escola municipal. 

Ainda que eu não atingisse o objetivo de “passar o conhecimento”, eu me embasava no 

fato dos alunos não serem “capazes” de aprender. Entretanto, se tal situação ocorresse no 

curso, eu me sentia frustrado por não conseguir “passar o conhecimento” a eles e buscava 

alternativas para ensiná-los. 

Hoje, como professor do município (oficialmente e depois de passar por inúmeras 

experiências acadêmicas e profissionais), afirmo que consigo visualizar essa atitude em 

alguns dos meus colegas. Conselhos de classe e reuniões pedagógicas sempre são 

carregadas de falas que condenam os alunos à incapacidade de aprender (principalmente 

matemática) e, por outro lado, os mesmos agentes falam de como é melhor trabalhar em 

cursos preparatórios ou escolas particulares, ainda que com uma estrutura mais precária 

ou com salário inferior. 

No CAp Popular, projeto em que trabalhei junto a minha coorientadora e a 

licencianda Adriana Cavalcante, eu vivi experiências bem diferentes. A heterogeneidade 

da turma era vista de forma positiva e os diferentes “saberes” eram valorizados, o que me 

lembrava muito o Projeto Intercâmbio de Saberes, que trabalhara durante o final da 

graduação. As descrições das aulas que participei do CAp Popular se encontram em 

Apêndice nesta dissertação. 

Ainda sobre o processo de divisão de pessoas numa sociedade capitalista, os 

“saberes” que são atribuídos ou esperados de um sujeito capaz de gerir os meios de 

produção são distintos dos “saberes” que o proletariado, real produtor do capital, deve ter 

acesso. Para que o capitalismo se mantenha, não podem ser atribuídos “saberes 

reflexivos”, ou seja, não pode haver uma reflexão do que está sendo realizado no meio de 

produção, pois isto naturalmente traria uma inconsistência social. 
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Chamarei aqui de “eventos” as aulas ministradas no CAp Popular ou reuniões 

realizadas pelo corpo docente a fim de planejar atividades e discutir possibilidades para 

o desenvolvimento do projeto. Em cada “evento” ficará evidente se tratarei de uma aula 

aos alunos inscritos ou uma participação em uma reunião de planejamento, descrevendo 

o que ocorrera em cada “evento”. 

A definição de saber se fará necessária durante quaisquer dos capítulos, visto que 

serão trabalhados saberes docentes e saberes discentes para entender tanto a função social 

da educação numa sociedade capitalista altamente tecnológica quanto, em um espaço 

micro, em estudo empírico, como são mobilizados alguns desses saberes durante as 

atividades realizadas nos “eventos” do CAp Popular. 

Para orientarmos o trabalho, traremos uma noção básica do que seria “saber” 

encontrada em Tardif (2014, p. 34), até porque o professor é, como traz o autor em 

proposta de definição simples de como as pessoas entendem, alguém que sabe alguma 

coisa e tem a função de transmitir esse “saber” a outros. Para isso: 

saberes são, de um certo modo, comparáveis a “estoques” de 

informações tecnicamente disponíveis, renovados e produzidos pela 

comunidade científica em exercício e passíveis de serem mobilizados 

nas diferentes práticas sociais, econômicas, técnicas, culturais, etc. 

Por outro lado, os “saberes” no capitalismo são tudo que o capital possa extrair do 

trabalhador. O que interessa nesse momento é o que o sujeito pode fazer para produzir o 

máximo de capital no menor tempo possível. Deste modo, lemos em Tiradentes (2012, p. 

114): 

O conhecimento, “fator de produção”, é um bem (capital) agregado ao 

trabalhador. Sendo este também possuidor de capital, o antagonismo e 

a luta de classes perdem a razão de ser, pobreza e fracassos pessoais são 
decorrentes da falta de mérito do indivíduo, da ausência de senso de 

oportunidade familiar e pessoal nas escolhas vocacionais. Já no plano 

macroeconômico, são decorrentes da ausência de investimentos 
corretos no sistema educacional. Essa relação casual entre escolaridade 

e renda, para cuja determinação, segundo o tecnicismo de mercado, não 

são considerados fatores políticos condicionantes da distribuição de 
riquezas, ignora o caráter reprodutor da educação, considerando apenas 

sua face produtora. 

 Como de interesse do capital, o professor precisa se pôr a serviço do capitalismo, 

considerando-se como um detentor desses saberes e “não pensando certo”, o que seria o 

oposto de “pensar certo”, segundo Freire (1996, p. 16): 

Pensar certo, do ponto de vista do professor, tanto implica o respeito ao 
senso comum no processo de sua necessária superação quanto o 

respeito e o estímulo à capacidade criadora do educando. Implica o 



 

 
 

compromisso da educadora com a consciência crítica do educando cuja 

“promoção” da ingenuidade não se faz automaticamente. 

Talvez a maior mudança que tive após o ingresso no mestrado foi justamente a 

concepção do que é pensar certo (FREIRE, 1996). Até o início das pesquisas em 

Educação Matemática, eu achava natural e única a forma tecnicista como a Matemática 

era trabalhada nas escolas. Ainda, não refletia sobre esse tecnicismo. Ou seja, eu sequer 

considerava tecnicista, pois era apenas “como se transmite o conhecimento matemático”. 

O primeiro contato que tive com uma aula em que me aproximei mais do pensar certo 

(FREIRE, 1996) foi no Projeto Intercâmbio de Saberes – brevemente descrito no capítulo 

de Apresentação. Após o Intercâmbio de Saberes, somente as duas aulas que participei 

do PREPARANEM e as aulas do CAp Popular, que são vivências em que eu não 

considerava propriamente como uma “aula”. No meu estágio obrigatório, apesar de hoje 

considerar o CAp UFRJ como referência, até pelos professores que conheço o trabalho, 

não de a devida atenção às aulas, apenas estava preocupado em contabilizar horas para a 

conclusão do ensino superior. 

O não pensar certo (FREIRE, 1996) é perpetuado nas universidades,como pude 

detalhar no primeiro capítulo desta dissertação. Antes, durante e até mesmo um período 

após a graduação, tive como definição de professor como “alguém que passa o 

conhecimento”, indo de encontro com o que nos diz Freire (2002, p.13): 

É preciso, sobretudo, e aí já vai um destes saberes indispensáveis, que 

o formando, desde o princípio mesmo de sua experiência formadora, 

assumindo-se como sujeito também da produção do saber, se convença 

definitivamente de que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar 

as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. [...] 

Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, 

apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de 
objeto um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende 

ensina ao aprender. Quem ensina ensina alguma coisa a alguém. Por 

isso é de que, do ponto de vista gramatical, o verbo ensinar é um verbo 
transitivo-relativo. Verbo que pede um objeto direto – alguma coisa – 

e um objetoindireto – a alguém. Do ponto de vista democrático em que 

me situo, mas também do ponto de vista da radicalidade metafísica em 

que me coloco e de que decorre minha compreensão do homem e da 
mulher como seres históricos e inacabados e sobre que se funda a minha 

inteligência do processo de conhecer, ensinar é algo mais que um verbo 

transitivo-relativo. 

 A crítica de Freire citada acima atinge diretamente os paradigmas que foram 

criados em mim até mesmo antes do vestibular. Em meios de convívio social pude ouvir 

durante toda a minha existência que a função do professor era “transmitir conhecimento” 
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e esse “dom” não era aprendido na Universidade, era inerente ao sujeito. Mais adiante 

trarei discussão referente a essa crença. 

Sinceramente, a primeira vez que li um texto de Paulo Freire foi já como aluno de 

Educação Matemática no mestrado do PEMAT. Algumas vezes, em “disciplinas 

pedagógicas” ouvi colegas – geralmente de outros cursos – citarem Freire para se embasar 

em discussões em sala de aula. Uma única vez, na disciplina de “Filosofia da Educação” 

ouvi um professor, logo nos primeiros dias de aula, que era “proibido falar de Paulo 

Freire”, mesmo que os alunos de pedagogia “amassem esse cara”. Fora essas situações, 

não tive proximidade com os textos do autor, o que julgo hoje um “pecado” em minha 

formação, um gapteóricoinaceitável. 

Acredito, ainda baseando em Freire (1996, p.18) que um bom passo para o pensar 

certo é a mudança, com entendimento que mudar é um direito, revisar as ações que foram 

tomadas e entender a educação como um processo libertador. Por outro lado, não posso 

mudar e ignorar as experiências – principalmente as do “não pensar certo”, é uma questão 

ética do professor: 

Não há pensar certo à margem de princípios éticos, se mudar é uma 
possibilidade e um direito, cabe a quem muda – exige o pensar certo – 

que assuma a mudança operada. Do ponto de vista do pensar certo não 

é possível mudar e fazer de conta que não mudou. É que todo pensar 

certo é radicalmente coerente. 

 Essas reflexões emergiram apenas no curso de mestrado. Dos autores presentes 

nessa dissertação, apenas Tiradentes tive contato durante a graduação. Durante a 

produção da monografia, um estudante que coordenava o Intercâmbio de Saberes comigo 

me deu de presente o livro que compõe o referencial teórico deste trabalho. Inclusive, 

citei esse livro na minha monografia, que foi basicamente a descrição das atividades 

realizadas no projeto. Mas, durante a graduação, não terminei a leitura, utilizei apenas um 

dos capítulos. 

 A ignorância aos pensadores da educação é um dos meus pontos de maior crítica 

ao que (não) trabalhei de conhecimentos durante a graduação. Hoje, com uma visão 

política diferente, como será observado durante todo texto, entendo que o processo de 

formação atende ao capital, principalmente no que tange ao pouco contato que tive com 

pensamentos pedagógicos e, também, pela cultura de desvalorização das “disciplinas 

pedagógicas” no curso de licenciatura em matemática. 

Primeiramente, esse trabalho é político, até mesmo pelas motivações que me 

trouxeram até esta produção. Não há educação sem política, como lemos em Freire 



 

 
 

(1996), Tiradentes (2012), Skovsmose (2015) e Neves (2008, 2015). Por isso é necessário 

deixar clara a posição contrária a várias ações que caminham em sentido à ratificação das 

relações de poder. Precisamos lutar pela igualdade. Democracia se faz com acesso à 

educação para todos e, como Professor de Matemática, entendo minha participação na 

construção de uma nova Educação Matemática, agora criticando e refletindo além dos 

resultados matemáticos e tecnológicos. Faço um convite de reflexão ao leitor: Aonde nos 

encaminham nossas práticas? A serviço de quem a Escola realmente está? 

A quebra de paradigmas hegemônicos (NEVES, 2015) se dá por meio da 

democracia num sentido mais amplo, que engloba direitos dos sujeitos, o que a sociedade 

atual não considera nas escolas, com suas práticas educativas dominadoras. Muitas dessas 

práticas foram e muitas vezes ainda são reproduzidas por mim em sala de aula, como um 

resquício de experiências ocorridas durante minha formação. 

Para entendermos como podemos lutar por um processo contra hegemônico, 

primeiramente precisamos estudar a sociedade como ela é. Ou seja, não é possível 

entendermos como lutar contra um sistema do capital sem nos debruçarmos para entender 

como funciona o mercado. Neste trabalho, estudaremos processos reais e o que 

pesquisadores como Freire, Tiradentes, Neves, Skovsmose e Tardif trazem de produção 

sobre nossa sociedade capitalista e como não reproduzimos comportamentos que 

corroboram o poder do capital. 

Dividirei o trabalho nos próximos capítulos de acordo com o alinhamento dos 

referenciais teóricos. Durante o trabalho, dialogarei com os diferentes autores trazendo 

minhas experiências de formação docente. O terceiro capítulo (DIREITA PARA O 

SOCIAL E A PEDAGOGIA DA MORTE) tratará do cenário político e como o 

capitalismo gera influência sobre a escola, afetando diretamente o ensino para que sirva 

ao capital; O quarto capítulo (EDUCAÇÃO MATEMÁTICA SOB A FALÊNCIA DA 

ESCOLA PÚBLICA) progride com a relação trazida do terceiro capítulo, fazendo uma 

relação com a educação Matemática, tornando mais específica pesquisa, mas com 

elementos políticos trazidos do capítulo que o precede; O quinto capítulo (EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA ESCOLAR CRÍTICA) traz elementos contra hegemônicos propostos 

pelos autores e questiona a educação matemática escolar tecnicista que colabora com o 

capital e; O sexto capítulo (SABERES DOCENTES, FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA CRÍTICA) discute a formação docente e como esta contribui para a 

ratificação das relações de poder na escola. Com base teórica gerada por esses capítulos, 

poderá ser feita análise das experiências da minha formação, objetivo do trabalho. 
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CAPÍTULO 1. DIREITA PARA O SOCIAL E A PEDAGOGIA DA 

MORTE 

Neste capítulo, farei um estudo político da educação, entendendo como ela serve 

ao capital e torna a escola (ambiente de atuação docente, inclusive minha atuação, 

consequentemente) sua aliada no processo de manutenção das relações de poder. 

Dialogarei com os autores trazendo experiências para compor os dados e exemplificando 

as discussões trazidas. 

O capitalismo se renova constantemente buscando formas de perpetuar o poder 

dos detentores do capital. Movimentos sociais que buscam a emancipação do povo são 

altamente incômodos aos olhos dos poderosos. Por isso, ao longo do tempo, foram usadas 

diferentes formas de dominação a fim de buscar sempre um crescimento de riquezas para 

os que possuem dinheiro e, também, uma paz social para que não haja iminência de 

tomada de poder por parte dos oprimidos. 

 Alguns setores sociais são estratégicos do ponto de vista do controle social. 

Existem grandes formadores de opinião que, se trabalharem em conjunto com os ideais 

capitalistas (mesmo que supostamente o façam inocentemente), irão contribuir para a 

ratificação das relações de poder e impedirão a tomada do poder pelo povo. 

Neste capítulo, trarei argumentos e contribuições de diferentes autores para 

entender como se dá o processo da “pedagogia da morte”, que entenderemos mais adiante 

a definição. Também trarei elementos que mostram que o sistema capitalista possui um 

mecanismo altamente eficiente para que não haja perda de poder por parte do capital e 

setores estratégicos da sociedade acabam por trabalhar em conivência com estes artifícios, 

mesmo acreditando estarem fazendo uma oposição. O entendimento de como a escola 

serve ao sistema, e consequentemente ao capital, não foi uma reflexão realizada durante 

minha formação na graduação e, por ser estratégica, a escola precisa de uma atenção do 

capital (NEVES, 2008). O professor, por ser parte da escola, serve ao capital e eu, como 

professor, preciso refletir sobre essa servidão. 

Uma das inquietações dos pesquisadores da área de educação, segundo Neves 

(2015), diz respeito ao fato de, no final da década de 1980, a educação estar em 

“ebulição”, surgindo várias ideias de reformas, trazendo muitas propostas de quebra de 

estratificação e, poucos anos depois, estas já não estarem tão fortes e, assim, “o Brasil 

estar sem ebulição”, resiliente aos processos de dominação de classe. 



 

 
 

 O primeiro ponto é que o processo de dominação se dá não só pela tomada de 

força, expressando agressividade sem censura. Existe uma forma de ratificar as relações 

de poder de forma ideológica, criando uma cultura de perpetuação de uma sociedade 

capitalista. Neves (2015) denuncia que existem três principais aparelhos privados de 

hegemonia para uma nova “pedagogia da hegemonia” que pretende naturalizar o sistema 

capitalista. A Igreja, a Escola e a Mídia são, então, os três instrumentos principais, mas 

não únicos, para implementação de uma “nova pedagogia da hegemonia”, que Neves 

(2015) diz que, apesar de chamar de “nova” não é propriamente uma ação sem 

precedentes, visto que o Estado Capitalista sempre possui estratégias de coerção e de 

convencimento. Entretanto, essas estratégias mudam ao longo do tempo, se adaptando 

para serem eficazes e manterem o povo sob o domínio do capital. 

 A principal diferença entre o final dos anos 1980 e o início dos anos 1990, onde 

se cessa a “ebulição do Brasil”, segundo Neves (2015), é o convencimento das pessoas 

por meio de uma organização da sociedade e não mais integrando essas pessoas a 

processos estatais burocráticos. Isto é, não necessariamente o segundo ponto não seja 

mais utilizado pelo Capital como forma de dominação, mas este agora é não é mais um 

ponto primário na estratégia. 

 O importante nesse novo processo de ratificação da sociedade capitalista não é 

mais aderir ao Estado burocrático, mas se sentir parte de uma sociedade em que o cidadão 

é um “sujeito de um processo”, quando na verdade uma pessoa é, exceto os detentores 

reais do capital, “objeto de uma política de dominação”. 

 Quando falamos dessa nova forma de manutenção da sociedade estratificada, 

falamos diretamente de uma pedagogia capaz de convencer as pessoas de que este modelo 

é um modelo natural, não deixando emergir ideias que vão de encontro aos interesses dos 

reais detentores do capital. O capitalismo precisa sempre reinventar formas de manter o 

controle da sociedade, isso faz com que sejam alteradas as formas de coerção e de 

convencimento, originando “novas pedagogias da hegemonia”, que sempre estarão 

relacionadas a seu tempo e a seu espaço, viabilizando o poder. Nesse caso, as pessoas 

passam a ter seus espaços de dominação, fazendo com que as pessoas se considerem 

sujeitos dominadores e não objetos de dominação. 

 Os novos interesses do capitalismo passam a criar uma “sociedade de bem-estar”, 

como lemos em Neves (2015), as quais substituem o que chama de “Estado de bem-estar”, 

o que significa que não só o Estado, mas a política em geral e até a economia (atingindo 

uma visão Marxista de Estado Ampliado, segundo a autora) trabalham em prol do 
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convencimento criando, inclusive, Fundações, instituições que tem como objetivo 

disseminar os ideais capitalistas. Nessa noção, a sociedade civil se torna uma instância do 

Estado ampliado e, por não seguir uma única possibilidade ideológica, se torna uma 

“arena de luta de classes” e faz com que o conflito na sociedade capitalista seja inerente 

à própria. 

 As lutas de classes fazem parte do próprio capitalismo, entretanto a organização 

dessas classes vem de um processo histórico. Isso nos faz refletir sobre o fato de talvez 

uma luta contra hegemônica ser possível na sociedade em que vivemos. Entretanto, 

segundo Neves (2015), não há, no Brasil, de fato uma luta contra hegemônica. 

 Esse novo modelo de sociedade começa a emergir no Brasil, principalmente, no 

Governo de Fernando Henrique Cardoso, segundo Neves (2015). Apesar de ser apontado 

à época pela própria autora como um governo liberal, FHC afirmava governar de forma 

“sócio liberal”, o que conciliaria o mercado com uma suposta justiça social. Na verdade, 

os governos posteriores (Lula e Dilma) mantiveram em parte essa ideologia de um 

crescimento de mercado aliado a um discurso de possibilidade de justiça social, o que 

caracteriza a “sociedade de bem-estar” citada neste trabalho. 

 A ideia de criar uma sociedade de bem-estar social também contempla, 

obviamente, um retorno ao capital. Na mesma época em que se é discutida a ideia de 

poder conciliar um Estado voltado para o mercado e uma justiça social, começam a ser 

entregues ao capital a aparelhagem estatal. Ou seja, as privatizações começam a ocorrer, 

senão da própria estatal, pelo menos dos trabalhadores que fornecem a mão-de-obra 

necessária para que esta opere. 

 Quando se torna viável a entrada do capital na administração pública, se permite 

o controle mais amplo do capitalismo, pois agora até o responsável por gerar democracia 

e justiça social é comandado pelo responsável por fazê-las inexistentes. O Estado deixa 

de ser o responsável por uma tentativa de emancipação e de justiça social e passa a ser 

um dos ratificadores das relações de poder. 

 As ações dos professores – e dos alunos – são avaliadas constantemente por órgãos 

internos e externos, nacionais e internacionais e uma crítica de Neves (2015) é o fato 

dessas avaliações não incluírem História. Isto é, quando são avaliados, não há 

consideração pelo ensino de Ciências Sociais. A médio prazo e a longo prazo, pode-se 

chegar a conclusões de “perfeição” dos mecanismos estatais associados ao capitalismo, 

não haverá entendimento dos conhecimentos sociais por parte da Escola, o que mostra 

uma despreocupação com as reflexões esperadas numa luta contra hegemônica. 



 

 
 

O professor é um trabalhador que está inserido no mundo do capital e, por isso, 

acaba servindo ao mesmo. A escola acaba trazendo, através da sociedade, um caráter com 

viés reprodutor e não “libertador”, fazendo com que as relações de poder existentes em 

nossa sociedade altamente tecnológica seja o senso comum. A escola e, por isso, o 

professor são estratégicos para o capital. Sem uma escola que prepara os alguns alunos 

para consumir e outros para gerenciar, as relações da sociedade seriam instáveis, por isso 

o capital se preocupa em invadir a escola, mas não de maneira repressora, mas de forma 

sutil, a esse fenômeno, como veremos mais adiante, denominamos “sequestro da escola” 

baseado na definição proposta por Tiradentes (2012) e entendendo que esse processo é 

um processo planejado de entrega da “fabricação” de mão-de-obra aos detentores de 

capital. 

Nas minhas experiências como estagiário não-remunerado no município, não fui 

avaliado por meio de provas (minhas ou de meus alunos), até mesmo porque oficialmente 

eu nem poderia dar aula, já que estava apenas no primeiro período da graduação. 

Entretanto, lembro que, durante minha passagem pela escola, recebi uma “orientação” 

para auxiliar os alunos durante uma prova que é conhecida na rede como “prova externa”. 

A “orientação” que eu deveria dar teria que ser o “suficiente para que o resultado 

dos alunos correspondesse ao que o prefeito solicitava”. Ou seja, na prática, acabei 

entregando resposta aos alunos, pois a direção avaliaria a minha permanência baseando-

se, também, no resultado dos alunos que tiveram prova aplicada por mim. 

Vale lembrar que a Prefeitura não avalia conhecimentos sociais. As “provas 

externas” que vivenciei foram todas de Matemática, Português (interpretação, produção 

textual e gramática) e Ciências. História, Geografia e as demais “ciências humanas” estão 

excluídas dessas avaliações. Isso ratifica a fala de Neves (2008) quando a autora questiona 

a ausência de reflexões nas provas externas, com valorização do tecnicismo. 

Para o capital, a escola se resume, segundo Tiradentes (2012), a um ambiente que 

fabrica os sujeitos que farão a manutenção do capitalismo. Sendo assim, a própria escola 

deve trabalhar em favor do capital e sua administração deve procurar maximizar a 

“capacidade produtiva” dos sujeitos a fim de atender aos interesses do sistema. 

Quando não se há entendimento reflexivo e histórico sobre a sociedade, e isso é o 

que ocorre de fato, visto que sequer há preocupação nacional ou internacional com os 

saberes sobre Ciências Sociais na Escola, acaba sendo reproduzida a ideologia dominante, 

ou senso comum, que é sempre voltada em prol do capitalismo. 
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Uma pessoa que queira “progredir no capitalismo” e que busque a “melhoria de 

bem-estar” precisa, segundo nossa sociedade, “fazer sua parte”. Não há para essa 

sociedade civil, segundo Neves (2015), nada que impeça o crescimento individual senão 

o próprio esforço. Todas as lutas sociais podem ser resumidas em lutas individuais e 

mérito. O melhor para o coletivo passa a ser o melhor que cada pessoa pode fazer para 

seu próprio crescimento no mercado e, desta forma, anulam-se os verdadeiros 

antagonismos à essa sociedade, há uma convergência entre os interesses de direita para o 

social e de esquerda para o capital. 

Quando se consegue o convencimento social de que o capitalismo é o natural e 

que a melhor forma de se viver nesta sociedade é a reprodução destes valores, que passam 

a ser vistos como valores sociais não dominadores, há uma pacificação das estruturas 

socias, as lutas de classe se aliviam e as diferentes camadas sociais passam a trabalhar em 

conjunto, mesmo que inconscientemente, para que o capital continue estratificando os 

cidadãos. 

Por diversas vezes presenciei, e participei, de cenas condenáveis por mim hoje. 

Os professores, a direção e os demais integrantes da comunidade escolar derrubavam 

sobre os alunos toda a responsabilidade de seu insucesso, como se fossem incapazes de 

aprender, acomodados e “burros”. Por outro lado, só observei movimentos a fim de 

quebra desse paradigma na escola que trabalho atualmente. Alguns professores entram 

em debates políticos e discutem estratégias e alternativas para o ensino, baseando-se em 

pensadores, por vezes. 

Enquanto escrevia a dissertação, ainda forcei minha memória a fim de lembrar se 

isso ocorrera em algum momento da minha formação na graduação, em um estágio não-

remunerado ou curso preparatório. Sinceramente, não lembro de ter ocorrido. Se houve 

algum movimento de “libertação”, movimento “contra hegemônico”, este não marcou 

minha historia suficientemente para recordar. 

Outra questão muito presente nas escolas que trabalhei foi a “luta pelos 

professores”. Há uma constante reclamação quanto a salários, tempo de planejamento, 

estrutura escolar, etc. Até mesmo hoje, como professor de ensino fundamental, não vejo 

“colegas” refletindo sobre uma luta da classe trabalhadora em geral, um movimento 

unificado. 

Um exemplo que posso citar que ocorreu recentemente e se refere ao que digo no 

parágrafo anterior é a “Reforma da Previdência”. Em determinado momento, cogitou-se 

que os professores ficariam “de fora da Reforma”, ou seja, não seriam “prejudicados”. 



 

 
 

Quase a totalidade dos professores que trabalham comigo comemorou o fato de não ter 

seus direitos ceifados pelo Governo. Entretanto, em uma reflexão nem tão aprofundada, 

podemos entender que o que estava sendo comemorado é o fato de “todos serem 

prejudicados, menos eu”. 

O ocorrido que descrevo não tem um ano de idade. Boa parte dessa dissertação já 

estava escrita e o referencial teórico praticamente fechado. Lembro de ter comentado com 

os colegas que essa era uma “estratégia do governo”, que primeiro passariam sem nós, 

professores, e depois incluiriam, pois os grupos são mais vulneráveis quando separados. 

A luta do trabalhador é nossa luta. Nossa luta não é só a luta do professor! 

Em um segundo momento, foi cogitado excluir só “determinados professores” da 

Reforma da Previdência, eram os professores com maior tempo de contribuição. Mais 

uma vez, os professores com maior tempo de contribuição comemoravam e os professores 

de tenra idade de município começaram a mudar o discurso. A motivação dos colegas, 

evidentemente, não era uma luta da classe trabalhadora, mas uma luta individual contra a 

perda de direitos. Esse tipo de ação, como lemos em Neves (2015), não é uma novidade 

no sistema capitalista. O famoso “dividir para conquistar” se mostra muito eficaz contra 

os trabalhadores, principalmente se o capital criar uma “esperança” de um determinado 

privilégio a um grupo. 

A divisão de grandes grupos a fim de transformar uma luta em lutas menores é 

uma estratégia pacífica do capitalismo para que possa atender a sua demanda de 

enfraquecimento e aceitação da sociedade. Nesse modelo de sociedade de bem-estar, o 

povo pacificado terá o mínimo para estar conformado e motivado para gerar o máximo 

de capital, ampliando os lucros dos capitalistas e, muitas vezes, trabalhando em equipe 

para que o poder seja mantido. 

Na nossa era, segundo Tiradentes (2012), o mais importante é que a empresa 

possua “capital intelectual” que se dá pelo conjunto de conhecimentos de seus 

“colaboradores”, não mais “funcionários”. A “inteligência” somada ao “espírito de 

equipe” definem uma importante condição para que haja um maior monopólio da empresa 

no mercado. Sendo assim, as empresas já não buscam mais o auxílio do Estado para que 

se possa “fabricar” sua mão-de-obra, a burguesia toma em “sequestro” a escola e, 

também, todos os outros níveis de ensino, fazendo com que a educação sirva ao mercado. 

Nesse ponto, o professor se torna um elemento-chave que precisa executar as ações que 

o capital lhe exige. O professor não pode desenvolver senso crítico no aluno e nem o fazer 

refletir sobre sua situação ou seu papel no mercado, não pode saber a quem e nem porque 
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serve. Para justificar, as mídias e as empresas se preocupam em investir em “números”, 

sendo capaz de, com os dados escolhidos por seu interesse obviamente, “provar através 

de números” que a escola precisa de determinado currículo ou que a universidade não 

atende ao mercado, a burguesia cria um sistema eficiente de manutenção do próprio 

poder. Reparemos que a Matemática de nossa sociedade, que é uma sociedade altamente 

tecnológica, é usada a fim de justificar as decisões tomadas e tornar qualquer área 

(inclusive a educação) subordinada, tomando controle do processo de produção, inclusive 

a “produção de sujeitos”. 

Apesar de ser necessário para o capital realizar algumas reformas para ajustar sua 

mão-de-obra e manter as relações de poder, é necessário – ao capitalismo – ver que 

mudanças radicais geram reações na população, as reformas precisam ocorrer 

paulatinamente. O capital se preocupa com a educação, pois ela é a diferença entre o 

sujeito realmente livre e o sujeito que mantém o poder dos detentores de capital, mesmo 

que seja um trabalhador. Desta forma, ter o senso comum a favor do capital é uma arma 

poderosa. O capital precisa do controle das escolas para a garantia de seu sucesso. Desta 

forma, o Estado deve sempre ser visto como inoperante, ineficiente e o capital deve ser 

visto como a salvação para qualquer mal, estando os empresários sempre com as soluções 

capitalistas que, na verdade, foram geradas pelo próprio capitalismo. 

A dominação pelo convencimento acaba sendo muito eficaz pelo fato de conseguir 

agregar ao corpo reprodutor do discurso tanto jovens quanto adultos. A sociedade, sem a 

preocupação com reflexões de questões sociais, acaba aderindo a discursos do senso 

comum, que servirão ao capital. Sendo assim, a Escola tem um papel importante, assim 

como a Mídia e a Igreja, como cita Neves (2015), na formação de uma cultura para 

produção de objetos que atendem ao capital e pensam ser sujeitos do processo capitalista. 

A produção de trabalhadores vai além do que ele precisa saber para executar 

funções diretas para a empresa (TIRADENTES, 2012), o novo trabalhador precisa 

abdicar de direitos trabalhistas. Esse trabalhador deve se sentir “livre” para servir o 

neoliberalismo todo o tempo, se interessando em entender a dinâmica da empresa, sugerir 

soluções para problemas e, muitas vezes, se desvincular da empresa e criar seu CNPJ 

(mesmo que via MEI) para prestar serviços sem que a empresa precise dispor de dinheiro 

para pagar tais direitos. O novo trabalhador está disposto a trabalhar em ações sociais fora 

de seu período de trabalho, “vestindo a camisa” e gerando à empresa capital de marca e 

possibilidade de pagar por determinadas punições (por exemplo, por danos ao meio 

ambiente) sem dispor de capital para o mesmo. 



 

 
 

O capital precisa de um trabalhador que não mais obedeça por algumas horas de 

trabalho, mas que seja um capital humano para esta empresa e a escola precisa atender a 

essa nova demanda gerada pelo neoliberalismo. Por outro lado, a cada crise estrutural do 

capitalismo, é possível culpar a educação por não formar o profissional que o mercado 

“deseja”, ponto os professores como culpados pela crise, como pertencentes à escola e 

um novo modelo de entrega ao capital como solução para que as pessoas estejam 

habilitadas a conquistar novamente o seu lugar no mercado de trabalho. 

Trazendo uma nova experiência minha, durante um breve momento da minha 

vida, trabalhei como motorista de aplicativo. Foram cerca de dois meses dirigindo sob o 

“sonho de liberdade financeira”, “ser dono da minha produtividade”. Entretanto, o 

aplicativo para o qual eu trabalhava, recebia 25% da minha produção, não tinha nenhuma 

responsabilidade quanto a minha segurança, quanto a segurança do meu bem ou do 

passageiro. Quando tive o carro roubado, o aplicativo se limitou a mandar um e-mail 

“lamentando” o ocorrido. Sem direitos trabalhistas, sem nenhuma preocupação com o 

trabalhador, “escravidão institucionalizada”, como eu chamava. 

Para os aplicativos de transporte de passageiros justificarem a “oportunidade” de 

“ganhos altos” utilizam de “provas matemáticas” que, por sua vez, são inquestionáveis 

em nossa sociedade. Desde a escola entendemos que a matemática é pura, fechada e 

perfeita, assim entendia como era estudante de ensino fundamental ou ensino médio e 

assim aponta Skovsmose (2015) sobre a matemática sem conhecimentos reflexivos na 

escola. 

O modelo da Educação Matemática presente nas escolas parece servir a um 

propósito maior e não “libertador”. A educação brasileira parece estar guiada pelo que 

Tiradentes (2012) chama de “pedagogia do mercado”. Tiradentes, apesar de não fazer 

relações com a Matemática nas escolas em si, nos traz um rascunho que se encaixa muito 

bem no quadro da Educação Matemática. Como “pedagogia do mercado”, podemos 

entender é o modelo imposto por todas as esferas de governo no Brasil e pode ser dado 

pela hegemonia neoliberal presente em partidos, coligações ou identidade, que foi 

implantado nas duas primeiras décadas deste século e transformou o trabalho docente, 

desfigurando-o a apenas um trabalho simples de execução, alcance de metas e prestação 

de contas, destituindo o trabalho pedagógico de sua dimensão criadora, contextual e 

transformadora. 
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O modelo educativo imposto ao final do século XX e início do século XXI é tema 

de discussão para outros autores, não só para Tiradentes. Neves (2010, p.24), por 

exemplo, fala da “pedagogia da hegemonia” que 

Materializou-se com ações efetivas na aparelhagem estatal e na 
sociedade civil nos anos finais do século XX e nos anos iniciais do 

século XXI, configurando uma nova dimensão educativa do Estado 

capitalista. Sua principal característica é assegurar que o exercício da 
dominação de classe seja viabilizado por meio de processos educativos 

positivos. Sua efetividade justifica-se em parte pela força de sua 

fundamentação teórica, que legitima iniciativas políticas de 

organizações e pessoas baseadas em compreensão de que o aparelho de 
Estado não pode estar presente em todo tempo e espaço e que é 

necessário que a sociedade civil e que cada cidadão se tornem 

responsáveis pela mudança da política e pela definição de formas 

alternativas de ação social. 

Neste caso, como o Estado não consegue suportar a demanda, é preciso recorrer 

ao capital e quem o comanda para que estes possam resolver os problemas da ausência 

do estado por meio de parcerias com o setor privado, criação de ONGs ou atividades 

filantrópicas, por exemplo. Ou seja, é uma forma de entregar o público às mãos do privado 

que irá gerir para a manutenção das relações de poder, visto que é o interesse do capital. 

Para ilustrar, recentemente tivemos essa estratégia no Estado do Rio de Janeiro. 

O governador trocou todos os responsáveis pela manutenção de uma estatal, a estatal 

passou por problemas severos de serviço e finanças e, hoje, a solução apontada pelo nosso 

governador é a privatização da estatal. A solução dentro do capitalismo é sempre o capital, 

como aponta Neves (2008). 

Um modelo de ausência de Estado precisa de um conjunto de situações para que 

seja efetivo para a entrega ao capital. Talvez uma das principais e citada por Tiradentes 

(2012) é a participação de membros das classes populares que comandam as ditas 

“vontades coletivas”. Como o Estado por si, como seria insuficiente para atender as 

demandas, não seria bem visto e precisaria de um “complemento” filantrópico, de ONGs 

ou algo relacionado. Somente o afastamento do Estado desse tipo de “boa ação” garantiria 

o sucesso do controle social e aceitação dos sujeitos sociais. O modelo educacional atual 

é resultado de uma invasão da escola pública, por meio de seu “sequestro” pelo capital. 

Desta forma, existe uma aproximação dos interesses da burguesia confundindo os 

interesses sociais, notemos que, no senso comum, os interesses da sociedade estão ligados 

a interesses burgueses e os interesses do Estado são “outros interesses” voltados, na 

maioria das vezes, para coerção ou demonstração de poder. 



 

 
 

A confusão existente entre o que o interesse da sociedade civil é no senso comum, 

que na verdade nada mais é que o interesse burguês inserido socialmente sem que a escola 

reagisse ou se desse conta, e o interesse do Estado, visto como um poder de opressão que 

não preocupado ou capaz de lidar com problemas sociais tomou conta paulatinamente da 

Escola Pública, segundo Tiradentes (2012). O Estado entregou a Escola ao capital 

deixando a ideologia adentrar, o capital entregar a solução e dilacerar a imagem do 

Estado. Não foi uma tomada “à força”, a Escola Pública sofreu uma tomada ideológica. 

O capital precisa formar objetos perpetuadores de sua cultura, inibindo sujeitos capazes 

de refletir sobre essa dominação, não bastando apenas o controle do conhecimento 

científico, mas construindo um conjunto de habilidades sociais para que esse objeto seja 

capaz de, no mercado, produzir mais capital com aumento de desigualdade e satisfação 

pessoal. Lemos em Neves (2008, p.29) uma reestruturação do capital a fim de atender 

estas demandas voltada para a reprodução de entendimentos sociais e tecnológicos 

hegemônicos: 

As mesmas determinações que levam à racionalização generalizada do 

trabalho simples no atual estágio do capitalismo mundial – novo 

imperialismo – conduzem concomitantemente à reestruturação 
qualitativa e quantitativa do trabalho complexo sob a direção do capital. 

Isso implica simultaneamente a expansão da oferta de vagas no nível 

superior da educação escolar no conjunto das formações sociais e uma 

organização curricular voltada mais imediatamente para o 
desenvolvimento técnico e ético-político dos intelectuais urbanos de 

novo tipo9 – orgânicos da burguesia – que possam garantir ao mesmo 

tempo a reprodução das condições materiais de existência capitalista 
nesta atual configuração histórica e a coesão social. Essa dupla 

determinação histórica emerge no momento em que aumenta o grau de 

exploração da força de trabalho e em que o nível de complexidade 
atingido pelas superestruturas sociais exige a intensificação de uma 

dominação de novo tipo – a dominação pelo consentimento ativo dos 

dominados. 

O senso comum, o que a sociedade que não tem acesso aos estudos sociais – o que 

claramente é esperado pelo capitalismo que não os avalia em seus processos, espera é 

uma reprodução do poder. Isto é, não se gera um antagonismo, a sociedade não possui 

conflitos de classe, tudo é pacificado e reproduz o que o capitalismo deseja, que é a 

produção de mais capital para os detentores do capital. 

A América Latina, especialmente, passou por um período em que os países mais 

estratégicos foram tomados em ditadura. O financiamento dessas tomadas pelo capital foi 

de interesse de um dos lados da Guerra Fria, ou seja, o capital estava financiando o Estado 

para que o Estado atendesse aos interesses burgueses, confundindo Estado e burguesia. 
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Entretanto, o Estado opressor era visto como inimigo da desejada democracia, que era 

representada por movimentos sociais e sociedade civil. No período de redemocratização, 

a sociedade civil, vista como o “lado democrático” era formava o lado vencedor da 

dicotomia com o Estado opressor. Mas, o Estado era financiado para entregar os interesses 

da sociedade aos interesses burgueses, logo, ao final da ditadura, os interesses que eram 

“interesses democráticos” eram, na verdade, interesses burgueses, foi iniciada uma 

caminhada em direção ao neoliberalismo. 

Tiradentes (2012) ainda nos diz que esse processo já vem do final do século XX, 

quando há um esfacelamento da escola pública, muitas vezes com apoio das camadas 

populares e, em seguida, a solução apresentada é entregá-la ao “mercado”. Certamente 

essa estratégia não é nova e não foi pioneira na educação. Talvez uma das formas mais 

simples e eficaz de se entregar o patrimônio público a empresários é deixando que esse 

bem público se deteriore. A estratégia de cortar investimentos, deixar o serviço precário 

e enxergá-lo como gasto (e não investimento) já é uma clara causa para a consequência 

neoliberal tão desejada: entregar a baixo custo o bem público às mãos de empresários. A 

esse processo, Tiradentes (2012, p.11) dá o nome de “sequestro da escola pública” e mais 

do que isso, traz a ideia de que a “pedagogia do mercado” é também a “pedagogia da 

morte”: 

Amparados nos estudos de Dejours, Bègue, Bauman, Sennett, Boltanski 

e Chiapello, além de farta literatura da Sociologia do Trabalho, que 

demonstram o caráter destrutivo do trabalho capitalista contemporâneo, 
sugerimos que, se o mundo do trabalho é o mundo da morte, a 

pedagogia para o mundo do trabalho no capitalismo contemporâneo é a 

pedagogia da morte. Nesse quadro, consideramos a pedagogia do 

mercado também como pedagogia da morte. 

Basicamente, pensar em “pedagogia da morte” não é exagero, visto que até o 

número (e aqui utilizamos a Matemática) de suicídios no trabalho alcançou níveis 

alarmantes nas últimas décadas. Apesar da maioria dos autores não culparem o trabalho, 

mas colocá-lo somente como um “desencadeador”, Tiradentes (2012) evoca estudos que 

mostram que o trabalho talvez seja sim a origem desses casos. Fazer parte de um ambiente 

com frustrações, impossibilidade de planejamentos a longo prazo, rivalidade, 

individualismo, desamparo, pressão, falta de reconhecimento e metas inatingíveis são 

motivos suficientes para desestabilização psicológica do trabalhador, podendo acarretar 

a perda do sentido de existência. 

A educação, como objeto da validação democrática e mudança social, não pode 

ser apresentada numa proposta não democrática, onde os estudantes passam por um 



 

 
 

processo de passividade, sem voz ativa para abrir diálogos com o professor ou com o 

planejamento curricular. 

Entendemos que é extremamente complexa a tentativa de valorização de um 

conhecimento que reflita mais sobre a sociedade. Vale lembrar que a sociedade serve ao 

capital e, além da entrega indireta, usada de senso comum convertido à uma ideologia 

neoliberal, há um controle direto e efetivo por parte de organizações burguesas que 

assumiram a educação mundial diretamente após o período de Guerra Fria. 

CEPAL/UNESCO, Banco Mundial, OMC e outras organizações, conforme nos alerta 

Tiradentes (2012), acabam controlando a educação de deixa de ser um direito e começa 

a ser vista como “mais um serviço a ser regulado”, essa ideia é apresentada em programas 

e tratados entre os países, como o PREAL (Programa de Promoção das Reformas 

Educacionais na América Latina e Caribe). Nesse mesmo período, há uma desvalorização 

dos conhecimentos sociais, despolitização da ação escolar e um ponto importante: 

valorização das ciências ditas “exatas” perante as ciências sociais, como se pudéssemos 

entender a tecnologia como algo alheio aos pensamentos humanos e aos serviços sociais. 

Há, então, um maior afastamento do pensamento crítico do pensamento matemático, onde 

os dois se tornam independentes e a Educação Crítica não vê a Educação Matemática 

como necessária para sua criticidade, sequer a vê como aliada. Essa ação só favorece à 

manutenção das relações do capital. 

As instituições exteriores que reguladoras que estão preocupadas com a educação 

brasileira, como a UNESCO, conforma citado por Neves (2008), demonstram um 

interesse especial por aspectos que possam gerar maior lucratividade para o empresariado 

e que não comprometam a pacificação de classes, para que não haja conflitos e 

reinvindicações dos trabalhadores por insatisfação de serem objetos de um sistema 

capitalista. Neste cenário, é importante que o trabalhador seja capaz de reproduzir ações, 

conhecer tecnologicamente suas demandas e conseguir trabalhar obedecendo ordens. 

Esse modelo criticado por Tiradentes (2012) e Neves (2008) é justamente o modelo 

seguido pela Educação Matemática na Escola, segundo Skovsmose (2015), onde vemos 

um ensino voltado para reprodução de teoremas e demonstrações sob comandos que não 

exigem reflexão e um feedback de “verdadeiro-falso” pelo professor. 

Em minha passagem como estagiário remunerado no município, eu pude viver 

muito claramente essa experiência, em que eu passava “problemas” com uma 

“contextualização faz de conta” (SKOVSMOSE, 2015) e só existiam duas alternativas 

como feedback meu para um aluno: “certo” ou “errado”. Até o mestrado, só pude 
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experimentar um modelo diferente atuando como professor no Projeto Intercâmbio de 

Saberes, no PREPARANEM e no CAp Popular. Entretanto, somente neste último eu 

reconhecia como aula a atividade que estava realizando. Tanto o Intercâmbio de Saberes 

quanto o PREPARANEM, à época, eu não considerava como aula, mas uma “atividade 

diferente” para os alunos. 

Eu não considerava as aulas do PREPARANEM (consequentemente do CAp 

Popular) e do Intercâmbio de Saberes como aula porque tinham uma dinâmica da aula 

tradicional, tecnicista. Os alunos tinham uma maior participação e não se limitavam a 

apenas resolver exercícios de matemática tecnicista, como podemos observar nas 

atividades descritas nos apêndices deste trabalho. 

Os paradigmas que os professores carregam e que pude observar durante minhas 

experiências docentes, são justificadas por Tiradentes (2012) e Neves (2008) como ações 

hegemônicas do capitalismo. São formas de dominação que naturalizam o ensino 

tecnicista e perpetuador das relações de poder. 

Alguns acordos internacionais, como o PREAL, deixam clara sua posição ao ser 

escrito, inclusive, em primeira pessoa pela burguesia. Nele, empresários incentivam que 

o mercado e eles mesmos definam as matrizes do que deve ser ensinado nas escolas, pois 

são as empresas que usarão essa mão-de-obra posteriormente. Em seu texto, o PREAL 

ainda sugere que não é uma ação política, que não há interesses nesse sentido, mas que o 

empresariado precisa participar mais ativamente da educação, segundo lemos em 

Tiradentes (2012). Nesse acordo, podemos ver claramente que a burguesia toma controle 

do sistema educacional em diferentes níveis, preparando os sujeitos que quer para 

executar sua manutenção de poder, tanto os consumidores quanto os produtores. O 

PREAL é mais um exemplo de um acordo de entrega da escola ao empresariado, 

caracterizando o que entendemos como um “sequestro da escola” (TIRADENTES, 2012) 

por parte da burguesia. Inclusive, este Programa sugere “incentivar” professores a fim de 

não haver oposições sindicais que pudessem atrapalhar a promoção destas reformas 

propostas pela burguesia. Segundo a autora, ainda temos diversos trabalhos que buscam 

tornar-se senso comum que o funcionário público não é um bom trabalhador, que a escola 

pública não é adequada e que as universidades públicas são responsáveis pelo “atraso” do 

Brasil, especificamente. 

As orientações para os diferentes países no cenário capitalista são diferentes, visto 

que os países mais pobres devem servir de apoio para os grandes poderosos e a educação 

é, certamente, um ponto estratégico para a criação de uma cultura dominada. E a mesma 



 

 
 

cultura de dominação ocorre dentro de um único país, reproduzindo as relações de 

concentração de capital e desigualdade social. As pessoas devem naturalizar ações, como 

lemos em Neves (2008, p.9), que ratificam a existência dessas relações: 

Os setores modernos e integrados da economia capitalista (interna e 
externa) alimentam-se e crescem apoiados nos setores atrasados e em 

simbiose com eles. Assim, a persistência da economia de sobrevivência 

nas cidades, a ampliação ou inchaço do setor terciário ou da “altíssima 
informalidade”, o analfabetismo, a baixa escolaridade e a alta 

exploração de mão-de-obra de baixo custo foram e continuam sendo 

funcionais à elevada acumulação capitalista, ao patrimonialismo e à 

concentração de propriedade e de renda.  

Durante o Governo Lula, no Brasil, chegamos a ter uma mudança de slogan do 

marketing pela educação de qualidade que expressou bem essa preocupação do 

empresariado. Durante o governo, foi assumido o slogan “Todos Pela Educação”, em que 

empresários, segundo Neves (2008), mostraram também estar preocupados com a 

educação do Brasil. O questionamento que parece ser pertinente aos educadores e é feito 

pela autora é quanto a (não) convergência de ideias dos empresários e dos professores 

com relação aos projetos que deveriam ser realizados. 

Os empresários possuem seus interesses na educação: querem, principalmente, 

aumento da produtividade da força de trabalho para obter lucros e sujeitos que, além de 

se acomodarem com sua condição de objeto do capitalismo, achem uma posição 

agradável e que não busquem um confronto pelos meios de produção. Neves (2015) 

aponta que os empresários demonstram mais interesse ainda no setor de educação porque 

veem um aumento de certificação – o que condiz com o primeiro slogan do Governo Lula 

chamado “Educação para Todos” – sem ver um próprio aumento na produtividade e essa 

correção exige reformas educacionais. 

 Para Tiradentes (2012), não adianta criar uma dicotomia entre saber popular e 

conhecimento científico, pois esta criação apenas agregaria a uma educação que favorece 

a hegemonia. Os conhecimentos trazidos pelos sujeitos sociais devem ser valorizados e 

entendidos como conhecimentos, assim como os acadêmicos. A classe trabalhadora 

precisa entender os processos sociais, as tomadas de decisões e as estratégias capitalistas 

que sempre perpassam, em algum momento, pela Matemática de uma sociedade 

altamente tecnológica. Este processo de reflexão vai além de conhecer algoritmos 

matemáticos e saber aplicá-los para produção de bens que servirão de acúmulo de 

excedente para a burguesia. 
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Essa construção de uma sociedade tecnológica à serviço do capital baseada em 

uma série de acontecimentos históricos não foi ao acaso. A sociedade ainda parece 

caminhar para maior enraizamento dos ideais de “ceifamento” de direitos dos 

trabalhadores e a escola, mais uma vez, está envolvida como uma reprodutora de ideais 

de direita. Segundo Tiradentes (2012, p. 60): 

A confusão conceitual em torno da sociedade civil e o processo de 

despolitização da pedagogia e dos movimentos sociais atuaram de 

modo funcional ao neoliberalismo, permitindo à tecnocracia limitar a 
escola à concepção liberal de formação da mercadoria força de trabalho, 

reduzindo-a à geração de competências, habilidades e atitudes 

adequadas ao fetiche da empregabilidade. Objetivam ao desestímulo da 
demanda por trabalho formal, substituída pelo fetiche do 

empreendedorismo, que muitas vezes oculta a precarização do trabalho 

e a subordinação dos pequenos empreendedores aos clientes-empresas. 

O desejo a ser despertado no trabalhador é o de construir o “próprio negócio”, 

com a ilusão de estar lucrando mais e o sonho de uma independência financeira. Na 

verdade, o caminho tomado pelo cidadão é em direção à servidão, onde o mesmo tem a 

precarização do seu trabalho, a perda de direitos trabalhistas, recebe (pouco) só pelo que 

produzir, sem horário, sem direitos, sem folga, sem férias. O sujeito passa a ser facilmente 

descartável, sendo jogado à própria sorte no sistema do capital. Nesse sentido, há o 

incentivo, de acordo com Tiradentes (2012), do trabalhador trocar sua identidade, não 

usar mais CPF e sim o CNPJ, fazendo com que essa seja sua “libertação” da opressão das 

empresas. Ou seja, o trabalhador para ter sua “libertação”, troca o número de identificação 

e abre mão dos seus direitos trabalhistas. 

Talvez um dos maiores enganos que possamos cometer socialmente falando é no 

discurso de que é possível ter qualquer ação de maneira imparcial. Quando falamos sobre 

algo, quando fazemos qualquer coisa e até quando omitimos estamos tomando decisões 

baseadas no que acreditamos ser o “melhor”. Não diferente, o capital age sempre em prol 

do capital. Quando o capitalismo mostra a necessidade de uma “formação” para a 

população, quando diz que os sujeitos precisam ser “alfabetizados” ou “estudar mais”, 

estão direcionando essa formação para a manutenção das relações de poder. Ou seja, a 

sociedade com mais conhecimento também é a sociedade que desconhece o processo de 

controle de massas, controle de produção, manipulação de leis de oferta, papel 

hegemônico dos organismos reguladores, mecanismos de votação e decisões políticas. 

Mais uma vez notamos que, numa sociedade altamente tecnológica, a Educação 

Matemática deveria ter uma posição mais destacada, até aliada à Educação Crítica para 

que seja possível a reflexão sobre as informações “esquecidas” pelo capitalismo na 



 

 
 

formação desses sujeitos. Entretanto, o conhecimento matemático esperado é apenas o de 

resolver problemas demandados pelo mercado de trabalho, sem propriamente saber a 

quem servem esses interesses ou o sistema capitalista. 

Segundo Tiradentes (2012, p.62), esse processo de desvalorização do direito do 

trabalhador, “provando” que a troca de um CPF por um CNPJ é justa é uma cultura criada: 

Produz-se todo um corpus ideológico para legitimar tal projeto. O 

trabalhador das gerações anteriores é caricaturado pela mídia e pelo 

discurso empresarial assimilado ao meio escolar e acadêmico, como um 
personagem acomodado, preguiçoso, apegado a uma única empresa 

durante toda a vida, sem desejo de mudança, instalado na “zona de 

conforto”. 

O empresário via que o discurso de “Brasil para todos”, apesar de conseguir incluir 

um número significativamente maior de estudantes, não refletia uma maior lucratividade, 

pois a Escola absorvia e não produzia exatamente o que era necessário: um objeto do 

capitalismo que consegue maximizar o faturamento e, ao mesmo tempo sem criar 

conflitos sociais que questionem as relações entre as classes. Ou seja, o ideal é o objeto 

do capitalismo que gera muito lucro e está satisfeito em dar esse lucro aos detentores do 

capital. Dentro desse cenário, há a concordância entre pesquisadores da educação e os 

grandes empresários que deve ser feita uma grande reforma educacional. 

Basicamente, a diferença entre o que pensam os empresários e os pesquisadores 

da educação é: ao invés de um apoio a uma produtividade máxima sem existência de 

conflitos em uma sociedade de bem-estar, os educadores desejam que as pessoas 

formadas nas escolas consigam refletir sobre a sua existência como sujeito, decidir 

autonomamente sobre suas perspectivas de vida de trabalho. Essa reflexão é que 

permitiria, inclusive, a possibilidade de a classe trabalhadora poder lutar pela mudança 

das relações sociais que existem. 

Depois de tantas leituras e me aprofundar no referencial, considero uma 

ingenuidade seguir o discurso capitalista que utiliza o senso comum e a “neutralidade” a 

fim de entregar o mundo ao capital. Entretanto, olhando para minhas vivências, entendo 

que é natural pensar que possa existir uma educação “neutra”, sem favorecimento, pois 

todo o tempo somos convencidos pela escola, pela mídia e pela igreja (no sentido mais 

amplo das palavras), como Neves (2008 e 2015) nos diz. Freire (1996, p.36) fala sobre a 

suposta possibilidade de “neutralidade” da educação: 

Creio poder afirmar, na altura destas considerações, que toda prática 
educativa demanda aexistência de sujeitos, um que, ensinando, aprende, 

outro que, aprendendo, ensina, daí o seucunho gnosiológico; a 
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existência de objetos, conteúdos a serem ensinados e aprendidos; 

envolve ouso de métodos, de técnicas, de materiais; implica, em função 
de seu caráter diretivo, objetivo,sonhos, utopias, ideais. Daí a sua 

politicidade, qualidade que tem a prática educativa de serpolítica, de 

não poder ser neutra. 

O objetivo dos empresários, por sua vez, que acabam por controlar também o 

sistema educacional passa a ser a venda de uma imagem de que o trabalhador pode ser 

livre e pode sair da zona de conforto, trabalhando de forma autônoma, sendo pró ativo, 

abrindo mão de direitos, como a licença médica, por exemplo. O “novo trabalhador” não 

para, não abre mão de produzir mais, pois esse é o novo significado de liberdade, a mais 

valia ganha uma nova face. E conta com o senso comum para que esta seja uma prática 

que se reinventa socialmente (NEVES, 2008). 

Com efeito, o objetivo de perpetuação também precisa da colaboração das escolas, 

principalmente dos professores, para que se possa tornar um ciclo. Recentemente, escuto 

muito falar sobre a “neutralidade da educação” e todo pensamento que seja reflexivo 

parece se converter a uma “doutrinação ideológica”. Por outro lado, como lemos em 

Freire (1996, p.36), 

Em nome do respeito que devo aos alunos nãotenho por que me omitir, 

por que ocultar a minha opção política, assumindo uma neutralidadeque 

não existe. Esta, a omissão do professor em nome do respeito ao aluno, 
talvez seja a melhormaneira de desrespeitá-lo. O meu papel, ao 

contrário, é o de quem testemunha o direito decomparar, de escolher, 

de romper, de decidir e estimular a assunção deste direito por parte 

doseducandos. 

Contrapondo a ideia, no geral, o neoliberalismo entende que não se é mais 

necessário extrair o trabalho braçal de um operário, é mais válido que este tenha certos 

conhecimentos para que produza mais e gere mais capital. Sendo assim, é válida criação 

de uma cultura que crie consumidores e produtores para o capital sem que estes entendam 

exatamente o processo que está ocorrendo, achando que, nesta nova era do capitalismo, 

conquistaram sua independência, pois não se enquadram mais naquele modelo fordista 

tão associado ao capitalismo. O sistema vai além da produção material. O capitalismo se 

dá pela produção por parte da massa e o excedente acumulado por uma pequena parcela 

da população. 

Ainda hoje temos uma dualidade escolar quando tratamos da pedagogia do 

mercado, como nos diz Tiradentes (2012). Os dois tipos de dualidade são apresentados 

nos nomes de dualidade quantitativa e dualidade qualitativa, ambos mostram uma 

separação da educação da elite e a educação das classes trabalhadoras. Ou seja, nem todos 



 

 
 

os cidadãos são capazes de entender, refletir, avaliar e re-agir às tomadas de decisões dos 

eleitos. Sobre essas duas formas de dualidade, Tiradentes (2012, p.37) diz: 

Pode-se dizer que o modelo de educação de uma sociedade é 

quantitativamente dualista quando a distância entre as duas classes 

fundamentais se dá na forma do acesso, ou seja, quando classe 

trabalhadora não tem ingresso na escola. A modalidade qualitativa diz 
respeito às sociedades onde convivem dois modelos básicos de 

educação escolar: um orientado para a formação geral e outro para a 

profissionalização. O primeiro, reservado às elites, cultiva o 
desenvolvimento do espírito científico e filosófico, valoriza a dimensão 

intelectual. O segundo, voltado às camadas populares, orienta-se para a 

inserção precoce no trabalho produtivo e denota caráter instrumental, 
superficial, aligeirado, sem aprofundamento intelectual, filosófico ou 

científico. Quando muito, nas formulações atuais, suporta a inserção de 

conhecimentos científicos, desde que relacionados com a área de 

profissionalização específica. 

A escola é, então, um espaço de conflito entre a “libertação” e a “reprodução”. O 

que ocorre é que, segundo Tiradentes (2012), há um predomínio desta segunda. Ou seja, 

dentro do conflito entre a luta pela libertação através da função social esperada da escola 

e a reprodução de relações de poder preterida pela burguesia, por haver forte influência 

do sistema capitalista sobre, há vantagem da reprodução. A escola acaba sendo uma aliada 

na reprodução das relações sociais existentes e serve a uma espécie de conhecimento não 

reflexivo, formando sujeitos para o trabalho e para a não questionar quaisquer decisões 

que servem ao capital. 

O discurso do século XXVII a.C., como aponta Tiradentes (2012), de que o poder 

de ler e escrever deve ser restrito a determinada classe parece ainda valer no século XXI. 

Todavia, para o capital, o interessante não é mais que o sujeito não consiga ler e escrever, 

mas que ele não consiga ser alfabetizado em um sentido mais amplo da palavra. O sujeito 

que é a mão de obra para o capital deve saber executar funções, obedecer a comandos e 

resolver problemas sem ser capaz de entender o porquê e a quem servem suas 

contribuições. Quando a Educação Matemática se deixa afastar da Educação Crítica, 

acaba por corroborar para a produção destes sujeitos. 

Em minhas experiências em sala de aula, tive oportunidade de diversas vezes 

trabalhar com uma “alfabetização matemática” incoerente com o que Skovsmose (2015) 

cita. Não é um processo de reflexão sobre a matemática, mas uma reprodução de 

teoremas, demonstrações e comandos simplificados. Tanto nas escolas municipais quanto 

no curso preparatório que trabalhei, tínhamos, por exemplo, “juros” como um dos itens 

do currículo. O que é cobrado em questões de prova é algo como “calcule os juros dado 

capital inicial, tempo e taxa”, mas não se reflete, por exemplo, como se aplica em sua 
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vida, como o estudante entende, por exemplo, um contrato bancário ou a inflação, 

situações que decidem ações governamentais. Para Skovsmose (2015), esse tipo de 

reflexão é essencial para a garantia de uma verdadeira democracia. 

Por outro lado, a educação apresenta-se com dualidade, segundo Tiradentes 

(2012), tanto no aspecto qualitativo quanto no quantitativo. A educação para as camadas 

mais pobres possui um número mais restrito de vagas e isso se refere ao aspecto 

quantitativo. O aspecto qualitativo, segundo a autora, diz respeito ao que é ofertado de 

educação para as camadas mais vulneráveis socioeconomicamente, em que, em geral, 

recebem apenas cursos voltados ao tecnicismo, cursos profissionalizantes e de 

afastamento acadêmico. Historicamente, os pobres são mão de obra que não pode refletir 

sobre suas ações e a escola é o espaço de formação desta mão de obra. Quando se cria 

cursos profissionalizantes, além de perpetuar as relações de poder, ainda é possível dar a 

falsa impressão de libertação. Entretanto, as classes detentoras do capital recebem uma 

formação geral e capaz de formar governantes e os mais pobres são preparados para serem 

governados e para que se mantenham na posição. 

Mas, ao que parece e já lemos, a escola reproduz valores políticos e sociais. Ao 

invés de uma contribuição para uma libertação do indivíduo, a escola traz uma 

reafirmação e manutenção do status quo, e a Educação Matemática se inclui neste 

processo ao manter um afastamento da Educação Crítica. A escola colabora, então, para 

que seja mantida a divisão do trabalho, as relações de poder, ou seja, valores tradicionais 

da cultura, não sendo espaço de abertura e libertação de sujeitos. 

O capitalismo precisa se reinventar e criar sempre estratégias para que se 

mantenham acima os detentores de capital. A desvalorização da reflexão atinge, em nossa 

sociedade, não só a escola básica e a graduação, até mesmo cursos de pós-graduação, 

onde se produz maior oferta de mestrados e doutorados profissionais, onde não é 

estudada, segundo Tiradentes (2012), a ciência básica, mas formas de produzir mais ou 

produzir melhor para o capital, dentro de sua formação, “os objetos são as práticas e o 

objetivo é o mercado de trabalho”. 

Segundo Neves (2015), a escola passa a ser um dos focos do capitalismo para uma 

criação de uma sociedade de bem-estar, substituindo o “Estado de bem-estar”. A História 

e as demais ciências sociais são amplamente desvalorizadas na Escola e os órgãos que 

regulam a educação internacionalmente (destacando a UNESCO) acabam servindo como 

garantidores de que não haja um pensamento reflexivo acerca de assuntos sociais. Até 

mesmo, como lemos em Skovsmose (2015), a Matemática torna-se, apesar fundamental 



 

 
 

para entender processos políticos e sociais, resumida a reprodução de comandos, 

teoremas e algoritmos, muitas vezes sem um sentido para o corpo discente. 

A atual modalidade da educação colabora muito com a perpetuação das relações 

de trabalho, isso ocorre porque a pedagogia do trabalho, ou pedagogia da morte, almeja 

a criação de objetos de trabalho, e não sujeitos que possuem competência democrática. 

Sobre isso, Tiradentes (2012, p.20) diz que 

A atual modalidade de redução da ação pedagógica à produção de 

mercadoria força de trabalho instalou-se após alguns anos de 

preparação de terreno. Produziu-se uma escola “fracassada” para, em 
seguida, apresentar-se a solução: sua mercantilização. A ação 

pedagógica encontra-se subordinada ao papel desempenhado pelo 

Brasil na divisão internacional do trabalho. 

A escola pública não está a serviço da “democracia”, está a serviço do trabalho e 

a penetração do privado no público pode ocorrer de diversas formas e, muitas vezes, de 

maneira que não seja tão simples a identificação. Tiradentes (2012) alerta que essa 

invasão do espaço público se dá por parcerias público-privadas na gestão do trabalho 

pedagógico, controle e até avaliação do trabalho docente. Nesse ponto, a mensuração dos 

resultados (mais uma vez com a Matemática trazendo a “verdade” em forma de números 

em aspectos sociais) subordina o trabalho do professor aos critérios de “mérito” impostos 

pelo mercado. Essas avaliações são sempre sucedidas de um resultado de fracasso escolar 

e, logicamente, os atores principais desse fracasso são os professores que não atingem os 

índices – matemáticos – esperados, ou seja, eles usam a chamada “pedagogia do não 

ensinar”. Esse movimento de sequestro dos saberes docentes ocorreu mais fortemente 

após um longo período de ditadura na América Latina, mais precisamente, a burguesia se 

sentia ameaçada após o fim das ditaduras e precisava de uma forma sutil de tomar controle 

da escola para que esta continuasse a serviço do capital. 

Dentre os relatos que citei, conseguimos extrair exemplos de uma educação que 

gera esse ciclo de manutenção do poder, segundo os referenciais de Skovsmose (2015) e 

Neves (2008). Os estudantes são “números” para o Estado, que serve ao capital. O que é 

exigido do estudante depende da posição social que ele ocupa. Um estudante descendente 

do proletariado recebe uma educação voltada para o comando e obediência às questões, 

sem propriamente refletir sobre as mesmas e, à luz da minha experiência, não observei 

questionamentos relevantes quanto a isso, o material fornecido pelo governo e as 

avaliações realizadas juntamente com a “pressão” da aprovação independentemente do 
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resultado produzem objetos de servidão ao capital, não sujeitos capazes de refletir sobre 

as demandas que lhe são atribuídas no sistema. 

No ensino superior, fica mais evidente o lado da historia: a abertura de capital de 

universidades privadas faz, segundo Neves (2008), com que estas não estejam sob 

comando de educadores e nem mesmo empresários ligados ao ensino, as instituições de 

ensino superior são geridas por acionistas que comercializam seus “pedaços de educação” 

em bolsa de valores (onde novamente a Matemática define o que vale mais, o que é certo, 

o que é lucrativo, sem que a Educação Matemática subsidie os alunos de um pensamento 

reflexivo acerca deste movimento). 

Tiradentes (2012) nos diz que o Banco Mundial é um dos maiores “reguladores” 

da educação, dizendo aos países o que deve ser ofertado para a população, ou seja, 

dizendo o que aquele país “precisa”. Como o Banco Mundial é uma instituição capitalista 

(talvez um dos maiores símbolos do capital), acaba por escolher a manutenção das 

relações de poder entre nações. Países mais pobres recebem orientações para criar cursos 

profissionalizantes e são levados a ter uma educação técnica e não reflexiva, enquanto 

dos países ricos são exigidos conhecimentos de dominação. Isso faz com que o conceito 

de classes seja estendido. Não apenas dentro de um país ocorrem relações de poder e 

capital, mas entre blocos também. 

Dentro do país podemos observar relações como as supracitadas. Recentemente, 

procurei um curso de graduação em universidade particular para poder continuar minha 

jornada acadêmica após a conclusão do mestrado. “Curiosamente”, os cursos que eram 

ofertados no modo EAD (Educação à Distância) eram tecnólogos ou licenciaturas. Cursos 

mais “tradicionais”, geralmente voltados à elite, como Medicina e Direito não são 

ofertados nessa modalidade. 

O interesse pela manutenção dos estudantes de licenciatura com a “precarização 

do ensino” principalmente nas Universidades é discutido por Neves (2008) e Tiradentes 

(2012), quando pensamos no professor como um “transmissor de conhecimento” que 

atende ao senso comum, ação que vai de encontro com o que Freire (1996) afirma ser o 

“pensamento certo”. 

Reparemos que o tempo todo a escola da nossa sociedade está sendo regulada e 

comandada pelo capital, em um verdadeiro sequestro. O capital faz a tomada do sistema 

educacional de um país – em todos os níveis, como constatamos com a leitura de 

Tiradentes (2012) – de forma ideológica e não através de guerras. O capital diz o que, 

como e a quem se deve “ensinar” e esta classificação entre blocos também é utilizada 



 

 
 

dentro de cada país, formando sujeitos que convenientemente servem ao capitalismo, sem 

refletir sobre suas ações. 

A pedagogia da morte trabalha para criar sempre esses sujeitos para a servidão ao 

capital. Esse domínio é aperfeiçoado ao longo do tempo. Se no fordismo o funcionário 

padrão era o que trabalhava sob pressão, hoje as táticas de motivação, equilíbrio 

emocional, joguinhos lúdicos e espírito esportivo são os mais usados para manter o 

controle dos “colaboradores” (não mais “empregados”) e, em uma nova tendência, os 

funcionários que “vestem a camisa” já podem conquistar sua “liberdade”, criando suas 

próprias empresas e vendendo seu trabalho sem direitos trabalhistas, trocando seu CPF 

por um CNPJ. 

Como estamos estudando nesse trabalho, a Matemática possui um papel 

fundamental em cada decisão tomada, tanto no micro, quanto no macro. Pensando por 

essa linha, não é difícil concluir que a Educação Matemática possui um papel crucial na 

formação da sociedade e, por isso, merece uma atenção especial, deve ser posta em foco. 

O sequestro da escola passa por um processo de industrialização da mesma, 

definindo metas, o que deve ser ensinado e a quem deve ser ensinado, o “produto” (que é 

o aluno) é padronizado e deve atender a critérios determinados pelo capital, este 

“produto” ainda deve ser produzido a baixo custo, para que o sistema seja considerado 

eficiente como uma boa linha de produção. Nesse sentido, a Educação Crítica não parece 

ter espaço, visto que um sujeito “livre”, de acordo com o capital, é o sujeito que é capaz 

de produzir muito, utilizando pouco e sem direitos e questionamentos. O papel da 

Educação Matemática nesse contexto seria apenas o de auxiliar a escola a produzir um 

cidadão com competências matemáticas esperadas pelo capital, resolvendo alguns tipos 

de problemas, mas sem refletir sobre o que está sendo feito, sem entender os mecanismos 

de voto, não analisando decisões governamentais e nem mecanismos do capital. 

Entretanto, esse sujeito deve ser capaz de produzir mais capital a quem já é detentor do 

mesmo. 

Quanto a esse processo de sequestro da escola pública, lemos em Tiradentes 

(2012, p. 98): 

O sequestro da escola por institutos representativos do capital e por 

modelos gerencialistas igualmente burgueses representa a repolitização 
conservadora da escola pela pedagogia do mercado, difundindo a 

concepção orgânica à classe dominante. Esta difusão requer, como já 

visto, a desqualificação da concepção de mundo da classe, trabalhadora, 

reduzindo-a ao senso comum. 
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Como podemos ver, o interesse maior está em desqualificar a concepção de 

mundo da classe trabalhadora, não permitir que os processos do trabalho gerem reflexões, 

a não ser que seja a fim de reinventar o trabalho para gerar uma maior produção em menor 

tempo ou utilizando menos capital. O tipo de conhecimento buscado pela burguesia para 

parte da camada trabalhadora agora passa do exercício manual padronizado da força de 

trabalho para ser um trabalho que soluciona e otimiza o próprio trabalho, dando a 

impressão ao trabalhador de que está sendo produtivo e “amigo” da empresa, fazendo 

parte de uma equipe e “vestindo a camisa” e para tal, precisa da colaboração da escola, 

que é uma reprodutora das relações quando não se torna “libertadora”. Podemos dizer, no 

caso particular da Educação Matemática que, para o capital, pode até ser interessante que 

o sujeito tenha conhecimento tecnológico, além do conhecimento matemático, mas não é 

interessante que ele reflita sobre o que faz e nem a quem e ao que está servindo. 

Ainda, segundo Neves (2010), um erro comum das disciplinas em geral é tentar 

resolver apenas os problemas internos, de si mesmas, é um erro metodológico intrínseco 

que faz com que os problemas trabalhados não sejam de relevância social, o que 

claramente é de interesse da burguesia. Como visto anteriormente, a Educação 

Matemática cede a esses desejos burgueses e produz mão de obra que reafirma as relações 

de poder. 

 O atual modelo educacional da sociedade que vivemos parece ter vindo, segundo 

Neves (2010) da Guerra Fria, em que os Estados Unidos buscava uma hegemonia 

mundial, sua cultura, para isso, deveria ser “superior” a qualquer outra cultura, o 

capitalismo deveria se vender como um projeto de sociedade de “pleno emprego” e 

“liberdade” e, para tal, contou com muito investimento privado. Empresas como Ford, 

Rockefeller e Carnegie, por exemplo, eram intermediárias no processo de formação de 

cultura em diversos países da Europa Ocidental, fazendo uma difusão do capitalismo entre 

intelectuais da época e tornando “natural” a cultura capitalista em meio à Guerra Fria. 

Nesse período, apesar da crescente industrialização, houve a Era de Ouro, em que era 

crescente o número de empregos, dando a sensação social de que o modelo proposto era 

interessante ao povo. As ações do governo estadunidense para o mundo, a criação de 

instituições internacionais, como ONU, Banco Mundial e FMI ajudaram na difusão da 

cultura para o mundo. Entretanto, a massa formada e a educação, como é natural esperar, 

foi direcionada à não reflexão de suas ações, apenas reproduziam e respondiam a 

comandos, o que era interessante à classe burguesa que comandava e difundia ideais 

capitalistas em prol de “derrotar a ameaça comunista”, ganhando muita força, inclusive, 



 

 
 

em países latino-americanos e produzir liberdade e “democracia”. Entretanto, a definição 

de “democracia” utilizada tampouco chega perto do que propomos neste trabalho. As 

pessoas não possuíam conhecimento reflexivo, não havia habilitação para realmente 

entender os movimentos que ocorriam e quais os interesses por detrás deles. 

 Ainda durante a Guerra Fria, após a Revolução Cubana, o Banco Mundial e o FMI 

resolveram voltar os olhos à pobreza dos países latino-americanos e países africanos. 

Especialmente aqui, na América Latina, onde havia o medo de contágio da “Revolução 

Cubana”, foi criado o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), fazendo uma 

parceria com o Banco Mundial. Notemos que, em todos esses momentos, a burguesia está 

no controle e, quando se fala de desenvolvimento ou investimento em um país, políticas 

sociais são levadas em consideração, com um olhar especial para agricultura, saneamento 

e educação, como podemos ler em Neves (2010). A ideia era difundir a ideia de 

“liberdade” do capitalismo, por isso os bancos internacionais possuíam um caráter 

educador, buscando destruir a “ameaça comunista” e perpetuar as relações de poder de 

uma sociedade estratificada. 

 Nas décadas de 1950 e 1960 iniciaram-se então alguns movimentos também de 

empresas que não bancos. Fundação Ford e Fundação Rockefeller são dois exemplos 

citados por Neves (2010). As fundações, criadas pela burguesia, buscavam, por meio da 

ideia de “liberdade” e “pleno emprego”, dominar ainda mais o âmbito da educação, 

principalmente com investimentos no ensino superior e administração pública, atendendo 

claramente aos interesses burgueses. Organizações pensadas a partir do modelo 

capitalista, que interessava à burguesia, ainda tiveram influência direta, durante a Guerra 

Fria, na fundação de faculdades, como a cita Neves (2010), a Faculdade Latino-

Americana de Ciências Sociais (Flacso) e o Centro de Pesquisa em Ciências Sociais 

(Clapcs), o que mostra que o interesse não era exclusivamente “tecnológico”. 

 Como podemos observar, a burguesia esteve presente no processo de mudanças 

na educação, sequestrando-a e tornando serviçal de seus interesses. A educação, de forma 

geral, é uma “área” de interesse da burguesia, pois ela garante a hegemonia da mesma e 

forma os sujeitos sociais interessantes a esse modelo de morte. 

A função da escola vai, portanto, além do ensino. Espera-se da escola a função de 

ensinar, mas também educar, como diz Tiradentes (2012, p.34). É natural e até proposital 

a fala dos professores de que não é função da escola a educação dos alunos, frases como 

“ensinar é com a escola e educar é com a família” já virou senso comum. Sobre isso, 

lemos da autora, que ainda cita Sennet (2006): 
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A escola necessita assumir outra posição, a de educadora, revelando que 

algo não vai muito bem numa sociedade que cultiva a desumanização. 
Uma sociedade que exige que vínculos sejam transitórios e corroam o 

caráter para preparar corações e mentes para a falta de estabilidade no 

trabalho, como demonstra Sennett, não pode ser tomada como 

referência para a educação. 

 Alguns cuidados devem ser tomados. Em outros momentos da Historia de países 

latinos, tivemos movimentos que buscavam a reflexão em sala de aula, buscando uma 

valorização dos saberes que eram trazidos pelos alunos e uma menor autoridade (em 

diversos sentidos da palavra) do professor. Quem não conhece a Historia está fadado a 

repeti-la. Por isso, precisamos entender as armadilhas que podem aparecer durante um 

processo de valorização do conhecimento reflexivo em sala de aula, para não correr em 

erros já cometidos. 

 Neves (2010, p.25) nos traz que os novos pensamentos sobre educação já estão a 

serviço da burguesia e, quando pensados e planejados, não estava claro que a escola 

passaria pelo que Tiradentes (2012) chama de sequestro da escola pública: 

No plano político o novo bloco histórico fundamenta-se no processo de 
depuração do projeto da social-democracia que concilia mercado com 

justiça social e, no plano teórico, nas teorias que difundem a existência 

de “novas relações” que se constroem supostamente de maneira 
independente das relações sociais capitalistas. Assim, o alicerce da 

formação e da atuação dos intelectuais orgânicos, singulares e coletivos, 

responsáveis pela implementação das estratégias econômicas, políticas, 
cientificas, filosóficas e culturais da nova pedagogia da hegemonia 

encontra-se fundamentado na teorização antimarxista e no projeto 

político da nova social-democracia expresso no programa da Terceira 

Via. 

O que Neves (2010) chama de “Terceira Via” é, em suma, um “novo capitalismo” 

que, para conter ações sociais se traveste de “democracia social”, traz alguns elementos 

de bem-estar social para que não sejam difundidas revoluções comunistas, é uma “direita 

moderna” que teoricamente estaria preocupada com as classes sociais de maior 

vulnerabilidade. 

A “pedagogia da hegemonia” a qual Neves (2010) parece convergir, como 

trabalhado anteriormente neste texto, à pedagogia do mercado (ou pedagogia da morte) 

definida por Tiradentes (2012). Quanto ao serviço à burguesia, ainda lemos em Neves 

(2010, p.25): 

Cumpre ressaltar que os intelectuais da nova pedagogia da hegemonia 

são pessoas e organizações cuja atribuição específica é a formulação, 

adaptação e disseminação, em diferentes linguagens, das idéias que 

fundamentam a nova concepção de mundo e práticas político-

ideológicas da burguesia mundial. 



 

 
 

A educação, em geral, para ser vista como crítica, deve pensar além das salas de 

aula. Quando falamos tanto na prática quanto na pesquisa de uma educação crítica, 

dizemos que, segundo Skovsmose (2015, p.101),  

ela deve discutir condições básicas para a obtenção do conhecimento, 
deve estar a par dos problemas sociais, das desigualdades, da supressão 

etc., e deve tentar fazer da educação uma força progressivamente ativa. 

Uma educação crítica não pode ser um simples prolongamento da 
relação social existente. Não pode ser um acessório das desigualdades 

que prevalecem na sociedade. Para ser crítica, a educação deve reagir 

às contradições sociais. 

 O entendimento comum que se tem sobre alfabetização, a quem ela serve, é a 

informação das obrigações do cidadão, tal como a conformação da estratificação social 

existente, a manutenção das relações de poder e trabalho e o entendimento dos sujeitos 

sociais como números de uma sociedade altamente tecnológica. Mais do que isso, a 

alfabetização tem que tomar um papel de formadora e “libertadora”, deve dar aos sujeitos 

sociais a capacidade de avaliação de tomadas de decisão dos governantes, uma maior 

competência democrática, poder de organizar e reorganizar, entendimento da condição 

social e de sua organização. O cidadão deve ter subsídios para compreender relações 

sociais, políticas e tradicionais da sociedade que está inserido. A alfabetização não deve 

ser um ato de reprodução, sim o ato que possibilite uma re-ação. 

 A escola foi projetada para fins de servidão às indústrias e ao sistema, sendo assim, 

a verdadeira alfabetização não parece ter sido planejada nesse modelo escolar. Numa 

sociedade altamente tecnológica, basta que o sujeito seja um voto e saiba obedecer a 

ordens em seu ambiente de trabalho. Nesse ponto há uma concordância com Tardif (2014, 

p.22), nos diz que 

A organização escolar foi idealizada a partir das organizações 

industriais (tratamento em massa e em série, divisão extrema do 

trabalho, especialização, etc.) e o ensino, como uma forma de trabalho 
técnico susceptível de ser racionalizado por meio de abordagens 

técnico-industriais típicas, como o behaviorismo clássico, por exemplo, 

mas também atualmente, através de concepções tecnológicas da 
comunicação que servem de suporte às novas tecnologias da 

informação. 

 É importante termos bem definido “alfabetização”, durante o período crítico de 

início do sequestro da escola pública, a “taxa de crescimento da alfabetização” mais que 

dobrou. Anos anteriores à década de 1950 eram marcados com crescimento de 0,5% ao 

ano, saltando para 1,2% na média da década citada. Aqui devemos chamar atenção para: 

(A) a Matemática regendo decisões e mensurando ações e pensamentos sociais e; (B) o 
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distanciamento da definição de “alfabetização”, esses “resultados” (a burguesia sempre 

em busca de números e resultados matemáticos) são baseados em escolarização, houve 

uma crescente diplomação de ensino fundamental, posteriormente ensino médio e cursos 

do chamado “Sistema S” (Senai e Senac), mais uma vez buscando mão de obra para uma 

sociedade que se industrializava cada vez mais. Essa mão de obra deveria ter 

conhecimento pautado para operar o que a indústria necessitava, sem questionar o que 

estava sendo feito, para quem estava sendo feito e o que seria feito com o que estava 

sendo feito. 

A ideia de “alfabetização” deste texto não converge com o ideal de sujeito 

operador de máquinas a serviço do capitalismo, a alfabetização é dada quando o processo 

educacional consegue atingir o objetivo de desenvolvimento de conhecimento reflexivo 

no sujeito social, dando ao mesmo competência democrática. 

Apesar de minhas práticas anteriores ao mestrado se caracterizarem por essa 

“alfabetização” como entende o capital, hoje utilizo uma ideia mais ampla, trazida por 

Skovsmose (2015), em que alfabetizar engloba também um processo de reflexão sobre o 

ambiente que o sujeito está localizado e suas ações. 

 Neves (2008) já denuncia que o modelo de entrega da educação às mãos do capital, 

deixando tanto a escola como as Universidades entregues ao capital com políticas que 

favorecem as privatizações, a criação de novas unidades privadas pelos empresários do 

ensino e a diminuição do investimento em ensino e pesquisa em Universidades Públicas, 

deixando a educação brasileira ser dominada pelo mercado. 

 As medidas tomadas nos últimos governos relacionadas à educação tinham 

discurso de “melhoria” ou “aprimoramento”, sempre utilizando a ideia de “melhores 

resultados” comum dos meios de produção, apresentando números que, por serem 

Matemática, se tornam indiscutíveis num suposto combate à qualidade inaceitável do 

sistema de ensino vigente. Como podemos ler em Neves (2009, p.67): 

O caráter mais imediatamente interessado das ações educacionais 

neoliberais materializou-se nas políticas públicas direcionadas à 

melhoria da qualidade de ensino, entre as quais merecem destaque: o 
treinamento de dirigentes escolares, metamorfoseados em gerentes; a 

redefinição da política de formação de professores de todos os níveis de 

ensino; a definição das diretrizes e dos parâmetros curriculares 
nacionais; as diretrizes para elaboração dos projetos político-

pedagógicos das escolas e os mecanismos de avaliação do desempenho 

escolar, das instituições de ensino e do corpo docente. 

 O mercado se interessa por objetos que sejam capazes de aumentar a lucratividade 

sem gerar transtornos e questionamentos. Por isso, tornam-se tão importantes os três 



 

 
 

elementos de dominação do povo – Escola, Mídia e Igreja, são instituições estratégicas 

para a manutenção de uma cultura que precisa não só criar objetos a serem 

comercializados, mas criar quem os gerencia e detém o capital e, principalmente, criar 

quem consome e está satisfeito com o modelo de dominação vigente na sociedade. 

 Durante a história do capitalismo e, especificamente do Brasil, foram feitas 

diversas alterações em Diretrizes de Bases, o que deveria “se ensinado” nas escolas, nos 

centros de formação, nas Universidades etc. Entretanto, como lemos durante este capítulo 

com apoio dos pesquisadores citados, há evidências de um direcionamento que buscasse 

a perpetuação do sistema em cada uma dessas mudanças. O capital precisa usar seus 

poderes de convencimento para que haja uma tomada da educação de forma que não haja 

uma reação por parte da população. 

 No cenário neoliberal, se torna interessante ao sujeito ser um objeto de produção 

de capital que não luta contra a hegemonia existente. Um objeto do mercado considera, 

graças à disseminação do discurso opressor que se torna senso comum, uma oportunidade 

substituir um número de CPF por CNPJ e abrir mão de seus direitos, visto que agora 

estaria supostamente inserido numa casta da sociedade. Ainda nesse contexto, o objeto 

de reprodução não se considera um trabalhador que deve lutar, tampouco reconhece as 

relações de poder, visto que é privado de Ciências Sociais, já que há uma desvalorização 

do pensamento crítico e reflexivo que pode causar ebulições sociais. 

 Com efeito, o que analisamos nas políticas educacionais dos governos brasileiros, 

com apoio de Neves (2008 e 2010) e Tiradentes (2012) é a prioridade para saberes que 

possam servir de suporte e dominação. Mesmo que haja uma máscara que tente apresentar 

uma maior igualdade ou uma melhor qualidade de vida para os trabalhadores, em geral, 

as ações educacionais acabam por servir ao capital, tornando o povo mais passivo diante 

da exploração e mais ativo para produzir mais capital de forma mais barata aos 

capitalistas, sendo objetos de exploração por parte do mercado. 

 



62 
 

CAPÍTULO 2. EDUCAÇÃO MATEMÁTICA SOB A FALÊNCIA DA 

ESCOLA PÚBLICA 

Neste capítulo, farei um estudo da Educação Matemática tecnicista que serve ao 

capital diante do cenário político das reinvenções capitalistas estudadas no capítulo 

anterior. Como professor de matemática, sou afetado diretamente pela condução dos 

paradigmas da educação matemática. Farei um diálogo com os autores apresentados no 

texto a fim de exemplificar e entender como os processos descritos afetam na profissão 

docente. 

O trabalho docente e seus saberes, conforme lemos em Tiradentes (2012), são 

desvalorizados em um contexto de escola pública falida. O sequestro da escola pública, 

como entenderemos neste trabalho, é dado a partir de um esfacelamento da escola e, 

depois, de sua entrega ao capital, quando esta se torna a melhor (ou única) solução. 

No capitalismo, essa estratégia – de trazer como salvadora a privatização de bens 

e direitos públicos – não é surpreendente. Quando um governo pretende entregar um 

patrimônio público aos empresários, primeiramente são divulgadas falácias de que o 

mesmo é insustentável e causa “prejuízos” e depois a única solução lucrativa é entregá-

lo ao empresariado, o capital sempre é a solução no capitalismo. Citei um exemplo que 

ocorrera há pouco no Governo Estadual no capítulo anterior. 

Neves (2008, 2010) fez estudos relacionados às decisões educacionais dos últimos 

governos executivos federais brasileiros e constatou que apesar de decorridos anos de um 

governo considerado pela população como de “esquerda”, as próprias políticas 

educacionais ainda se resumiam a soluções do capital dentro do próprio capitalismo. 

As ações tomadas pelo capital, quando voltadas à educação, certamente favorecem 

o próprio capitalismo (NEVES, 2008). Como ocorre o sequestro da Escola e, agora 

entendemos que, da Universidade também, o mercado obtém o controle do exercício da 

profissão docente, pois esta é a solução sempre para qualquer problema gerado pelo 

capital (mesmo que contraditório quando estudamos): entregar ao capital! 

Ao dirigir as competências e os saberes docentes ao mercado, este começa a 

moldar o trabalhador para que atinja suas metas. E, uma crise criada por um sistema passa 

a servir de incentivo para induzir a continuidade do ciclo capitalista. O professor, como 

um sujeito estratégico, passa a ser comandado a favor da manutenção do status quo. E 

isto, segundo a autora Tiradentes (2012, p.105) traz resultados: 



 

 
 

Ao separar as dimensões de concepção e execução do trabalho docente, 

ao delegar a concepção aos institutos e órgãos da “sociedade civil” 
hegemônica, limitando o trabalho docente à execução e preparação dos 

alunos para o alcance de metas e sucesso em avaliações externas, além 

de operar por meio de material didático padronizado e 
descontextualizado, não somente coloca-se em risco o processo 

pedagógico, mas a própria condição ontológica do professor. 

O sequestro da escola pública é ainda mais grave por trazer, consigo, outros 

“sequestros”, como lemos ainda em Tiradentes (2012, p.32): 

Conexo a este sequestro, sequestra-se também a função política 

emancipatória e crítica da escola, sequestra-se o trabalho docente de 

suas margens de autonomia, sequestra-se o processo pedagógico de sua 

contextualização. 

A utilização da Matemática formal da nossa sociedade é um dos, se não o 

principal, agente de embasamento para ratificar a ideia de que a troca do CPF pelo CNPJ 

é a solução para que o trabalhador possa se libertar das empresas. Empresas que utilizam 

plataformas que prometem “alto lucro com a possibilidade do trabalhador fazer seu 

horário” (numa sociedade altamente tecnológica geralmente utilizando aplicativos de 

smartphones), utilizam o argumento de que, livre das exigências trabalhistas (férias, 

licenças, folga, FGTS, carga horária limite, etc.), é possível o trabalhador ter liberdade 

para que ganhe “o quanto quiser trabalhando o quanto quiser” e conquistar sua 

“independência”. 

São vários os aplicativos que oferecem tal serviço: Uber, UberEATS, 99, Easy, 

Loggi, etc. Tomemos como exemplo a Uber: O motorista possui a liberdade de dirigir o 

tempo que quiser. Mas, para isso, deve ter seu carro, fazer a manutenção do mesmo, se 

responsabilizar por qualquer dano, se ficar doente não trabalhará e não receberá, a 

empresa não se responsabiliza por problemas de segurança, de manutenção ou qualquer 

direito trabalhista do motorista e, para executar esse trabalho, o motorista é obrigado a 

pagar 25% de todo o faturamento bruto à Uber. Mas, é a possibilidade dele se “libertar” 

da servidão às grandes empresas, ou pelo menos assim é vendida a ideia. 

Para justificar que é válido essa modalidade, é vendida a ideia de que os direitos 

trabalhistas são o que oneram o salário do trabalhador e, trabalhando mais, se ganha mais; 

sem pagar FGTS, se ganha mais; sem pagar férias, se ganha mais, pois o governo é que 

seria o responsável por “ceifar” o dinheiro produzido pelo trabalhador. Não 

coincidentemente, os gastos com combustível, manutenção, previdência, reserva para 

emergências, desvalorização do veículo, seguro e etecetera não entram nas contas 

apresentadas por essas empresas que “vendem libertação”. 
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Como pude testemunhar no capítulo anterior, tive a experiência de dirigir para um 

aplicativo de transporte de passageiros. Em uma conta rápida e simples, pode-se observar 

que o motorista possui ganhos que não condizem com a propaganda virtual dos 

aplicativos. Nessas propagandas, não se leva em consideração, por exemplo, gasto com 

combustível, pneus, troca de óleo, troca de correias, desvalorização (ou aluguel) do 

veículo, juros bancários, férias, reserva financeira para eventuais prejuízos, aposentadoria 

e sinistros (acidentes, roubos e furtos). 

Ou seja, há um cálculo para justificar o “valer a pena” da troca dos direitos 

trabalhistas pela “liberdade neoliberal”. Mas, essa “prova matemática” é facilmente 

manipulável pela empresa que ignora dados relevantes e possui uma parcela da população 

desempregada ou que não leva em consideração esses riscos e essas despesas, a menos na 

prática. 

A Matemática, como supracitada, se apresenta como um argumento chave para 

justificar a vantagem de abandonar o CPF e assumir-se como dono de seu trabalho, dono 

de seu empreendimento, sua força ou seu CNPJ. Mas, como também foi indicado, as 

empresas escolhem os dados que serão utilizados em suas argumentações matemáticas, 

mostrando que essa Matemática possui claramente uma posição, o que não nos é surpresa, 

em uma sociedade em que todas as decisões são tomadas baseadas na Matemática, esta 

não pode ser neutra. Aliás, na minha opinião, nenhum conhecimento pode ser apresentado 

de forma “neutra”. Um exemplo é na escolha dos dados de faturamento, mas a ignorância 

aos dados de gastos e prejuízos por parte deste “trabalhador livre”, riscos e até mesmo o 

lucro da empresa que oferece este tipo de “oportunidade”. 

O pensamento de Skovsmose (2015) vai ao encontro das ideias apresentadas por 

Tiradentes (2012, p.39), quando lemos que 

Para assumir esta dimensão dialética, histórico-crítica ou contra-
hegemônica, é necessário que a escola expresse o projeto da classe 

trabalhadora e seus intelectuais orgânicos. O acesso ao saber científico, 

a leitura crítica do mundo, a reflexão sobre a realidade em sua dimensão 

concreta (além da aparência), a superação do senso comum, a elevação 
cultural das massas, como dizia Gramsci, são elementos importantes de 

organização da prática social transformadora nessa concepção. 

Apesar de uma terminologia diferente, podemos estabelecer um diálogo entre os 

textos de Skovsmose (2015) e Tiradentes (2012). Pensando de maneira geral, a busca por 

uma Educação Crítica é um papel social da escola para libertar e não reproduzir as 

relações de poder e, para tal, a classe trabalhadora precisa do acesso a conhecimentos 



 

 
 

tecnológicos (científicos) e refletir sobre essas tecnologias, com conhecimento reflexivo. 

Só é possível garantir a democracia com o poder de reflexão por parte dos cidadãos. 

Por outro lado, há uma forte influência do capitalismo na escola e a burguesia 

“sequestra” a escola pública sem utilizar de força ou revolução, mas com ações que 

tornam cultural essa relação de poder e de opressão. Tiradentes (2012, p.40) diz que 

Para assegurar sua função reprodutora, a pedagogia do mercado difunde 

a ética do novo espírito do capitalismo: empreendedorismo, 

individualismo, superficialidade e transitoriedade dos vínculos 
(afetivos, sociais, trabalhistas, institucionais), instrumentalidade dos 

“saberes”, redução do conceito de cidadão a consumidor, resignação 

quanto à “impossibilidade” de enfrentar e transformar “o mundo que se 

globaliza”, conformando-se às lutas focalizadas e setorizadas. 

Sendo a alfabetização um processo de politização e formação ideológica, não 

podemos ignorar o papel que deve receber a Educação Matemática neste tipo de 

formação. Como já dito algumas vezes no texto, vivemos em uma sociedade altamente 

tecnológica e a Matemática utilizada define todas as “regras” para decisões políticas e 

econômicas. Ora, se a Matemática toma decisões políticas e econômicas e “alfabetizar”, 

segundo Giroux (1989) é um processo político e ideológico, podemos entender 

claramente que a Educação Matemática possui um papel crucial no ato de alfabetizar. 

As reflexões sobre a matemática vão contra a matemática tecnicista apresentada 

na escola. A verdadeira alfabetização matemática (SKOVSMOSE, 2015) precisa 

contrapor o processo de dominação, assim lemos em Freire (1996, p.41): 

Nãoimporta se trabalhamos com alfabetização, com saúde, com 

evangelização ou com todas elas, desimultaneamente com o trabalho 

específico de cada um desses campos desafiar os grupospopulares para 

que percebam, em termos críticos, a violência e a profunda injustiça 
quecaracterizam sua situação concreta. Mais ainda, que sua situação 

concreta não é destino certo ouvontade de Deus, algo que não pode ser 

mudado. 

E assim observamos que, até nesse aspecto, a Matemática está presente. Numa 

sociedade altamente tecnológica, regida pela sua Matemática, os números regem as 

decisões e são esses números que são utilizados para definir se algo está ou não de acordo 

com o que se espera socialmente do cidadão e o que se espera de um cidadão é o seu 

serviço ao trabalho e à manutenção do capitalismo, sendo necessário o dilaceramento de 

suas competências e a valorização do aspecto técnico não reflexivo. 

Quando eu, em época de estagiário remunerado, passava uma questão que 

envolvia juros bancários e não refletia sobre os significados para o futuro trabalhador que 

lidará com banco; ou não discutia as taxas bancárias; ou não buscava trabalhar o papel 
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social dos bancos, por exemplo, a ação docente era dada como mantenedora do status 

quo. 

Quando eu, em aula do Projeto do Intercâmbio de Saberes, trabalhei uma atividade 

de “estudo de um contrato bancário”, conversando com os alunos sobre inflação, 

utilizando os seus respectivos smartphones para pesquisas em tempo real e questionando 

as fontes e a sua veracidade, estava produzindo um pensamento reflexivo acerca do tema, 

mesmo trabalhando com os pensamentos matemático e tecnológico ali envolvidos. 

Entretanto, na ocasião, eu e os alunos sequer chamávamos a atividade realizada de “aula”, 

considerávamos como uma “palestra”, por conta dos paradigmas envolvidos na minha 

formação, que me traziam uma definição bem conservadora do que seria um 

comportamento de um professor em uma aula. 

A “democracia” na escola e, consequentemente, na Educação Matemática ainda 

se distancia mais quando observamos que os mesmos grupos que tratam a educação 

superior como um mercado se “solidarizam” com a falência da escola pública e adentram 

à Educação Básica pública trazendo soluções mercantilistas, mostrando como se “treina” 

e avalia os professores, como se desenvolve o material didático, dando consultorias, 

assessorias e participando ativamente na gestão escolar, visto que a Matemática que rege 

a sociedade altamente tecnológica aponta para números não atrativos, mostrando a 

necessidade de uma “melhoria” na fabricação de mão de obra a serviço do mercado, 

alimentando a pedagogia da morte. Ou seja, a pedagogia do mercado está presente no 

sistema público e nas instituições privadas de ensino, sempre se utilizando de uma 

Matemática que aponta para uma falência encomendada para o fortalecimento do 

capitalismo e das relações de poder. 

Entendemos como “democracia” mais do que um simples ato de escolher 

representante através de um algoritmo definido para que parte da população o faça. 

Skovsmose (2015) nos diz que “a democracia refere-se às condições formais relativas a 

algoritmos de eleição, condições materiais relativas à distribuição, condições éticas 

relativas a igualdade e, finalmente, condições relativas à possibilidade de participação e 

re-ação”. 

Para a garantia da democracia, temos que garantir que os sujeitos tenham 

competência democrática. Esta é definida por Skovsmose (2015) como a competência 

primordial para que se garanta o controle dos governantes e a re-ação. Isto é, são 

conhecimentos que o sujeito presente na sociedade deve possuir para julgar os atos do 



 

 
 

representante em uma democracia representativa. E, como necessária, este conhecimento 

deve ser uma habilidade da maioria dos cidadãos. 

Observemos que democracia vai além de “escolher o líder”. Muitos países se 

denominam democráticos evocando essa clássica definição de Schumpeter. Entretanto, 

são esquecidos outros atributos inerentes à democracia, como a distribuição justa de bens 

e oportunidades. Em uma sociedade em que a maioria dos cidadãos não tem competência 

democrática, o que encontramos são sujeitos que se resumem a números, seja de votos, 

de arrecadação ou de gastos públicos. 

A questão da democracia em uma sociedade altamente tecnológica, a Educação 

Matemática e a pedagogia do mercado possuem vários pontos de encontro e um deles é 

justamente a escolha de quem governa e a capacidade de avaliação desse governo. Para 

garantia da manutenção do status quo, o capitalismo deve se fazer presente dentro das 

escolas públicas e a melhor porta de entrada é pela precariedade forjada da mesma. 

Tiradentes (2012, p.24) constata que 

O novo tecnicismo de mercado invade a escola dissimulado sob o 

pretexto de salvá-la da “incompetência” e dos “devaneios pedagógicos” 

dos educadores “românticos” do final do século XX e dos “funcionários 
públicos” da educação, “acomodados em seus cargos e 

descompromissados com os resultados”, segundo o discurso neoliberal. 

Propõe, ainda, salvar os “bons educadores”, comprometidos com a 

“qualidade”, premiando-os por “mérito”, substituindo os mecanismos 
coletivos de ascensão na carreira docente por incentivos 

individualizados, intentando fragmentar seus espaços coletivos de 

organização e luta e convertê-los à pedagogia da hegemonia político-

econômica neoliberal. 

Como há o controle capitalista, por meio da pedagogia da morte, da escola pública, 

o desenvolvimento de uma competência democrática e de pensamento reflexivo ficam 

prejudicados, visto que o tecnicismo é o objetivo de uma educação voltada para a 

perpetuação das relações de trabalho de poder. A Matemática de uma sociedade altamente 

tecnológica também serve a esses interesses. Esta deve ser uma Matemática que garanta 

o não acesso dos alunos a tomadas de decisões, como o porquê de determinadas atitudes 

governamentais e, ao mesmo tempo, deve servir como embasamento para dilacerar o 

pensamento crítico, focando unicamente para o trabalho, ensinando a obedecer aos 

comandos sem questionar, destruindo o poder de reflexão e re-ação. 

O que chamamos de competência democrática varia de acordo com a sociedade, 

visto que cada sociedade possui suas peculiaridades, sua forma de escolha de governante, 

suas riquezas e sua população. Sendo assim, é necessário especificar qual é o tipo de 
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sociedade que está sendo trabalhada para definir quais realmente seriam as características 

da competência democrática em questão. E, por ser nossa sociedade e onde está localizado 

o estudo, levaremos em consideração a sociedade altamente tecnológica, onde, friso 

novamente, é carregada de decisões políticas e econômicas que afetam todos os cidadãos 

e essas decisões só são tomadas com aval da Matemática usada pelos governantes. 

A Matemática da sociedade altamente tecnológica, além de ser o alicerce para as 

decisões tomadas pela tecnologia, ainda encontra uma cultura de que a Matemática que 

toma essas decisões está sempre correta. Não existem questionamentos, não existem 

argumentos que vençam um “está matematicamente provado”, até mesmo porque, 

culturalmente, já se são formados cidadãos que consideram que “números não mentem”. 

E a escola tem um papel importante nessa formação, a disciplina Matemática escolar 

sempre é vista como algo “exato”, “imutável” e “único”, estando acima de qualquer 

questionamento, sempre sendo verdadeira e para poucos, trazendo sempre consigo os 

heróis matemáticos que criaram fórmulas difíceis a serem decoradas e utilizadas apenas 

na prova, que é um instrumento que vai além da avaliação, muitas vezes é usado como 

instrumento punitivo. 

Desde a escola, as crianças já percebem que a Matemática apresentada é para 

poucos, Matemática esta que define algoritmos que comandam todas as decisões 

políticas. Desse moto, parece que um grupo limitado de pessoas pode ter acesso ao 

conhecimento tecnológico, destruindo assim a cidadania crítica, não desenvolvendo 

competência democrática nos sujeitos da sociedade altamente tecnológica. 

Como muitas decisões são tomadas em pouco tempo, a sociedade é altamente 

mutável e a evolução da tecnologia é incontrolável, torna-se extremamente difícil 

entender muitas dessas decisões e evoluções, identificar onde é realmente aplicada a 

Matemática da sociedade altamente tecnológica fica quase impossível e isso torna-se um 

dos maiores problemas neste ambiente. 

As decisões sendo inacessíveis à maioria dos cidadãos, muitas vezes só nas mãos 

de técnicos altamente habilitados e governantes, não se pode garantir uma sociedade 

democrática, não dentro da definição que estamos trabalhando. As pessoas podem votar, 

teoricamente podem escolher os governantes que irão tomar as decisões, mas não há 

nenhuma garantia de que estes estejam realmente tomando decisões esperadas pela 

população. Na verdade, a população muitas vezes fica à mercê, sequer tem informação 

suficiente para entender essas escolhas, sendo essa informação restrita ao corpo técnico 

que auxilia o governo no poder e aos próprios governantes. Isso faz com que Skovsmose 



 

 
 

(2015) levante a tese de que a Matemática está formatando nossa sociedade, o que não 

implica que a própria Matemática não possa ser vista como um constructo social e 

interpretada como colonizada por interesses econômicos e sociais. 

A Matemática numa sociedade altamente tecnológica não só faz os cidadãos 

“verem” tudo através dela, como também faz com que eles “ajam” de acordo com ela. 

Tudo acaba se resumindo, em algum momento, a números. Em qualquer decisão 

econômica ou social, pessoal ou coletiva, estamos vivendo a Matemática, aceitando os 

modelos que ela impõe e dando cada passo com o aval de modelos matemáticos. E, dessa 

forma, essa Matemática acaba intervindo e decidindo pelos cidadãos. 

Normalmente, quando tratamos de tecnologia em sala deu aula, é no ponto de vista 

de trazer mais recursos. Não são trabalhadas questões relacionadas à reflexão sobre esse 

uso. Um exemplo que Skovsmose (2015, p.97) nos traz é a questão da tecnologia quando 

associada à Educação Matemática: 

Perguntas associadas ao planejamento curricular são: como usar uma 

tecnologia para facilitar aos estudantes o acesso às ideias matemáticas? 
Como usar os computadores a serviço da educação matemática? [...] 

Questões educacionais diretrizes poderiam ser: como pôr os estudantes 

a par do impacto tecnológico sobre a sociedade? Como tornar os 

estudantes cientes do papel da matemática como parte de um 
desenvolvimento tecnológico? Como ter uma ideia das condições 

básicas para viver em uma cidade altamente tecnológica? Como refletir 

sobre a cultura tecnológica? 

Os trabalhos realizados no CAp Popular, no PREPARANEM e no Projeto 

Intercâmbio de Saberes foram os com maior proximidade dessas questões. Vale ressaltar 

que foram três “projetos” que me deram essa perspectiva de aula, um contato direto com 

uma educação reflexiva. As experiências em sala de aula, seja como estudante dos ensinos 

fundamental e médio ou graduação, por exemplo, tais quais as experiências com as aulas 

que ministrei antes do mestrado não tinham características de metarreflexão 

(SKOVSMOSE, 2015). 

Até as ideias que eu buscava levar às escolas municipais pelas quais tive 

passagem, seja como estagiário remunerado ou como professor, eram limitadas sempre 

por questionamentos por parte do corpo gestor, que queria um “produto” e não apenas 

“reflexões sobre um possível assunto”. A visão da matemática tecnicista como única via 

nas escolas (e até na universidade) ratificavam esse pensamento, criando ainda barreiras 

para que eu ou os profissionais da educação refletissem sobre um ensino da matemática 

de forma crítica. 
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Quando tratamos de uma sociedade altamente tecnológica, não há de se 

surpreender que seja ainda interessante o domínio da escola. A tecnologia comanda todas 

as decisões da sociedade e, para isso, se utiliza de uma Matemática criada e fundamentada 

pelos e para os burgueses, não servindo como um processo “libertador”, apesar de um 

discurso que sempre utilizou os ideais de liberdade. 

 Em suma, os cidadãos de uma sociedade altamente tecnológica devem estar aptos 

a reconhecer o poder da Matemática no tocante ao desenvolvimento tecnológico. Ou seja, 

é necessário entender como a Matemática dessa sociedade pode ajudar a construir ou a 

destruir, sabendo, especialmente, o que essa Matemática faz para essa sociedade. Sendo 

assim, a Educação Matemática, para viabilizar a alfabetização matemática, deve ter uma 

proximidade com a crítica interna e externamente, possibilitando o entendimento social 

por parte do cidadão, permitindo que os sujeitos sociais entendam, avaliem e critiquem 

as decisões dos governantes, tomando uma atitude democrática. 

Não trabalhar reflexões na e sobre a Matemática faz com que a Educação 

Matemática seja uma mera reprodutora do status quo, fazendo a manutenção dos poderes 

existentes na sociedade e enfraquecendo a democracia, tornando o sujeito apenas um 

número na sociedade altamente tecnológica. As pessoas não devem ser limitadas a 

receptoras e reprodutoras de informação. As pessoas devem criticar, avaliar, questionar, 

entender, prover e re-agir. Para isso, a sociedade precisa que seus cidadãos tenham 

capacidade e entendimento de alguns dos princípios básicos de estruturação da sociedade, 

o que compete em boa parte à alfabetização matemática, responsabilidade da Educação 

Matemática. 

Ou seja, ao pensar em qualquer tipo de reforma ou até aproximação da Educação 

com os poderes de reflexão, avaliação ou até re-ação, deve-se tomar cuidado para não se 

reforçar ainda mais os interesses da burguesia de manter as relações de poder presentes 

na sociedade. A educação Matemática possui um papel de destaque nisso, pois qualquer 

decisão tomada pela burguesia precisa necessariamente de um embasamento matemático, 

a sociedade altamente tecnológica utiliza-se de sua Matemática para criar algoritmos que 

tem como consequência a manutenção do status quo. Uma educação não libertadora, onde 

não há pensamento crítico, torna-se então uma educação reprodutora de interesses 

burgueses e será assim uma escola partidária, mas não no sentido de libertação do sujeito, 

mas de aprisionamento e transformação de pessoas, sujeitos sociais, em números para a 

Matemática que escolhe os privilegiados e alimenta a pedagogia da morte. 



 

 
 

 Na verdade, a cultura brasileira, em geral, cultua os povos europeus. A 

Matemática “ideal” é a herdada da invasão europeia, os costumes esperados, a burguesia, 

tudo parece ter como parâmetro o estrangeiro, como diz Neves (2010, p.32): 

Devido à herança colonial da formação social brasileira, à herança 
elitista dos seus intelectuais, ao caráter inconcluso de nosso processo de 

ocidentalização, há no país uma forte tendência de importação, em 

diferentes linguagens, da produção simbólica das formações capitalistas 
centrais. Aos intelectuais locais é reservado o papel, muitas vezes, de 

meros adaptadores e de divulgadores dessa produção formulada fora do 

espaço nacional. Ao disseminar em âmbito interno as idéias, valores e 

práticas dominantes concebidas externamente, os intelectuais 
brasileiros estão, em diferentes níveis de consciência política, 

reforçando, em âmbito local, a hegemonia burguesa mundial. 

Um famoso movimento foi o “construtivismo” que, ao final do século XX, 

auxiliou no sequestro da escola pública. Segundo Tiradentes (2012), isso ocorreu por 

vários motivos. A saber: a má interpretação da teoria construtivista, a dicotomia entre 

“escola tradicional” e “escola construtivista” e a criação de métodos de avaliação 

burgueses para a “produtividade docente” foram definidores para a declaração de falência 

da escola pública. Houve uma clara distorção do que dizia Paulo Freire e os professores 

que não obedecessem a essa “nova metodologia” estavam fadados ao julgamento por 

parte dos outros docentes e seriam considerados “antiquados”, “retrógrados”, “não 

didáticos”, “violentos” ou “ultrapassados”. O problema é a aliança entre uma má 

interpretação das escritas de Paulo Freire e um processo de avaliação burguês que 

obviamente está sempre interessado no controle da escola, pois é decisivo para a 

manutenção das relações de poder e capital e produção de mão-de-obra “não-liberta”.  

 A Educação Matemática por si só não parece ser capaz de evitar catástrofes sociais 

e culturais, ela não pode resolver todos os problemas do mundo, não é a solução sozinha 

para acabar com a desigualdade e garantir a democracia. Seria ilusão e até muita 

arrogância afirmar que todos as questões do planeta poderiam ser resolvidas através de 

uma mudança de foco por parte a da Educação Matemática, a fim de se aproximar da 

Educação Crítica. Entretanto, quando a Educação Matemática ignora seu papel na 

alfabetização matemática, quando ela ignora seu papel na construção da competência 

democrática do sujeito social, acaba permitindo que a educação reproduza o status quo, 

ela alimenta as relações de poder existentes na sociedade. 

 Há de se ter muito cuidado quando se fala em reformas que visam a “melhoria” 

da educação. Como tratamos em todo o texto, muitos interesses estão por detrás das 

decisões e, muitas vezes, as ações que parecem ser tomadas em prol de uma educação 
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crítica, são tomadas pelo capitalismo, se utilizando de sua Matemática, para o capitalismo. 

O próprio sequestro da escola pública pode ser dado como exemplo. A desqualificação 

do trabalho docente por meio do entendimento de que os professores “não sabem fazer” 

ou “não trazem o resultado esperado” os retira da dimensão científica, colocando-nos à 

margem de decisões educacionais, resumindo estas a números criados por uma 

Matemática perpetuada pela pedagogia da morte. A serviço desta manutenção e desta 

desvalorização, está o senso comum que, presente na sociedade altamente tecnológica 

que serve a interesses capitalistas julga a escola quando esta foge do conteudismo e busca 

a reflexão. A Educação Matemática tem aqui uma forte participação, já que a Matemática 

desta sociedade rege cada decisão dos governantes. É ingênuo pensar que pode ser 

elaborada competência democrática com um afastamento presente entre Educação 

Matemática e Educação Crítica. 

O papel da Educação Matemática, segundo Skovsmose (2015), é garantir a 

alfabetização matemática, em que os três tipos de conhecimento, a saber: (A) 

conhecimento matemático, que são as habilidades matemáticas tradicionais, como 

reprodução de teoremas e demonstrações e conhecimento de algoritmos; (B) 

conhecimento tecnológico, que são as capacidades e habilidades de aplicar o 

conhecimento matemático a fim de entender e produzir a tecnologia, este se destina a 

objetivos tecnológicos e; (C) conhecimento reflexivo, que se refere à capacidade de 

refletir sobre o que está sendo feito em relação aos dois primeiros conhecimentos – é uma 

espécie de “metaconhecimento”, este traz a capacidade de avaliação, por parte do sujeito 

social, de ações do empreendimento tecnológico.  

 A Educação Matemática quase sempre se limita ao conhecimento matemático, 

algumas vezes assume o conhecimento tecnológico. Mas, mesmo chegando ao 

conhecimento tecnológico, não é suficiente. O conhecimento tecnológico, por si só, é 

“míope”. O conhecimento tecnológico dá o poder de construir e entender a tecnologia, 

mas não dá ao sujeito a capacidade de avaliar o que está sendo feito, a quem serve aquela 

tecnologia, quais as ações construtivas e destrutivas daquela tecnologia para sua 

sociedade. Daí a necessidade do conhecimento reflexivo, este é que dá à Educação 

Matemática o poder “crítico”, a dimensão que a aproxima da alfabetização matemática e, 

portanto, da Educação Crítica. 

 A Educação Matemática tomará característica “libertadora” quando conseguir o 

poder de emancipar os sujeitos, dando capacidade de entendimento de organização e 

reorganização de interpretações sociais, tradições e propostas para reformas políticas. 



 

 
 

Entretanto, para se tornar crítica, a Educação Matemática precisa trazer os estudantes para 

os processos de avaliação social e de recursos tecnológicos. Não há competência 

democrática sem entendimento tecnológico e conhecimento reflexivo em um sujeito 

inserido numa sociedade altamente tecnológica. 

 A Matemática da nossa sociedade carrega consigo um poder enorme de argumento 

definitivo em qualquer questão. O que Skovsmose (2015) chama de “ideologia da 

certeza” é justamente o fato de um argumento matemático amparar qualquer situação e 

ser capaz de dar veracidade a informações.  Não é difícil ver uma argumentação dada 

como válida só por conter alguma frase que remeta aos números ou à Matemática da nossa 

sociedade: “foi provado matematicamente”, “os números falam por si mesmos”, “as 

equações mostram que”, “matematicamente asseguro que” são ditos com enorme 

frequência tanto na mídia quanto nas escolas, fazendo parecer que não importa o campo, 

é possível matematizar de alguma forma e, assim, “ganhar na argumentação”. Essas frases 

e esse comportamento, fazem com que tenhamos uma visão de que a nossa Matemática é 

única e está acima de tudo e de todos, sendo quase um “juiz” ou um “Deus” em qualquer 

discussão, fazendo com que um dos lados vença e não tenha mais conversa. A Matemática 

em questão é como se fosse um artifício não humano para controlar a imperfeição 

humana, como diz Skovsmose (2015). 

 Os materiais de aprendizagem utilizados nas aulas da Matemática acabam por 

contribuir para a consolidação da ideologia da certeza. Falamos anteriormente dos 

materiais de aprendizagem abertos e os materiais de aprendizagem libertadores. Na minha 

concepção, na minha experiência pessoal, na acadêmica e na minha experiência como 

professor das redes pública e privada de ensino de ensino, a Educação Matemática 

encontra-se distanciada desses tipos de materiais de aprendizagem que foram defendidos 

como materiais que trazem a possibilidade de competência democrática. O que ocorre é 

uma sistematização e proliferação das questões matemáticas que possuem uma única 

resposta correta, usualmente adotam-se questões reprodutoras da ideologia da certeza, 

com pseudoproblemas que servem para treinar o futuro trabalhador para obedecer a 

ordens, não questionar e ser mais um voto. 

A predominância do paradigma do verdadeiro-falso torna distante o conhecimento 

reflexivo e, quase sempre, sequer chega a trabalhar o conhecimento tecnológico do 

sujeito. Seus resultados levam a uma impressão de que a matemática é livre da influência 

humana. 
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Sobre o resumo da base da ideologia da certeza, Skovsmose (2015, p.130) traz as 

duas ideias: 

A matemática é perfeita, pura e geral, no sentido de que a verdade de 

uma declaração matemática não se fia em nenhuma investigação 

empírica. A verdade matemática não pode ser influenciada por nenhum 

interesse social, político ou ideológico. 

A matemática é relevante e confiável, porque pode ser aplicada a todos 

os tipos de problemas reais. A aplicação da matemática não tem limite, 

já que é sempre possível matematizar um problema. 

A primeira afirmativa trata da pureza e da generalidade da matemática; 

a segunda trata das suas aplicações sem fim. 

Repare que, em um primeiro momento, parece razoável acreditar que a nossa 

Matemática realmente possa justificar qualquer coisa e que, além disso, esta justificativa 

seja última instância de uma discussão. Afinal, nas escolas, existe essa fantasia de que a 

matemática é sobre-humana e sua aplicação é universal, até mesmo porque os problemas 

trabalhados em sala de aula são criados justamente para que a Matemática aprendida tenha 

encaixe perfeito. Entretanto, a Matemática não pode ser aplicada de maneira geral e nem 

de maneira definitiva, ela só pode ser aplicada em um modelo criado para ela, precisa ser 

feito um recorte para que se encaixe nessa Matemática e ela só será “perfeita” se for 

construído um modelo e um ambiente suficientemente “perfeito” para a proposta. 

Como uma proposta, Skovsmose (2015) nos diz que os educadores matemáticos 

com perspectiva crítica podem buscar ensinar Matemática de uma forma que mostre: (A) 

que este corpo de conhecimentos é apenas um entre muitos e; (B) as simplificações feitas 

no processo de matematização. A Matemática não deve ser um único caminho o qual 

podemos seguir para entender determinado fenômeno e sim mais um olhar de tantos 

possíveis para tentar compreender como se dá a situação. 

Além disso, podemos – professores – valorizar diferentes formas de entender e 

pensar sobre o mundo, a Matemática é mais uma apenas, mas com uma característica de 

formatar a sociedade, visto que todas as decisões a serem tomadas nos campos sociais, 

econômicos e culturais parecem passar por algum tipo de tecnologia e, em uma sociedade 

altamente tecnológica, a Educação Matemática possui um papel importante.  

Nas salas de aula, muitas vezes os alunos não encontram argumentação válida 

para uma discussão de um problema matemático, sendo muitas vezes reforçado pela 

ideologia da certeza que muitas vezes está presente até mesmo na correção das avaliações, 

que frequentemente são ignorados os pensamentos dos alunos e todo o raciocínio até 

chegar ao resultado, importando somente o “número do final”. Com efeito, parece que 



 

 
 

todas as falas e escritas, para serem validadas em uma aula de Matemática precisam 

necessariamente conter números ou serem embasadas por um argumento matemático, 

estes são as autoridades matemáticas. 

Por outro lado, em experiências no CAp Popular, Projeto Intercâmbio de Saberes 

e PREPARANEM, pude experimentar uma vivência que contribuía com o conhecimento 

reflexivo do aluno (SKOVSMOSE, 2015). Algumas das aulas não tinham, por exemplo, 

uma “resposta correta”. Os alunos precisavam entender que a matemática era um recurso, 

mas que suas experiências deveriam guiar o trabalho. Por exemplo, houve atividade 

(APÊNDICE A4) em que os alunos precisavam cumprir uma tarefa relacionada a compras 

de mercado. Apesar de utilizarem a matemática para operar com os números racionais, 

raciocínio lógico e pesquisa para saber o que realmente era necessário na atividade, as 

diferentes respostas não se enquadravam na dicotomia do verdadeiro-falso, os alunos 

possuíam liberdade para trabalhar o exercício de diferentes formas, sem prejuízo aos 

conhecimentos matemático e tecnológico (SKOVSMOSE, 2015) e ainda com o 

conhecimento reflexivo sendo explorado. 
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CAPÍTULO 3. EDUCAÇÃO MATEMÁTICA ESCOLAR CRÍTICA 

Neste capítulo, farei um estudo complementar ao capítulo anterior. Aqui busco 

entender um processo contra hegemônico que contrapõe a Educação Matemática 

tecnicista trabalhada comumente na escola. Será feito um diálogo entre os autores que 

compõem o referencial teórico e minhas experiências entendendo o processo que ocorre 

do conhecimento matemático até o conhecimento reflexivo (SKOVSMOSE, 2015). 

A Educação Matemática se apresenta de forma absolutista e escrita como se 

tivesse muitas aplicações, mesmo que muitas vezes os professores não consigam definir 

bem quais são (SKOVSMOSE, 2015) para atender a alguns interesses sociais. Uma das 

principais ciências que dá embasamento para a tecnologia também é temida pelos alunos 

nas escolas e separa os alunos “capazes de encontrar o verdadeiro” e assim terão 

“sucesso” dos que não são capazes do mesmo. Esse pensamento converge com o que 

lemos em Alves (2008, p.1), cuja Introdução do trabalho faz referência ao trabalho citado 

de Skovsmose (2015): 

É comum dizer-se que a Matemática está presente em grande parte da 
nossa realidade social e física e que a educação matemática desempenha 

um papel específico na resolução de problemas sociais. Na verdade, 

sabemos que existem modelos matemáticos que regulam o nosso dia-a-
dia e, como cidadãos, contribuímos para a sua legitimação. No entanto, 

embora cada vez mais presente, a Matemática está também 

progressivamente mais encerrada em instrumentos tecnológicos com 

interfaces cada vez mais sofisticados e, por isso, inacessíveis à maioria 
dos cidadãos. Esta situação favorece potencialmente os interesses e 

objectivos daqueles grupos sociais que detêm o poder e o controlo 

social. A Escola tem, necessariamente, um papel fundamental na 
preparação e educação matemática dos seus alunos. Os currículos de 

Matemática visam, exactamente, o desenvolvimento de competências e 

saberes que ajudem os alunos a tornar-se cidadãos responsáveis e 

actuantes na sociedade democrática. É, assim, essencial reconhecer a 
dimensão social, ética e política da educação matemática e assumir que 

não existe neutralidade no seu ensino.  

Discutimos, à luz de Freire (1996), a questão da neutralidade do ensino no capítulo 

anterior. Fazendo um link com minhas experiências docentes pré-mestrado, não lembro 

de ter utilizado a tecnologia – no sentido restrito de objetos digitais – a serviço de uma 

Educação Matemática crítica em escolas e cursos, os mais próximos desses trabalhos com 

conhecimentos tecnológicos ocorreram nos momentos que utilizei celulares no Projeto 

Intercâmbio de Saberes. Mesmo sendo sem a reflexão sobre uso do smartphone, a 

possibilidade de utilizá-lo para fazer pesquisas e questionar as fontes já geraram algum 

tipo de reflexão no auditório – em atividade que eu não considerava como “aula”. 



 

 
 

O trabalho no CAp Popular teve, como podemos ver nos Apêndices, momentos 

em que o aluno precisou fazer algum tipo de “pesquisa”. Mas, em todos os momentos em 

que eram necessárias pesquisas virtuais, os trabalhos eram solicitados de uma aula para 

outra. Em um dia não relatado nos apêndices, utilizamos os computadores do CAp para 

inscrever alunos no ENEM, muitos não tinham acesso em casa e tiveram dificuldade na 

manipulação, entretanto não tenho a estatística e o registro oficial dessa atividade. Não 

exerci atividade com recursos digitais no PREPARANEM. 

Como a matemática tecnicista escolar não faz reflexões sobre as tecnologias que 

tomam todas as decisões no mundo do capital, fica restrito o conhecimento às elites que 

possuem um contato constante com os meios digitais e, ainda, possuem a capacidade de 

entender os processos ocorridos até as tomadas de decisão (SKOVSMOSE, 2015). Sendo 

assim, o tecnicismo da matemática escolar favorece aos detentores do capital. 

A Educação Matemática é, então, um instrumento utilizado pelos detentores do 

poder no capitalismo a fim de criar um ciclo de manutenção do status quo, 

impossibilitando as verdadeiras lutas de classe por meio da privação de conhecimento 

tecnológico e conhecimento reflexivo aos trabalhadores. 

A Matemática está presente em praticamente todos os algoritmos importantes em 

nossa sociedade e é parte essencial no processo democrático, a usamos desde o momento 

em que são escolhidos os representantes dos trabalhadores até todas as decisões tomadas 

pelos governantes. Cada escolha de investimento do Estado passa pelo crivo desta 

Matemática, que dirá se é possível e se é interessante utilizar verbas para determinada 

ação que atingirá a sociedade. 

O sujeito cujo conhecimentos tecnológico e reflexivo (SKOVSMOSE, 2015) não 

foram trabalhados na Escola passa a não acompanhar os processos tecnológicos e as 

decisões do Estado que lhe atingem diretamente. Ou seja, este sujeito passa a ficar inerte 

no capitalismo, sendo reprodutor do senso comum e ignorante aos acontecimentos 

políticos. Com efeito, este sujeito passa a ser um objeto de manutenção das relações de 

poder, impedindo lutas de classe que realmente possam intervir no modelo econômico. 

O entendimento de conhecer reflexivo é o último passo em direção à democracia, 

pois somente com o conhecimento matemático, o conhecimento tecnológico e o 

conhecimento reflexivo o sujeito será capaz de entender os processos sociais 

contemporâneos. A dimensão crítica da Matemática é, então, um pré-requisito para o 

alcance às competências democráticas necessárias para uma reação às relações de poder. 
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Primeiramente, devemos entender que a Educação Matemática está envolvida e é 

influenciada por dois principais lados acadêmicos:  a educação e a Matemática científica. 

A Educação Matemática se encontra justamente na interseção acadêmica dos saberes 

matemáticos e os saberes pedagógicos. 

Acredito que, para caminharmos em direção à Educação Crítica, devemos nos 

despir da tradicional relação hierárquica conhecida entre professor e aluno. Assim como 

nos diz Paulo Freire, e encontramos no trabalho de Skovsmose (2015), trabalho este que 

é base teórica desta dissertação, a relação em que ambos sejam iguais é importante, de 

modo que deixemos de ser professores e estudantes e assumamos novos papéis na relação, 

como professores-estudantes e estudantes-professores. As crenças dos profissionais 

envolvidos neste trabalho parece caminhar ao encontro desta ideia, onde, em diversos 

momentos, há a valorização do que os alunos podem trazer de contribuição para a sala de 

aula e, mais que isso, o entendimento por parte do corpo docente do papel fundamental 

do corpo discente, não considerando este último como um grupo coadjuvante no processo. 

A atribuição da competência crítica, principalmente dos estudantes, se dá por meio de 

dois motivos principais (SKOVSMOSE, 2015, p.17): 

Primeiro, por razões de fato, uma vez que os estudantes, embora suas 
experiências sejam falhas, fragmentárias etc., também têm uma 

experiência geral, que, no diálogo com o professor, permite-lhes 

identificar assuntos relevantes para o processo educacional; relevantes 

tanto em relação aos interesses imediatos dos estudantes quanto em 
relação à perspectiva geral do processo educacional. Em segundo lugar, 

por razões de princípio, o de que, tal competência não pode ser imposta 

aos estudantes, deve, sim, ser desenvolvida com base na capacidade já 

existente. 

Os movimentos sociais foram distorcidos a fim de atender aos interesses do 

capital, intelectuais de esquerda, Escola e o Estado foram cúmplices na tomada da Escola 

e no que hoje entendemos como “pedagogia do mercado”, que gera mão de obra que 

ratifica, a todo momento, as relações de poder da sociedade. Sendo assim, a sociedade 

civil, em seu senso comum, ajuda a manter o poder do capital e não têm uma prática de 

re-ação dos trabalhadores. A Escola serve, através da pedagogia da morte, ao capital. 

Skovsmose (2015) já alerta que a Educação Matemática deveria ir contrária à manutenção 

do status quo, servindo como subsidiária de conhecimentos matemáticos, tecnológicos e 

reflexivos. Mas, a Matemática das escolas parece ir justamente à favor da burguesia 

quando transforma sujeitos em executores de tarefas, sem entender os interesses daquilo 

que se está obedecendo, sem entender decisões governamentais, decisões estas que são 



 

 
 

baseadas em números e, principalmente, sem entender a quem está servindo e o porquê 

de estar servindo. 

O que entendemos por Educação Crítica nos traz que o aluno tem papel 

fundamental não só no intervalo destinado à aula, mas em todo o processo educacional, 

que transcende as poucas horas semanais de reunião no CAp. Não é possível combater a 

pedagogia da morte sem um processo reflexivo – que definiremos tão logo – acerca da 

Educação Matemática e seu currículo. O currículo precisa ser carregado de valor, até 

porque a educação é um ato político e me parece ingênua a crença de que esta pode ser 

“neutra”. Cada conteúdo, cada fala, cada gesto em sala de aula, cada ação. Todos esses 

elementos são políticos, são guiados por um assunto que possui inúmeras questões por 

detrás dele: quem usa, onde é usado, qual o interesse em usar, que questões e problemas 

geraram os conceitos e resultados, as funções – principalmente as sociais – do assunto e, 

inclusive, quais as limitações deste assunto. Olhar para a Matemática da sala de aula 

inserida em uma comunidade escolar de uma sociedade altamente tecnológica como uma 

disciplina “neutra” é esquartejar o princípio político da educação e reproduzir uma 

educação opressora. 

Trabalhar todos os aspectos supracitados parece uma tarefa árdua. Fugir 

Matemática vista além de estruturas, independentemente dos estudantes já é um caminho 

complicado, entrar no campo das aplicações sem se render à uma realidade paralela do 

“faz-de-conta”, onde todas as árvores dão o mesmo número de frutos, todos recebem a 

mesma quantidade e o mundo é perfeitamente simétrico em todos os aspectos é bem 

difícil. Ainda, se pararmos para pensar que os problemas dos estudantes são relevantes e 

que existem outras formas de fazermos Matemáticas e entender que entubar as respostas 

em dois cilindros possíveis de “certo” ou “errado” pode comprometer seriamente o 

pensamento crítico discente, há uma forte tentação a questionar a viabilidade. 

O estímulo ao questionamento e à reflexão do aluno, apesar de não ter (a meu ver) 

o devido espaço em minha formação, é o caminho da “libertação”, a ação “contra 

hegemônica” (NEVES, 2008) que se espera do bom professor, como lemos em Freire 

(1996, p.44): 

Estimular a pergunta, a reflexão crítica sobre a própria pergunta, o que 

se pretende com esta oucom aquela pergunta em lugar da passividade 
em face das explicações discursivas do professor,espécies de resposta 

a perguntas que não foram feitas. Isto não significa realmente que 

devamos 
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reduzir a atividade docente em nome da defesa da curiosidade 

necessária, a puro vai-e-vem deperguntas e respostas, que 
burocraticamente se esterilizam. A dialogicidade não nega a validadede 

momentos explicativos, narrativos em que o professor expõe ou fala do 

objeto. O fundamentalé que professor e alunos saibam que a postura 
deles, do professor e dos alunos, é dialógica,aberta, curiosa, indagadora 

e não apassivada, enquanto fala ou enquanto ouve. O que importa éque 

professor e alunos se assumamepistemologicamente curiosos. 

Neste sentido, o bom professor é o que consegue, enquanto fala, trazer 
o aluno até a intimidadedo movimento de seu pensamento. Sua aula é 

assim um desafio e não uma “cantiga de ninar”.Seus alunos cansam, 

não dormem. Cansam porque acompanham as idas e vindas de 
seupensamento, surpreendem suas pausas, suas dúvidas, suas 

incertezas. 

Quando tratamos de uma Educação Matemática Crítica (SKOVSMOSE, 2015), 

nos preocupamos não tão somente com o sentido subjetivo, que seria a relevância para 

determinado assunto matemático, isto é, como podemos utilizar um determinado objeto 

teórico para tornar mais táteis as experiências cotidianas. Há também o sentido objetivo, 

que está relacionado para além da aplicabilidade técnica de determinado assunto, 

relacionando com problemas sociais. 

Ao invés de serem trazidos quaisquer problemas matemáticos, é relevante que os 

alunos identifiquem e se relacionem com estes como se fossem problemas dos próprios 

estudantes e, ainda, estes problemas devem ter fundamentação em questões de conflitos 

sociais. Neste sentido, quando tratamos de uma Educação Matemática Crítica, não há 

espaço para problemas que exigem do aluno uma simples aplicação de fórmula em algo 

irreal, sem significação social ou cotidiana. Basicamente, a escola não pode e não deve 

ser mais um objeto de perpetuação do status quo, não pode se mostrar passiva a opressão 

enraizada nas relações sociais e de poder, trazendo aos estudantes a possibilidade de 

engajamento sociopolítico. Desta forma, mesmo que difícil, deve-se evitar enunciados no 

formato “calcule”, “resolva a expressão” e afins. Pois estes, como lemos em Skovsmose 

(2015), perpetuam a matemática carregada de instruções e regulamentações, trazendo um 

ambiente semelhante ao de uma rotina de trabalho. 

Na prática, as questões “faz-de-conta” (SKOVSMOSE, 2015) e, principalmente, 

as de comando (como as citadas anteriormente) parecem adestrar os alunos a executar 

funções do mercado de trabalho, não havendo vista para o produto daquilo que está sendo 

feito e nem espaço para questionamentos como o porquê fazer, para quem fazer, quando 

e onde fazer. Apenas será feito. 

Esse tipo de comando descontextualizado, como “calcule”, “faça”, “resolva” e de 

realidade “faz-de-conta” sem questionamentos já é uma preparação para o mercado de 



 

 
 

trabalho em que, segundo Tiradentes (2012), o trabalhador deve ser leve e flexível quanto 

a suas necessidades, ou seja, se tiver que abrir mão de algum aspecto de sua vida “não-

profissional”, deve fazê-lo pelo bem da corporação, entretanto deve seguir rigorosamente 

os valores e prazos definidos por esta mesma corporação e nunca deixar que seus 

interesses pessoais estejam acima dos interesses corporativos e isso faz com que o 

capitalismo na fase atual seja baseado em “isolamento, sofrimento, destruição e morte” 

e, neste sentido, a Educação que serve a este modelo e é comandada pelo mesmo através 

do sequestro da escola é a “pedagogia da morte”. 

O “faz-de-conta”, entretanto, não é condenado por Skovsmose (2015). Na 

verdade, o autor acredita que este tipo de realidade deve se limitar, quando usada, à uma 

motivação apenas, visto que a espinha dorsal do trabalho é o estudante, com as suas 

experiências vividas. Jogos, realidades “faz-de-conta” ou similares podem estar 

presentes, entretanto o autor lembra que experiências não vividas acabam por ser 

esquecidas. 

É incomum nas escolas a apresentação de exemplos ilustrativos de aplicações 

reais da Matemática e isso já nos é dito por autores como Skovsmose (2015), muito 

comuns são os exemplos de pseudoaplicações, como os que foram citados como 

realidades “faz-de-conta”. Embora estejam sempre escondidas, sendo raras e reais, as 

aplicações matemáticas encontradas na sociedade são muito importantes. Podemos pensar 

que a nossa sociedade não possui recursos tecnológicos, nossa sociedade já é uma 

sociedade tecnológica, é uma cultura real. Em qualquer que seja o campo social, a 

tecnologia possui um papel dominante, ela se destaca, organiza e decide. As implicações 

da matemática nesse tipo de sociedade são importantes, mas muitas vezes difíceis de 

serem identificadas. 

Agora, pensamos, se a Matemática possui essas implicações importantes para a 

tecnologia e a tecnologia possui papel social dominante, entender os “mecanismos” de 

desenvolvimento da sociedade é fundamental para exercício de direitos e deveres 

democráticos. Todas as decisões políticas e econômicas são influenciadas pelos processos 

de construção de modelos matemáticos. E pensar que uma participação ativa política dos 

estudantes não passa por um estreitamento de relações entre a Educação Crítica e a 

Educação Matemática é inocente. Assim como entender que uma Educação Matemática 

Crítica não é apenas uma aplicação de “melhoria de modelagem dos estudantes”. 

Para guiarmos nosso trabalho, usaremos dois postulados básicos que Skovsmose 

(2015) utiliza em seu trabalho em relação à Educação Matemática e à Educação Crítica. 
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São estes: (A) é preciso uma maior interação entre estes dois campos, visto que há uma 

necessidade de se desenvolver uma atitude crítica em relação à sociedade que, por ser 

altamente tecnológica, possui embasamento matemático e; (B) é necessária uma interação 

maior também por parte da Educação Crítica para com a Educação Matemática, visto que, 

se não houver, ela será apenas uma teoria educacional não importante e sem crítica. 

Ressaltamos a Tese do Currículo, dada por Skovsmose (2015), que nos diz que os 

princípios fundamentais do currículo, se não derivados de, estão de acordo com as 

relações de poder dominantes na sociedade. Isto nos traz de volta à necessidade de 

entender a educação como realmente um ato político e não admitir a possibilidade de ser 

“neutra”. Ao entendermos o currículo como uma reprodução de relações de poder 

dominantes, concluiremos que uma Matemática “neutra” é uma matemática reprodutora 

destas relações, omissa politicamente e não libertadora. Freire (1996, p.51) também traz 

a impossibilidade da “neutralidade” na educação: 

Neutra, “indiferente” a qualquer destas hipóteses, a da reprodução da 

ideologia dominante ou ade sua contestação, a educação jamais foi, é, 
ou pode ser. É um erro decretá-la como tarefaapenas reprodutora da 

ideologia dominante como erro é tomá-la como uma força 

dedesocultação da realidade, a atuar livremente, sem obstáculos e duras 

dificuldades. Erros queimplicam diretamente visões defeituosas da 

História e da consciência. 

A construção curricular não é uma evolução histórica acidental. É preciso entender 

a quem serve e porque serve cada elemento desta construção. E a Educação Matemática 

deve assumir seu papel no desmascarar desta crença, visto que muitas vezes é reprodutora 

de relações sociais de poder. E isso parece estar claro dentro do que estudamos em 

Tiradentes (2012), onde entendemos que organizações capitalistas internacionais, a 

maioria delas idealizadas por conta da Guerra Fria, regulam o que deve ser ensinado no 

“serviço” prestado pelas escolas e, não surpreendentemente, o fazem em favor do capital, 

com um claro objetivo de manter o poder capitalista, em detrimento de direitos básicos 

dos trabalhadores, tornando a educação como sua aliada ideológica, sem o papel 

fundamental da crítica que é a libertação dos sujeitos. Ainda, segundo Tiradentes (2012, 

p.101): 

Não é necessário muito esforço de análise para percebermos a quem ou 
a que projeto político servem tais propostas irracionalistas, quando 

pretendem constituir-se como bases para o discurso pedagógico. 

Qualquer semelhança com as preocupações positivas em apenas 
constatar e descrever a sociedade industrial emergente no século XIX, 

combatendo quem pretendesse constatá-la em sua “ordem natural”, não 

é apenas coincidência. 



 

 
 

Não há como ignorar o papel da Matemática em uma sociedade altamente 

tecnológica, nos deparamos com números o tempo, estes são usados para convencer-nos 

de que as decisões são as “corretas” e, como vimos no exemplo de aplicativos de 

transporte de carga e passageiros, os dados utilizados são escolhidos por um motivo: a 

manutenção das relações de poder, muitas vezes mascarada, passando por uma 

reciclagem do capital. O capitalismo, segundo lemos em Tiradentes (2012) citando Marx, 

não prepara somente a mercadoria para o consumidor, mas também o consumidor para a 

mercadoria e, nesse processo, a Educação é uma área social chave. 

Outra Tese apresentada no trabalho de Skovsmose (2015) sobre a Educação 

Matemática é que esta funciona de maneira mais significante na introdução à sociedade 

tecnológica. Ignorar a importância da tecnologia atualmente é um ato negligente, visto 

que a tecnologia já não é apenas um recurso, estamos vivendo em novo ambiente, com 

novos recursos, já é uma nova cultura. E, segundo Skovsmose (2015), a Matemática 

assume um papel de separação dos estudantes que são dotados de habilidades realmente 

relevantes para esta sociedade dos que apenas possuem atitude “funcional” em relação à 

esta. E aqui é encontramos um ponto fundamental para nosso trabalho: é básico o axioma 

da Educação Crítica de que a educação não deve servir como reprodução passiva de 

relações sociais existentes e de relações de poder. 

O que Skovsmose (2015) reconhece é a influência da Educação Crítica sobre o 

campo das ciências humanas e sociais. Parece haver um apartamento entre a Educação 

Crítica e a Educação Matemática, em que a Educação Crítica volta seus olhos para 

assuntos escolares apenas nos campos das ciências chamadas “humanas” dentro dos 

colégios. Entretanto, deveríamos ter uma integração entre a Educação Matemática e a 

Educação Crítica. Em suma, (A) os problemas, subjetivamente, devem ter importância 

para a comunidade escolar, principalmente para os estudantes e, para isso, devem estar 

ligados às experiências deles; (B) os problemas devem estar relacionados a processos 

importantes na sociedade; (C) em algum sentido, as situações-problema devem servir para 

um engajamento político social a posteriori. 

Lembro das questões que eram oferecidas a mim quando um professor de 

matemática, no meu estágio remunerado, precisava de uma “ajuda”. Uma emblemática 

era um quadrinho, nele tinha um menino “pensando” (tinha uma equação dentro de um 

balão). O exercício dizia que o aluno estava fazendo a prova e precisava resolver a questão 

e, em seguida, dava as alternativas para o “valor de x encontrado”. A meu ver, no dia que 

apliquei a questão, não fazia nenhum sentido a imagem. Seria muito mais simples utilizar 
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só o “calcule x”. Hoje, até mesmo esse “calcule x” me mobiliza, pois seria um comando 

criticado por Skovsmose (2015) pois é um comando simples para auxiliar no processo de 

obediência ao capital. 

Uma Educação Crítica, contrapondo o relato de matemática tecnicista que 

descrevi, deve proporcionar competência democrática aos estudantes, que Skovsmose 

(2015) define como uma característica socialmente desenvolvida da competência que as 

pessoas a serem governadas devem possuir, de modo que possam ser capazes de julgar 

os atos das pessoas encarregadas de governar. Essa competência variará de acordo com 

as estruturas da sociedade. Ou seja, não há uma ementa global para a competência 

democrática, o que sabemos é que esta não depende unicamente do professor ou do aluno, 

esta está em troca com a sociedade que, no caso da nossa sociedade, é altamente 

tecnológica, como estudamos. Então, por estar inserida numa sociedade em que todas as 

tomadas de decisão passam necessariamente pela tecnologia e a tecnologia depende de 

uma Matemática, a competência democrática deve ter um olhar especial da Educação 

Matemática. 

Sem uma aproximação entre Educação Matemática e Educação Crítica, estas 

acabam por fortalecer ideias de ratificação da constituição atual da sociedade. Enfrentar 

esse modelo demanda uma luta contra o modelo atual do capitalismo, pois este é favorável 

à destruição das camadas populares pelo interesse do capital, tornando o trabalhador 

apenas um instrumento de manutenção de poder e multiplicação do capital. A Educação 

Matemática deve buscar trazer elementos de emancipação do sujeito, fazendo-o refletir 

sobre a sociedade em que vive e a quem serve, a Educação Matemática deve servir à 

democracia, não ao capital. Educar deve ser incompatível com a pedagogia da morte. 

Skovsmose (2015) nos traz, também, as ideias de democracia representativa e 

competência democrática. Entendemos por democracia representativa combinação da 

democracia com a necessidade de seleção de um pequeno grupo para governar. E, assim, 

teremos o que chamamos de competência democrática, que é um atributo fundamental à 

maioria das pessoas, ela está ligada diretamente a um tipo de controle dos delegados ao 

poder, o que Skovsmose (2015) diz se tratar de uma condição para a participação e a re-

ação e, ainda, o conteúdo dessa competência democrática está ligado à natureza dos 

problemas sociais onde está inserido. 

Por vivermos em uma sociedade altamente tecnológica, Skovsmose (2015) nos 

sugere que um grupo limitado de pessoas tem competência de gerenciamento e tomada 

de decisões, visto que é necessário conhecimento tecnológico para exercê-las. E, mesmo 



 

 
 

que o poder político não esteja nas mãos de um grupo conhecedor da tecnologia, ainda 

assim teríamos um grupo político com poder de decisões e um seleto grupo capaz de 

entender e questionar os resultados que afetam o cidadão comum. 

Além das tomadas de decisões, a Matemática se apresenta ainda proativamente no 

desenvolvimento da própria tecnologia. Além da necessidade de entendimento 

tecnológico, e consequentemente matemático, para entender quaisquer passos sociais, 

políticos e econômicos, o próprio desenvolvimento das ferramentas que baseiam esses 

passos depende da Matemática, ratificando a necessidade de criticidade na Educação 

Matemática, uma aproximação maior entre Educação Crítica e Educação Matemática. 

Pelas minhas vivências em escolas – agora falando até a data em que escrevo, não 

trabalhei com reflexões sobre os impactos sociais da tecnologia, com a reflexão de seu 

uso, com as possibilidades hegemônicas ou contra hegemônicas em sala de aula. Quando 

muito, limitei a aula com recursos digitais a simplesmente acessar sites ou questionar as 

fontes das pesquisas. Tratar uma reflexão, como a proposta por Skovsmose (2015), ou 

uma aula com pensamento certo (FREIRE, 1996) utilizando meios digitais me parece 

distante no sentido de não ter ainda participado de alguma atividade com esse tema dentro 

desse paradigma. Penso ser um assunto extremamente complexo e com uma gama de 

possibilidades quase infinita, que pode proporcionar um cenário caótico (SKOVSMOSE, 

2015) agregador ao professor estudante e aos estudantes professores (FREIRE, 1996). 

Talvez o maior problema de democracia em uma sociedade altamente tecnológica, 

segundo Skovsmose (2015), seja a enorme complexidade dos assuntos a serem 

entendidos, o conhecimento tecnológico exige mais do que é ofertado como 

conhecimento matemático e a forma em que é trabalhado na escola, faz com que se crie 

uma casta dos que são realmente competentes democraticamente, capazes de interagir 

com e avaliar as decisões que são tomadas, decisões essas tomadas por pessoas 

encarregadas por áreas estratégicas de gerenciamento em uma sociedade. Isto nos faz 

pensar que a Educação Matemática tem uma importância ímpar no desenvolvimento de 

competências necessárias para a garantia da democracia em uma sociedade altamente 

tecnológica. 

Reparemos que há algo além do conhecimento matemático em si. Não há um grau 

de hierarquia, os três tipos de conhecimentos, definidos por Skovsmose (2015), e que 

traremos a seguir devem compor uma unidade na Educação Matemática. São eles: (A) o 

próprio conhecimento matemático; (B) o conhecimento tecnológico que, como pudemos 

entender brevemente, é dado pela capacidade técnica de construção e uso de modelos 
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matemáticos e; (C) o conhecimento reflexivo que talvez seja o mais complexo e muitas 

vezes é confundido com o próprio conhecimento tecnológico, este é um 

metaconhecimento. O fato de conhecer modelos e construí-los não implica em saber 

criticar, discutir e entender os porquês daquele conhecimento, isso torna o conhecimento 

reflexivo mais complexo e mais difícil de ser alcançado. 

A Educação Matemática parece seguir um caminho em que a obtenção de 

conhecimento é mais individual, onde há uma forte tendência de achar que um 

pensamento pode estar “mais correto” que o outro, criando apenas duas opções para uma 

resposta: “certo” ou “errado”. Se estiver “certo”, nada mais a falar sobre o problema; caso 

esteja “errado”, nada do que se foi pensado efetivamente valeu, pois o produto do 

raciocínio não era o esperado pelo professor. Um caminho alternativo em que os 

pensamentos deixam de ser “certos” ou “errados”, e sim ocorre um intercâmbio de saberes 

entre dois ou mais sujeitos que entendem seus conhecimentos como “inadequados” e que 

podem ser desenvolvidos através de diálogo com outro(s) sujeito(s) se apresenta em maior 

conformidade com a Educação Crítica, os conhecimentos e as experiências dos alunos 

são validadas em sala de aula e agregam valor como material didático. 

Segundo D’Ambrosio (1984), citado por intermédio de Skovsmose (2015), 

quando tratamos de uma matemática formalizada na escola, esta matemática “aprendida” 

sobrepõe a matemática “espontânea” que o aluno traz consigo de experiências sociais. 

Sendo assim, muitos alunos que lidam com problemas matemáticos no seu cotidiano 

encontram na escola uma barreira. Mesmo fazendo operações com regularidade, 

psicologicamente o aluno se encontra bloqueado no processo de transição do 

conhecimento de vida e o conhecimento formal escolar. E esses elementos são 

identificados em diversos momentos da vivência no Projeto CAp Popular. Como, por 

exemplo, no primeiro dia de atividade em que uma aluna diz não saber Matemática, mas 

saber resolver as questões apresentadas, visto que a mesma utiliza porcentagem no seu 

empreendimento. 

O que vemos é uma Educação Crítica que não influencia, em consideráveis 

dimensões, a Educação Matemática. Obviamente, alguns autores, como Volk, apresentam 

interesse nessa relação. Entretanto, em sua maioria, os autores ignoram a importância da 

Educação Matemática para uma Educação Crítica e, para autores como Skovsmose 

(2015), esta pode ser uma atitude catastrófica para o poder crítico. 

Em ambiente de educação tradicional, a educação matemática favorecerá um 

grupo seleto de estudantes e acaba por produzir uma reprodução do status quo. Será 



 

 
 

formada uma estratificação forte dos estudantes, com reforço do racionalismo e do 

objetivismo. 

Skovsmose (2015) traz três termos-chave da educação crítica e os define em 

competência crítica como o envolvimento dos estudantes no controle do processo 

educacional; distância crítica como os princípios “neutros” para a estruturação curricular 

e sua investigação e avaliação; e engajamento crítico que diz que a educação deve ser 

orientada por problemas, ou seja, para fora de sala de aula. Isto é, além de ter 

responsabilidade na construção do processo, o estudante deve ser capaz de avaliar e 

investigar, sendo subsidiado por princípios objetivos de estruturação curricular. 

 A fim de garantir um material de ensino-aprendizagem “libertador”, devemos 

pensa-lo como um material que esteja em concordância com um modelo matemático real 

e, além, deve ter a ver com atividades sociais realmente importantes na sociedade. O 

objetivo de um material de ensino-aprendizagem é fazer com que possamos desenvolver 

um conhecimento técnico e um entendimento do conteúdo matemático do modelo, o que 

não é a meta. A meta é desenvolver o que Skovsmose (2015) chama de insight sobre as 

hipóteses integradas ao modelo, porque só assim o aluno será capaz de desenvolver um 

maior entendimento de processos, incluindo tomadas de decisões econômicas e políticas, 

na sociedade. Vale entendermos que, quando falo de “material de ensino-aprendizagem”, 

estou indo muito além de materiais físicos, como o livro didático ou apostilas. Entendo 

como “material de ensino-aprendizagem” as situações, atitudes, além de materiais físicos 

“libertadores” que se apresentam dentro do ambiente de sala de aula. 

Para perseguir a ideia de desenvolvimento de atitudes democráticas por parte da 

Educação Matemática, um bom primeiro passo seria não reproduzir rituais de aspectos 

fundamentalmente não democráticos e, nesse ponto, os materiais utilizados em sala de 

aula possuem seu destaque e principalmente o diálogo entre o professor-estudante e os 

estudantes-professores tem um importante papel. Um primeiro ponto que podemos já 

observar de atitude não democrática é a própria exclusão dos estudantes do planejamento 

curricular. 

Por outro lado, os “materiais de ensino-aprendizagem abertos” são aqueles que 

garantem: (A) a relevância subjetiva para os estudantes; (B) uma variedade de atividades, 

que não são pré-estruturadas nem completamente fixadas e; (C) várias decisões a serem 

tomadas relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem, e as decisões normalmente 

necessitam de uma discussão entre professor e estudantes (SKOVSMOSE, 2015). Os 

estudantes devem ter por direito, e não somente por autorização, a possibilidade de moldar 
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o processo educacional para que não se tornem adaptados a rituais inquestionáveis da 

Educação Matemática. 

Podemos notar, e Skovsmose (2015) também esclarece, que não há relação de 

implicância entre “material didático libertador” e “material didático aberto”. Um material 

didático pode ser um sem ser outro. Um material didático libertador pode não ser aberto, 

visto que há possibilidade do mesmo ser muito pré-estruturado, trazendo muitas aulas 

expositivas. Da mesma forma, um “material didático aberto” pode não ser libertador caso 

não possua desenvolvimento de conhecimento crítico. Ou seja, não é tão simples criar 

situações ou materiais libertadores e abertos simultaneamente. 

Para Skovsmose (2015), é necessário trazer para dentro de uma teoria educacional, 

uma teoria epistemológica que integre um diálogo entre sujeitos que realmente tem 

sempre conhecimento a agregar à comunidade escolar e, paralelamente, trazer materiais 

abertos e libertadores de ensino-aprendizagem. Assim haverá uma proximidade maior da 

Educação Matemática com a Educação Crítica. 

Com efeito, pensar em um material aberto e libertador de ensino-aprendizagem, é 

pensar em alfabetização num sentido mais amplo que o de apenas “saber ler e escrever”. 

Até porque, como nos diz Giroux (1989) citado em Skovsmose (2015), a alfabetização 

não tem a ver com os pobres, ou grupos desfavorecidos, e com a sua falta de habilidade 

adequada de leitura e escrita, está ligada também à ignorância política e ideológica que 

funcionam como uma recusa em conhecer limites e consequências de visões políticas das 

pessoas. Isto é, alfabetizar está muito além de “ensinar pobre a ler e a escrever”, a 

alfabetização é um processo político e ideológico de libertação do indivíduo. 

Nesse momento, é interessante distinguir alguns tipos de conhecimentos, a fim de 

entender como se mobilizam determinados saberes em uma sociedade altamente 

tecnológica. Primeiramente, falarei do conhecimento tecnológico: este é o conhecimento 

necessário para desenvolver e usar a tecnologia, notemos que é essencialmente diferente 

do conhecimento matemático em si porque não é o responsável por habilidades 

conhecidamente como matemáticas, ele não se refere a reprodução de teoremas com 

demonstrações e não necessariamente demanda o conhecimento de algoritmos 

matemáticos, ele é propriamente a aplicação real da Matemática buscando alcançar 

determinados objetivos e construções tecnológicos. Outro saber é o conhecimento 

reflexivo que é um tipo de metaconhecimento, como dito anteriormente, ele entende e 

interpreta o conhecimento tecnológico. Ambos são essenciais para a competência 

democrática, entretanto são conhecimentos diferentes, apesar de não independentes. 



 

 
 

Tanto o conhecimento tecnológico quanto o conhecimento reflexivo não são 

facilmente trabalhados e dificilmente são encontrados nas salas de aula. A educação, 

sendo política e social como de fato é, não faz essa aproximação nem pela Educação 

Matemática e tampouco pela Educação Crítica, criando um gap que afasta a Matemática 

que é aprendida na escola do que realmente interessa socialmente como competência 

crítica, mesmo sendo um dos objetivos da educação a cidadania crítica. 

Entendendo o que damos como conhecimento matemático, conhecimento 

tecnológico e conhecimento reflexivo, podemos entender que a Educação Matemática 

possui papel de suma importância na construção de uma alfabetização. Assim como a 

Educação Crítica, afastada da Matemática escolar espera desenvolver competências 

democráticas, a alfabetização matemática depende desses três tipos de conhecimento para 

dar poder aos sujeitos de entender a sociedade e ter uma re-ação. Todavia, para tal, é 

necessário desenvolvimento das três competências, com destaque para o conhecimento 

reflexivo, o mais distante da escola e mais próximo da Educação Crítica dos três. 

Skovsmose (2015, p.89) sugere alguns passos que sugerem uma tentativa de 

conhecimento reflexivo, são os seis: 

Um primeiro grupo de questões formuladas por alunos e professores 
sobre seus trabalhos na sala de aula de matemática poderia ser: fizemos 

os cálculos corretamente? Temos que seguir rigorosamente o 

algoritmo? Há maneiras diferentes de controlar os cálculos? Tais 

questões estão todas dirigidas aos aspectos matemáticos do processo de 
resolução de problemas, e qualquer tentativa de responder a essas 

questões imediatamente nos leva de volta à área da matemática. Ainda 

assim, elas podem ser vista como passos rudimentares em uma reflexão 
sobre o que foi feito. Na escola, toas as metarreflexões parecem 

concentrar-se em questões desse tipo. A prevalência de tais questões dá 

apoio também à ideologia amplamente encontrada do verdadeiro-falso, 

a qual está incorporada em muito da matemática escolar. Essa ideologia 
diz que qualquer resposta a um problema ou exercício deve ou estar 

certa ou errada. Essas são as únicas possibilidades quando fazemos 

matemática. 

Um segundo passo tem que ser tomado, e poderíamos fazer perguntas 

como: fizemos os cálculos adequados? É possível escolher entre 

algoritmos diferentes? O algoritmo é confiável em todas as 
circunstâncias? É sólido? Mais, em geral, poderíamos perguntar: 

usamos um algoritmo apropriado? O algoritmo é confiável para a busca 

de nossos objetivos? 

As metarreflexões não precisam estar confinadas à correção e à 
consistência dos métodos usados e, assim, poderíamos dar um terceiro 

passo. As reflexões poderiam estar relacionadas à confiabilidade da 

solução no contexto específico. Até mesmo se os cálculos são feitos 
corretamente, e a explicação das técnicas é estabelecida, isso não 

implica que os resultados sejam confiáveis. Poderíamos perguntar: 
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mesmo que tenhamos calculado da maneira correta e usado algoritmos 

de uma maneira consistente, podemos estar certos então de havermos 
encontrado um resultado que podemos de fato usar? Os resultados são 

confiáveis para o propósito que temos em mente? Esse terceiro grupo 

de questões começa a atacar a dicotomia do verdadeiro-falso e toma em 
consideração o contexto do uso da matemática. As questões têm a ver 

com significados e objetivos. Nesse caso, estamos olhando para o 

aspecto tecnológico, enquanto nos dois primeiros passos abordamos as 

ferramentas matemáticas. Se é possível para estudantes e crianças 
levantar questões desse tipo na escola, é importante que a matemática 

seja contextualizada de modo que possamos visualizar o valor de tais 

investigações. 

Isso nos leva ao quarto passo no desenvolvimento do conhecimento 

reflexivo. Poderíamos levantar questões como: é apropriado usar uma 

técnica formal para tudo? Na verdade, precisamos da matemática? É 
importante introduzir um método formal? Poderíamos encontrar a 

solução sem a matemática? O resultado baseado em um cálculo 

matemático é mais ou menos confiável que interpretações intuitivas da 

situação em questão? Tais questões chamam a atenção para o fato de 
que técnicas formais e matemáticas não precisam ser ferramentas 

necessárias para se alcançar um objetivo tecnológico. Em alguns casos, 

pode ser preferível um modo intuitivo de lidar com um problema 
específico. É uma experiência importante para as crianças que elas 

algumas vezes sejam capazes de encontrar soluções sem a matemática. 

[...] 

Tomamos um quinto passo em direção ao conhecimento reflexivo 
quando procuramos consequências mais amplas do uso de técnicas 

específicas para a resolução de um problema. [...] Como a aplicação de 

um algoritmo afeta nossa concepção de uma parte do mundo? Essa é a 

questão dirigida ao poder de formatação da matemática. [...] 

O sexto passo é tentar refletir sobre o modo como refletimos o uso da 

matemática. O conhecer reflexivo deve se dirigir a seu próprio estatuto. 

Isso norteia nosso caminho em direção ao conhecimento reflexivo. 

 É muito comum ver os questionamentos do primeiro passo nas escolas. Muitas 

vezes a Matemática escolar se resume a esses questionamentos, o que reforça o 

“verdadeiro-falso”, “certo-errado”, tornando bem rudimentar a própria Educação 

Matemática e dando impressão aos alunos que não há utilidade social para aquela 

disciplina. Já o segundo passo é um pequeno passo em direção a uma reflexão, mesmo 

assim se torna bem raro dentro das salas de aula. O terceiro passo começa a colocar em 

xeque o modo com que é vista a Matemática nas escolas, os resultados começam a ser 

questionados não dentro deles mesmos, mas com olhar externo. O quarto passo já começa 

a questionar a necessidade de usar a Matemática escolar e incentiva outras linhas de 

raciocínio que são paralelas, dando oportunidade de refletir se o melhor caminho é mesmo 

um algoritmo matemático, é uma experiência importante para as crianças saírem da 

necessidade de uso da Matemática escolar. O quinto passo já procura as consequências 



 

 
 

do que está sendo estudado para a sociedade, como esses algoritmos estudados podem 

interferir na concepção do estudante sobre uma parte do mundo. O sexto passo já é um 

olhar para os cinco primeiros passos, questionando se poderiam ser desempenhados de 

outra forma, é uma reflexão mais profunda sobre o uso da Matemática em sala de aula. 

Muito se fala da questão da Matemática ser “crítica”, as propostas de reforma na 

educação surgem a todo momento e em todos os lugares. Entretanto, precisamos entender 

que para a Matemática ser crítica, deverá assumir uma demanda provocativa e se 

reanalisar constantemente. A Educação Matemática deve se olhar de dentro para fora e 

de fora para dentro, no sentido de fazer uma meta-análise e, também, analisar as 

consequências que essa educação está trazendo para o mundo. A literatura traz nomes 

diferentes para esse tipo de verificação, sempre com palavras de ordem: “orientação a 

problemas”, “organização de projetos”, “relevância subjetiva”, “interdisciplinaridade”, 

“emancipação”, etc. Ou seja, há a preocupação de aproximação com o conceito de 

“crítica”. Entretanto, não há uma aproximação visível entre Educação Matemática e 

Educação Crítica, que foi o que nos orientou no início deste trabalho. 

Skovsmose (2015), ainda cita a “teoria da votação” que não possui solução 

objetiva, pelo menos não em nossa Matemática. Essa seria, talvez, uma boa oportunidade 

de repensarmos a Matemática das escolas e como esta é ensinada porque, apesar de 

tentarmos criar argumentos e artifícios matemáticos a fim de seguir a caminho de tentar 

chegar em solução razoável, não há “palavra final”. Todos os argumentos ainda podem 

passar por outros campos, como a sociologia, mas, ainda assim, não há solução objetiva. 

Não há como dizer as famosas frases para validar o argumento, como, “pelos números 

afirmamos que”, “matematicamente provamos que”. Então, a teoria da votação torna-se 

um exemplo sólido de como questionar e por em xeque a ideologia da certeza em sala de 

aula. 

A saber, o problema da teoria da votação consiste num problema básico da 

democracia que é como eleger um representante. Que pesos exatamente devem ser dados 

aos votos para que se garanta uma escolha “justa”? O grande problema está justamente 

no fato de ser subjetiva ideia de justiça e cada sociedade é organizada de forma diferente, 

possuindo diferentes necessidades, características e culturas. Um exemplo básico desse 

problema pode ser dado em sala de aula sem que se tenham aulas introdutórias, para 

manter a linha do texto, utilizamos o mesmo que foi proposto no livro de Garfunkel 

(1991), citado em Skovsmose (2015, p.142): 



92 
 

Os distritos A, B e C têm, respectivamente, as populações de 50mil, 

20mil e 10mil habitantes. Cada distrito elege um representante com o 
mesmo poder para a Câmara de Deputados de Saint Lawrence. Muitas 

pessoas, de diferentes distritos, reclamaram dessa situação; elas acham 

que não é justa. Quantos representantes cada distrito deve ter se o 

número total de representantes deve ser mantido em um mínimo? 

 Este pode ser um bom problema introdutório, segundo Skovsmose (2015). Isto 

porque não há argumento matemático que dê o veredito da resposta “certa”. A tendência 

é que os alunos utilizem a proporcionalidade e tenham respostas como “cinco para o 

distrito A, dois para o B e um para o C”. Mas, note que, na Câmara, qualquer votação será 

a favor do distrito A, mesmo que os distritos B e C se unam, serão submissos ao distrito 

A. 

 Podemos até questionar o fato de usar o “faz-de-conta”. Para isso, podemos usar 

qualquer votação, após essa atividade mais simples, para entender o real problema da 

teoria da votação. Podemos usar o Senado Brasileiro, as Câmaras e Assembleia. A ideia 

é mesmo pôr em xeque a ideologia da certeza e mostrar a complexidade que é parte da 

democracia. Este exercício auxilia na reflexão do uso da Matemática. 

 O currículo da Matemática poderia conter elementos que questionassem a 

soberania dessa ciência, trazendo a importância de não ficar limitado à reprodução de 

teoremas e demonstrações e ver que outros pensamentos são válidos, que os números não 

podem justificar todos os fenômenos do mundo, assim como a justificativa não é a 

“justificativa final”. 

 Mudar o cenário da sala de aula é um passo importante para alcançar o objetivo 

de questionar a ideologia da certeza. Existem três paisagens descritas por Skovsmose 

(2015): 

A paisagem vazia e rochosa inclui objetos que são relevantes apenas 
para a construção lógica dos conceitos matemáticos, como estes são 

concebidos pelo estruturalismo. 

A paisagem cultivada compõe uma realidade pré-estruturada. A 

matemática pode ser aplicada a uma variedade de problemas e um certo 
contexto-problema pode ser apresentado aos alunos. Uma corrente 

principal de pós-estruturalismo tem convidado os alunos a viajar por 

tais paisagens organizadas. 

A floresta amazônica representa a paisagem de discussão caótica e 

desorganizada. Aqui, as referências à realidade não são pré-estruturadas 

por nenhuma proposta matemática simples. Pensamos nas abordagens 
temáticas mais amplas, assim como nas muitas formas de educação 

matemática baseadas em projetos como exemplos de alunos que tentam 

encontrar seu caminho através de tal floresta. 



 

 
 

Skovsmose (2015) acredita que o ambiente “caótico” pode favorecer o 

questionamento da ideologia da certeza. Utilizar a paisagem floresta amazônica é um 

enorme desafio, pois não há como prever as ideias que podem emergir, tornando um 

ambiente muito mais rico, valorizando diferentes saberes e entendendo que os professores 

e estudantes podem se despir do tradicionalismo e assumir papéis de estudantes-

professores e professor-estudante. Como nos disse Skovsmose (2015), desafiar a 

ideologia da certeza é desafiar também o próprio poder formatador da matemática. 

Nos Apêndices do trabalho, podemos observar que as atividades realizadas no 

CAp Popular (sucessor do PREPARANEM) apresentavam um cenário mais parecido com 

o que Skovsmose (2015) chama de “floresta amazônica”, um cenário mais caótico, em 

que as ideias emergem durante as atividades. Um melhor exemplo deste cenário é 

encontrado no Apêndice A4, quando tratamos do problema das compras. As questões que 

surgiam durante a atividade eram a respeito de vivências dos próprios alunos. Os 

resultados da atividade eram bem distintos, apesar de ser a mesma proposta para todos os 

grupos. 

Durante minha vivência profissional antes do CAp Popular, não havia realizado 

as atividades da forma que foram apresentadas no Apêndice A deste trabalho. A docência 

compartilhada com a Adriana e com a Gabriela, num modelo proposto pela minha 

coorientadora apenas apresentando uma atividade inicial e permitindo que os alunos 

pudessem gerar os desfechos do trabalho, com contribuições de saberes não tecnicistas 

fez com que eu pudesse começar a entender de outra forma o que seria uma aula, 

reconhecendo tais atividades como “aulas”. 

Essa mudança de concepção ocorreu apenas durante o mestrado, através de estudo 

de teóricos e, principalmente, durante a escrita desta dissertação. Apesar da vivência no 

Projeto Intercâmbio de Saberes permitir um acesso a uma educação diferente da 

tradicional e tecnicista, sem o estudo realizado durante esta formação, ainda considerava 

como uma atividade “extra”, e não como uma “aula”. 
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CAPÍTULO 4. SABERES DOCENTES, FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA CRÍTICA 

Neste capítulo, farei um estudo de como se dá o processo de formação docente, 

quais seus elementos e como é dada a contribuição das Universidades que acabam 

participando de uma formação tecnicista que desvaloriza o profissional da educação. Eu, 

como professor, trarei experiências da universidade que farão um diálogo com os autores 

a fim de entender esses processos. 

Os saberes relacionados às Ciências Sociais são desvalorizados na Escola, como 

vimos durante este trabalho. O que interessa ao capital é o objeto e não o sujeito. Para os 

detentores do poder, o importante é que os trabalhadores possam produzir sem questionar 

a quem interessa ou entender sua posição nesse tipo de sociedade. 

 Para Tardif (2014, p.39), a definição de “professor ideal” engloba uma série de 

saberes de diferentes naturezas e que compõem o que chama de “saberes docentes”: 

Em suma, o professor ideal é alguém que deve conhecer sua matéria, 

sua disciplina e seu programa, além de possuir certos conhecimentos 
relativos às ciências da educação e à pedagogia e desenvolver um saber 

prático baseado em sua experiência cotidiana com os alunos. 

 Neste capítulo, tentarei trazer elementos sobre a formação dos professores e como 

que a sociedade e, consequentemente, o capital influenciam nos saberes mobilizados por 

esta categoria de profissionais. O professor possui uma posição estratégica, pois está de 

frente à “produção de objetos” desejados pelo capitalismo e sua forma de trabalho 

influenciará diretamente numa posição hegemônica ou contra hegemônica do campo 

social em que vivem os discentes. 

 O que admito aqui é que a profissão professor é política e, por estar em um ponto 

extremamente estratégico para o capitalismo, seria inocente considerar que é possível 

fazer educação sem fazer política. Ou o professor está reproduzindo ações que 

corroboram para hegemonia, ou este está em uma posição contra hegemônica. Não existe 

neutralidade em uma sociedade com as relações de poder como há na nossa. 

A preocupação com os rumos tomados pela educação superior é tema de pesquisa 

para diversos autores e foi citada por todos os que compõem o referencial teórico desse 

texto em algum momento de seus trabalhos acadêmicos. A educação superior brasileira 

passou por uma recente reforma que Neves (2008) aponta ter se concentrado nas questões 

relacionadas às cotas, desviando a ideia central prioritária que se referia a Ensino, 

Pesquisa e Extensão. 



 

 
 

 Os debates relacionados à educação comumente têm suas pautas desviadas quando 

podem atingir os detentores de poder, como lemos em Tiradentes (2012) e Neves (2008), 

essa é uma estratégia do capitalismo para preservar as relações sociais e aquietar as 

possíveis ebulições causadas pelo povo. Assuntos relacionados ao ensino superior 

tornam-se complexos de serem debatidos porque universidades (propriamente as que 

detém as pesquisas), os centros e as faculdades germinam pelo território, sendo um 

complexo e extensamente procurado mercado sob a promessa de ascensão social. 

 Discussões sobre a Educação Superior que consegue passar de algum interesse do 

capital, acabam sendo pouco claras e trazem problemas estruturais óbvios, como a 

exigência de “mais verbas para a educação”, como diz Neves (2008). Podemos sugerir 

que haja um problema de repasse de verbas para o setor, mas não está claro qual o 

objetivo, qual o fim dessas verbas. Isto é, não há uma discordância de que seja necessário 

investimento em educação, mas a autora afirma que é necessária maior fundamentação 

de reinvindicações, como distribuir e quais os projetos efetivamente a classe docente 

deseja. 

 Não me aprofundarei nas questões de lutas por condições de trabalho ou por 

salário dos docentes. Nesta dissertação, focarei na questão dos saberes docentes e o 

porquê estes são desvalorizados no meio científico. Lemos, em Tardif (2014, p.36) sobre 

a desvalorização dos saberes docentes perante os saberes científicos o que, a princípio, 

não parece fazer sentido, visto que os dois são dependentes e não são separáveis. 

Apesar de ocupar hoje uma posição de destaque no cenário social e 
econômico, bem como nos meios de comunicação, a produção de novos 

conhecimentos é apenas uma das dimensões dos saberes e da atividade 

científica e de pesquisa. [...] 

Formações com base nos saberes e produção de saberes constituem, por 
conseguinte, dois polos complementares e inseparáveis. Nesse sentido, 

e mesmo limitando sua relação com os saberes a uma função 

improdutiva de transmissão de conhecimentos, pode-se admitir, se não 
de fato pelo menos em princípio, que o corpo docente tem uma função 

especial estrategicamente tão importante quanto a da comunidade 

científica e dos grupos produtores de saberes. 

Tardif (2014) também nos diz que, além dos saberes docentes serem 

desvalorizados socialmente perante os outros saberes, os pesquisadores e teóricos das 

ciências da educação dificilmente estão no campo de atuação destes professores, sempre 

dizendo o que deve ser feito, como devem ser realizadas suas ações e julgando suas 

práticas. 
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Talvez o maior problema que nos traz Tardif (2014) é o fato do professor 

“transmitir” saberes apenas e não parecer ser um “produtor” de seus próprios saberes. Há 

influência de economistas, engenheiros, políticos e graduados de diversas áreas na 

escolha do que é um saber docente e o que ele deve ensinar. E essa observação vai ao 

encontro do que estudamos neste trabalho em capítulos anteriores. O capital precisa 

manter o controle da Escola, pois esta é um dos maiores influenciadores e formadores de 

opinião na sociedade, juntamente com Igreja e Mídia. 

Não me recordo de momentos antes do ingresso no mestrado em que tive acesso 

a pesquisas acadêmicas feitas por professores. Nunca entrei, até ingressar no Mestrado, 

em uma discussão sobre os saberes docentes, quiçá discutir sobre a produção desses 

saberes. 

Por um lado, as “disciplinas exatas” traziam uma “matemática pura”, sem relações 

com o ensino, apesar de tratar de um curso de licenciatura. Por outro lado, as “disciplinas 

pedagógicas” traziam seus postulados, sem abertura para a discussão sobre os saberes 

docentes. A primeira experiência que tive de atividade em que se discutia sobre saberes 

docentes foi em um seminário do PEMAT, onde estou concluindo o mestrado. 

Antes do ingresso no mestrado, eu não conhecia, por exemplo, Tardif, Tiradentes, 

Novoa ou Neves. O nome Paulo Freire surgiu algumas vezes durante a graduação. Mas, 

não tenho lembranças de discussões sobre a produção do nosso próprio saber. Os autores 

citados pelos professores das “disciplinas pedagógicas” eram trazidos, segundo minha 

memória, com suas falas “fechadas” e, por mais que pudéssemos debater, não tínhamos 

reflexão sobre o professor produzir seus saberes, mas sim o pesquisador, como se isso 

fosse realmente possível. 

O afastamento dos professores da produção de seus saberes faz aproximar outros 

produtores de saberes que acabam por indicar o que os professores devem ensinar e a 

forma que deve ser feito e esta informação coincide com o que estudamos em Tiradentes 

(2012) e Neves (2008, 2010) que lemos sobre a influência do capital e a desvalorização 

da classe de trabalhadores que é uma das responsáveis por criar objetos para o 

capitalismo. 

O professor não tendo poder sobre seus saberes e suas práticas recebe a formação 

que o capital propõe e essa formação é definida, como lemos em Tiradentes (2012), por 

órgãos internacionais diretamente ligados ao capitalismo. Os acordos internacionais 

assinados por países periféricos, como o Brasil, dão direcionamentos tecnicistas à 

educação, com desvalorização das Ciências Sociais, gerando uma educação que ratifica 



 

 
 

as relações de poder. E, como as experiências vividas pelo docente compõem também 

seus saberes, uma sociedade trabalhada para ser mantenedora do status quo irá formar 

este trabalhador para fazer a manutenção do sistema. 

Tardif (2014) aponta para este tipo de estrutura de separação entre saberes 

científicos e saberes técnicos desde antes da formação da sociedade que encontramos 

hoje. À elite é atribuída a função de refletir, enquanto os trabalhadores devem saber 

produzir mais capital sem poder de acesso a um conhecimento reflexivo. Assim, lemos 

em Tardif (2014, p.42): 

Nas sociedades ocidentais pré-modernas, a comunidade intelectual 

assumia, em geral, as tarefas de formação e de conhecimento no âmbito 
de instituições elitistas. Era assim nas universidades medievais. Por 

outro lado, os saberes técnicos e o saber-fazer necessários à renovação 

das diferentes funções ligadas ao trabalho eram integrados à prática de 
vários grupos sociais que assumiam essas mesmas funções e cuidavam, 

consequentemente, da formação de seus membros. Era o que ocorria 

nas antigas corporações de artesãos e de operários. 

Nesta sociedade estudada por Tardif (2014), o próprio fato de “saber” já implicava 

no que o pesquisador chama de “ensinabilidade”. E, ao longo do tempo, outros saberes 

foram considerados necessários para que se pudesse tornar-se docente, quando 

começaram a ser estudados saberes relacionados à pedagogia. Todavia, ainda com esta 

evolução, a elite continuou com um ensino diferenciado em relação aos trabalhadores, era 

a responsável por receber e administrar o capital em meio à desigualdade, enquanto os 

trabalhadores devem estar satisfeitos em posição de dominados. 

Apesar de Tardif (2014) apontar evoluções em relação à produção dos saberes 

pelos professores e o reconhecimento de que há mais saberes mobilizados pelos 

professores que propriamente o “saber o assunto”, observo ainda uma ignorância no senso 

comum em relação ao tema. Muitos ainda consideram a possibilidade, por exemplo, de 

fazer “bico” de professor. Tenho amigos engenheiros desempregados que me solicitam 

indicação de lugares para dar aula e “salvar as contas enquanto não arruma um emprego 

melhor”. 

As mudanças que ocorreram na forma com que se formam os docentes, segundo 

estudamos em Tardif (2014), estão relacionadas com eventos do mercado. Tiradentes 

(2012) e Neves (2008, 2010) trazem que o mercado define o que se ensina nas escolas e 

o capital precisa moldar essa escola para servi-lo e, para o sistema, é interessante por em 

dúvida a capacidade dos docentes de produzirem seus próprios saberes. 
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A entrega da educação ao mercado, como estudado em Tiradentes (2012), que 

caracteriza o sequestro da escola permite a desvalorização da qualificação dos docentes, 

trazendo uma solução própria do capitalismo que é entregar o público ao privado. Os 

saberes escolares passam a ser, então, saberes comercializados com seu próprio público 

consumidor que também é criado pela própria escola. Neste sentido, Tardif (2014, p.47) 

diz: 

A instituição escolar deixaria de ser um lugar de formação para tornar-

se um mercado onde seriam oferecidos, aos consumidores (alunos e 

pais, adultos em processo de reciclagem, educação permanente), 
saberes-instrumentos, saberes-meios, um capital de informações mais 

ou menos úteis para o seu futuro “posicionamento” no mercado de 

trabalho e sua adaptação à vida social. 

Notemos que a escola cada vez mais passa a ter papel formador de uma sociedade 

criada para naturalizar as relações do capitalismo e suas desigualdades. Os professores 

detêm cada vez menos os direitos sobre seus saberes e passam, progressivamente, a 

obedecer o capital, visto que quem passa a regular o que deve (ou não) ser ensinado e o 

que é (ou não) um saber docente são instituições interessadas na produção de objetos para 

o capitalismo: consumidores satisfeitos em trabalhar e gerar mais capital para os 

verdadeiros capitalistas. 

O acesso às escolas por parte dos trabalhadores no Brasil se deu principalmente 

nas últimas décadas, sendo utilizado o discurso de “escola para todos” característico 

principalmente nos governos Lula, conforme lemos em Neves (2008). Entretanto, apesar 

desse acesso por parte da classe trabalhadora, não houve satisfação por parte dos 

educadores e nem por parte do capitalismo, ambos os lados queriam reformas para 

adequar os saberes escolares. 

O descontentamento com os rumos da educação no país, apesar de ser 

compartilhado por responsáveis pela manutenção da hegemonia e pelos trabalhadores que 

lutam contra ela, se dá por motivos diferentes. A burguesia precisa de trabalhadores 

capazes de produzir mais capital sem gerar ebulições sociais, enquanto o objetivo contra 

hegemônico é lutar contra as relações de poder existentes na atual sociedade. 

 A tomada da Escola, que lemos em Tiradentes (2012), acaba exercendo uma 

função mais abrangente, visto que os futuros professores, como Tardif (2014) nos traz, 

estão imersos no seu ambiente de trabalho muito antes da formação na Universidade. Os 

professores um dia passaram pelas salas de aula como alunos e, neste que agora é o campo 

de atuação docente, adquiriram saberes. É uma profissão em que se começa a entender as 



 

 
 

funções, começa-se ter noções de práticas de maneira intensiva e extensiva, um professor 

passa em torno de 16000 horas em seu ambiente de trabalho antes de ter sua formação, 

passa esse tempo como aluno, tempo superior até mesmo ao de formação na 

Universidade. 

 Muitos dos dogmas que carreguei para a universidade vieram das minhas 

experiências escolares. Estudei em um colégio particular que vendia imagem de uma 

escola capaz de “aprovar em tudo” e as aulas geralmente eram baseadas em questões de 

vestibulares ou concursos militares. 

 Segundo Tardif (2014) e segundo meus estudos sobre minhas vivências, essas 

minhas experiências contam para a formação do profissional. Além dessas experiências 

que se encaixam na dicotomia verdadeiro-falso (SKOVSMOSE, 2015), ainda tive contato 

com um ambiente de graduação em que poucas vezes relacionei os conhecimentos 

pedagógicos às práticas pedagógicas. 

 Após a formação, Tardif (2014) aponta que os primeiros anos (em torno de um a 

cinco) tornam-se o período em que se chama de “experiência fundamental”, há algumas 

mudanças nas concepções dos professores e uma intensa relação com o ambiente que este 

frequentara por anos. O convívio com os demais colegas de profissão, principalmente em 

sala de professores e com uma hierarquização por tempo de serviço, também contribui 

para uma adequação do professor às questões ideológicas presentes no ambiente de 

trabalho. 

 No meu caso, formei em 2016, meu ingresso no mestrado se deu em 2017 e a 

matrícula no Município do Rio de Janeiro tem posse marcada em 2018. Quanto aos 

“saberes experienciais”, teoricamente estaria formando-os agora. Entretanto, tenho uma 

bagagem profissional pré-formada, dando aula em cursos e colégios. Acredito que no meu 

caso, especificamente, essa formação de saberes seja mais prolongada, visto que 

constantemente me encontro em mudanças de paradigmas e aprendendo com a pesquisa. 

As experiências no curso, na escola como estagiário remunerado, no Intercâmbio de 

Saberes, no PREPARANEM e no CAp Popular foram diferentes entre si e, no caso dos 

três últimos citados, durante um período após o encerramento das atividades, eu sequer 

considerava como aula. 

 A forma como se deram minhas experiências é condizente com as ideias do 

capitalismo. É interessante ao capital que não se reflita sobre os saberes docentes, 

principalmente se houver a possibilidade de considerar o professor como produtor de seus 

saberes. 
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 Tratando-se dos interesses do capitalismo na Escola, a partir do seu sequestro, 

como lemos em Neves (2010) e Tiradentes (2012), a perpetuação de uma escola opressora 

e não libertadora com naturalização e criação de cultura opressora pode-se esperar que o 

corpo docente não utilize de reflexões em sala de aula. 

 Em Tiradentes (2012) e Neves (2010), lemos que as Universidades são entregues 

ao capital, sendo os empresários da educação responsáveis por parte majoritária do ensino 

e instituições capitalistas decisores do currículo tanto do ensino básico, como do ensino 

superior, demandando a favor de técnicas que não gerem reflexões e tampouco ebulições 

sociais. 

Assim, gera-se uma contribuição para uma desvalorização das próprias Ciências 

Sociais, visto que há, como lemos em Tardif (2014), uma relação hierárquica comum 

entre os próprios professores e uma cultura que o novo professor se reinsere. Em suma, 

um novo professor vem de uma formação de uma escola sequestrada, passa por uma 

Universidade entregue ao capital e terá convivência com colegas que participam desse 

processo. 

O corpo docente da escola e das Universidades foi formado por elas mesmas, este 

mesmo corpo docente teve experiências sociais capitalistas e passou por currículos 

indicados por bancos internacionais e empresários que possuem interesse na manutenção 

das relações de poder. E, tendo como saber docente, a definição que Tardif (2014, p.54) 

escreve: 

Saber plural, saber formado de diversos saberes provenientes das 
instituições de formação, da formação profissional, dos currículos e da 

prática cotidiana, o saber docente é, portanto, essencialmente 

heterogêneo. Mas essa heterogeneidade não se deve apenas à natureza 

dos saberes presentes; ela decorre também da situação do corpo docente 
diante dos demais grupos produtores e portadores de saberes e das 

instituições de formação. 

A partir dessa definição de saber docente, podemos entender que o ambiente de 

formação dos professores favorece o capitalismo, visto que os saberes estão sempre 

relacionados a vivências sociais, dentro ou fora da Universidade. O próprio professor está 

imerso em seu ambiente de trabalho muito antes de ter acesso a um currículo voltado para 

este fim. 

Como podemos ler em Neves (2010), a criação de um senso comum de bem-estar 

dentro do capitalismo, com uma naturalização das relações e ofertas de soluções para 

problemas sociais dentro do próprio capitalismo, o que pode ser resumido a não termos 

uma solução senão o próprio sistema capitalista, é um processo de perpetuação dele. 



 

 
 

Tiradentes (2012) faz a leitura deste processo trazendo que é uma tomada da educação 

por parte do capital, em que os empresários criam um ambiente favorável, através da 

coerção, e não uma tomada à força. 

Assim como Tiradentes (2012) e Neves (2010), Tardif (2014) tem uma leitura 

sociológica do trabalho, que podemos trazer para o trabalho docente. Além das vivências 

sociais e das experiências, o professor tem sua formação dentro do próprio campo de 

trabalho como trabalhador. As relações com outros professores, com a direção, com os 

alunos e com toda a comunidade escolar, incluindo responsáveis e ambiente onde a escola 

está inserida, fazem parte da formação docente. Nesse ponto, podemos ler em Tardif 

(2014, p.56): 

Em termos sociológicos, pode-se dizer que o trabalho modifica a 

identidade do trabalhador, pois trabalhar não é somente fazer alguma 

coisa, mas fazer alguma coisa de si mesmo, consigo mesmo. 

A partir de Tardif (2014), Neves (2008, 2010) e Tiradentes (2012), que são leituras 

contemporâneas do campo da educação, podemos entender um processo de consolidação 

do capitalismo através de uma naturalização de processos do próprio sistema, gerando 

uma sensação de oportunidade e bem-estar para a população, sem ceifar os privilégios 

ofertados aos detentores do capital. 

As definições de saberes mudam de acordo com o teórico, as concepções 

diferenciam em detalhes, utilizamos aqui, como citado na introdução, uma noção mais 

abrangente, mais geral, apresentada por Tardif (2014). Ela diz que “os saberes são como 

estoques de informações”. 

Para Skovsmose (2015), as aulas de Matemática na Escola devem explorar 

conhecimentos matemático, tecnológico e reflexivo. Isso vai além do que Neves (2010) 

nos diz que é abordado na Escola, principalmente considerando o processo de tomada da 

Escola trabalhado por Tiradentes (2012). 

 Discutirei, então, como se dá a formação dos professores de matemática, com seus 

saberes docentes, a fim de entender alguns aspectos que relacionam as expectativas do 

capitalismo em relação à Universidade e a formação destes professores para servirem aos 

interesses do capital, tendo como referência Neves (2008, 2010) cujo entendimento sobre 

questões políticas é apresentado; Tiradentes (2012) que traz as interferências exteriores, 

de países ricos e imperialistas, sobre o processo educacional da nossa sociedade; Tardif 

(2014) que traz a formação dos professores, com definições de saberes e como estes são 

trabalhados com os professores e; Skovsmose (2015) que trata especificamente dos 
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professores de matemática e a natureza dos conhecimentos relacionados à matemática, 

como estes são trabalhados pelo corpo docente. 

 A relação dos professores de matemática com o capitalismo nos ajuda a entender 

os processos consolidados na sociedade. Enquanto há uma evolução tecnológica 

(Skovsmose, 2015) e um maior acesso à informação, há também um processo de tomada 

por coerção (Tiradentes, 2012) da Escola para servir ao capital, atendendo interesses 

quando se naturaliza uma relação sem ebulições, em que os trabalhadores, inclusive os 

professores – principalmente os professores de matemática – se sentem menos 

desconfortáveis com os aspectos sociais (Neves, 2010), pois lhes são ofertados aspectos 

sociais e educacionais favoráveis aos verdadeiros capitalistas. 

Para entendermos o processo do ensino da Matemática escolar, precisamos 

discutir a Educação Matemática dentro da própria Universidade, na formação de 

professores. Tardif (2014) nos afirma que muitos pesquisadores, dentre psicólogos, 

tratam o “saber” como uma categoria autônoma e separada das outras realidades sociais, 

o que não é. Professores e estudantes estão mergulhados na sociedade, com todas as suas 

características humanas. Claro que os seres humanos não podem ser reduzidos a meros 

produtos de vivências, eles também são produtos de si mesmos, há suporte cognitivo, mas 

não é unicamente este. 

A forma com que a própria “didática” ou qualquer ciência considerada “humana” 

ou não pertencente à Matemática na Universidade são tratadas pelos cursos de formação 

de professores de Matemática já evidencia uma hierarquização de conhecimentos, isto 

quando há uma consideração aos saberes pedagógicos. Exemplificando, podemos ler que 

Zofia Krygowska, citada por Skovsmose (2015), nos diz sobre o fato da didática 

matemática ser o que ela chama de “disciplina de fronteira”, isso porque a didática 

matemática está localizada e se desenvolve na fronteira, primeiramente, da Matemática 

(e aí incluímos sua filosofia e sua história) e, também, da pedagogia e da psicologia. 

Ainda assim, nesse modelo, não há evidências de desenvolvimento do conhecer reflexivo, 

no máximo um trabalho buscando o conhecer tecnológico (SKOVSMOSE, 2015). 

Tardif (2014) definiu professor como “alguém que sabe alguma coisa e cuja 

função é transmitir esse saber a outros” em uma lógica histórica e consensual. Baseado 

nisso, surgem uma série de questionamentos acerca do que este professor sabe, quais os 

saberes necessários para ensinar e a natureza destes saberes, tais quais as relações 

existentes nessa cadeia de saberes. O próprio Tardif (2014, p.33) nos responde parte 

dessas perguntas ao nos afirmar: 



 

 
 

Que o saber docente se compõe, na verdade, de vários saberes 

provenientes de diferentes fontes. Esses saberes são os saberes 
disciplinares, curriculares, profissionais (incluindo o das ciências da 

educação e da pedagogia) e experienciais [...] 

Que, embora os seus saberes ocupem uma posição estratégica entre os 
saberes sociais, o corpo docente é desvalorizado em relação aos saberes 

que possui e transmite. 

O que podemos entender, então, é que os saberes docentes são produzidos a partir 

de uma série de aspectos sociais, experienciais e acadêmicos, o professor não é formado 

somente durante ou após o curso de licenciatura, mas é formado em uma sociedade e por 

suas experiências. 

Como lemos em Tardif (2014), a própria formação do professor apresenta 

elementos que afastam sua prática profissional das questões sociais do lugar em que estão 

inseridos, os conhecimentos disciplinares que muitas vezes são definidos pelos 

pesquisadores que estão afastados da atividade profissional docente. Muitas vezes o 

professor possui como principal referência as próprias experiências como aluno, tidas em 

sua jornada escolar básica. Poucas vezes a Universidade segue com uma aplicação do 

conhecimento acadêmico, se limitando muitas vezes a apenas estágios e algumas 

atividades do gênero. 

As experiências do professor não possuem a sua devida valorização e boa parte 

desse processo vem do sequestro da escola pública. O controle burguês das escolas, como 

diz Tiradentes (2012), não foi realizado por meio de repressão, o senso comum, a 

desvalorização do trabalho docente pela mensuração de resultados que utilizam a própria 

Matemática, desvalorização de conteúdos escolares conduziram até a uma adesão por 

parte dos educadores. Sendo assim, realmente se torna mais complexa a “libertação” 

dentro da sala de aula. 

A sociedade participa da formação dos professores, segundo Tardif (2014), 

Tiradentes (2012) e Neves (2010). Como a maioria dos professores vem de uma formação 

dentro da classe trabalhadora, que já recebe uma educação de pacificação, aceitação de 

relações atuais de classes e obediência a comandos de maximização de lucros, há uma 

dificuldade considerável, segundo Neves (2010) na construção de sujeitos críticos. 

Uma formação em que são valorizados saberes de conteúdos conseguem refletir 

na escola uma docência com características de dicotomia do verdadeiro-falso, os 

professores começam a trabalhar de forma absoluta, que podemos entender por 

Skovsmose (2015). Quando o professor trabalha de forma absoluta, fazendo correções 

como as supracitadas ou ignorando a vivência e as experiências trazidas pelos alunos ou 
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até mesmo os obriga a utilizar uma formalização acadêmica de uma determinada 

Matemática, ele acaba por colaborar com o encaixe do pensamento do aluno de que aquele 

recurso está acima de tudo e, por vezes, a acreditar que não é capaz de utilizar ou entender 

determinado recurso, fazendo com que “a Matemática seja para poucos”.  

Desta forma, podemos caracterizar um problema de reprodução ainda maior, ao 

pensarmos que, como nos alerta Tardif (2014), antes mesmo de ensinarem, os professores 

estão aprendendo. Ou seja, quando um professor trabalha de forma absoluta a 

Matemática, ele contribui para que a próxima geração de docentes o faça, já que dentre 

seus alunos, que passarão mais de 15.000 horas em aula, estarão futuros professores. O 

autor ainda acredita que essas representações e certezas vistas em sala de aula criam 

crenças nos futuros professores, não só como é ser um professor, mas também do que é 

ser um aluno. A temporalidade forma o professor, tanto escolar, como familiar e até 

profissional. 

Tardif (2014) afirma que não importa em que sentido estamos considerando os 

saberes dos professores, sempre deve ser lembrado que esses são saberes sociais. Por isso, 

culpabilizar o professor também não parece o caminho, existe todo um sistema (composto 

por diversos sujeitos e entidades, como responsáveis dos alunos, os próprios alunos, 

agências de fomento, universidade e mídia) em que o profissional está inserido e esse 

sistema ajuda a ratificar a ideologia da certeza. Muitas vezes, até os próprios matemáticos 

não estão interessados em questões filosóficas ou educacionais a respeito das incertezas 

no campo da Matemática. 

 Responsabilizar o professor é esquecer que seus saberes são sociais, como nos diz 

Tardif (2014), existem cinco principais motivos para entendermos o saber dos professores 

assim: (A) é partilhado por um grupo de agentes, os próprios professores, que possuem 

formação em comum; (B) o professor não define sozinho seu saber; (C) seus “objetos” 

de trabalho são o que ele chama de “objetos sociais” ou, como preferimos, sujeitos; (D) 

o que se ensina e como se ensina dependem do tempo e da sociedade e; (E) o seu saber é 

um processo, ao longo da carreira profissional que o professor aprende a dominar seu 

ambiente de trabalho. 

O capitalismo exerce seu poder criando demandas e uma sociedade de bem-estar 

(Neves, 2008), fazendo com que os professores, como os outros trabalhadores envolvidos 

na produção de capital, exerçam sua função de ratificar as relações de poder. Ainda assim, 

por meio de artifícios, quando não está atingindo seu objetivo de forma a maximizar seus 

lucros, os capitalistas utilizam de coerção para manterem um sequestro (TIRADENTES, 



 

 
 

2012) e controle ideológico dos sujeitos, que passam a ser objetos do capitalismo e servem 

unicamente para a reprodução de ideologia e de poder. 

A formação dos professores de matemática contribui para uma escola que valorize 

conhecimento matemático e, por vezes, o conhecimento tecnológico (SKOVSMOSE, 

2015) desses objetos do capitalismo. Entretanto, a Universidade contemporânea não 

parece colaborar com uma estrutura libertadora dos sujeitos, corroborando, assim, ara 

uma sociedade que está sob domínio do capital, não explorando a capacidade de gerar 

conhecimento reflexivo (SKOVSMOSE, 2015) e tampouco estudar questões sociais que 

poderiam gerar ebulições sociais (NEVES, 2008, 2010) a fim de libertar do status quo. 

Desta forma, a formação dos futuros docentes se dá em um ambiente capitalista 

que tem o controle da educação, assim como de diversas áreas sociais e, ainda, se interessa 

por manter as pessoas longe de interesses em conflitos sociais que possam pôr em xeque 

a hegemonia. 

Discutir sobre a posição social da Universidade nos traz à discussão de qual 

sociedade esta Universidade está inserida quem detém o poder. O capital possui diferentes 

formas de tomada de poder e manutenção de sua soberania e a coerção, segundo Neves 

(2008) e Tiradentes (2012) é uma delas. Não há uma tomada a força, com uma chamada 

de atenção para as ações dos capitalistas. 

O controle da Escola (em um sentido agora mais amplo, que inclui a educação 

básica, os ensinos tecnológicos e a Universidade) é tão importante para o capitalismo 

quanto a manutenção do controle da Mídia e da Igreja (também num sentido mais amplo, 

de crenças populares). Assim pode-se gerar uma pseudo sensação de bem-estar, fazendo 

com que os objetos do capitalismo (e não sujeitos que refletem sobre as relações sociais 

nas quais estão inseridos), não só ratifiquem através do senso comum e de suas ações 

sociais e de trabalho cotidianas , como também estejam satisfeitos com essas relações e 

lutem para que estas sejam mantidas, pois de alguma forma se sentem como parte do 

processo do lado dominante, e não dominado (NEVES, 2008), extinguindo possibilidades 

de  re-ação (TIRADENTES, 2012). 

Algumas das experiências que tive na graduação e citei no Capítulo Apresentação 

mostram ações da Universidade que colaboravam para a perpetuação do sistema vigente. 

Atos simples como a desvalorização do conhecimento reflexivo (SKOVSMOSE, 2015) 

ou a ausência de uma conexão entre a Escola e a Universidade permitiam que eu 

considerasse que as aulas de “disciplinas exatas” fossem realmente mais importantes e as 
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“pedagógicas” fossem apenas disciplinas que compunham a grade sem uma real aplicação 

na profissão docente. 

A UFRJ é uma universidade pública de renome no Brasil, sempre localizada nos 

rankings no top 5. Entretanto, ainda assim, os elementos de dominação estão muito 

presentes, desde o tratamento que os professores da licenciatura davam às suas disciplinas 

até a cultura disseminada de veterano a calouro que ratificava sempre a ideia da ausência 

de importância de “disciplinas pedagógicas”. 

O senso comum, como lemos em Neves (2008) é certamente um grande aliado da 

elite, pois faz-se naturalizar as relações, até mesmo as acadêmicas. Quando passei por um 

curso que não possuía reflexões sobre a profissão docente e sua importância sócio-

política, não notei a ausência desses elementos, pois no meu convívio social, as pessoas 

também tinham ideias parecidas quanto ao trabalho do professor. 

Com a formação teórica que estudei para formar este trabalho, vejo que 

provavelmente não conseguiria alcançar reflexões que faço hoje, mesmo que continuasse 

durante um bom tempo na Universidade como graduando em Licenciatura em 

Matemática. Até mesmo as inquietações que eu tinha traziam como resposta algum tipo 

de recurso capital que, consequentemente, acabaria favorecendo o próprio capitalismo, 

como por exemplo uma luta dos professores e não uma luta dos trabalhadores (NEVES, 

2008). 

 

 



 

 
 

CAPÍTULO 5. ANÁLISE DE DADOS E DISCUSSÃO 

Os dados coletados na pesquisa são frutos das minhas experiências a partir da 

graduação em Licenciatura em Matemática, envolvendo toda minha trajetória acadêmica 

até o momento em que escrevo este trabalho. 

Para obter os dados para análise em vista do objetivo de pesquisa – analisar 

mudanças de paradigmas e de concepções da profissão docente de um mestrando 

em ensino da matemática, foi utilizada metodologia de observação não estruturada 

individual participante de campo, na qual lemos a definição de técnica de observação 

em Triviños (1987) citado em Zanella (2013, p.121): “não é simplesmente olhar, mas 

destacar de um conjunto, objetos, pessoas, animais, por exemplo, algo específico, 

prestando atenção em suas características, como cor e tamanho, dentre outras”. 

Quanto aos meios utilizados, Zanella (2013, p.121) diz que “na não estruturada, 

também denominada de assistemática, espontânea, livre, ocasional e acidental, o 

pesquisador não tem planejamento e controle previamente elaborados e ela se dá de 

maneira ocasional. O fato ocorre e o observador registra”. 

Quanto à minha participação, lemos em Zanella (2013, p.121), “Na observação 

participante, o observador faz parte do grupo observado e confunde-se com ele, 

vivenciando diretamente a situação observada” e individual por ser apenas um 

pesquisador observando. 

Richardson et al (2007), citado em Zanella (2013, p.122), caracteriza como 

observação participante quando “o pesquisador não é apenas um espectador do fato que 

está sendo estudado, ele se coloca na posição e ao nível dos outros elementos humanos 

que compõem o fenômeno a ser observado”. 

A análise a ser realizada neste capítulo é caracterizada como Análise de 

Conteúdo, a qual podemos entender em Zanella (2013, p.125), citando Richardson et al 

(2007) como uma análise que “busca compreender melhor um discurso, aprofundar suas 

características gramaticais, fonológicas, cognitivas e ideológicas e extrair os momentos 

mais importantes”. Ou, ainda, segundo Zanella (2013, p.125), citando Chizzotti (2001, 

p.98), a análise de conteúdo é: 

[...] um método de tratamento e análise de informações colhidas por 

meio de técnicas de coleta de dados, consubstanciadas em um 

documento. A técnica se aplica à análise de textos escritos ou de 
qualquer comunicação (oral, visual, gestual) reduzida a um texto ou 

documento. 
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No caso, a análise de conteúdo será realizada a partir dos relatos que forneci 

durante os capítulos anteriores, envolvendo minhas experiências como licenciando, 

mestrando e professor tanto nos projetos (CAp Popular, PREPARANEM e Intercâmbio 

de Saberes) quanto nas redes pública e privada de ensino (seja como estagiário ou 

professor de ensino fundamental). 

O relato que fiz que se encontra, cronologicamente, prévio ao meu ingresso na 

UFRJ como licenciando envolve uma questão familiar que se torna relevante, segundo 

Tardif (2014) existe uma influência familiar, quando esta tem professores, para que siga 

com a carreira. Minha avó (in memoriam) era muito próxima de mim e, além de ter 

participado muito afetivamente da minha vida, ainda custeava meus estudos durante o 

ensino médio. Apesar de não ter “solicitado” em qualquer momento, havia uma vontade 

para que eu seguisse a carreira docente e, segundo o que lemos em Tardif (2014), essa 

influência familiar pode ser decisiva na escolha da carreira como professor. 

Outra fala que aparece em minha Apresentação é relacionada à pressão familiar 

em ter “sucesso acadêmico”, pois existe uma crença que lemos em Tiradentes (2012) e 

Neves (2008, 2010 e 2015), relacionada ao sucesso dentro da sociedade capitalista e o 

sucesso acadêmico, apesar de a formação ser distinta para jovens da elite e jovens da 

classe trabalhadora. 

Apesar de não me encontrar, durante a infância, em uma situação de alta 

vulnerabilidade socioeconômica, como podemos ler no capítulo Apresentação, não 

pertencia (e, obviamente, não pertenço) à elite. No caso dos jovens não pertencentes à 

elite, Skovsmose (2015) e Neves (2010), há uma formação voltada para ser um objeto do 

capitalismo e não um sujeito capaz de refletir sobre o sistema o qual está inserido. 

Na minha família, sempre foi pensada a “educação” como uma das prioridades, 

sob esperança de mobilidade social. Mas, alguns elementos da minha educação 

apontavam para uma real pedagogia do mercado (TIRADENTES, 2012), visto que cursei 

o ensino médio em uma escola cujo marketing era voltado para “aprovação em massa de 

alunos em concursos” e que o claro objetivo (exposto a responsáveis e alunos) era 

fornecer subsídios para ingresso em uma universidade pública. 

Os meus resultados de competições matemáticas em todas as escolas que tive 

passagem como aluno me caracterizavam sempre como um “bom aluno” ou “aluno 

genial” e esta relação do “aluno bem sucedido” e as disciplinas remetem aos interesses 

do capital (NEVES, 2015) que vê como um bom objeto para seu sistema o aluno que 



 

 
 

consegue executar os comandos simples da matemática tecnicista ensinada na escola 

(SKOVSMOSE, 2015). 

O “senso comum” de que alunos capazes de utilizar o conhecimento matemático 

e não o conhecimento reflexivo (SKOVSMOSE, 2015) contribuía também para o 

incentivo familiar de cursar alguma graduação “exata”. As competições realizadas nas 

escolas que estudei eram sempre de Matemática ou Ciências (“Astronomia” ou “Física”), 

tornando essas duas disciplinas mais valorizadas no ambiente escolar pois são, na escola, 

disciplinas carentes de conhecimento reflexivo para que possa perpetuar a prática dos 

interesses do capital (TIRADENTES, 2012). 

No meu caso, especificamente, não era escola pública. Entretanto, ainda tendo 

passagem somente por escolas particulares, não vivenciei “competições” ou “concursos” 

de outras disciplinas que não Matemática ou Ciências, o que é um processo comum na 

Escola, visto que faz parte de um processo de dominação (NEVES, 2015) por meio da 

não reflexão do sujeito, tornando-o objeto reprodutor do sistema do capital. 

A escolha do curso de graduação, segundo relatado neste trabalho, também se 

relaciona às pressões sociais para o ingresso na Universidade. No caso, sempre ouvi dos 

meus pais que não seria viável o patrocínio, por parte deles, de um estudo em universidade 

particular. Na maior parte das vezes, eu era “ameaçado” de ter que trabalhar em uma 

função socialmente vulnerável (com baixa remuneração, alto esforço e muito tempo de 

carga horária) para fazer a manutenção em uma universidade particular. 

Em um outro cenário, onde eu não tivesse acesso à universidade pública, os 

desdobramentos deste trabalho (se existisse, o que considero improvável) provavelmente 

seriam diferentes visto que Tiradentes (2012) e Neves (2008) falam sobre o serviço das 

universidades particulares ao capital. O Banco Mundial, como lemos em Tiradentes 

(2012), dita as regras do que deve ou não ser ensinado na Escola e na Universidade, sendo 

que este serve ao empresariado, ao capital. No caso específico das universidades 

particulares, os interesses ainda são mais bem atendidos, pois existe a transformação da 

educação num objeto do mercado (TIRADENTES, 2012), tornando maior o domínio do 

capital em um dos três maiores mantenedores das relações do status quo, segundo Neves 

(2010). 

Os cursos de licenciatura possuem uma desvalorização perante os cursos de 

mestrado e, como lemos em Tardif (2014), os próprios professores não se entendem como 

produtores de saberes, sendo muitas vezes considerados – e se considerando – executores 

de uma “transmissão de conhecimento”. A licenciatura passa então por um processo 
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contínuo de desvalorização perante os bacharelados, sendo considerada, como citei em 

algumas de minhas experiências no capítulo Apresentação, um curso “mais fraco”. 

Também, por isso, a motivação de cursar Licenciatura em Matemática. 

Na Universidade, tive experiências que me levavam a crer que meu curso era 

realmente um “bacharelado enfraquecido”. Essa concepção aparecia muito dentro da 

própria Universidade, como relatado sobre experiências com colegas licenciandos, 

principalmente os recém ingressos na UFRJ. Muitos, inclusive, consideravam a matrícula 

como “temporária”, buscando fazer outra graduação por meio de um novo vestibular ou 

transferência interna. 

Quanto ao currículo apresentado no Apêndice B, as disciplinas estavam com uma 

fronteira muito bem definida que separava os “conhecimentos pedagógicos” dos 

“conhecimentos matemáticos”, sendo os primeiros “fáceis” e os demais “difíceis”. 

Entretanto, como relatado, em poucos momentos tive oportunidade de estudar “Ensino da 

Matemática”, fazendo com que, na maior parte da graduação, eu estudasse dois cursos 

que pareciam desconexos. E as disciplinas em que deveria ser estudada a Educação 

Matemática, havia sempre uma maior exploração da “matemática pura” ou apenas o 

conhecimento matemático (SKOVSMOSE, 2015). 

Tardif (2014) nos diz que os pesquisadores das universidades ensinam os 

licenciandos sem mesmo ter contato com a sala de aula onde será a atuação dos 

estudantes. No meu caso, como era Licenciatura em Matemática, eu ainda possuía a 

dificuldade de não relacionar a Educação à disciplina Matemática. Existia um gap entre 

os “dois conhecimentos”. 

Skovsmose (2015) defende que o ensino da matemática deve envolver 

conhecimento matemático (teoremas e demonstrações), conhecimento tecnológico 

(relacionado à aplicabilidade dos conhecimentos matemáticos) e conhecimento reflexivo 

(reflexões e metarreflexões a certa dos conhecimentos matemático e tecnológico). Essas 

definições ou essas ideias de ensino da matemática de forma crítica e não tecnicista só 

foram apresentados a mim durante o curso de mestrado. 

O conhecimento matemático possui, segundo os relatos do primeiro capítulo, uma 

posição privilegiada na Universidade, mas há uma falta de ligação com os conhecimentos 

tecnológicos, visto que a aplicabilidade não se faz clara (ou eu não consegui perceber, 

como relatado) e a reflexão sobre os conhecimentos matemáticos e tecnológicos não pode 

ser notada no Capítulo de Apresentação, quiçá uma reflexão sobre essa reflexão – o que 

Skovsmose (2015) define como uma metarreflexão. 



 

 
 

Analisando o discurso do capítulo Apresentação e levando em consideração os 

três tipos de conhecimentos apresentados por Skovsmose (2015), apenas na disciplina de 

Análise Real houve realmente uma formação voltada para o futuro docente. Foram 

trazidos elementos de conhecimento matemático, conhecimento tecnológico e 

conhecimento reflexivo, visto que eram feitas reflexões sobre o que estava sendo estudado 

e quais os interesses poderiam estar envolvidos naquele assunto. 

O conhecimento reflexivo (SKOVSMOSE, 2015) é desinteressante ao capital, 

pois questiona não só os resultados obtidos, mas os interesses que envolvem aquele 

conhecimento e os interesses em estudar o assunto em questão. Apesar de Neves (2008, 

2010, 2015) e Tiradentes (2012) não explicitarem ou trazerem a definição de 

conhecimento reflexivo de Skovsmose (2015), falam sobre a necessidade de reflexão na 

escola, que é tirada por acordos com a burguesia. Esses acordos, segundo Tiradentes 

(2012), impactam diretamente as universidades também, pois o mercado do ensino serve 

ao capital. 

Tardif (2014) afirma que a profissão professor, especificamente, se diferencia das 

demais porque o profissional se encontra imerso muito antes de entrar na graduação, visto 

que passamos mais de 16 mil horas tendo aulas na escola, criando uma concepção do que 

é ensinar e o que é ser professor. 

A primeira experiência que tive como “professor” em uma escola ocorreu no 

estágio remunerado, como afirmei no primeiro capítulo desta dissertação. O ambiente da 

sala dos professores se fez presente em minha vida antes da formação completa na 

graduação, o que não é incomum, pelas minhas experiências – visto que não lembro de 

ter conhecido um professor que relatasse ter o primeiro contato como “professor” somente 

após o término da graduação. 

O convívio com a sala dos professores representou, assim como disse Tardif 

(2014), uma grande mudança nas concepções da profissão docente. Como relatado, 

cheguei a apresentar alguns projetos e algumas ideias aos professores e à direção e sempre 

tive a impressão de terem sido analisados, pois não havia feedback. 

Além disso, os professores sempre me desmotivavam a seguir na carreira docente, 

indicando “fazer uma engenharia” ou algum “bacharelado na área de matemática”, pois 

seria melhor do que ser professor. Ou seja, os professores demonstravam desânimo com 

sua profissão e desvalorizavam perante outras formações, principalmente o bacharelado. 

Essa desmotivação e desvalorização são comuns numa sociedade do capital 

(TIRADENTES, 2012), pois o professor precisa executar uma reprodução cultural do 
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capitalismo, mesmo que o “transmitir saber” e o “produzir saber” sejam indissociáveis 

(TARDIF, 2014). 

Simultaneamente às aulas que eu ministrava na Escola Municipal (eram 

20h/semanais por um rendimento próximo a meio salário mínimo), frequentava à 

Universidade e com muitas reprovações. Não fazia muito sentido estudar na 

Universidade, visto que até mesmo os professores que eram meus colegas na escola 

diziam frequentemente que “a faculdade não ensina, o professor aprende na prática”. Um 

dos saberes docentes envolvidos é o experiencial (TARDIF, 2014), entretanto os 

professores desconsideravam os outros saberes que foram adquiridos durante toda a 

vivência até chegar à sala de aula, inclusive as concepções sobre o que é ser professor que 

foram formadas durante a vivência como aluno. 

As aulas da Universidade iam ao encontro do que os professores relatavam na sala 

dos professores e a realidade em uma escola municipal do subúrbio carioca não era a mais 

agradável para mim, fazendo-me acreditar que realmente só a experiência em sala de aula 

poderia me formar como professor, como se a profissão professor fosse resumida aos 

saberes experienciais (TARDIF, 2014) como professor daquela escola. As aulas das 

“disciplinas matemáticas” valorizavam somente os conhecimentos matemáticos 

(SKOVSMOSE, 2015), enquanto as “disciplinas pedagógicas” não trabalhavam a 

Educação Matemática, sendo em todos os casos que vivenciei, ministradas por 

professores da Pedagogia, da Sociologia ou de Filosofia em turmas mistas, com 

licenciandos de diversas disciplinas, sem um enfoque na Educação Matemática. Ou seja, 

o conhecimento tecnológico e o conhecimento reflexivo (SKOVSMOSE, 2015) não eram 

trabalhados na Universidade, segundo os relatos do capítulo Apresentação. 

O ambiente escolar, com os paradigmas que encontrei em minha passagem pelo 

estágio remunerado oferecido pela Prefeitura do Rio de Janeiro, apesar de ser um 

ambiente de professores, segundo Tardif (2014), não há como os culpabilizar pela 

ideologia presente, pois a sociedade faz parte da formação desses professores, suas 

experiências vão além da graduação e do ambiente escolar. 

Algumas das crenças, como as falas sobre o aluno da rede municipal não “querer”, 

não foram ouvidas por mim pela primeira vez na escola, mas em próprio convívio social 

antes da graduação já era comum escutar frases semelhantes. Ou seja, apesar de 

reforçadas essas crenças do senso comum de falta de vontade por parte de alunos de escola 

pública – discurso de meritocracia, esse pensamento já se fazia presente antes mesmo do 



 

 
 

ingresso na instituição, são experiências prévias ao estágio remunerado que foram 

reforçadas durante e só foram questionadas no ingresso no mestrado do PEMAT. 

A chamada experiencia fundamental (TARDIF, 2014) foi antecipada, pois meu 

convívio como e com professores ocorreu antes da conclusão da graduação. Em meu 

primeiro ano de licenciatura já estava incluído na rede municipal de ensino atuando como 

professor e frequentando o ambiente da sala de professores também, observando as 

peculiaridades que não são trabalhadas na Universidade, como a hierarquização dos 

próprios professores que, como sinaliza Tardif (2014) ocorre muitas vezes pelo tempo de 

serviço. Os professores com maior tempo de serviço na Prefeitura consideram-se 

prioritários em questões pedagógicas (escolha de horário, turma ou disciplina a ser 

ministrada). Esses professores são formados em uma sociedade capitalista e com um 

currículo anterior às normas vigentes, visto que é natural que tenham se formado antes. 

Enquanto estive no estágio remunerado, apesar de exercer (não legalmente) a 

função de professor, os professores me chamavam de “estagiário”, enquanto os outros 

professores eram chamados pelo nome. Em alguns momentos, também sentia uma 

resistência quando, em alguma discussão, eu me posicionava. Mas, não posso afirmar que 

seja pela questão hierárquica, o que afirmo é que nenhuma das minhas propostas foi 

levada adiante durante esse período (sugestões de feira de Matemática, sugestões de 

questões de prova ou sugestões de avaliações em outros modelos, como provas em dupla 

ou com consulta). 

A inserção nos primeiros anos em um ambiente como o que presenciei trazem 

experiências, segundo Tiradentes (2012) e Tardif (2014), que são decisivas para o 

professor, sendo boa parte da formação da profissão. Apesar disso, consegui mudar 

muitos dos paradigmas encontrados na escola quando ingressei no mestrado e, mesmo 

assim, a possibilidade de ingresso no mestrado ocorreu por alinhamento de ideias com 

um projeto – Intercâmbio de Saberes – que eu fui convidado a participar em época de 

graduação. 

Na Universidade, segundo relatado, tive contato com outros paradigmas nas 

disciplinas de “Fundamentos de Funções e Conjuntos” e “Análise Real”. Ambas 

disciplinas foram ministradas pelo Professor Victor Giraldo que hoje é um dos meus 

orientadores neste trabalho. 

Nas duas disciplinas que estudei durante a graduação com o Professor Victor tive 

os primeiros contatos reais com a Educação Matemática, as duas disciplinas não 

trabalhavam apenas reprodução de teoremas e demonstrações, mas traziam 
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questionamentos da aplicabilidade em sala de aula e reflexões sobre o currículo da 

matemática escolar, o que não ocorreu nas demais disciplinas, pois prezavam pelo 

conhecimento matemático (SKOVSMOSE, 2015) ou se limitavam às questões 

pedagógicas, sem trabalhar a disciplina (na maioria das vezes com turmas mistas de 

licenciaturas). 

A proximidade com os paradigmas de uma Educação Matemática Crítica 

(SKOVSMOSE, 2015) em minha vivência como professor ocorreu, a princípio sem saber, 

no Projeto Intercâmbio de Saberes, visto que havia uma reflexão sobre os conteúdos 

trabalhados com os alunos de uma escola estadual em horário noturno. 

Como relatado no capítulo Apresentação, sob convite de um amigo licenciando, 

participei de atividades que minhas experiências não me faziam enxergar como aulas. 

Essa contribuição para meus saberes experienciais (TARDIF, 2014) trouxe também como 

consequência uma maior proximidade com o mestrado, pois solicitei ao Professor Victor 

que fosse meu orientador da monografia, cujo tema seria o Projeto Intercâmbio de 

Saberes. A escolha do Professor Victor Giraldo foi baseada nas aulas de “Análise Real” 

e “Fundamentos de Funções e Conjuntos”, as quais conseguia enxergar reflexões que 

tinham proximidade com o trabalho na escola estadual. Ambos (Projeto e Aula dessas 

disciplinas) tinham viés libertador (FREIRE, 1996). 

Hoje, com todos os estudos desenvolvidos no mestrado (principalmente os que 

originaram essa dissertação), podemos observar uma mudança sobre as ideias quanto à 

meritocracia propagada pelo senso comum, principalmente por conta do referencial 

teórico dessa dissertação. Neves (2008, 2010, 2015) e Tiradentes (2012) falam sobre os 

processos de dominação sem a força, com o convencimento. A nova pedagogia da 

hegemonia (NEVES, 2010) traz ações de coerção e ações de convencimento que mudam 

ao longo do tempo, mas buscando a manutenção da cultura do capital. Como não tive 

acesso durante a graduação e durante as funções profissionais que exerci a esses 

referenciais, essa mudança de paradigma só pode ocorrer através da pesquisa de 

dissertação. 

Neves (2010) diz que, apesar de termos lutas, essas lutas acabam sendo para 

dentro do próprio capitalismo. Ou seja, ainda que eu pudesse ter contato com algumas 

lutas de classes, ela se limitaria a lutas locais e não uma luta unificada da classe 

trabalhadora e as experiências relatadas na Universidade podem ser exemplo de uma falta 

de movimento da Universidade a respeito de conhecimento reflexivo (SKOVSMOSE, 

2015) ou uma pedagogia para libertação (FREIRE, 1996) quando as disciplinas tem 



 

 
 

fronteiras bem definidas e há desvalorização cultural dos conhecimentos voltados ao 

ensino. 

O empresariado cada vez mais entra na Escola e na Universidade através de uma 

constante privatização do ensino a fim de encontrar uma paz social (NEVES, 2010) e para 

isso precisa que as pessoas tenham como naturais as relações de classes existentes. Com 

essa naturalização e perpetuação do status quo, a Escola e a Universidade acabam 

servindo aos interesses do capital (TIRADENTES, 2012) e, por isso, torna-se mais difícil 

a libertação (FREIRE, 1996) do indivíduo. 

Os relatos apresentados no primeiro capítulo desta dissertação mostram a própria 

Universidade Pública trabalhando em favor do capital, quando permite a desvalorização 

da profissão professor e não fornece aos licenciandos desenvolvimento do conhecimento 

reflexivo (SKOVSMOSE, 2015), o que gera um efeito em cadeia, visto que esses 

licenciandos em algum momento estarão, como estou, na Escola e terão saberes 

experienciais fundamentais (TARDIF, 2014) trabalhados com professores que tiveram 

também experiências de interesse do capital e formarão alunos que são objetos para o 

capitalismo (NEVES, 2010). 

O discurso e as experiências da graduação e do estágio remunerado convergem 

exatamente para o interesse do capital, pois são experiências e falas que vão ao encontro 

de relações passivas de classe (NEVES, 2010) e estão de acordo com os interesses do 

empresariado que, muitas vezes, são expressos em acordos internacionais, como o 

PREAL, citado por Tiradentes (2012), em que os empresários ditam o que deve ser 

ensinado na Escola usando um discurso em primeira pessoa, inclusive. 

As experiências ocorridas nas aulas de Análise Real e Fundamentos de Funções e 

Conjuntos iam de encontro com as minhas práticas e minhas vivencias na escola 

municipal. No caso da Análise Real, possuía o mesmo código de curso e a mesma ementa 

dos cursos de Bacharelado e por ter, com o Professor Victor Giraldo, uma abordagem 

voltada para licenciandos, alguns colegas da graduação afirmavam ser “mais fraca” que 

a do bacharelado. Essa visão corrobora com as práticas de desvalorização dos 

conhecimentos do profissional professor e vão ao encontro da separação entre produção 

de saberes e “transmissão” de saberes (TARDIF, 2014), como se fosse possível 

“transmitir” algum saber sem o envolvimento de uma série de produções de saberes. 

Através das experiências adquiridas nas aulas de Fundamentos de Funções e 

Conjuntos e nas aulas de Análise real e também nas atividades do Projeto Intercâmbio de 

Saberes – o qual não tenho dados registrados senão os da memória, pude ter uma diferente 
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noção de ensino, mesmo não considerando à época que aquelas atividades realizadas no 

Projeto Intercâmbio de Saberes poderiam ser consideradas como “aulas”. 

Inicialmente, o Projeto Intercâmbio de Saberes seria o objeto de estudo para a 

minha dissertação do mestrado. Entretanto, esse projeto foi descontinuado e, por isso, tive 

que tomar uma decisão quanto à pesquisa. Essa decisão foi tomada durante o curso de 

mestrado do PEMAT. 

O meu estágio obrigatório foi no CAp – Colégio de Aplicação da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. Como admiti no capítulo Apresentação, a minha preocupação 

à época era somente somar as horas para a conclusão do curso de graduação. Eu não 

trabalhava mais como professor (como trabalhei durante boa parte da graduação) e o 

desejo único era o diploma de ensino superior, pois o utilizaria para almejar vagas em 

concursos em que era necessária tal habilitação. 

Como não almejava ser professor nesse período, muitas vezes participava das 

aulas do CAp sem uma atenção para o ambiente de sala de aula e, quase sempre, essa 

atenção também não me era exigida. Salvo alguns momentos, como relatei no capítulo 

Apresentação, em que eu fui convidado a planejar as aulas de regência ou quando o 

Professor Ulisses Dias reuniu os licenciandos para definir critérios avaliativos, minha 

participação se limitava a ficar recluso em um dos lugares do final da sala de aula e 

desenvolvendo outra atividade, como a escrita da minha dissertação. 

A desmotivação com a profissão professor ocorreu num período que compreendia 

o final da graduação, pois já estava trabalhando fora da área e o período que Tardif (2014) 

chama de período de “experiências fundamentais” não me causou boas sensações, 

principalmente pela dificuldade e pela burocratização do estágio remunerado. Por outro 

lado, as atividades do Projeto Intercâmbio de Saberes me motivavam mais, por ter uma 

maior autonomia, menor burocracia e entender como um aprendizado também para mim. 

Enquanto as outras experiências eram de um ensino mais tradicional, no Projeto 

Intercâmbio de saberes eu me reconhecia como um professor estudante e conseguia 

entender os alunos como estudantes professores (FREIRE, 1996). O processo 

hegemônico da escola (NEVES, 2008) se fazia tão presente que eu não conseguia 

reconhecer essas atividades como aula. 

A proximidade com o Professor Victor Giraldo e o interesse pelas aulas fizeram 

com que eu o pedisse para ser meu orientador, como afirmei anteriormente no capítulo 

Apresentação. Com essa proximidade, acabei recebendo o convite para trabalhar no 

PREPARANEM dando aulas para público LGBTIQ+ em situação de alta vulnerabilidade 



 

 
 

socioeconômica. As duas aulas que participei ocorreram no período entre a colação de 

grau na Universidade e o ingresso no PEMAT. À época cogitei ainda usar o 

PREPARANEM como objeto de pesquisa no mestrado para a dissertação, entretanto o 

Projeto logo foi encerrado por problemas de financiamento público. 

O PREPARANEM contribuiu com paradigmas mais próximos do viés libertador 

(FREIRE, 1996). Neste projeto, eu conheci minha segunda orientadora (ou coorientadora) 

Professora Gabriela Barbosa e tive a oportunidade de desenvolver aulas em docência 

compartilhada em uma turma em que a maioria das alunas era transexual e moradoras do 

Complexo da Maré, comunidade carioca caracterizada pela violência e domínio de grupos 

paramilitares – onde atuo hoje como professor de ensino fundamental da rede municipal 

do Rio de Janeiro. 

As lembranças que tenho do PREPARANEM, como afirmei no capítulo 

Apresentação, são de aulas não convencionais, pois era docência compartilhada, não 

existia uma hierarquia entre mim e a Professora Gabriela e as aulas eram mais próximas 

às aulas do Projeto Intercâmbio de Saberes que das aulas das escolas que trabalhei ou da 

Universidade, isto é, não eram aulas “tradicionais”. 

Em cada aula que participei do PREPARANEM, a Professora Gabriela levou uma 

lista de exercícios para resolver com a turma. Lembro que em uma das aulas resolvemos 

problemas de proporção, utilizando Regra de Três como recurso. O ambiente da sala de 

aula era diferente, pois a resistência dos alunos não consistia no que muitos colegas da 

época do estágio remunerado afirmava ser “baderna”, os alunos me aparentavam, à época, 

ter “receio de responder as perguntas”. A Professora Gabriela incentivava e insistia para 

que os alunos do projeto fossem ao quadro explicitar seu resultado ou dissertasse sobre 

seu raciocínio, trazendo uma valorização das experiências do aluno, conforme Freire 

(1996). 

A valorização da resposta e do pensamento do aluno eram combinados com uma 

reflexão sobre onde aquele determinado assunto poderia ser adaptado para a vida 

cotidiana e, ainda que não houvesse uma reflexão sobre o interesse de aprender a 

disciplina que estava sendo ministrada, o qual Skovsmose (2015) denomina como parte 

de um conhecimento reflexivo, existia um pensamento sobre a aplicabilidade em 

diferentes momentos, o que caracteriza um conhecimento tecnológico (SKOVSMOSE, 

2015). 

Os materiais utilizados para as aulas do PREPARANEM não tiveram minha 

participação como elaborador, mas creio que por falta de iniciativa minha, pois dentro da 
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proposta colaborativa dos professores envolvidos, acredito – e acreditava à época – que 

solicitações de inclusão de questões ou de pensamentos no material fossem consideradas 

pelo corpo docente. 

Posterior ao encerramento das atividades do PREPARANEM, o corpo docente 

responsável pelo Projeto decidiu elaborar o chamado CAp Popular, um projeto em horário 

noturno utilizando auditório ou sala de aula do Colégio de Aplicação da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro e voltado para um público de vulnerabilidade socioeconômica, 

esperando inscrição de trabalhadores dos redores da escola. 

A descontinuidade do Projeto Intercâmbio de Saberes e do PREPARANEM, tal 

qual a criação de um novo projeto envolvendo os professores Victor Giraldo e Gabriela 

Barbosa, me fizeram decidir escolher o CAp Popular como objeto de pesquisa para a 

minha dissertação. Por isso, dos três projetos, o CAp Popular é o único que possui 

transcrições e atividades nessa dissertação. Foi o primeiro momento que tive a 

preocupação de registrar dados para uma pesquisa, mas ainda sem uma questão de 

pesquisa ou objetivo, apenas uma escolha por afinidade às propostas do Projeto CAp 

Popular e o corpo docente envolvido. 

A Análise de Conteúdo (ZANELLA, 2013) contida nesse capítulo é baseada em 

diferentes experiências que eu tive ao longo da minha carreira como professor e nos 

cursos voltados para a profissão. Entretanto, o referencial teórico e a questão de pesquisa 

foram pensados após a coleta de dados do CAp Popular, o que torna o material coletado 

mais extenso que o necessário, pois eu utilizei um gravador e depois transcrevi tudo que 

ocorria nas atividades. 

 Para que o leitor possa tomar ciência das mudanças que ocorreram durante a 

dissertação, sugiro a leitura do capítulo 7.1, que foi uma mensagem enviada aos 

professores da qualificação, onde expressei as possibilidades com o referencial teórico e 

com os dados coletados no CAp Popular. 

A participação no CAp Popular começou contemporaneamente ao ingresso no 

mestrado. As dificuldades de entender o que é uma pesquisa foram as maiores que tive 

no período de adaptação, os professores do mestrado, apesar de serem em sua maior parte 

professores da graduação, possuíam uma didática distinta. Apesar de não identificar à 

época, hoje consigo, através do referencial teórico deste trabalho entender uma dinâmica 

diferente, com valorização maior do estudante, visto que os estudos realizados no 

mestrado eram feitos pela turma e não ficava tão evidente a hierarquização. 



 

 
 

Nas atividades, existia uma relação mais próxima com a que Freire (1996) chama 

de professor estudante e estudantes professores. As atividades propostas, em geral, 

necessitavam de leitura e pesquisa por parte dos estudantes antes da aula e, com esses 

estudos, professor e estudantes discutiam e propunham atividades que, em geral, eram 

relacionadas às pesquisas de cada mestrando. 

As lembranças do mestrado são mais recentes que as da graduação por serem mais 

recentes e eu considerar mais marcantes, pois houve uma quebra de paradigmas de 

educação para hegemonia (NEVES, 2008) e uma maior valorização dos estudantes e suas 

experiências. As aulas de todas as disciplinas que cursei no mestrado exigiam estudo 

diário, muita leitura de artigos respectivos de cada uma delas, o que foi um dificultador, 

pois não lembro de ter lido artigos durante o período de graduação, até mesmo nas 

“disciplinas pedagógicas”. 

O entendimento da profissão professor (TARDIF, 2014) e o conhecimento 

reflexivo (SKOVSMOSE, 2015) se fizeram presentes pela primeira vez em minha 

formação e o estudo da Educação Matemática (não dissociando Educação e Matemática 

como conjuntos disjuntos) também apareceu de forma inédita em minha formação. Sendo 

assim, a partir do mestrado, algumas concepções mudaram, por exemplo, comecei a 

considerar como “aula” as atividades do Projeto Intercâmbio de Saberes por conta da 

nova referência de atividades dos professores do mestrado. 

Durante o mestrado, tive acesso a dois dos textos que compõem o referencial 

teórico desse trabalho: Tardif (2014) e Skovsmose (2015). O autor Tardif foi muito 

utilizado no mestrado do PEMAT UFRJ, sendo que não tive contato com suas pesquisas 

antes do ingresso, mesmo sendo estudante da graduação da própria UFRJ. 

Particularmente, considero importante o estudo da Educação Matemática no curso de 

Licenciatura em Matemática e o motivo é justamente essa produção acadêmica em que 

apresento algumas mudanças de entendimento da profissão professor durante o 

desenvolvimento da minha formação docente. 

Na formação do PEMAT UFRJ, tive contato com uma outra forma de ensino, com 

presença do conhecimento reflexivo (SKOVSMOSE, 2015) de uma forma mais ampla 

que apresentada nas disciplinas de Análise Real e Fundamentos de Funções e Conjuntos 

da graduação em Licenciatura em Matemática, pois além das reflexões sobre resultados 

do conhecimento matemático e do conhecimento tecnológico (SKOVSMOSE, 2015), 

havia uma metarreflexão, fazendo uma reflexão da reflexão, questionando o porquê de 

refletirmos desta forma e entender os processos do capital que influenciam a educação e 
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geram tais resultados. Por exemplo, a primeira vez que tive contato com questionamentos 

como: “qual o interesse de ensinarmos essa disciplina”; “qual a real necessidade dela”; 

“como e onde foi construído e qual processo que levou à essa construção”; “existe outra 

forma de construção”; “é necessário/interessante o estudo de outra forma de construção”; 

“a quem serve esse conhecimento”. 

As atividades do mestrado, como supracitado, mudaram diversas concepções e 

paradigmas a respeito da profissão docente e saberes docentes (TARDIF, 2014). Outra 

experiência que ocorria simultaneamente era o CAp Popular, o qual deu início após a 

extinção do PREPARANEM e possuía o mesmo corpo docente responsável do projeto 

precursor. 

O CAp Popular tem atividades registradas, diferentemente dos projetos 

PREPARANEM e Intercâmbio de Saberes. Utilizarei, também, os dados coletados para 

fazer uma análise de discurso (ZANELLA, 2013) e disponibilizo, nos apêndices, os 

dados coletados através de gravações de áudio pelo meu celular. Farei recortes que 

respondam ao objetivo de pesquisa: analisar mudanças de paradigmas e de concepções 

da profissão docente de um mestrando em ensino da matemática. As experiências 

iniciais (pré CAp popular) foram trabalhadas neste texto e no Capítulo Apresentação. 

A minha primeira participação no CAp Popular foi na primeira aula de 

Matemática, que ocorreu dia 20/03/2018. Ou seja, a primeira atividade ocorreu no terceiro 

semestre do curso de mestrado, já com as primeiras experiências no curso já vividas, com 

a transição do ambiente de graduação para o de pesquisa de mestrado, com leitura de 

autores da Educação Matemática, com uma presença de conhecimento reflexivo 

(SKOVSMOSE, 2015) nas aulas e acumulando experiências docentes no Intercâmbio de 

Saberes e no PREPARANEM. 

A preparação do material do primeiro dia de aula foi de responsabilidade da 

Professora Gabriela que, previamente por WhatsApp, discutiu com os professores de 

Matemática envolvidos no Projeto a “versatilidade” e “utilidade” do tema. Por ser uma 

turma heterogênea e não haver uma prova diagnóstica antes do primeiro dia de aula, os 

professores concordaram no tema, que traria maiores possibilidades para discussões em 

sala de aula. Trabalhando fração com a turma, poderíamos utilizar melhor as experiências 

dos alunos em relação a conhecimentos de frações, dinheiro, vivências com bancos, lojas 

(desconto e acréscimo), multas, cartões de crédito e diversos casos do dia a dia que 

pudessem colaborar com a troca de experiências entre os professores estudantes e 

estudantes professores (FREIRE, 1996). 



 

 
 

Nesse primeiro dia de aula, a licencianda Adriana foi a primeira professora a 

chegar no ambiente escolar e soube que ficou preocupada com a possibilidade de 

ministrar a aula sozinha, visto que foi um dia com intenso trânsito e tanto eu quanto 

Gabriela mandamos mensagem a ela falando sobre a possibilidade de não chegarmos a 

tempo do início da atividade. 

Adriana ainda era estudante da licenciatura à época e seria, além da primeira aula 

do CAp Popular, a primeira experiência dela (segundo seu relato) em uma sala de aula 

com essa responsabilidade. Quando ela me contou sobre sua questão emocional, logo 

lembrei das primeiras vezes que entrei em sala de aula sem estar formado, sem me sentir 

preparado para exercer a atividade. Até mesmo após a conclusão do curso de graduação, 

eu além de não me sentir “pronto” para exercer a profissão, ainda não tinha 

conhecimentos reflexivos acerca da profissão docente e nenhum referencial de Educação 

Matemática Crítica (SKOVSMOSE, 2015). 

O sentimento de despreparo é comum em professores iniciantes pelas práticas da 

Universidade (TARDIF, 2014). No meu caso, especificamente, nunca tive o sentimento 

de ter sido preparado para sala de aula pela Universidade. As disciplinas voltadas para 

conhecimento matemático não tinham pensamentos pedagógicos envolvidos e, por outro 

lado, as disciplinas “pedagógicas” não tinham uma relação com a Educação Matemática 

Crítica (SKOVSMOSE, 2015), sendo muitas vezes ministradas para turmas mistas de 

licenciatura – com alunos de diferentes cursos. Os professores dessas “disciplinas 

pedagógicas” eram da Faculdade de Educação e não tinham formação em Educação 

Matemática, também não me recordo de ter passado por uma reflexão a respeito. 

Segundo Skovsmose (2015), há um distanciamento entre a Educação Crítica e a 

Educação Matemática Crítica, pois a primeira não vê nas disciplinas “exatas” elementos 

críticos, apesar do mundo capitalista fundamentar seus argumentos em “provas 

numéricas”. Por outro lado, a Educação Matemática não traz uma proximidade da 

Educação Crítica, pois considera os conhecimentos matemáticos e os conhecimentos 

sociais como conjuntos disjuntos. Entretanto, como Skovsmose (2015) aponta, os meios 

de convencimento passam por argumentos matemáticos e, sem entendê-los e com a ideia 

da matemática como uma verdade inquestionável, estes podem servir como forma de 

dominação do capital. 

Um dos reflexos dessa separação entre Educação Matemática e Educação Crítica 

na minha formação se apresenta justamente na ideia que eu (e a Adriana também) tive ao 

entrar em sala de aula: a incapacidade de considerar-me apto àquela função com a crença 



122 
 

de que as experiências vividas na Universidade não foram úteis (TARDIF, 2014) para o 

início das atividades em sala de aula. 

Ao entrar na sala de aula no Projeto CAp Popular pela primeira vez, muitos 

paradigmas que havia criado durante minhas experiências prévias à graduação e até 

mesmo durante a graduação foram mudadas. Isso se refletiu até mesmo na minha fala 

inicial que, acompanhada das falas da Gabriela e da Adriana, enfatizou à turma que 

aprenderíamos muito com a turma e que a solução formal para um problema matemático 

não é a única forma de resolvê-lo, os alunos poderiam ficar à vontade para mostrar 

alternativas para discussão, valorizando suas experiências (FREIRE, 1996) e 

considerando os conhecimentos matemáticos dos alunos, procurando um ambiente mais 

“caótico” (SKOVSMOSE, 2015), rico em discussões e ideias. 

Segundo Skovsmose (2015), um material didático deve ser capaz de trabalhar o 

conhecimento matemático, o conhecimento tecnológico e o conhecimento reflexivo na 

aula de matemática. O objetivo do material proposto pela Professora Gabriela para a 

primeira aula era justamente iniciar algumas discussões acerca da porcentagem e 

aproveitar as experiências dos estudantes em relação ao que estava sendo trabalhado. 

As perguntas tinham como intenção provocar discussões e trazer as experiências 

dos alunos para a sala de aula. Uma aluna, em determinado momento da atividade me 

disse que não sabia realizar as atividades, mas conseguia resolver os problemas porque 

“tinha um negócio” e “mexia” com porcentagem. Essa fala foi discutida posteriormente 

com meus orientadores, pois mostrava, para mim naquele momento, que o objetivo de 

trazer as experiências dos alunos estava sendo alcançado e que os alunos poderiam ter 

resoluções “alternativas” (outros algoritmos que não da matemática tecnicista escolar). 

Provavelmente, se a aula ocorresse durante as minhas atividades como estagiário 

remunerado do município, eu teria apresentado à aluna um algoritmo específico para 

resolver o problema e não levaria em consideração, talvez, a forma “alternativa” que 

apresentara. Hoje, já não considero as resoluções apresentadas pelos alunos (as não 

“formais”) como “alternativas”, mas como uma matemática não tecnicista 

(SKOVSMOSE, 2015) que é proveniente das experiências dos alunos e pode gerar 

discussões em sala de aula até mesmo de verificação do algoritmo, em que casos é válida 

utilização do mesmo, por exemplo. 

Na resolução dos problemas do primeiro dia de atividade do CAp Popular, a 

Professora Gabriela perguntava aos alunos se existia algum “pensamento diferente” de 

resolver, às vezes se referindo como um “pensamento mais rapidinho”, com objetivo de 



 

 
 

explorar as experiências dos estudantes e valorizar os saberes e as experiências que os 

estudantes professores trazer à sala de aula (FREIRE, 1996). 

As perguntas feitas pela Professora Gabriela eram semelhantes às do Projeto 

PREPARANEM, onde cada resposta a um exercício gerava um questionamento, uma 

reflexão sobre o que foi respondido, o que neste texto estudamos como conhecimento 

reflexivo (SKOVSMOSE, 2015) ou contra hegemônico (NEVES, 2010). Uma educação 

com pensamento reflexivo corrobora para uma educação contra hegemônica, pois vai de 

encontro ao conhecimento tecnicista que interessa ao capital, como lemos em Tiradentes 

(2012). 

Ao solicitar aos alunos que se apresentassem no quadro e explicassem seu 

raciocínio, mesmo que não seja o raciocínio “formal”, também é trabalhado processo de 

desconstrução da imagem do professor como alguém que tudo sabe e colabora para o 

processo de valorização dos saberes do estudante, tornando-o um estudante professor 

(FREIRE, 1996). Sendo assim, o conhecimento matemático e o conhecimento 

tecnológico (SKOVSMOSE, 2015) não são os únicos presentes em uma aula com 

questionamentos a respeito dos processos adotados, convergindo com o paradigma de que 

os estudantes devem ser estudantes professores. 

A docência compartilhada com a licencianda Adriana e a minha orientadora 

Professora Gabriela trouxe elementos de conhecimento reflexivo (SKOVSMOSE, 2015) 

pelos próprios questionamentos realizados por elas aos alunos, pois as perguntas que 

provocavam pensamentos nos alunos a partir de suas experiências (tanto das professoras 

quanto dos alunos) me faziam, como professor estudante (FREIRE, 1996), entender a sala 

de aula como um novo processo, pois os saberes experienciais (TARDIF, 2014) emergem 

também das vivências dos professores em atuação. 

A segunda aula (vide Apêndice A2) teve como proposta a continuação da primeira 

aula, com resolução dos exercícios não trabalhados na primeira aula. Neste evento, uma 

das alunas presentes solicitou à licencianda que “resolvesse” o exercício de “todas as 

maneiras possíveis”, mostrando uma concepção de uma finidade de possibilidades de 

resolução, e explicou posteriormente que era para que ela pudesse escolher a que melhor 

adequasse a seu raciocínio. Essa fala da aluna vai ao encontro de uma busca por um 

conhecimento matemático sem reflexão (SKOVSMOSE, 2015), apesar da insistência do 

corpo docente em afirmar que não eram necessárias soluções “formais” para os exercícios 

propostos. 
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Segundo Neves (2010), alunos e professores ambientados com uma educação 

hegemônica reproduzem as experiências, pois suas a naturalidade criada nesse ensino 

para o capitalismo não se limita à Escola, mas às vivências dentro do sistema, tendo como 

disseminadores principais também a Igreja e a Mídia, uma cultura hegemônica para servir 

ao capital. A fala da aluna, ao solicitar todas as “maneiras possíveis”, é reflexo dessas 

experiências, a busca por uma técnica e não uma reflexão sobre o problema 

(SKOVSMOSE, 2015). 

Para o professor se caracterizar como um professor estudante, tanto o professor 

quanto o aluno precisam se “despir” da formalidade e dos paradigmas de uma educação 

reprodutora (FREIRE, 1996). Ou seja, para que seja caracterizada uma educação 

“libertadora” e o professor seja um professor estudante, o aluno também deve ser um 

estudante professor. 

As respostas apresentadas pelos alunos verbalmente ou quando indo ao quadro 

negro mostram uma busca por um algoritmo. As perguntas realizadas, não só na segunda, 

mas na primeira aula também, eram de busca por técnicas de solução de problemas 

matemáticos com valorização de uma matemática tecnicista, com conhecimento 

matemático, sem conhecimento reflexivo (SKOVSMOSE, 2015). 

O discurso e as ações tomadas por mim durante o estágio remunerado, conforme 

relatado no capítulo Apresentação, e o discurso e as ações tomadas por mim no Projeto 

CAp Popular se diferenciam nessa reprodução da educação hegemônica (NEVES, 2010). 

No estágio remunerado, eu buscava ensinar uma matemática tecnicista (SKOVSMOSE, 

2015), mesmo sem a consciência do que é uma matemática tecnicista. No CAp Popular, 

o discurso traz elementos de um conhecimento reflexivo (SKOVSMOSE, 2015), com 

valorização dos saberes do aluno, entendendo que o aluno contribui como estudante 

professor (FREIRE, 1996) para a aula de matemática. A aula de matemática com o 

conhecimento reflexivo se aproxima da Educação Crítica e se caracteriza como uma 

Educação Matemática Crítica (SKOVSMOSE, 2015). 

No CAp Popular, não trabalhamos, por exemplo, uma “aula de regra de três”, a 

regra de três foi tratada, como disse a licencianda Adriana, como uma “ferramenta”. Ou 

seja, existem outras possibilidades para resolução do problema, não existe uma forma 

“mais certa” de se chegar ao resultado, existem diferentes formas. Essa mudança de 

paradigma ocorreu após meu ingresso no mestrado. No capítulo Apresentação, citei a 

forma como conduzia as aulas no estágio remunerado e a (falta de) importância que dei 

ao estágio obrigatório pela desmotivação com o trabalho docente, considerando os alunos 



 

 
 

desmotivados e responsáveis pelo “insucesso” nas aulas de matemática por não serem 

“esforçados” o suficiente. 

A ferramenta Regra de Três foi apresentada como proposta dos alunos nas duas 

primeiras aulas do CAp Popular, pois consideravam como “mais certa”. As respostas do 

corpo docente eram de reflexão sobre a questão e outras possibilidades de resolução, sem 

o uso de um algoritmo comum de uma matemática tecnicista. Na primeira aula, por 

exemplo, a Professora Gabriela sugeriu um pensamento “mais rapidinho”. Na segunda 

aula, a Professora Gabriela sugeriu o uso de uma tabela. Em ambas situações, o objetivo 

era refletir sobre o padrão que ocorria nas questões, entender o que a situação propunha 

e refletir sobre uma forma de chegar ao resultado, o que caracteriza um conhecimento 

reflexivo de uma Educação Matemática Crítica (SKOVSMOSE, 2015). É um processo 

diferente de procurar num “catálogo mental de fórmulas” qual fórmula se encaixa e traz 

o resultado, que é um processo da matemática tecnicista. 

Na terceira aula de Matemática do CAp Popular, uma professora do CAp se fez 

presente. A Professora Elisangela dá aula para o quinto ano do ensino fundamental na 

escola e estava em formação de mestrado com linha de pesquisa direcionada para EJA 

(Educação para Jovens e Adultos). A lista de exercícios da primeira aula ainda estava 

sendo trabalhada com os alunos e não era uma preocupação do corpo docente, o objetivo 

era “esgotar” as possibilidades, uma vantagem de não termos a obrigação de cumprir um 

currículo em determinado prazo, como ocorre no ensino escolar. 

Nas duas primeiras aulas, as questões foram resolvidas com diferentes algoritmos, 

com objetivo de aproveitar o raciocínio dos estudantes professores (FREIRE, 1996) e 

colaborar para a reflexão (SKOVSMOSE, 2015) sobre as atividades realizadas. As 

distintas formas de resolver as questões também tinham como objetivo desconstruir o 

pensamento de que a matemática é única e que o importante é “acertar”, desconstruindo 

a dicotomia do verdadeiro-falso (SKOVSMOSE, 2015). 

Na terceira aula do CAp Popular, a lista de exercícios ainda era a primeira 

proposta. De acordo com os dados coletados, ainda podemos observar uma crescente 

interação dos alunos. Mas, não há como afirmar que esta interação foi dada pelo esforço 

do corpo docente em mudar as crenças dos alunos em relação ao ensino da matemática, 

pois o corpo discente se alterou com evasões e novos alunos. Por exemplo, dois alunos 

dos que fizeram “mais perguntas” durante a terceira aula estavam pela primeira vez na 

aula de matemática do CAp Popular. Como professor, não fiz o controle de matrículas e 
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evasões do projeto. Também não tivemos um controle de presença mais efetivo registrado 

até o momento dessa escrita. 

O corpo docente continuou com a estratégia de explorar diferentes formas de 

resolver as questões e fazer reflexões acerca da questão, da resolução e dos resultados. 

Uma das discussões em sala de aula surgiu quando uma aluna (que estava em sua primeira 

aula no CAp Popular) perguntou se a regra de três “sempre” era resolvida da forma com 

que a licencianda Adriana fez no quadro. A licencianda explicou que não se pode 

“generalizar” dessa forma, que deveria analisar a questão. Essa busca de uma técnica de 

resolução e a limitação a um conhecimento matemático (SKOVSMOSE, 2015) nas 

questões propostas parte da cultura de ensino hegemônico (NEVES, 2014) perdurou todas 

as atividades, reflexo da pedagogia da morte (TIRADENTES, 2012), que doutrina os 

alunos a darem respostas objetivas e sem reflexões, como devem fazer em seus futuros 

empregos, servindo ao capital. 

A terceira aula teve o dobro do tempo das duas primeiras aulas. Cada tempo de 

aula no CAp Popular tinha 1h30min e os alunos tinham duas disciplinas por dia. No dia 

da terceira aula, tivemos dois tempos de 1h30 com um intervalo entre eles que os alunos 

levavam algum lanche coletivo e a escola fornecia café. 

O primeiro tempo da terceira aula foi utilizado para dar prosseguimento às 

atividades propostas na primeira aula e foram utilizadas na segunda aula também. Um 

dos trabalhos de conhecimento reflexivo foi realizado para o entendimento do algoritmo 

normalmente utilizado para a subtração. Alguns alunos apresentaram dificuldades na 

resolução de questões com essa operação e, em vez de seguir utilizando somente o 

conhecimento matemático, que Skovsmose (2015) define como capacidade de 

reprodução de teoremas, demonstrações e algoritmos, sugerimos uma reflexão sobre o 

que ocorre na subtração. 

Nesta atividade, buscamos uma alternativa à subtração sem usar a técnica de 

“pedir número emprestado”. A conta que gerou discussão em sala de aula era 150 – 21,75. 

Os alunos divergiram quanto ao resultado. Eu propus uma solução alternativa ao 

algoritmo tradicional da subtração, perguntando aos alunos o que ocorre quando se tira 

uma quantidade do número a ser subtraído e a mesma quantidade do número que o 

subtrairá e os alunos notaram que o resultado da subtração permanece. Então, sugeri 

realizar a conta “149,99 – 21,74”. Depois, fizemos algumas subtrações em que, no 

algoritmo tradicional, deveríamos “pedir emprestado”. 



 

 
 

O questionamento à necessidade dos algoritmos formais da matemática tecnicista 

e o questionamento aos próprios algoritmos, além da proposta de alternativas são 

elementos do conhecimento reflexivo (SKOVSMOSE, 2015) e também vão de encontro 

à pedagogia da morte (TIRADENTES, 2012), pois são ações contra hegemônicas 

(NEVES, 2010) ao não seguir as orientações que o capital define. Os alunos não estão 

“obedecendo” a questão sem questionamentos, tampouco resolvem a questão através do 

algoritmo da matemática tecnicista, aproximando a Educação Matemática da Educação 

Crítica através da Educação Matemática Crítica (SKOVSMOSE, 2015). 

Evitei utilizar os nomes “minuendo” e “subtraendo” por dois motivos e esclareci 

aos alunos: Eu realmente nunca decorei qual número, na subtração, é o “minuendo” e 

qual é o “subtraendo” e; nunca julguei “importante” saber esses nomes por não utilizar 

normalmente e isso não me impedir de resolver qualquer problema de subtração. 

No segundo tempo da terceira aula, ou seja, depois do intervalo, o corpo docente 

sugeriu uma atividade que consistia em separar a turma em quatro grupos, sem limite de 

alunos por grupo. Entretanto, os alunos formaram seis grupos. Cada grupo deveria 

organizar, em quarenta minutos, um evento, tendo que criar uma lista de compras para 

essa realização. Os alunos podiam fazer a pesquisa em seus celulares e, para auxiliar, 

foram distribuídos encartes de supermercados que foram levados pela Professora 

Gabriela, quem idealizou a atividade. 

Após propor a atividade, perguntamos aos alunos o que eles deveriam levar em 

consideração para escrever a lista de compras com objetivo de fazer uma reflexão acerca 

da atividade. Também perguntamos, durante a atividade, qual a importância de saber 

realizar uma tarefa como a proposta. Esses dois tipos de reflexão, isto é, sobre a atividade 

e sobre a razão da atividade, formam o conhecimento reflexivo, definido por Skovsmose 

(2015) como necessário para a Educação Matemática Crítica. 

Após aproximadamente quarenta minutos, os grupos foram convidados a se 

apresentar. O primeiro grupo se apresentou em dez minutos e propôs um “almoço e 

jantar” para trinta pessoas. Os alunos dos demais grupos podiam fazer perguntas 

livremente após a apresentação. Entretanto, as perguntas foram feitas pelos professores 

somente. As perguntas eram tanto para deixar os alunos mais à vontade, como por 

exemplo, se seriamos convidados, quanto para refletir sobre as escolhas, como 

questionamentos sobre o aluguel do espaço. 

As perguntas direcionadas ao primeiro grupo remetiam a reflexões sobre as 

escolhas que fizeram e se deixaram de levar em consideração algo. Em alguns momentos, 
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os integrantes tiveram que entrar em acordo na hora, pois não tinham pensado na variável, 

como o aluguel do espaço. Outras perguntas foram relacionadas às quantidades de comida 

escolhidas e se haveria possibilidade de levar convidados dos convidados, com objetivo 

de entender as ideias de proporção dos estudantes, visto que foi trabalhada nas últimas 

três aulas do projeto. 

As perguntas aos alunos não tinham “resposta certa”, os alunos precisavam 

somente pensar e argumentar sobre o que acreditavam. Apesar de ser mais óbvia, para 

mim pelo menos, sempre uma resposta envolvendo proporção, teríamos que entender que 

aumentar ou diminuir o número de pessoas não quer dizer que vá ser mexida a quantidade 

de comida, por exemplo. O novo convidado pode não comer, “colocar mais água no 

feijão” (como disse um aluno em uma das respostas) ou a comida ser redistribuída. A 

matemática tecnicista não estava sendo explorada, o importante para o corpo docente era 

que o aluno conseguisse pensar em soluções. O conhecimento matemático 

(SKOVSMOSE, 2015) pode ser usado através de uma reflexão, mas não necessariamente 

deve-se usar um algoritmo matemático formal para solucionar demandas. A criatividade 

e a reflexão sobre as novas demandas dos professores foram levadas em consideração 

para discussão. 

O segundo grupo a se apresentar propôs um “churrasco na laje”. Um churrasco 

para aproximadamente quarenta pessoas. O “churrasco na laje” surpreendeu os colegas e 

os professores pela quantidade de cerveja e por não ter bebidas não alcoólicas. Quando 

questionados a respeito de possíveis convidados que não ingerem bebidas alcoólicas, os 

alunos afirmaram que não seriam convidados. O objetivo era ter lucro com o evento, por 

isso as contas foram feitas a fim de minimizar gastos e cobrar um valor de entrada para 

os que participarem. 

Eu questionei aos alunos do segundo grupo se teria algum valor “diferenciado 

dependendo da pessoa que participa” e refiz a pergunta depois da resposta negando a 

possibilidade. Essa pergunta tinha como objetivo um ingresso em questionamentos 

sociais, visto que muitos eventos possuem valores diferenciados para homens e mulheres, 

mas não foi o caso, o valor seria o mesmo para qualquer pessoa que participasse, o que 

soou como uma surpresa para mim. 

A única outra pergunta realizada ao segundo grupo, isto é o grupo do “churrasco 

na laje”, foi de uma aluna que questionou se os integrantes consideraram os gastos com 

transporte de mercadorias para o churrasco. Um dos alunos respondeu que não haveria 

despesa com transporte, pois poderiam utilizar o “RioCard”, benefício do governo 



 

 
 

fornecido a estudantes de escolas públicas primárias para que possam se locomover até 

suas respectivas escolas. O grupo apresentou a lista de compras com despesas e receitas 

de modo a convencer os presentes de não questionarem mais pontos quanto à matemática, 

apenas descontração por conta do que chamaram de “churrasco ostentação”. 

O primeiro grupo a se apresentar foi interrompido algumas vezes e a licencianda 

solicitou, durante dois minutos, a atenção da turma para a atividade, os alunos não 

discutiam sobre a apresentação, mas conversavam paralelamente sobre diversos assuntos. 

O segundo grupo não foi interrompido pelos colegas presentes. Não posso concluir que o 

engajamento diferenciado seja pelo entendimento da atividade, pela sinalização do corpo 

docente ou pela temática do trabalho do segundo grupo, pois as propostas de evento foram 

diferentes. 

O terceiro grupo a se apresentar trouxe uma proposta de “aniversário” de uma das 

integrantes. Seriam trinta convidados e mais dez acompanhantes. Uma aluna perguntou 

se eram dez acompanhantes por convidado ou se era total, os alunos afirmaram que eram 

dez convidados “ao todo”. 

A escolha da cerveja foi, segundo o grupo, “long neck [...] de seiscentos”, ou seja, 

uma garrafa long neck de 600ml. Entretanto, questionei a fala, pois long neck não possui 

sequer 390ml, os estudantes afirmaram não ter problema. Então perguntei se essa 

informação alteraria as contas das compras e os alunos disseram que não, que manteriam 

o valor original, mesmo acarretando numa menor quantidade de cerveja por pessoa no 

evento. Esse é um exemplo de situação que os alunos trazem um raciocínio não tecnicista, 

é uma alternativa social, para não se gastar mais, como o caso. 

As experiências do cotidiano nem sempre podem ser resumidas a modelos 

matemáticos simples. Quando organizamos uma festa para dez pessoas e chegam onze, 

não necessariamente faltará alimento ou precisaremos “fazer conta de proporção” para 

acrescentar alimentos, da mesma forma que se aparecerem nove não é garantia de que 

sobrem alimentos. Refletir sobre um problema não necessariamente é resumi-lo a uma 

conta, a um conhecimento matemático, utilizar somente o conhecimento matemático e o 

conhecimento tecnológico afastam a matemática da Educação Crítica, como lemos em 

Skovsmose (2015). Nesse caso, o grupo preferiu manter a lista de compras, mesmo 

descobrindo que a cerveja comprada é em volume inferior ao planejado. 

Outro questionamento feito por mim foi a respeito da lista de convidados. 

Perguntei se a lista de compras era “universal” e expliquei a pergunta, eu queria saber se 

a lista de convidados fosse com outras quarenta pessoas (não esses convidados) se eles 
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manteriam a lista de compras para o evento. Uma aluna respondeu que a lista varia de 

acordo com os convidados do evento, ela estava comprando aqueles itens e aquela 

quantidade porque conhecia o perfil de seus convidados. O objetivo das perguntas era a 

reflexão sobre o uso do conhecimento matemático e do conhecimento tecnológico, 

buscando um conhecimento reflexivo (SKOVSMOSE, 2015) e que os próprios estudantes 

professores (FREIRE, 1996) consigam questionar o uso da matemática, com uma 

pedagogia voltada para a libertação (FREIRE, 1996) e não para a morte (TIRADENTES, 

2012). 

O quarto grupo da terceira aula apresentou uma proposta de um churrasco, 

entretanto “mais humilde”, segundo os alunos do grupo. O evento ocorreria numa “final 

de campeonato” ou para o aniversário de uma das integrantes (a turma cantou parabéns 

quando foi aberta essa possiblidade). Questionei aos alunos, quando começaram a ler a 

lista de compras, a quantidade de convidados e os alunos responderam que o evento foi 

organizado para trinta pessoas, mas com custo inferior ao do segundo grupo. Os alunos 

fizeram um cálculo de uma quantidade fixa de 300g por pessoa de carne e a bebida seria 

levada pelos convidados. O motivo do racionamento, segundo os alunos é a “crise”, pois 

todos do grupo estavam desempregados. 

O questionamento feito aos outros grupos também foi feito a este: se mudariam a 

lista caso mudassem os convidados, mesmo mantendo a quantidade de convidados e, 

desta vez, os alunos disseram que manteriam a lista, pois fizeram por meio de uma 

“média” que uma pessoa comeria em um churrasco e ainda manteriam a decisão de cada 

pessoa levar sua própria bebida. 

Apesar de dois grupos terem organizado churrasco, os cálculos utilizados para a 

quantidade foram diferentes e as prioridades de itens a serem comprados. Não existe uma 

forma “correta” de se fazer a lista, mesmo que o objetivo seja o mesmo: fazer um 

churrasco para os amigos. O objetivo era mostrar aos alunos que eles poderiam usar seu 

conhecimento matemático e seu conhecimento tecnológico para criar uma lista de 

compras, mas não existia uma “regra” e não existia uma “resposta correta”. O 

conhecimento matemático e o conhecimento tecnológico devem ser acompanhados de 

um conhecimento reflexivo (SKOVSMOSE, 2015). 

A última pergunta que fiz aos alunos foi em relação ao uso dos celulares para a 

pesquisa, perguntei se algum grupo utilizou a internet para pesquisa e montagem da lista 

de compras. Alguns integrantes dos grupos afirmaram ter utilizado, mas todos disseram 

que utilizaram somente para pesquisar os preços dos produtos que haviam escolhido. Ou 



 

 
 

seja, os algoritmos para escolha dos produtos foram fruto das experiências dos alunos, os 

estudantes professores (FREIRE, 1996) agregaram ao trabalho as diferentes vivências 

prévias ao CAp Popular, não havendo alegação do uso da internet para pesquisar como 

montar a lista de compras da atividade proposta. 

Os dois grupos restantes ficaram com apresentação na quarta aula de matemática 

do CAp Popular. O planejado pelo corpo docente era dar prosseguimento com as 

apresentações e, no segundo tempo de aula (esta aula também teve dois tempos de 

1h30min), trabalhar com “formalizações” dos conhecimentos, visto que entendemos que 

os estudantes não tinham registros “organizados” da matéria. As aulas eram ministradas 

com reflexões verbalizadas e, em poucos momentos, escrevíamos no quadro, mas sempre 

para resolver um exercício. Não havia um registro criado por nós para que os alunos 

pudessem estudar posteriormente o conteúdo trabalhado. 

 A Professora Gabriela teve alguns contratempos em relação à sua saúde e não 

pode comparecer nesta aula. Para ajudar, enviou por delivery lanches que havia comprado 

para colaborar com o lanche do intervalo dos alunos. Foi a primeira aula que a 

participação do corpo docente foi comigo e com a licencianda Adriana. Dois grupos se 

apresentariam na quarta aula do CAp Popular, mas apenas um o fez, visto que o outro 

grupo alegou que o aluno que estava com os registros da aula anterior faltou, os alunos 

também preferiram não apresentar “só a ideia” do trabalho. 

O quinto grupo da atividade propôs uma “cesta de frutas, café, chá, doces, pães e 

biscoitos a ser vendida para arrecadar fundos para uma instituição que cuida de animais 

abandonados”. O grupo não definiu uma instituição, mas falou algumas opções para quem 

quisesse fazer essa ação social, os membros de outros grupos também colaboraram com 

ideias de instituições. A ideia de beneficiar animais partiu de uma das integrantes do 

grupo. 

Os questionamentos do corpo docente foram voltados à logística de montagem e 

venda das cestas: eu falei sobre o alto risco de “perda”, visto que frutas “estragam rápido” 

e poderia gerar prejuízo; a licencianda Adriana sugeriu uma troca de frutas por outros 

produtos menos perecíveis. As perguntas e as sugestões foram voltadas à logística do 

grupo, não às contas, não ficamos “presos” a trabalhar com o conhecimento matemático 

(SKOVSMOSE, 2015) e os alunos que fizeram sugestões também comentaram sobre o 

que poderia ser feito para melhorar a cesta e as vendas. 

O comum a todos os grupos foi a calcular a soma dos valores dos produtos e 

quanto ficaria o valor se tivesse um desconto de 5% ao pagar no dinheiro, ao invés de 
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usar cartão de crédito. Hoje, escrevendo essa dissertação, vejo uma possibilidade de ação 

contra hegemônica (NEVES, 2010) em discussão sobre os lucros das operadoras de cartão 

de crédito e os interesses do capital com o endividamento das classes de maior 

vulnerabilidade socioeconômica. Para um conhecimento reflexivo (SKOVSMOSE, 

2015) mais explorado. 

O objetivo era entender com os estudantes professores (FREIRE, 1996) que a 

matemática não se limita ao conhecimento matemático (SKOVSMOSE, 2015) e que a 

decisão sobre escolha de dados e análise de dados é humana. Por isso, a matemática serve 

a quem interessa, no caso, o capital. O prosseguimento da aula seria de formalizações dos 

conteúdos estudados, tanto do conhecimento matemático quanto conhecimento 

tecnológico e conhecimento reflexivo (SKOVSMOSE, 2015). 

A discussão sobre os trabalhos iniciou quando perguntei se os alunos fariam, no 

em que a aula ocorria, algum dos eventos propostos. O primeiro grupo a se manifestar 

disse que não faria, pois organizaram um churrasco (“mais humilde”) e tinha vegetariano 

no grupo. A justificativa da aluna para escolher esse tema de evento foi por ser “possível”, 

não por ser de sua vontade, visto que “é só um trabalho”. Ao repetir a pergunta, o outro 

grupo que trouxe proposta de churrasco disse que faria o próprio churrasco, inclusive teria 

dinheiro para organizar o evento. 

Perguntei também, aos alunos, se “existe quantidade mínima de dinheiro para 

diversão”. Vários alunos se propuseram a responder e a sala chegou a ficar em cenário 

caótico (SKOVSMOSE, 2015). Solicitei que cada aluno falasse sem ser interrompido 

pelos demais e uma das alunas disse que se divertiu muito com oito reais gastos num 

drink na Lapa (bairro boêmio carioca) e, quando questionada por um colega que disse 

“não beber” (bebida alcoólica), ela disse que poderia tomar uma água. Segundo Neves 

(2008) e Tiradentes (2012), o capital prepara não só as pessoas para serem objetos de 

produção, como objetos de consumo dessa produção, por isso o questionamento feito por 

mim em relação ao quanto de dinheiro seria necessário para ter diversão. 

Uma das alunas afirmou, durante a atividade, que organizou o churrasco “mais 

caro” porque podia usar a imaginação para ser “rica”, “ter muito dinheiro” – poucas 

discussões me dão tanta empolgação quando a de “o que é ter dinheiro”. Perguntei à aluna 

“o que é ter muito dinheiro” e, depois de alguma insistência, ela falou “ganhar dez mil 

por mês”. Esse, na minha opinião, é o diálogo mais produtivo sobre o capital, pois mostra 

que a ideia de muito dinheiro é relativa à pessoa que fala e a ideia de ser rico não consegue 

ser precisa nos reais detentores do capital, é uma dominação pela organização das ideias 



 

 
 

da sociedade, não por força (NEVES, 2008), ninguém a obrigou a considerar alguém que 

tem salário de dez mil reais “rico”. 

Como citado anteriormente, o objetivo da aula era a formalização das ideias 

trabalhadas nas quatro primeiras aulas do CAp Popular. Entretanto, diante de todas as 

vivências que tive durante o mestrado, determinados assuntos me mobilizam muito 

emocionalmente e esta mobilização é descrita como um saber docente por Tardif (2014) 

e Freire (1996), por exemplo. Nunca tive como resposta de um aluno da rede pública, 

quando pergunto “o que é ser rico”, um número maior que cinco algarismos, pois esta é 

o reflexo das suas experiências e de um sistema que utiliza do convencimento (NEVES, 

2008) e do status quo para se manter ativo. 

Na discussão, fiz ponderações perguntando sobre pagamento de aluguel e IPVA 

de automóvel, por exemplo. Alguns alunos ainda respondiam que “dez mil é um bom 

salário”, outros tinham discurso de “depende da vida que você quer ter” e um terceiro 

grupo falava de “dezoito mil” ou “trinta mil” (este o maior valor que os alunos disseram 

nesse momento). 

Após mais dois questionamentos, emergem respostas como “trezentos mil reais, 

mais que o presidente da república” e “tem que ser empresário”. Eu não consegui e talvez 

nem tenha tentado “esconder” a surpresa com valores tão baixos, por isso talvez os alunos 

tenham aumentado, para suprir uma expectativa de resposta do que é ser “rico”. Para 

evitar maior influência no valor que eu queria que a turma chegasse num consenso, falei 

que “só estava perguntando”, não estava criticando as respostas, apenas precisaria de um 

número para fazer umas contas de gastos. 

Utilizei o valor de dez mil reais para fazer algumas contas com os alunos e 

verificar se ainda considerariam como “rico” quem tem essa renda mensal. Antes que eu 

escrevesse no quadro o valor, uma aluna diz que “ainda tem o INSS”. A Primeira pergunta 

que faço aos alunos é sobre a “porcentagem” (alíquota) de IRPF para este salário e 

nenhum aluno soube responder, provavelmente nenhum dos alunos declara imposto de 

renda, senão certamente teria um valor razoável para “sugerir”. Quando falei de 27,5%, a 

turma começa a falar expressões como “absurdo” e “tudo isso”. Outra “porcentagem” foi 

do “INSS” (previdência) que usamos 14% sobre o máximo de R$ 3200,00 (estávamos 

sem internet para saber o teto) e expliquei que não receberia dez mil reais ao se aposentar. 

Ainda utilizamos valores para água, luz, comida e financiamento imobiliário 

(considerando um valor de entrada “alto”, sem estipular “quanto”, mas que não passasse 

dos 30%, pelas regras bancárias de crédito). 
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Todos os valores foram estipulados pelos alunos, exceto dos impostos e da 

previdência social. Em cada valor dito pelos alunos, eu questionava se era esse mesmo o 

valor que iam gastar no item, pois deveriam considerar um novo padrão de vida. Para os 

cálculos do INSS e do IRPF, sugerimos (eu e Adriana) que os alunos fizessem as contas 

e assim o fizeram. Para os valores de alimentação, sugerimos que os alunos utilizassem o 

que aprenderam na pesquisa da aula anterior. Valores para plano de saúde, telefonia, 

financiamento de veículo, taxas pagas ao governo por bens móveis e imóveis foram 

fornecidos por mim, pois nenhum aluno estimou, nenhum dos alunos tinha plano de 

saúde, por exemplo. Alguns utilizavam ligações de luz e telefonia clandestinos em 

comunidades que moravam, segundo os relatos. 

Educar para a morte, através da pedagogia da morte (TIRADENTES, 2012), 

significa, também não refletir sobre questões sociais do sistema em que vivemos. Os 

alunos presentes não responderam qual a alíquota de IRPF de alguém que tem salário 

bruto de dez mil reais e ainda mostraram surpresa ao descobrir. Ou seja, não faz parte da 

realidade desses alunos na Educação Escolar, na vida cotidiana ou em busca por 

informações nas mídias, mesmo o valor sendo de, aproximadamente, 10 salários 

mínimos. 

A Escola serve ao capital e, através de acordos com bancos e empresas 

(TIRADENTES, 2012), a educação é reprodutora (FREIRE, 1996). Questionar e refletir 

sobre o que caracteriza e as oportunidades diferentes das pessoas nas lutas de classe 

trazem uma proximidade da Educação Matemática com a Educação Crítica 

(SKOVSMOSE, 2015). Ao questionar sobre “o que é riqueza” ou o “quanto se precisa 

para ser rico” e trazer essas informações de forma organizada para o quadro, estamos 

criando um processo de reflexão sobre questões sociais em que a matemática é aplicada. 

As aulas do CAp Popular foram do tema “porcentagem” e esta última aula trabalhou com 

situações reais, cotidianas em que podemos e devemos questionar, por serem questões 

legais que afetam a sociedade e envolvem democracia (SKOVSMOSE, 2015), ainda que 

eu e nenhum presente em sala de aula tenha acesso a estes saberes na Escola, pois a Escola 

tem um currículo escrito pelo capital (TIRADENTES, 2012) e não interessa ao capital 

questionamento social. 

Nas contas que realizamos, não consideramos, por exemplo, gastos com lazer 

(viagens, festas, reuniões familiares e outros) e eu comentei isso com os alunos. Então 

um aluno conjecturou que esse – dez mil reais – seria um “bom” valor para quem “mora 

com os pais”. Outro aluno afirmou que uma pessoa que recebe esse valor não mora com 



 

 
 

os pais. Comentei que conheço pessoas com salários superiores e que ainda estão 

dividindo casa com os seus pais e sugeri uma pesquisa sobre a idade que as pessoas “saem 

da casa dos pais” em relação à faixa de renda que se encontra a família, ainda citei um 

exemplo de uma amiga que ganha “mais que dez mil reais” e mora com os pais. 

Os alunos, durante o intervalo, continuaram discutindo as questões de sala de aula 

relacionadas a salários, formação e vivências que tiveram com essas questões. No retorno 

à aula, a licencianda Adriana iniciou um brainstorm com objetivo de formalizar e registrar 

as matérias trabalhadas nessas quatro primeiras aulas do CAp Popular. Surgiram 

palavras/expressões como: “porcentagem”, “regra de três” e “juros”. A licencianda 

sinaliza que “regra de três é uma ferramenta”, “não é uma matéria” e uma aluna diz que 

“foi trabalhada só a diretamente”, Adriana pediu um exemplo de “inversamente” e a aluna 

respondeu que “quanto mais gente, menos tempo”. Eu citei o exemplo de “número de 

operários e tempo” (me referindo a inversamente proporcional) e “número de operários e 

velocidade” (diretamente proporcional). 

No segundo tempo, também conversei com os alunos sobre algumas das leituras 

que fiz durante o curso de mestrado até então, algumas reflexões que não tive acesso 

durante a graduação e na educação básica. Essas reflexões, como eu disse à turma, fazem 

parte da Matemática, apesar de considerarem historicamente a matemática como “exata”. 

Falei sobre a dominação europeia, que a Matemática hoje ensinada nas escolas e estudada 

academicamente se aproxima mais com a da Grécia Antiga e que muitos dos “gênios” 

que conhecemos não “criaram” os teoremas que recebem seus respectivos nomes 

(ROQUE, 2012). 

Durante a aula, falei também que matemática estudada nas escolas deve ser 

questionada e que serve sempre a alguém, devemos refletir sobre o que aprendemos e 

entender que o que vemos nas escolas interessa a alguém, assim como na “Igreja” 

(NEVES, 2010). Não citei os referenciais utilizados para justificar a minha fala, mas pedi 

que a turma tome cuidado e sempre questione o que é ensinado na Escola e o que é 

pesquisado na internet. 

Os alunos sinalizaram que uma forma “informal” de se trabalhar “facilita” e por 

isso conseguem entender melhor e ter “mais gosto pela ciência”. Eu e a Adriana 

ratificamos com os alunos que muito conhecimento matemático (SKOVSMOSE, 2015) 

eles já possuem, como o caso da aluna que conseguiu resolver os exercícios de 

porcentagem na primeira aula, mesmo alegando “não saber matemática” e tendo usado 

apenas seus conhecimentos sobre seu “negócio”. O conhecimento e as vivências dos 
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alunos devem ser levados em consideração de forma a reconhecer que esses são parte do 

processo de educação, os estudantes professores e os professores estudantes devem trazer 

elementos do seu cotidiano (FREIRE, 1996) e refletir sobre os conhecimentos matemático 

e tecnológico (SKOVSMOSE, 2015) a fim de entender os processos que levam o capital 

a exercer seu poder hegemônico (NEVES, 2010) e encerrar o ciclo de dominação, visto 

que o status quo colabora, junto com a Escola entregue ao mercado, para uma pedagogia 

que leva à morte (TIRADENTES, 2012). 

 

 



 

 
 

CAPÍTULO 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Essa pesquisa propôs analisar mudanças de paradigmas e de concepções da 

profissão docente de um mestrando em ensino da matemática, através de uma Análise de 

Discurso realizada através de uma observação não estruturada individual participante de 

campo (ZANELLA, 2013). 

 As experiências que eu agreguei como dados para a pesquisa foram provenientes 

do que vivenciei a partir da graduação, com maior detalhamento do período em que 

trabalhei no CAp Popular pelo registro dos áudios na sala de aula, possibilitando uma 

melhor análise do discurso (ZANELLA, 2013). 

 Para a construção do trabalho, procurei narrar experiências que ocorreram antes 

do meu ingresso no mestrado do PEMAT UFRJ, esse foi o ponto de partida para termos 

a análise do discurso (ZANELLA, 2013) comparando as experiências ocorridas antes e 

depois dos estudos no PEMAT UFRJ. As experiências relacionadas ao CAp Popular 

puderam ser analisadas de maneira mais ampla porque existem registros de áudios que 

foram transcritos nos Apêndices deste trabalho. 

 Os principais teóricos utilizados neste trabalho foram Tiradentes (2012), Freire 

(1996), Skovsmose (2015), Tardif (2014) e Neves (2008, 2010 e 2015), sendo 

pesquisadores de Educação Matemática Crítica (SKOVSMOSE, 2015) e pesquisadores 

de Ensino Contra Hegemônico (NEVES, 2008). A escolha do referencial teórico se deu 

pelos questionamentos dos autores quanto ao tecnicismo da educação, principalmente a 

educação matemática e o desinteresse do sistema capitalista em relação à reflexão dos 

sujeitos. 

 Todos os teóricos trabalhados nesta produção acadêmica me foram apresentados 

por professores do mestrado ou por colegas da escola municipal onde atuo desde 2019. 

Não tive contato com teorias que envolvem Educação Matemática Crítica antes do 

ingresso no mestrado, como percebemos na análise de discurso realizada. 

 As mudanças presentes nos discursos analisados no Capítulo Apresentação 

através do referencial teórico – Tiradentes (2012), Freire (1996), Skovsmose (2015), 

Tardif (2014) e Neves (2008, 2010 e 2015) – foram à luz do próprio referencial estudado 

para esta dissertação. As mudanças de paradigmas e de concepções presentes na prática 

convergem com o estudo dos teóricos que formam a base da pesquisa. 

 O conhecimento reflexivo (SKOVSMOSE, 2015) presente nas aulas do 

Intercâmbio de Saberes, do PREPARANEM e do CAp Popular (com os dados descritos 
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nos Apêndices) não se apresentou nos relatos das aulas do estágio remunerado, o qual 

tive minhas primeiras experiências docentes, inclusive sendo minha experiência 

fundamental (TARDIF, 2014). Quando trabalhei no Intercâmbio de Saberes, ainda não 

era mestrando do PEMAT, mas também não considerava as atividades realizadas como 

“aula”, só passei a considerar depois de vivenciar aulas com valorização do conhecimento 

reflexivo (SKOVSMOSE, 2015). 

 As experiências descritas sobre as participações nas aulas de graduação ratificam 

uma matemática tecnicista, com distanciamento do pensamento crítico, não sendo assim 

uma Educação Matemática Crítica (SKOVSMOSE, 2015). As aulas com valorização do 

conhecimento matemático (SKOVSMOSE, 2015) eram já presentes no próprio currículo 

da graduação e, dentro das vivências narradas, o discurso de hierarquização considerando 

o bacharelado “superior” à licenciatura era comum tanto no corpo docente quanto no 

corpo discente que tive contato na graduação. 

Os alunos que conversavam comigo, comumente se referiam às matérias voltadas 

para educação como “matérias bônus” ou “levantador de CR”, por exemplo. Esse discurso 

foi reproduzido até mesmo por mim durante a maior parte do curso de Licenciatura em 

Matemática. Lembro, inclusive, de ter comentado com a professora de Psicologia da 

Educação que eu precisava estudar para as disciplinas de Álgebra e Cálculo e não teria 

tempo para estudar para a disciplina dela, pois a prioridade seria das disciplinas exatas. 

A desvalorização do conhecimento reflexivo resulta em uma valorização do 

conhecimento matemático (SKOVSMOSE, 2015) e, mesmo fazendo parte de uma 

graduação em Licenciatura em Matemática, havia uma prioridade culturalmente instituída 

de que as disciplinas que tinham como foco o ensino eram menos importantes (em alguns 

momentos sem importância alguma) que as disciplinas de conhecimento matemático 

(SKOVSMOSE, 2015). 

As disciplinas cursadas na graduação ainda contribuíram para a formação do 

pensamento com convergência à pedagogia da morte (TIRADENTES, 2012). As 

disciplinas de conhecimento matemático possuíam um distanciamento das disciplinas de 

conhecimento pedagógico e, como consequência, como lemos em Skovsmose (2015), a 

Educação Matemática não alcança sua dimensão crítica, tornando-se opositora à 

Educação Crítica e, consequentemente, afastando do conhecimento reflexivo presente na 

Educação Matemática Crítica. 

O sistema dominado pelo capital, segundo Tiradentes (2012) e Skovsmose (2015), 

espera um sujeito capaz de obedecer a ordens derivadas por sujeitos que estão superiores 



 

 
 

hierarquicamente. A habilidade de resolver problemas pontualmente sem questionamento 

das relações que ocorrem nas ações do trabalhador também é valorizada, visto isso, ainda 

que o conhecimento tecnológico possa algumas vezes ser encontrado na matemática 

tecnicista, o conhecimento reflexivo não é de interesse do capital, pois poderia causar um 

processo que Neves (2010) define como contra hegemônico. 

Segundo Neves (2010), há interesse do capital em um ensino hegemônico, isto é, 

sem a reflexão quanto a reprodução e manutenção do status quo. Lemos em Neves (2010) 

e Tiradentes (2012) que as disciplinas escolares consideradas “humanas” sequer possuem 

avaliação externa, as avaliações são voltadas para as disciplinas “exatas”, principalmente 

a Matemática Escolar, que está afastada da Educação Matemática Crítica, exigindo do 

aluno apenas o conhecimento matemático, que contempla reprodução de teoremas e 

demonstrações (SKOVSMOSE, 2015). 

As aulas de matemática, sob a pedagogia da morte (TIRADENTES, 2012) 

favorecem o ensino hegemônico (NEVES, 2010) e sem o estudo de uma Educação 

Matemática Crítica (SKOVSMOSE, 2015), haverá, através do convencimento (NEVES, 

2008), a valorização do conhecimento matemático (SKOVSMOSE, 2015) com a 

matemática tecnicista, reduzindo o estudo da ciência à reprodução de teoremas e 

demonstrações. Eu não considerava as aulas do Intercâmbio de Saberes como “aulas” 

porque não tinham a valorização exclusiva dessas reproduções da matemática tecnicista. 

O estudo dos teóricos apresentados no texto se deu durante as disciplinas do 

mestrado e durante a escrita da dissertação. As aulas do Intercâmbio de Saberes, 

PREPARANEM e CAp Popular apresentaram convergência com um ensino contra 

hegemônico (NEVES, 2010). E, ainda considerando que as experiências pessoais também 

contribuem para a formação do profissional docente (TARDIF, 2014), analisando o 

discurso apresentado no primeiro capítulo desta pesquisa, conseguimos identificar 

elementos de uma pedagogia da morte (TIRADENTES, 2012) e uma sala de professores, 

e demais ambientes encontrados no estágio remunerado, que contribuíram para a 

ratificação das relações sociais do capital (NEVES, 2008). 

Desta forma, tanto o ambiente da graduação quanto as experiências fundamentais 

(TARDIF, 2014) favoreceram a uma formação reprodutora do ensino hegemônico, pois 

não houve contato durante os meus primeiros anos como licenciando (e, no caso do 

estágio remunerado, professor) com discussões voltadas para uma Educação Matemática 

Crítica (SKOVSMOSE, 2015), ainda que em duas disciplinas eu tivesse contato com uma 

aproximação entre o estudo do conhecimento matemático e a educação. 
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O mestrado me proporcionou um primeiro contato com o ambiente de pesquisa. 

Não sabia o que era uma pesquisa até ingressar no PEMAT-UFRJ. As vivências pré-

graduação e da graduação não contemplavam uma Educação Matemática Crítica 

(SKOVSMOSE, 2015), como já citado. A minha formação como professor que considera 

a importância de uma educação contra hegemônica (NEVES, 2010) surge a partir de um 

momento após o diploma da graduação, pois até o ingresso no mestrado, como relatado 

principalmente durante o capítulo Apresentação, o discurso era voltado para uma 

educação matemática tecnicista. 

A análise de discurso (ZANELLA, 2013) possibilitou a percepção de mudanças 

de paradigmas quando comparamos os dados que cronologicamente estão localizados 

antes do ingresso no mestrado e os dados que estão localizados após, cronologicamente, 

o ingresso no PEMAT UFRJ. A principal alteração encontrada foi a consideração de um 

conhecimento reflexivo (SKOVSMOSE, 2015) como parte da Educação Matemática e a 

importância dessa proximidade com a Educação Crítica. 

O produto da pesquisa de mestrado foi além da produção da dissertação. O 

embasamento teórico para a construção dessa dissertação fez com que o discurso fosse 

alterado durante a evolução da minha formação no mestrado acadêmico do PEMAT 

UFRJ. A naturalização das relações de poder existentes, tal qual a naturalização do 

discurso de submissão da licenciatura perante o curso de bacharelado foram movimentos 

convergentes ao ensino hegemônico (NEVES, 2008). Por outro lado, quando estudados 

teóricos da Educação Matemática, como Skovsmose (2012) e Tardif (2014) e teóricos da 

Educação Crítica, como Neves (2008, 2010, 2015), Freire (1996) e Tiradentes (2012), 

houve uma aproximação do discurso da Educação Matemática com a Educação Crítica, 

o que caracteriza a Educação Matemática Crítica, segundo Skovsmose (2015). 

Como continuidade deste trabalho, pretendo futuramente entender possíveis 

mobilizações de saberes docentes relacionados à Educação Matemática Crítica em um 

licenciando, pois hoje considero as vivências ocorridas durante a formação do mestrado, 

principalmente as pesquisas realizadas e o estudo do referencial teórico deste trabalho, 

fundamentais para o questionamento das relações de poder existentes, visto que a 

ausência de acesso ao conhecimento reflexivo, definido por Skovsmose (2015), trabalha 

em conjunto com a manutenção do status quo que hoje é a pedagogia da morte, definida 

por Tiradentes (2012). 
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APÊNDICE A – DESCRIÇÃO DE DADOS DO CAP POPULAR 

Neste apêndice, disponibilizarei o recorte de dados coletados no CAp Popular. 

Os dados apresentados são originados de transcrições realizadas a partir de 

gravações realizadas durante as aulas do Projeto. Utilizei celular para realizar as 

gravações e procurei manter fidelidade entre o que se ouve nas gravações e o que se lê 

neste apêndice. 

Toda e qualquer escolha de dados a serem utilizados, obviamente, dependem 

também da formação social do sujeito e, consequentemente, se torna política também. 

Durante este trabalho, procurei os dados que representassem situações que poderiam ser 

descritas alinhadas – ou não – com o referencial teórico apresentado. 

Não existe educação sem política. Não existe escolha de dados sem política. Não 

existe academia sem política. Por isso, disponibilizo os dados coletados. Assim, outros 

pesquisadores podem fazer nova leitura sobre os dados ratificando – ou não – com o que 

foi apresentado nesta produção acadêmica. 

Alguns dos áudios originais foram perdidos por motivos diversos, por isso utilizei 

somente os eventos que há registro. 

Os eventos a seguir possuem, certamente, uma característica predominantemente 

narrativa, pela própria natureza do registro de dados. Não me intencionei em omitir 

quaisquer dados, me comprometendo a digitar de forma mais fiel possível o que foi 

registrado por meu celular nas aulas do CAp Popular. 

Alguns trechos estão inaudíveis por diversos motivos, como a qualidade da 

gravação, a distância ou a dicção apresentada pelo presente. E, como este apêndice foi 

escrito à época, sendo cada evento digitado no próprio dia que ocorrera, utilizei também 

minhas lembranças e comentários realizados pelos presentes a posteriori.



 

 
 

APÊNDICE A1 – AULA I – 20/03/2018 

Neste primeiro evento, o tema escolhido foi “Porcentagem”. Por ser um primeiro 

encontro, os três responsáveis pela elaboração da aula, a saber Adriana Cavalcante 

(licencianda-bolsista), Gabriel Basson (mestrando) e Gabriela Barbosa (pós-doutoranda). 

A escolha do tema foi sugerida por Gabriela pelo pouco tempo de preparação, pela 

utilidade da temática no cotidiano. 

Antes do início da atividade, a licencianda encontrava-se bastante abalada com a 

possibilidade de entrar em sala de aula sem a pós-doutoranda Gabriela, visto que esta 

estava atrasada. Quando houve o encontro das mesmas, Adriana chorou e disse estar 

muito nervosa. 

Na apresentação, os envolvidos se preocuparam em estabelecer que não buscavam 

tão somente ensinar, mas aprender com os alunos do projeto e que eram esperadas não 

somente respostas padronizadas e formais para as questões distribuídas em folha de 

exercício, mas raciocínios quaisquer que conseguissem de qualquer forma desenvolver o 

que era solicitado na questão. Uma frase considerada chave pelo corpo docente para a 

apresentação foi dita pelo mestrando: “Nunca sai de uma sala de aula sem ter aprendido 

mais do que ensinado”. O objetivo era fazer com que os alunos estivessem a vontade para 

apresentar alternativas à matemática formal, mostrando pensamentos matemáticos 

utilizados pelos mesmos cotidianamente, mas que não são valorizados ou não são vistos 

como tal. 

Logo após a distribuição das folhas de exercícios, duas alunas solicitam o auxílio 

da licencianda e, nesse momento, o mestrando pede para gravar a conversa que se segue: 

“Ele diz o seguinte: Se o pão francês, o pão custa cinquenta centavos. Certo? Aí 

ele aumentou dez centavos. Não é isso? E aí pergunta assim: Podemos dizer que ele teve 

que percentual de aumento? Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é como é 

que a gente vai pensar em percentual. Cinquenta centavos é que percentual do preço do 

pão? Antes...” 

Então uma das alunas responde: “Tudo”. 

Adriana continua: “Tudo é o quê, então? Cem porcento, né?”. 

A aluna: “Isso, cem porcento”. 

Adriana prossegue: “Então, se o pão custa cinquenta centavos, ele, o cem por 

cento dele, a porcentagem total dele é cem porcento, então é cinquenta centavos, ok. E aí, 
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o que a gente precisa saber: Não aumentou dez centavos? Quanto é dez centavos em 

cinquenta porcento, o que isso significa em termos de porcentagem”. 

A resposta da aluna está inaudível. 

Adriana diz: “Não, mas aí ele quer saber só quanto foi o aumento. Aí oh, a gente 

pode pensar o seguinte: Cinquenta porcento é, ops... Cinquenta centavos é cem porcento. 

Quanto que é cinquenta porcento, por exemplo?”. 

A aluna responde: “Vinte e cinco”. 

Adriana diz: “Vinte e cinco centavos”. 

Após essa fala, a professora Gabriela chama atenção para o quadro, onde uma das 

alunas da turma (não presente na explicação da Adriana) vai ao quadro apresentar a 

solução para o primeiro problema da lista, que não é o que Adriana trabalha com as duas 

alunas. Adriana pede, então, para as alunas prestarem atenção na solução da colega que 

vai ao quadro expor suas ideias. 

Antes da aluna começar a escrever no quadro, Gabriela enfatiza que não há uma 

única forma de resolver o problema e solicita que, se algum aluno pensar numa maneira 

diferente de resolver o problema, que vá ao quadro mostrar aos colegas seu raciocínio. 

A primeira aluna a ir ao quadro apresenta a seguinte resolução, entretanto não fala 

nada a respeito do que escreveu. Apenas copia a resolução da sua folha e faz o movimento 

que vai retornar a seu lugar: 

50

100
=200 

= 2 . 50 = 100 

Antes que a aluna retorne ao seu lugar, Adriana solicita que a mesma permaneça 

à frente do quadro negro: “Micaele, pera aí, pera aí. Fica aí”. 

Gabriel diz: “É, fica aí, agora é hora do questionário”. 

Adriana diz: “Não, não, não é assim”. E prossegue: “Mas, aí vamos lá. Você... 

Como é que você fez? Fala pra eles como é que você pensou, o que é que você pensou 

pra fazer. Fala como é que foi”. 

A aluna diz que pegou o cinquenta e, como é porcentagem, colocou o cem 

“embaixo”, se referindo ao denominador cem. 

Adriana diz: “Pra ficar cinquenta porcento?”. 

A aluna diz: “Sim”. 

Adriana diz: “Aí ela pegou cinquenta e dividiu por cem”. 

A aluna diz: “Não. Eu dividi o duzentos por cem”. 



 

 
 

Adriana diz: “Ah sim, você escreveu assim, ok. Vai”. 

A aluna diz: “Peguei o duzentos, dividi por cem, que vai dar dois. E o dois eu 

multiplico por cinquenta que tá no enunciado que vai dar cem”. 

Adriana diz: “Então você achou que cinquenta porcento de duzentos reais é cem 

através desse cálculo?”. Então se volta para a turma e pergunta: “Alguém fez diferente?”. 

Gabriela prossegue com a fala logo após a pergunta de Adriana, questionando se 

a aluna que foi ao quadro escreveu realmente o que ela falou que fez. A aluna nega que 

tenha falado a mesma coisa que está escrito no quadro, mas justifica que é uma questão 

de organização. Então Gabriela pergunta à turma se alguém fez de outra forma. Um aluno 

vai ao quadro e apresenta uma solução por regra de três. 

Gabriela, após o aluno apresentar a solução, pergunta novamente à turma se 

alguém fez de outra forma: “Alguém pensou diferente? Alguém pensou mais rapidinho?”. 

Alguns alunos da turma se manifestam dizendo que sim. 

Gabriela pergunta: “Quem pensou rapidinho, pensou o quê?”. 

Os alunos respondem: “cinquenta é metade de cem, então metade de duzentos é 

cem”, “cinquenta porcento é metade, então é cem”. 

Nesse momento, Adriana levanta-se e se dirige à turma: “Então, tem uma pessoa 

que não pode ser identificada que pensou o seguinte: Eu chego na loja de roupa e vejo lá 

cinquenta porcento, eu sei que é a metade do preço, então cinquenta porcento de duzentos 

é cem, é a metade e aí foi assim que aconteceu. Pensou numa situação do dia-a-dia”. 

A primeira aluna a ir ao quadro justifica o porquê não utilizou essa maneira para 

responder dizendo que tem que apresentar um cálculo. 

Adriana responde: “Aí não tá pedindo necessariamente para fazer o cálculo, tá 

perguntando quanto é e aí tem várias maneiras de fazer o cálculo. Aí assim, a gente, a 

gente pode inventar num raciocínio, né? Foi o que a pessoa pensou: Ah, essa é a resposta. 

Agora, como eu vou achar essa resposta fazendo cálculo? Aí tem várias maneiras de fazer. 

A gente já viu duas. Deve ter outras, tem outras”. 

Gabriel se levanta para ir à frente da turma e completa dizendo que, tivesse uma 

prova com essa pergunta e a aluna respondesse igual a fala da Adriana, ele consideraria 

como certa a resposta. 

Gabriela diz que há a ideia de que, quando solicitada justificativa matemática, há 

a tendência de achar que o pensamento matemático vem somente através de uma conta, 

mas escrever, fazer um texto como o dito por Adriana também é explicar matemática, 

pois há um raciocínio por trás, logo não seria necessária uma conta, podem ser usadas 
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palavras, desenhos, esquemas de setas, etc. Gabriel ratifica as palavras de Gabriela 

dizendo que utiliza muito mais as explicações com textos que com contas, inclusive em 

provas de vestibulares: “Minha prova de matemática da UFRJ parecia uma redação [...] 

Isso não é errado, de maneira nenhuma, não é menos certo, é apenas uma maneira 

diferente de você fazer o mesmo trabalho. É tão, tem o mesmo valor. É tão valioso quanto. 

[...] Pessoalmente, acho muito mais legal quando é assim [referência às palavras da aluna 

que não se identificou]. [...] Assim, tá tudo certo, todas ganham a estrelinha lá na hora”. 

Gabriela então retorna à solução de Micaele justificando a divisão do duzentos 

por cem, dizendo que Micaele estava encontrando um porcento do valor. Logo, como ela 

queria cinquenta vezes um porcento, bastava depois multiplicar o valor encontrado por 

cinquenta, resultando em cem reais. E completa: “Essa estratégia da Micaele é legal 

porque, por exemplo, se ela quisesse vinte porcento, ela já ia ter um porcento. Quanto é 

que ia se vinte porcento?”. Alguns alunos respondem: “Vezes vinte”. Assim, Gabriela 

finaliza a explicação trazendo outra possibilidade: Pergunta aos alunos, se eles tivessem 

uma pizza e quisessem dividi-la em pedaços que formassem, cada um, dez porcento da 

pizza. Quantos pedaços seriam? Os alunos rapidamente respondem que dez pedaços. 

Gabriela então sugere esse raciocínio para problemas posteriores e diz que podem ser 

utilizados quaisquer dos raciocínios. 

Para a segunda questão, Gabriela sugere a criação de uma tabela montando da 

seguinte maneira: “Quanto é que é dez porcento de cinquenta centavos?”. 

Os alunos respondem que “cinco centavos”. 

Gabriela pergunta: “Como é que a gente sabe que dez porcento de cinquenta 

centavos é cinco centavos?”. 

Os alunos respondem que “é só dividir por dez”. 

Gabriela: “Então vocês conseguem, de cabeça, saber quanto é dez porcento de 

cinquenta centavos. E vinte porcento, quanto seria? Se dez porcento é cinco centavos, 

vinte porcento vai ser quanto?”. 

Os alunos respondem “dez”. 

Gabriela pergunta: “Trinta porcento vai ser quanto?”. 

Os alunos respondem “quinze”. 

Adriana retorna às duas alunas que estavam com ela outrora e começa a estudar: 

“A gente quer saber quanto que é dez centavos dentro de cinquenta centavos. Então, a 

primeira coisa que a gente pode se perguntar é: Quanto é um porcento de cinquenta 

centavos? A gente vai pegar cinquenta e dividir por cem. Mas, aí o resultado é muito 



 

 
 

pequenininho. Mas, a gente pode também ver quanto que é dez porcento. A gente vai 

pegar esse cinquenta e vai dividir por dez. Quanto que é cinquenta dividido por dez? A 

gente pode fazer no papel. A gente quer saber quanto que é dez porcento de cinquenta. 

Dez porcento de cinquenta centavos, certo? Não é isso que a gente quer saber? Ok. Então 

o que a gente vai fazer? A gente vai pegar cinquenta que é o cinquenta centavos e vai 

dividir por cem. Certo? E aí a gente pode cortar esse zero com esse e aí quanto que é cinco 

dividido pra dez? A gente vai saber dez por cento e não um porque aqui é cinquenta 

dividido pra dez. Então tá, agora vamos pensar assim: eu tenho cinquenta balar e eu vou 

dividir pra dez pessoas. Quanto que cada pessoa vai ficar de bala? A gente pode pensar 

assim. Eu tenho cinquenta balas e quero dividir para dez pessoas. Vou dar uma bala pra 

cada um até acabar as balas. No final, todo mundo vai ter que ficar com uma quantidade 

igual de balas. Beleza. Então, a gente pode pensar assim: cinquenta dividido pra dez é a 

mesma coisa que a gente pegar e dividir em quantidades iguais pra dez pessoas ou dez 

grupos de coisas e aí, beleza, aqui na conta a gente pode escrever assim: cinquenta pra 

dez a gente vai ter que fazer uma conta. A gente pode, oh, cortar esse zero com esse zero. 

Tanto faz fazer desse jeito ou desse jeito. Aí vai ficar cinco dividido pra um. Se tem cinco 

balas pra uma pessoa, quantas balas essa pessoa vai comer? Você tem cinco balas só pra 

você, você vai comer quantas balas? As cinco. Então cinco dividido pra um dá cinco, 

certo? Aqui é a mesma coisa, se você tiver cinquenta dividido pra dez, eu vou ter cinco e 

não vai sobrar nenhuma, zero. Aí a gente viu que cinco centavos, cinco centavos é dez 

porcento de cinquenta centavos e aí deu quanto? De cinquenta pra sessenta aumentou 

quanto? Vinte porcento. Mas, o que é vinte porcento? Dez centavos. Porque se cinco 

centavos fossem dez porcento, dez centavos são vinte porcento. Entendeu? Então aqui 

aumentou vinte porcento e é isso que ele quer saber: a porcentagem que aumentou. 

Certo?”. 

As alunas e a licencianda não acompanham os alunos que vão ao quadro para 

responder a questão e nem a explicação da professora Gabriela. 

Então uma das alunas que está acompanhando Adriana diz: “Essa daqui eu nem 

fiz porque não consigo fazer”. 

Adriana responde: “Calma, a gente vai raciocinar” e lê a questão seguinte para as 

alunas. “Na sala de aula, a professora descobriu que quarenta porcento dos alunos são 

flamenguistas, trinta porcento torcem para o Vasco, vinte porcento são botafoguenses, 

dez porcento para o Fluminense e o resto não gosta de futebol. Sabendo que existem 

quarenta alunos na sala, quantos torcem [sic] não gostam de futebol?”. 
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Adriana: “Agora vamos supor que essa turma aqui. Essa turma tem quarenta 

alunos, que eu acho que é exatamente o que deve ter. Tem quarenta alunos. Aí ela 

descobriu que quarenta porcento desses quarenta alunos torcem pro Flamengo. Ela quer 

saber quantos alunos são. Então por que que a gente não pode fazer como a gente fez aqui 

em cima? O que a gente fez aqui em cima? A primeira coisa que a gente fez foi saber o 

que? Quanto era dez porcento de cinquenta centavos. Então o que a gente vai fazer? A 

gente vai tentar descobrir quanto que é dez porcento de quarenta alunos. Então é isso que 

a gente tem que fazer”. 

Nesse momento, as alunas e a licencianda viram-se para o quadro-negro onde 

Gabriel resolve a questão referente ao aumento do pão de R$ 0,50 para R$ 0,60. Gabriel 

apresenta uma solução aproveitando uma tabela confeccionada por Gabriela em que 

aparece a relação entre R$ 0,10 e 20%. Gabriel chega, propositalmente, à conclusão de 

que o aumento foi de 120%, pois R$ 0,50 são 100% e R$ 0,10 são 20%. O objetivo era 

iniciar um debate sobre a diferença entre “aumento percentual” e “percentual de um valor 

sobre o outro”. Um dos alunos responde que “é pegadinha”. 

Adriana se volta para as alunas e fala: “ele tá querendo fazer vocês justificarem o 

que vocês estão fazendo, é uma maneira de vocês pensarem e se justificarem”. 

Paralelamente, os alunos debatem se o correto é 20% ou 120%. Então Gabriel, junto com 

a turma, conclui que R$ 0,60 é 120% de R$ 0,50, ou de R$ 0,50 para R$ 0,60 houve um 

aumento de 20%. Gabriel ainda solicita à turma que “parem de aceitar o que é dito, é 

preciso questionar”. 

Então, Adriana retorna à questão com as alunas [dos times dos alunos da turma de 

40 alunos], a qual tratava antes do debate entre a turma e o mestrando: “Aí aqui a primeira 

coisa que a gente pode usar, de acordo com a de cima, é tentar descobrir quanto que é dez 

porcento de quarenta. Aí o que a gente fez pra descobrir em cima? A gente pegou 

cinquenta centavos e dividiu por dez. O que que a gente faz aqui? A gente pega o quarenta 

e divide por dez. Faz aí, pega quarenta e divide por dez”. 

Após alguns segundos, Adriana prossegue: “Tá, aí você tem quarenta alunos e 

você vai dividir pra dez, por dez, pra você saber quanto que é dez porcento de quarenta. 

Você pode fazer: aqui não tem zero e aqui não tem zero? Que é como se você tivesse 

dividindo por dez, é a mesma coisa. Quatro dividido pra um dá quanto? A mesma história, 

você tem quatro balas e você não vai dividir com ninguém, só pra você. Você vai comer 

quantas balas?”. 

A aluna responde “quatro”. 



 

 
 

Enquanto Gabriela apresenta a solução de um dos alunos (William) que resolveu 

por regra de três no quadro, Adriana segue destacada com as alunas e conclui: “Sobra 

nenhuma né? Aí você tem que dez porcento de quarenta é quatro. Aí ele disse que 

quarenta porcento dos alunos são flamenguistas. Quatro alunos é igual a dez porcento, 

certo? Pra você saber quarenta porcento, o que você teria que fazer? Oh, vamos lá, a gente 

pode fazer assim, a gente pode pensar assim: A gente descobriu que quatro alunos é a 

mesma coisa que dez porcento, não foi? A gente quer saber quantos alunos são, vou botar 

uma letra qualquer aqui ‘x’ que isso que ele quer saber, quantos alunos são de quarenta 

porcento, não é isso o que ela quer saber? Então tá. Então olha só: Quatro alunos são dez 

porcento. Alguma quantidade de alunos são quarenta porcento. O que vocês pensariam 

em fazer sem ser matemática, sem pensar necessariamente em resolver isso daqui? Olha 

só, quanto é? Isso aqui não é quatro vezes o dez porcento? Quarenta porcento é quatro 

vezes os dez porcento. Então você concordaria que esse número aqui vai ser quatro vezes 

esse número?”. 

A aluna diz “não”. 

Adriana prossegue: “Não concorda? Então vamos lá: quatro alunos são dez 

porcento. Dez porcento de todos os alunos. Nessa sala tem quarenta alunos, dez porcento 

desses quarenta alunos são quatro alunos. Aí ele quer saber quantos alunos tem em 

quarenta porcento. O que aconteceu aqui? Pra eu chegar daqui pra cá, eu multipliquei por 

quatro, não foi? Dez porcento vezes quatro dá quarenta porcento. Daqui pra cá 

multipliquei por quatro pra chegar aqui, certo? Então, se eu fizer a mesma coisa do lado 

de cá, multiplicar por quatro, eu vou achar o valor daqui. Então, se quatro alunos são dez 

porcento, quatro vezes esses quatro alunos vai dar quarenta porcento. Imagina que eu 

divida a turma em grupos de dez porcento. Dez porcento não são quatro alunos? Então eu 

vou dividir assim: esses quatro alunos são dez porcento, os outros quatro alunos são dez 

porcento, os outros quatro alunos são dez porcento e eu vou dividir assim. Aí agora eu 

quero quarenta porcento. Eu vou pegar quatro grupos de alunos, certo? Então eu vou 

pegar quatro grupos de alunos e cada grupo tem quantos alunos? Tem quatro porque dez 

porcento são quatro alunos. Então o que eu tenho que fazer é pensar se cada grupo de dez 

porcento tem quatro alunos e eu quero quatro grupos, eu vou multiplicar o quatro vezes 

quatro. Vou pegar quatro vezes o grupo com quatro alunos. Então, quanto é quatro vezes 

quatro? Essa vai ser nossa resposta. Quatro vezes um, quatro; quatro vezes dois, oito; 

quatro vezes três, doze; quatro vezes quatro, dezesseis. Então a resposta aqui seria 
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dezesseis alunos. Aos poucos isso vai se tornar mais, essa coisa de conta de divisão, de 

soma, de diferença, todas essas coisas”. 

Adriana, então, pergunta se pode ir para a próxima questão. Mas, logo depois diz 

que precisa “circular para ver outros alunos”, então sugere que as alunas pensem “o que 

eu fiz na de cima que pode me ajudar na de baixo?”. 

O Evento I se encerra após aproximadamente 10 minutos, tempo em que os 

professores circulavam pela sala da de aula trabalhando pontualmente com a turma, para 

os alunos “pensarem” sobre as questões, sugerindo que as restantes fossem realizadas por 

cada aluno posteriormente.



 

 
 

APÊNDICE A2 – AULA II – 27/03/2018 

O segundo evento de matemática no CAp popular contou com a presença da 

licencianda Adriana, do mestrando Gabriel Basson e da pós-doutoranda Gabriela 

Barbosa. A atividade proposta foi a continuação da resolução da lista de exercícios 

proposta na primeira aula. 

O início da atividade se deu ainda com a turma organizada de forma semelhante 

ao primeiro evento, o que os coordenadores do evento consideram não ser a mais 

adequada, tornando a sala de aula um ambiente muito parecido com o tradicional “testa-

nuca” entre os alunos, com todos olhando para o professor. Ficou acordado, novamente, 

a tentativa de reorganizar a disposição das cadeiras no próximo evento. 

Como a professora Gabriela não estava presente no início da aula, o mestrando 

Gabriel Basson, sabendo do que ocorrera em momentos que antecederam o Evento I, 

consultou a viabilidade da participação da licencianda. Ela disse se sentir segura para 

ministrar a aula. Então, em primeiro momento, Gabriel decide não fazer intervenções na 

aula, deixando a condução à vontade da licencianda. 

Adriana começa a aula pergunta se os alunos fizeram todas as questões, mesmo 

que tenha feito da sua própria maneira, visto que na semana anterior foi visto que pode 

ser feita de várias maneiras diferentes cada questão. 

Uma das alunas pede para que a licencianda faça as questões de “todas as maneiras 

possíveis”.  

Adriana responde que são muitas maneiras, mas que o importante é que cada 

pessoa faça da sua forma e o “mais fácil” ou “mais difícil” é questão de opinião do aluno. 

Para a primeira questão (“Maria comprou um vestido à vista para ganhar desconto 

de 5% no valor original dele. Se o vestido custa R$ 60,00, quanto Maria pagou?), Adriana 

solicita que algum aluno vá ao quadro resolver à sua maneira. 

Uma das alunas (Eliana) aceita e resolve a questão por meio de regra de três, 

chegando ao resultado esperado. 

Adriana pontua apenas a ausência de um sinal de igualdade que a aluna esqueceu 

de escrever no quadro e fala que é importante pensar sobre o método de resolução 

utilizado e pergunta à turma se os alunos entendem a regra de três ou se fazem porque é 

familiar. Então, reforça que “a regra de três é uma ferramenta”, não é um conteúdo ou 

uma disciplina matemática e que o nome vem do fato de haver três valores conhecidos, é 

“uma relação entre coisas”. 
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Adriana ainda diz que de um lado tem o valor e do outro lado a porcentagem e 

que, normalmente, “não é colocada a unidade”, apenas os números. Adriana fala que, 

então, é feita, a “multiplicação cruzada” para que seja possível encontrar o valor de x. “A 

regra de três, essa ferramenta, ela faz o seguinte, ela diz o seguinte, olha, então, sessenta 

está para x assim como seis está para cinco. E aí quando a gente faz isso, a gente consegue 

fazer essa multiplicação cruzada. Você multiplica esse resultado por esse número e aí faz 

isso aqui, essa multiplicação. Aí você tem que... Aí tanto faz qual você põe desse lado e 

qual você põe desse porque eles tem sinal de igual. Essa igualdade significa que tudo que 

está desse lado também está desse lado. Isso é o que significa essa igualdade. Por mais 

que você não saiba o quanto vale esse x aqui, significa que quando você achar o valor 

desse x, essa multiplicação vai ser igual a essa. Isso significa a igualdade nesse caso. Ok. 

É. Aí a gente vai e multiplica cruzado, multiplica cruzado. Aí a gente vai fazer aquela 

expressão, a equação normal ou talvez a gente esteja familiarizado ou não e aí é questão 

da gente ir aos poucos se familiarizando. Não precisa ficar, sabe, meu deus, não sei o que 

está acontecendo. Isso aí vai voltar com o tempo”. 

A licencianda prossegue explicando a questão e, na resolução da equação, explica 

que os “cortes” que parecem “coisas malucas”, na verdade ocorre que está se dividindo 

dos dois lados, processo que ela chama posteriormente de “simplificação”. 

Adriana diz que, quando faz o processo de “simplificação”, está “diminuindo uma 

unidade, ele passa de centena para dezena” e remete a “um negócio de unidade, centena 

e dezena” do ensino fundamental. 

“Se eu corto essas duas aqui [Adriana risca um zero do 300, se tornando 30 e um 

zero do 100, tornando 10], eu tô pegando esse número e arrastando pra lá [Adriana faz 

movimento com o dedo partindo da centena para a dezena em uma tabela desenhada por 

ela no quadro], eu tô transferindo esse número, se eu tiro esses dois. Mas, aí eu tô fazendo 

com os dois números, eu não posso fazer com um e não fazer com outro, tenho que fazer 

com os dois. Então, eu tôtransferindo ele pra lá. Esse aqui pra trinta e esse aqui pra dez, 

eu tô fazendo isso aqui quando faço aquele corte ali. Aí eu posso fazer a mesma coisa 

porque eu posso cortar mais uma vez com o número para a esquerda, para a direita, para 

a esquerda, enfim, pra lá, gente, a direita e a esquerda não tá muito boa [...] E aí, se eu 

fizer isso, eu vou tirar esse número e esse também [Adriana aponta para os zeros de 30 e 

10], aí eu vou passar o três pra cá e o um pra cá e aí eu vou fazer essa divisão. Então 

dividir trezentos por cem é a mesma coisa que dividir três por um ou trinta por dez, vai 

dar o mesmo resultado. Trezentos dividido pra cem dá três, trinta dividido pra dez dá três, 



 

 
 

três dividido pra um dá três. Então é porque eu mexi com os dois [números, a saber 300 

e 100] ao mesmo tempo”. 

Adriana ainda cita o exemplo de trezentos divididos por dez, pedindo para a turma 

dizer o “quanto poderia mexer no número”, os alunos interagem dizendo que “só uma”, 

visto que “o dez só possui uma casa pra mexer”. 

Adriana ainda diz que o que foi feito “é a mesma coisa de quando se diz que passa 

por outro lado [...], é dividir tanto desse lado da igualdade quanto desse lado da igualdade 

por esse mesmo número”. Adriana chega ao número três e pergunta aos alunos: “três o 

quê?” e os alunos respondem “três reais”, a pergunta é justificada “três é o resultado 

numérico, mas tem um problema real, uma situação, então a gente tem que fazer esse 

problema virar essa situação”. Adriana pergunta se foram pagos três reais, os alunos 

respondem que não, que foram pagos cinquenta reais. Então, a licencianda chama atenção 

que esses cinquenta e sete reais são noventa e cinco porcento. 

Nesse momento, Haru pergunta se sempre é utilizada multiplicação na regra de 

três. Adriana responde que “normalmente a regra de três se opera assim”. Mas, chama 

atenção, dizendo que “essas coisas são diretamente proporcionais, ou seja, estão 

diretamente ligadas [...] se eu aumento uma coisa, eu aumento a outra; se eu diminuo uma 

coisa, a outra diminui também”. Para exemplificar um caso em que não ocorre esse tipo 

de relação, a licencianda já traz “por exemplo, quanto mais eu corro da esteira, mais 

caloria eu perco. Então, quanto mais eu corro, menos caloria eu tenho, então é 

inversamente proporcional. Então eu tô correndo mais, eu tô perdendo mais peso. Então, 

se as grandezas que eu tiver relacionando for inversamente proporcional, aí eu não 

multiplico cruzado, eu multiplico assim reto. Mas, é sempre uma multiplicação”. 

Gabriela, que chegara em meio à discussão, conclui para a turma que “no caso da 

porcentagem sempre é diretamente proporcional”. 

Gabriel sugere um exemplo em que relaciona quantidade de pedreiros e tempo de 

obra para uma relação inversamente proporcional e a licencianda fala para os alunos que 

“quanto mais pedreiros, mais rápida”. 

Haru pergunta se é sempre multiplicação ou se pode ser divisão. Adriana ratifica 

que “sempre é multiplicação” e pontua novamente que “cruzado se for diretamente 

proporcionais e reto se forem inversamente proporcionais”, ainda aponta para a equação 

e diz que pode ter divisão para solucionar a equação. 

Adriana volta à turma: “Então, assim, tentem não naturalizar as coisas. Não é 

porque uma pessoa conseguiu fazer por regra de três e, ah ok, pra ela é simples que pode 
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ser que pra outras pessoas não seja e vocês têm que falar porque senão vai ficar passando 

assim ó. A gente não vai ter como saber. Então, vocês precisam falar pra gente ‘eu não 

sei fazer isso’”. Um dos alunos pergunta se tem outra maneira de fazer. 

Adriana responde que sim e diz que a pós-doutoranda Gabriela tinha feito por 

meio de uma tabela na aula anterior. Gabriela, então, se oferece para trabalhar com o uso 

de tabela e Gabriel diz que fará utilizando um terceiro recurso, assim os alunos ficam 

subsidiados de diferentes ferramentas e diferentes modos de pensar matematicamente. 

Gabriela começa dizendo que “calcular porcentagem pode ser também fazer 

algumas divisões” e traz o exemplo da pizza. “Se ela toda é cem porcento, se eu pegar 

duas fatias iguais e comer só uma, eu tô comendo metade que é a mesma coisa que 

cinquenta porcento, que é a mesma coisa que cinquenta em cem [...] um meio [...]. Se eu 

quiser cinquenta porcento eu preciso de regra de três?”. 

Os alunos dizem que não. 

Gabriela ainda sugere que se ache um porcento para saber qualquer porcentagem: 

“Se eu sei que um porcento do meu salário de novecentos reais é nove reais, se eu quiser 

saber três porcento, o que eu tenho que fazer?”. 

Os alunos respondem que deve ser multiplicado por três. “Se eu quiser quinze 

porcento?”, os alunos respondem “nove vezes quinze”. 

Gabriela segue perguntando outras porcentagens de valores diferentes e conclui 

que “então, eu posso pensar no um porcento e depois vou multiplicando”. Mas, sugere 

que possa ser achado dez porcento, ao invés de um porcento, pela facilidade, pois basta 

dividir por dez, pelo raciocínio da pizza dividida em dez pedaços. 

Gabriela sugere a criação de uma “tabelinha” e pergunta quanto que é dez porcento 

de sessenta reais, os alunos respondem “seis”, vinte porcento de sessenta reais, os alunos 

respondem “doze”. 

Após, Gabriela sugere a composição da tabela por soma de porcentagens, onde 

para obter-se trinta porcento, por exemplo, basta somar os valores referentes a dez 

porcento e vinte porcento ou multiplicar o valor correspondente a dez porcento por três. 

“A nossa ideia é oferecer uma variedade, e agora o Gabriel vai oferecer um outro caminho 

ainda porque a gente as vezes quando vê um x no meio da história, dá um tilt. Antes de 

dar um tilt no meio de história, a gente tem que ter outra opção, mas já vou adiantando 

que vai ter uma hora que a gente vai ter que encerrar esse tilt”. 

Um dos alunos pergunta se dá para fazer dessa forma “quando for oito porcento 

ou dois porcento”. 



 

 
 

Gabriela responde “aí não, mas com um porcento vai dar”. 

O aluno rebate: “se eu quiser dezoito porcento eu posso achar dez porcento, mais 

cinco porcento e mais três porcento?”. 

Gabriela diz que “pode ser, é uma opção. Mas, também pode pensar assim: dezoito 

porcento não é dezoito vezes um porcento [...] um porcento é nove, faz dezoito vezes 

nove. [...] O um porcento, ele pode às vezes ser mais trabalhoso, nem todos vão ser 

simples, vai dividir por cem vai cair com vírgula. Mas, em compensação, vai dar conta 

de qualquer porcentagem. Tá bom? Ah, se eu quiser vinte e três vírgula sete porcento? 

Pega o um porcento e multiplica com vinte e três vírgula sete porcento”. 

O aluno pergunta se é válido “só em real quando dá desconto”. 

Gabriela diz que vale para qualquer coisa, por exemplo, “um porcento da 

população brasileira concluiu o nível superior [...]. Vinte e quatro porcento da população 

brasileira concluiu ensino médio”. 

Logo após a intervenção da professora pós-doutoranda Gabriela, Adriana diz que 

talvez seja difícil de entender, mas que os alunos precisam “internalizar isso”. Adriana se 

refere ao sinal de igual que está subentendido por ela no quadro, na tabela onde estão as 

porcentagens e os valores relacionados às mesmas e faz referência ao que explicou sobre 

equações, “quando se multiplica de um lado e do outro também”. 

Então é dito pela licencianda: “quando você acha o um porcento e você quer o 

vinte e seis porcento, você pega o um porcento e você sabe o valor e pra achar o um 

porcento é aquilo, pega o que for e divide por cem porque o total é cem porcento. Se você 

pegar o total e dividir por cem, vai achar o um porcento. Ok. Achou o um porcento, aí 

você pode fazer, como a Gabriela disse, a porcentagem. E fazer a porcentagem é fazer de 

um lado e do outro, é você multiplicar dos dois lados a mesma quantidade. É pensar 

sempre nessa igualdade, o que fez de um lado, fez do outro porque é igual”. 

Gabriela prossegue a fala da Adriana fazendo referência às mãos. Quando se tem 

cinco dedos nas duas mãos, há uma igualdade, “se abaixar dois dedos de um lado, devo 

abaixar dois na outra mão” e prossegue dizendo que o mesmo é válido para divisão 

também. “Por exemplo, oito não é igual a oito? Se eu dividir aqui por dois, dá quatro. Se 

eu dividir o outro lado por dois, dá quanto? O número mudou, mas a igualdade 

permaneceu. Então toda vez que tenho uma igualdade, a operação que eu fizer de um 

lado, faço do outro [...]. Os números podem ser diferentes, mas ainda há uma igualdade”. 
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Então, Gabriel se propõe a trazer algo “novo” para os alunos. Em algum momento 

em intervalo próximo à essa troca, Haru sai da sala de aula e Adriana se retira logo após 

para poder conversar com ela 

A partir desse momento, Adriana e Haru ficam reunidas do lado de fora da sala de 

aula e não participam mais da mesma. Adriana relata que a aluna estava muito abalada, 

chorando inclusive, relembrando alguns de seus momentos escolares e pessoais, dizendo 

quanto era difícil estar ali e que se sentia inconveniente pelo número de intervenções 

realizadas durante o evento. 

Em sala, Gabriel sugere, para “alinhar” com a turma, algumas coisas sejam 

pensadas e pergunta: “Se eu comprar três sacos de bala. Cada saco de bala tem duas balas. 

Quantas balas eu tenho?”. 

A turma responde “seis”. 

Gabriel prossegue: “Então se eu tenho três de dois, eu tenho seis?”. 

Os alunos concordam. 

É dado outro exemplo similar com números diferentes do anterior e então Gabriel 

conclui: “Na matemática, a gente costuma falar que o ‘de’ é multiplicação por isso, por 

causa desse sentido [...] quando eu tenho cinco porcento de desconto, esse desconto é em 

cima de qual valor?”. 

Os alunos respondem com o mestrando “sessenta reais”. 

Gabriel prossegue dizendo que tem “cinco porcento de sessenta” e fala que a turma 

foi mais “participativa” com as outras professoras. 

Os alunos riem. 

Gabriel escreve no quadro que o desconto é “5% de 60”. Gabriel então questiona 

“de onde vem esse ‘porcento’”. 

Os alunos dizem que “por cem”. 

É lembrado pelo mestrando que está sendo visto o desconto. Gabriel diz que, se 

tem cinco porcento de sessenta, ele tem sessenta vezes um “pedaço que vale cinco 

porcento”. 

O mestrando pergunta aos alunos e à pós-doutoranda se alguém discorda do que 

está sendo feito. Gabriel pergunta à turma quanto seria. Uma aluna diz “trezentos”. 

Gabriel pergunta o “porquê”. 

A aluna diz: “porque cinco vezes sessenta dá trezentos”. 

O mestrando prossegue: “por cem, [...] então trezentos divididos por cem dá três”. 

Então o mestrando pergunta aos alunos quanto é o desconto e os mesmos afirmam que é 



 

 
 

“três”, com uma participação maior que no início da regência. Gabriel então pergunta se 

o “desconto aumenta ou diminui?”. 

Os alunos afirmam que “diminui”, também ouvindo mais vozes no áudio e o 

mestrando agradece à turma pela participação. 

Gabriel diz que sua solução é diferenciada, pois enquanto as outras professoras 

trabalharam com tabelas, ele estava trabalhando com multiplicação de frações, algo que 

era “nada trivial” e pediu para que a turma sempre sinalize quando não estiver 

“acompanhando”. E sugere uma forma alternativa de pensar: “se o desconto for de cinco 

porcento, vou pagar qual porcentagem do valor?”. 

Uma aluna responde “noventa e cinco porcento”. 

Nesse momento, Gabriel escreve e pergunta para os alunos “quanto é noventa e 

cinco porcento de trezentos?” – erro não proposital, o valor do vestido é sessenta reais na 

questão – e pede para os alunos utilizarem celular para fazer a conta. Depois que os alunos 

calcularam e acharam “duzentos e oitenta e cinco”, o mestrando pede para o resultado ser 

criticado. 

Depois de um minuto de discussão entre os alunos, os mesmos sinalizam que há 

um erro no quadro, “o certo seria noventa e cinco porcento de sessenta”. 

Gabriel responde: “Viu? A gente também erra. Na verdade, a gente só erra”. 

Os alunos riem. 

Um aluno interrompe e diz “cinco mil e setecentos”. 

Gabriel pergunta “em quantos pedaços?”. 

Os alunos respondem “cem”. 

Utilizando a simplificação explicada pela Adriana (em que a licencianda justifica 

o “cortar zeros”), é feita a simplificação e encontra o resultado. 

Uma das alunas pede “professor, você pode fazer outro exemplo aí dessa forma 

que você fez?”. 

O mestrando pergunta o que “não pegou”. 

A aluna pede outro exemplo. 

A turma começa a conversar em grupos e o licenciando pede “rapidinho, pessoal, 

foca, foca, foca [referência ao animal foca]”. 

Os alunos riem e voltam ao silêncio. 

Gabriel pede para imaginar uma pizza que está dividida em cem pedaços e cada 

pedaço vale noventa e cinco e prossegue a conta até chegar a cinquenta e sete. 
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A aluna afirma que entendeu, os demais alunos acenam positivamente com a 

cabeça. 

Gabriel volta a afirmar que, particularmente, acha essa a solução “mais 

complicada” porque trabalha outra forma, pois “não brinca de tabelinha”. 

Gabriela aproveita a oportunidade e critica a fala e pede à turma que explique 

como uma pessoa do comércio, no dia-a-dia faz porcentagem rapidamente na calculadora. 

Gabriel diz que ia entrar nesse mérito e prossegue: “Eu tirei meu siso e estou 

falante agora [alunos riem], qual a grande vantagem desse recurso?”. 

Os alunos não respondem. 

O mestrando prossegue: “Se eu pego uma conta dessa, não faria bonitinho assim, 

faria de uma maneira um pouco diferente [...]. Quero saber noventa e cinco porcento de 

sessenta. Presta atenção que o bagulho vai ficar louco. Tenho noventa e cinco centésimos 

de sessenta. Seria uma multiplicação [apontando para o ‘de’]. Show? O sessenta tá 

bonitinho aqui. O noventa centésimos atrapalha. Você não vai lá na calculadora e ah, o 

botãozinho noventa e cinco centésimos. Não tem. Mas, a fração, a gente trabalha ela 

como... O que é uma fração?”. 

Os alunos respondem “uma divisão”. 

Gabriel prossegue: “Então isso aqui, na prática é noventa e cinco divididos por 

cem vezes sessenta, ok? Alguém tem celular ou coisa assim que faça conta? Então, quem 

tiver, tenta fazer essa conta aqui [...] noventa e cinco divididos por cem vezes o sessenta”. 

Uma aluna diz: “esse dá zero vírgula noventa e cinco”. 

Gabriel diz que os comerciantes fazem a porcentagem “muito rápido” e sem usar 

o botão da porcentagem e começa a trabalhar pequenos exemplos como conseguir um 

desconto no dinheiro numa loja de roupas, visto que não paga taxa do cartão de crédito. 

Num exemplo que pede dezessete porcento de desconto num produto de duzentos reais, 

surge a pergunta aos alunos: “por quanto eu multiplico o duzentos?” e os alunos 

respondem “zero vírgula dezessete”. Gabriel explica a conta “rápida” que fez ao colocar 

“34” no quadro dizendo que duzentos é duas vezes cem e poderia pensar em dezessete 

vezes dois. São dados outros exemplos, como “22%”, que os alunos afirmaram 

multiplicar por “zero vírgula vinte e dois” para saber o desconto ou “vezes zero vírgula 

setenta e oito” para o valor do vestido. 

Uma das alunas pergunta: “então é só sempre pegar o cem porcento e diminuir o 

desconto?”. 

O mestrando concorda. 



 

 
 

Nesse momento, o mestrando pede sugestões de situações reais. 

Os alunos falam em descontos em sapatos, brinquedos, bicicletas. 

Então, o mestrando sugere, como situação real, a compra de um ornitorrinco, 

único mamífero que bota ovo, segundo o mestrando. 

A pós-doutoranda pergunta se é real mesmo que é o único mamífero que bota ovo 

e o mestrando, junto a alguns alunos, ratifica a informação. 

Gabriel diz que o desconto do animal, que custa trezentos reais, é de trinta e cinco 

porcento e solicita à turma que respondam qual o valor do desconto. 

Os alunos respondem que “zero vírgula trinta e cinco vezes quinhentos”. 

Então é perguntado à turma como seria feito para saber o valor do ornitorrinco. 

Após poucos segundos, os alunos respondem perguntam se o valor dele ou o valor 

com desconto. 

O mestrando fala que com desconto. 

Os alunos respondem “zero vírgula sessenta e cinco vezes trezentos”. 

Uma aluna sugere que seja feito com “acréscimo”, pois já “entendeu” o desconto. 

Gabriel pergunta, então, à turma como seria para calcular esse “acréscimo” 

utilizando a compra de um ornitorrinco de estimação por meio de cartão de crédito e 

pergunta se os alunos sabem que há uma “taxa cobrada pelo cartão de crédito”, visto que 

“banco nunca perde, igual o Corinthians, compra o juiz”.Pede para a turma responder, se 

houve um acréscimo de dezessete porcento no valor, qual seria o fator. 

Uma das alunas diz “cento e dezessete porcento”. 

Gabriel concorda e pergunta como calcular na calculadora. 

Há um silêncio por alguns segundos. 

O mestrando sugere que pode ser calculado o acréscimo e os alunos concluem que 

“é só multiplicar por zero vírgula dezessete”. 

Então, Gabriel sugere uma alternativa: “três mil, que é o valor original do 

ornitorrinco, vezes os cento e dezessete porcento” e pergunta como se “coloca” na 

calculadora. 

Uma aluna responde: “um vírgula dezessete”. 

Gabriel concorda e sugere uma prática, em casa, brincando com a calculadora 

achando as porcentagens. 

Gabriela encerra a aula e ressalta que foram vistas “três maneiras de registrar a 

mesma coisa”. 
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Após a saída, houve uma reunião breve entre os três regentes para conversar sobre 

o que ocorreu com a Haru, o que ainda não havia sido exposto e entender os próximos 

passos do projeto. Adriana sinalizou que era importante oferecer recursos e trabalhar mais 

qualitativamente as questões que propriamente um volumoso número de exercícios e, 

novamente, criticou a falta de um planejamento. Sugeriu que os exercícios fossem 

aproveitados ao máximo, não pensando somente no tema da aula, mas em diferentes 

questões matemáticas que circundam o mesmo. 

 



 

 
 

APÊNDICE A3 – AULA III – 03/04/2018 

Este foi o primeiro evento em que foram utilizados os dois tempos do CAp 

Popular. Enquanto as outras aulas ocorreram em períodos de 1h50min, esta utilizou o 

dobro do tempo. A atividade teve participação, além dos alunos do CAp Popular, da 

licencianda Adriana Cavalcante, do mestrando Gabriel Basson, da pós-doutoranda 

Gabriela Barbosa e da Prof Elisângela que participou pela primeira vez do CAp popular 

esse ano. 

Elisângela é professora do CAp numa turma de quinto ano, leciona 

exclusivamente matemática, apesar de sua formação como pedagoga permitir que 

trabalhe as demais disciplinas. Elisângela está fazendo uma pós-graduação relacionada à 

disciplina, tendo já feito mestrado em Educação de Jovens e Adultos na UERJ em 2014. 

Já conhecia o CAp Popular, tendo participado de algumas aulas no ano anterior. 

Adriana inicia as atividades afirmando que será o dia de terminar a lista de 

exercícios. A primeira questão tratada é sobre a quantidade de horas que um funcionário 

deveria dormir. Um dos alunos, Anderson, afirma que deveria dormir “seis horas”. Os 

demais colegas que se manifestaram, concordaram com o resultado. Uma das alunas, 

Renata, ratifica dizendo que fez pela “tabelinha”. Adriana leva ao quadro achando que 

25% do dia corresponde a seis horas. 

Um dos alunos, Altair, se manifesta dizendo que seu resultado “deu nove”. 

Adriana pergunta ao Altair por que o resultado dele deu nove. O aluno responde: “o ideal 

para a gente dormir é oito horas, então eu botei uma horinha a mais”. Adriana responde: 

“Ok, mas aí a gente pensa assim: oito horas é o que dizem que é o ideal para gente dormir, 

mas ele já não está dormindo o ideal, ele já está chegando cansado [...]. O chefe dele 

entendeu que ele estava dormindo menos do que deveria. Se oito horas é o ideal para 

gente dormir, ele já estava dormindo menos de oito horas e aí o chefe dele diz pra ele 

assim: Olha, você tá dormindo menos do que você deveria [...] Aí o chefe dele diz: Pra 

você ficar ok, você precisa dormir pelo menos vinte e cinco porcento do tempo do dia [...] 

pelo menos seis horas. O ideal é oito, mas pelo menos seis horas”. 

Altair insiste que sua resposta faz sentido porque o ser humano deve dormir oito 

horas por dia e este funcionário estaria dormindo pouco e precisaria repor o sono. Adriana 

insiste perguntando se ele “entende esse outro raciocínio”. Altair diz que sim, que entende 

que o funcionário estava dormindo menos de oito horas. Adriana conclui dizendo que o 

cálculo se baseia na ideia que o chefe deu ao funcionário, pra ele ficar bem. 
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Gabriel prossegue na questão, se direcionando ao Altair, dizendo que não possui 

muita experiência “nessa área”, que sua experiência “é dormindo mesmo”. Mas, que a 

quantidade de horas de sono depende também da idade da pessoa. Então, quando é 

trabalhada a questão, “é a ideia do que o chefe dele acha que seria o ideal pra ele, tem que 

levar em consideração o que o chefe dele traz” e, que quando pergunta o tempo para 

dormir, tem que levar em consideração a fala do chefe. Elisângela completa dizendo que 

os “elementos” a serem utilizados estão no enunciado, “o enunciado tem os elementos 

para você resolver”. Gabriel, então, afirma: “Eu achei bem legal! [...] É um dado 

interessante, para mim, a questão deveria trabalhar em cima de oito horas [...] Um adulto 

dorme de sete a sete horas e meia. Menos um universitário, que dorme três horas”. 

Gabriel pergunta se a questão sete foi feita pela Gabriela. A turma responde 

positivamente. Gabriel, então, solicita que algum aluno leia a questão oito da lista. Uma 

das alunas lê. O mestrando pergunta se alguém tem algum palpite. Uma aluna afirma 

“cinquenta e cinco porcento”, alguns concordam, outra afirma “setenta e cinco porcento”, 

uma outra aluna diz “dois vírgula dois porcento” e os demais não se manifestam. Gabriel 

escreve as três respostas no quadro. Gabriel sugere “criticar” os resultados a fim de 

“eliminar alguma alternativa”. Gabriel diz que “ela tem vinte anos” e nove anos ela morou 

fora do Brasil, logo “mais da metade da vida dela, ela morou no Brasil”. Pergunta à turma 

qual a porcentagem refere-se à metade da vida. Os alunos respondem “cinquenta 

porcento”, Gabriel conclui: “então a resposta tem que ser mais de cinquenta porcento”. 

“Não sei quanto que é, mas é mais que cinquenta porcento”. E risca o “2,2%” do quadro. 

Os alunos entram em discussão sobre os anos que foram vividos fora do Brasil, então 

Gabriel escreve no quadro: “5 + 4 = 9” e, abaixo, “20 – 9 = 11”. Os alunos concordam: 

“sim, sim”. O mestrando prossegue dizendo que “são onze dos vinte anos dela” e os 

alunos afirmam que “é mais de cinquenta porcento”. Gabriel diz que, se fosse múltipla 

escolha, já teriam eliminado alguma alternativa. Gabriel diz que “não queria usar a pizza 

porque é chato”. Então desenha uma barra no quadro dividida em vinte partes, marcando 

de uma forma cinco partes, de outra forma quatro partes e, de uma terceira forma, as 

outras onze partes, referindo a casa país que ela morou. Então, pergunta aos alunos o que 

é solicitado. Os alunos dizem que “a porcentagem”. Então Gabriel pergunta “o que isso 

significa” e um grupo responde: “por cem”. Então é escrito no quadro: “
11

20
=

100
” e 

pergunta à turma qual seria o número que resta para completar. Uma das alunas fala que 

é o cinquenta e cinco, visto que “multiplica em cima e embaixo por cinco”. Gabriel pede 



 

 
 

para que ela justifique porque é válido fazer tal procedimento e a aluna diz não saber 

porquê, mas sabe que “tem que manter a proporção”, então “cinco vezes vinte dá cem e 

cinco vezes onze dá cinquenta e cinco”. Gabriel desenha uma circunferência e a divide 

ao meio, hachurando metade da mesma e pergunta à turma “qual fração representa a parte 

da pizza pintada”. Os alunos respondem “um meio” e “cinquenta porcento”. Gabriel 

divide, no mesmo desenho, cada “fatia” ao meio e pergunta qual fração representa. Os 

alunos respondem “dois quartos. Repetindo o procedimento, os alunos respondem “quatro 

oitavos”. “Reparem que um meio, dois quartos e quatro oitavos estão representando a 

mesma porção da minha pizza, o que muda é a quantidade de pedaços dela, mas é a mesma 

porção dela. Se eu comer um meio dela, se eu comer dois quartos ou quatro oitavos, eu 

estou comendo a mesma quantidade da minha pizza. Certo? [...] Reparem que, quando eu 

passei do um meio pra dois quartos, tudo que eu fiz foi dividir cada um dos meus pedaços 

em dois pedaços. Não é? Então, se eu tinha um pedaço aqui, agora estou tendo dois. Se 

eu tinha dois pedaços aqui, agora estou tendo quatro. Ok? Quando eu passei daqui pra cá 

[aponta primeiramente para o 
2

4
 e depois para 

4

8
], a mesma coisa. Cada pedaço eu parti ao 

meio. Então, se eu tinha dois pedaços aqui, estou tendo quatro aqui, se eu tinha quatro 

aqui, oito. Certo? Essa é a ideia de frações equivalentes. Então, se eu tenho aqui onze de 

vinte, a colega estava certíssima quando ela falou, quando eu tenho onze de vinte, se eu 

quero que meu denominador seja cem, que é a ideia da porcentagem [...]. Se eu tinha vinte 

pedaços, como eu transformo ele para cem pedaços? Cada pedaço vai virar quantos 

pedaços?”. Uma das alunas – a que tinha respondido anteriormente para fazer a 

“multiplicação em cima e embaixo” – responde “cinco”. Gabriel então afirma que cada 

pedaço se tornará cinco pedaços menores, sendo assim, os onze pedaços se tornam 

cinquenta e cinco pedaços e os vinte se tornam cem pedaços. Duas alunas ainda afirmam 

que é “como uma regra de três”. Gabriel responde dizendo que, tal como a regra de três, 

estava sendo trabalhada “proporção” na questão e sugere uma segunda opção: “vinte anos 

são cem porcento, então quantos porcento seriam os onze anos?”. 

Adriana assume para fazer a questão em que uma camisa estava com desconto de 

quinze porcento, sendo seu valor original era cento e quarenta e cinco reais. Os alunos 

respondem “cento e vinte e quatro”, outro grupo encontrou “cento e vinte e três”, uma 

aluna afirma “cento e vinte e três e vinte e cinco centavos”. Adriana pergunta como que 

os alunos fizeram. Um aluno sugere “achar” dez porcento e depois cinco porcento. 

Adriana sugere uma solução pelo “método da tabela” e afirma “não gostar” de usar regra 
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de três porque “a gente fica preso à regra de três e tudo na vida quer usar regra de três, 

regra de três salva o mundo”. A licencianda monta uma tabela no quadro relacionando 

“145” a “100%” e diz que quer saber “quanto é esse desconto de quinze porcento”. Uma 

aluna – Renata – sugere: “Divide por dez, que aí você acha dez porcento, aí você divide 

por dois que aí você acha cinco porcento, então soma os dois e diminui do valor total”. 

Adriana reafirma que fez esse procedimento na aula anterior e segue a ideia sugerida pela 

aluna. E pergunta “quanto é cento e quarenta e cinco dividido pra dez”. Uma aluna 

responde “catorze vírgula cinco”. Adriana preenche a tabela relacionando “14,5” a “10%” 

e fala que “não quer dez porcento, quer quinze porcento” e pergunta por quanto divide 

para achar os cinco porcento restante, um grupo de alunos responde que deve ser dividido 

por dois. Adriana pergunta “quanto é catorze dividido para dois”, alguns alunos 

respondem “sete vírgula...”, Adriana interrompe perguntando “calma, gente, eu quero 

saber catorze dividido pra dois” e os alunos respondem “sete”. Adriana pergunta “quanto 

é cinquenta centavos dividido pra dois”, os alunos respondem “vinte e cinco centavos”. 

Adriana relaciona, em sua tabela, “5%” a “7,25” e fala que já sabe quanto é cinco porcento 

e quanto é dez porcento, assim soma as duas colunas chegando a “15%” relacionado a 

“21,75”, após somar “14,5” a “7,25”. Então pergunta se a “resposta final é vinte e um 

vírgula setenta e cinco” e os alunos respondem “não, precisa diminuir”, a licencianda 

então diz que os alunos são “maravilhosos”, porque quer saber quanto ficou custando a 

camisa, então precisa fazer a subtração, resultando em “123,25”. Durante a subtração, os 

alunos entraram em divergência algumas vezes em relação ao “pedir emprestado”, não 

sendo possível distinguir, em áudio, a fala dos alunos. Entretanto, tal divergência ocorreu 

principalmente quando houve a subtração dos algarismos da dezena, em que os alunos 

divergiram entre “quatro menos dois” e “três menos dois”. 

Após dois minutos da maioria da turma falando simultaneamente, chegou-se à 

conclusão que seria “quatro menos dois porque o quatro não emprestou, e sim o cinco 

somente”. Adriana diz que será trabalhado, em outro momento, “essa história de vai um, 

vem um”, mas que existem outras possibilidades: “eu, por exemplo, pra fazer conta, 

principalmente conta de cabeça [...] eu tento arredondar, tirar esses quebrados, cento e 

quarenta e cinco menos vinte e um; cento e quarenta menos vinte dá cento e vinte, cinco 

menos um dá quatro, aí eu ficaria com cento e vinte e quatro, cento e vinte e quatro tira 

setenta e cinco [...], vai ficar cento e vinte e três e setenta e cinco centavos. Então, assim, 

é a minha maneira de pensar do problema ali e acho que é válido vocês olharem para o 

que vocês estão fazendo e as vezes sair um pouco dessa ideia do caderno, do lápis e olhar 



 

 
 

para o que vocês estão fazendo [...], parece que não, mas com o tempo vocês vão pegando, 

principalmente relacionado a dinheiro, que é uma coisa que a gente lida o tempo todo”. 

Gabriel sugere um raciocínio alternativo. Fala para a turma que “não tem 

pegadinha” e pergunta à turma “quanto é cinco menos três”, os alunos respondem “dois”; 

“quanto é seis menos quatro”; “quanto é quatro menos dois” e “quanto é sete menos 

cinco”. Todos os resultados são registrados no quadro e o mestrando conclui que se alterar 

a mesma quantidade nos dois números não altera a diferença. Gabriel afirma que usa 

raciocínio “muito parecido com o da Adriana para fazer conta de cabeça”, mas que há 

“ideias bem legais que vem de alunos”, pois “ideias legais sempre vem de alunos, nunca 

de pesquisador”. Voltando às subtrações, Gabriel sugere, aos alunos “que tem dificuldade 

com vai um, fica um”, “retirar um centavo de cada”. Sendo assim, Gabriel escreve no 

quadro a conta “144,99 – 21,74”. Desta forma, não há necessidade de fazer o 

procedimento que os alunos chamam de “vai um”. Nesse momento, alguns alunos dizem 

que é mais fácil seguir esse raciocínio. Gabriel ainda sugere uma outra conta: “20000 – 

799” que é transformada em “19999 – 798”. Um dos alunos fala que “alguns tem mais 

facilidade assim [apontando para a conta realizada pela licencianda], mas eu tenho mais 

facilidade assim [apontando para a conta feita pelo mestrando]”. 

A última questão foi feita por uma aluna, por sugestão do mestrando, após esta ser 

a única a se manifestar quando ele perguntou se alguém da turma desejava ser professor. 

A aluna utilizou regra de três para a resolução do problema. Durante a resolução, a aluna 

ficou com dúvida e parou de resolver. Uma das alunas sinalizou o próximo passo. Então, 

Gabriel sugeriu que a aluna que fez a sugestão fosse ao quadro para que as duas 

resolvessem em dupla o resto da questão. A aluna que foi posteriormente ao quadro disse 

que resolveu de uma forma diferente. Mas, Gabriel sugeriu que fosse prosseguido a partir 

de onde parou a aluna que quer ser professora. Nesse momento, os alunos que estavam 

sentados começaram a participar, sugerindo os próximos passos para que conseguissem 

chegar ao resultado. A aluna havia encontrado “70%”, mas os alunos discordavam, 

dizendo que a resposta seria “trinta porcento”. Então, foi chegado ao consenso que 

“setenta porcento foi o que compareceu, logo trinta porcento foi o que não compareceu”, 

como disse um dos alunos. Um único aluno discordou do resultado “30%”, dizendo que 

achou outro resultado. Gabriel então pede para que este explique como pensou. Então o 

aluno diz que fez “quinhentos e vinte menos trezentos e sessenta e quatro que deu cento 

e cinquenta e seis” e, depois dividiu por cem. Gabriel diz que o aluno achou cento e 

cinquenta e seis candidatos, mas que estes estão dentro dos quinhentos e vinte e, por isso, 
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cento e cinquenta e seis, dentro dos quinhentos e vinte, quando é feita a divisão dessa 

“fatia”, é encontrado 0,3, que são 30% e sugere que os alunos façam a conta da 

calculadora. Uma das alunas disse que “dá certo porque” fez assim. 

Após a resolução do último exercício da lista, Adriana solicita a divisão da turma 

em grupos de aproximadamente quatro alunos, sem necessariamente ser esse número de 

alunos. A atividade proposta consiste em cada um dos grupos propor a realização de um 

evento de livre escolha. Nesse evento, os alunos deveriam fazer uma lista de compras, 

atendendo a demanda exigida pelo evento. Para auxiliar os alunos, foi distribuído um 

encarte com alguns produtos que poderiam ser utilizados, não sendo restrita a compra aos 

produtos presentes nesse encarte. O tipo de evento, número de convidados, quantidade de 

comida e gastos eram livres, tendo os alunos que, somente, justificar as suas escolhas aos 

colegas. O tempo dado aos alunos foi de, aproximadamente, quarenta minutos. 

Gabriela fala aos alunos que a ideia do encarte é olhar, saber os produtos 

oferecidos, saber se estão “caros ou baratos”, se há lugares com preços melhores. Cada 

grupo deveria pensar no evento a organizar e que envolva comida, como festas ou 

almoços, de livre escolha. Gabriela então pergunta o que os alunos levariam em 

consideração para organizar tal evento. Uma das alunas aponta “a quantidade de pessoas”, 

outra aluna fala “a quantidade de comida”, outra cita “o que será servido”. Gabriela sugere 

conversar, em grupo, para saber se alguém tem noção de quanto cada um consome em 

determinado evento, levando em consideração as experiências de cada integrante do 

grupo. Em seguida, os alunos deveriam fazer uma lista de compra que não precisa ficar 

“presa” ao encarte distribuído. Depois, era necessário saber o custo da lista de compras e 

o custo por pessoa. A finalização do trabalho é a apresentação do grupo e a discussão 

sobre a lista proposta. Cada grupo deveria considerar, entretanto, o valor, também, com 

desconto de 10% caso o pagamento seja à vista no dinheiro. 

Enquanto os alunos iniciavam a discussão, Adriana, Gabriel e Gabriela foram ao 

lado de fora da sala de aula para discutir sobre o presente trabalho, entendendo o que seria 

prioridade para registro. Não foi definido tempo de intervalo para os alunos. À vontade, 

os alunos revezavam entre o lanche e a atividade, ora dentro, ora fora de sala de aula. 

Aqui ressaltamos que o lanche oferecido pelo colégio limita-se ao café. A pós-

doutoranda levou biscoito para os alunos e um grupo de alunos também levou alguns 

biscoitos para pôr à mesa e compartilhar com os colegas. Não houve liberação de verba 

governamental para refeição dos alunos no colégio, ainda que os coordenadores do 

Projeto entendam que os alunos do CAp Popular são alunos do CAp. A ideia do 



 

 
 

coordenador do Projeto, Cleber, seria solicitar verba para eventos ocorridos uma ou duas 

vezes por mês e utilizar a verba diluída em todos os dias de aula. Mas, até o presente 

evento, as contribuições foram de coordenadores e alunos, excetuando-se o dia da 

primeira aula. 

Durante as reuniões dos grupos, os professores visitavam pontualmente para 

entender o que cada um estava pensando. O que mais os alunos discutiam era a quantidade 

de determinado alimento por pessoa, entretanto todos os grupos afirmaram não fazer uso 

de recursos digitais para pesquisar sobre o que e como fazer o seu evento, apesar de não 

haver nenhuma instrução ou proibição que afetasse os grupos em relação a buscas na 

internet. Ou seja, as experiências de cada integrante do grupo foi o principal fator de 

contribuição para que fossem realizados a lista e os cálculos. 

Os grupos iniciaram suas apresentações com todos os alunos em sala de aula. Os 

integrantes do grupo deveriam ir à frente da sala de aula para expor o resultado da 

atividade proposta. Os professores presentes sentaram-se ao fundo da sala para poder 

acompanhar o que os alunos diziam. 

O primeiro grupo a apresentar se propôs a realizar, segundo uma das alunas, “um 

almoço e um jantar [...] para comemorar as pessoas que passaram no ENEM e no 

ENCCEJA [...] para trinta pessoas [...], vai ser servido dois pratos no almoço, vai ser 

aipim com alcatra e na janta vai ser costela com batata doce [...]; suco de abacaxi, limão 

e maracujá e a sobremesa que vai ser servida no almoço e na janta é morango com creme 

de leite e açúcar”. Gabriela pede à turma que preste atenção à lista para que os alunos 

sinalizem caso “esteja faltando alguma coisa”. 

Durante os primeiros dois minutos da apresentação, a licencianda Adriana pediu 

para a turma “prestar atenção” em quatro momentos, após esses dois minutos, não houve 

mais solicitações do tipo. Uma segunda aluna apresenta a lista de compras com o preço 

de cada item. A compra do primeiro grupo foi de R$ 338,16 comprando no cartão, 

resultando em R$ 11,77 por pessoa, segundo a aluna (nenhum dos presentes conferiu a 

conta, o valor aproximado seria de R$ 11,27 por pessoa, com os números propostos pelo 

grupo). A aluna ainda conclui que, com o desconto, o valor seria de R$ 304,35. 

Outra aluna, do mesmo grupo, vai ao quadro e escreve todos esses dados e conclui 

que o valor com desconto por pessoa seria de R$ 10,59 (também não foi realizado o 

cálculo de conferência por nenhum dos presentes, seria R$ 10,15 por pessoa, entretanto 

ressalto que esse valor apresentado pela aluna representa 90% do valor apresentado por 
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pessoa que estava incorreto). A aluna pergunta se deu para entender e os alunos 

concordam. 

Gabriela pergunta se os professores estariam convidados dentro desses trinta. Uma 

aluna do grupo diz que são vinte e cinco alunos e cinco professores. Adriana comenta que 

“não teve descartáveis”, a aluna prontamente diz que “tem tudo na cozinha”. Um dos 

alunos pergunta quanto ao “valor do espaço” e os alunos do grupo dizem que “já tem o 

espaço”. Quando questionado pela licencianda como foi feito o cálculo de comida por 

pessoa, o grupo responde que são 400g por pessoa por refeição, sendo 200g de carne, 

100g de arroz e 100g de acompanhamento. Antes de Gabriel fazer sua pergunta, uma 

integrante do grupo fala: “querem saber bebida também? A gente calculou um litro por 

pessoa”. O grupo afirma que se dividiram para realizar o trabalho, havia integrantes para 

fazer a lista e integrantes para calcular. 

Então, Gabriel faz a primeira pergunta que é relacionada à quantidade de 

convidados, um controle do número de pessoas: “por exemplo, posso levar a minha 

namorada, não posso?”. Uma integrante responde que “tem convite individual”. Gabriel 

pergunta qual a duração do evento e os alunos do grupo respondem “oito” e “dez”, mas 

depois chegam a um consenso de “dez horas de festa porque se fosse uma festa comum, 

seria quatro horas com um prato de comida e a gente fez dois pratos de comida, então 

ninguém consegue comer um prato de comida e depois outro prato de comida em 

seguida”. Outra aluna diz que “a gente não colocou na lista o papel higiênico”. O grupo 

agradece e a turma aplaude. Durou dez minutos a apresentação. 

O segundo grupo a se apresentar organizou “um churrasco na laje, uma resenha 

para um total de quarenta pessoas”, os alunos apresentaram a lista de compras que chamou 

atenção dos presentes pela quantidade de bebidas alcoólicas tanto na variedade quanto na 

quantidade por bebida. Gabriel pergunta sobre a duração da festa e os alunos do grupo 

dão diferentes respostas: “até o último sair”, “até o SAMU bater na porta”, “até acabar”. 

Quando questionada marca da cerveja, os alunos respondem “Antártica” ou “a mais 

barata”. A conta foi de R$ 1.260,19. Os alunos citam frases como “é o churrasco do 

Adriano” e “dinheiro é pra gastar mesmo”. O grupo sugere a venda de ingressos a R$ 

50,00 por pessoa para cobrir os gastos e lucro de R$ 740,00. Os presentes não 

pertencentes ao grupo fazem alguns comentários em relação ao custo-benefício, como “tá 

mais caro que o Barra Music” ou “Mariuzin é esse preço”, os integrantes argumentam 

que “a festa vai até o SAMU levar alguém”. Adriana pergunta o que beberiam as pessoas 

“que não bebem [bebidas alcoólicas]” e os integrantes do grupo dizem que a festa é para 



 

 
 

pessoas que bebem. Gabriel pergunta se os cinquenta reais do ingresso são 

independentemente da pessoa que vai comprar, “ou seja, não interessa nenhuma 

informação dessa pessoa”. Os integrantes confirmam. Então volta a discussão sobre o 

valor do ingresso e os alunos dizem “que é cinquenta reais, mas você vai entrar em coma 

alcoólico”. O grupo afirma que, com desconto, pagariam R$ 1.134,17 e, na hora, chegam 

em consenso de que esse desconto não seria repassado para o ingresso, mas para o 

aumento da margem de lucro. Gabriela pergunta se há mais alguma pergunta. Uma das 

alunas pergunta sobre “o valor do transporte para comprar as coisas pra festa”, 

prontamente os integrantes do grupo respondem “o RioCard da escola”. Os alunos 

aplaudem. Durou onze minutos a apresentação. 

O terceiro grupo sugeriu “um fato real, que dá pra acontecer [...] um churrasco de 

aniversário dela [uma das integrantes do grupo”, a proposta é “um churrasco para trinta 

convidados com um máximo de dez acompanhantes”. A turma se manifesta perguntando 

se são dez acompanhantes por convidado e a aluna esclarece que “no máximo dez pessoas 

podem ter namorado”, ou seja, são dez acompanhantes ao todo e não por convidado. O 

grupo esclarece que não terá descartáveis, não estão dando dinheiro da passagem e o local 

é casa de uma amiga da aniversariante. O grupo lê a lista de compras. Gabriel pergunta 

qual a cerveja, o grupo responde que é a “Budweiser [...] de seiscentos [...] longneck”. 

Gabriel diz que não são seiscentos mililitros numa garrafa longneck, os alunos afirmam 

diferentes volumes para a garrafa que variam de 350 a 390. Gabriel pergunta se o dado 

altera a conta do grupo, visto que o volume é menor do que o considerado. Os alunos do 

grupo afirmam que “não, é seis unidades para cada um”, independe do volume. O valor 

da compra foi de R$ 2.159,55 “porque a cerveja é cara”, “não é qualquer cerveja”, 

afirmam as alunas, dizendo ainda que juntaram “o dinheiro do natal, não dei presente para 

ninguém”. Com desconto, R$ 1.443,15, “valor por pessoa com desconto é de trinta e oito 

reais bebendo Budweiser, galera, por pessoa sem desconto quarenta e três e dezoito”. 

Gabriel repete a pergunta que fez ao último grupo me relação ao valor: “esse valor do 

ingresso vale independente da pessoa?”. Uma das alunas do grupo diz que não vai ser 

cobrado ingresso aos convidados. Gabriel pergunta, caso mudasse a lista de convidados, 

mantendo o número de pessoas, se o cálculo seria o mesmo. Os alunos afirmaram que 

sim. Adriana pergunta se é o mesmo cálculo se tiver mais crianças, os alunos dizem que 

não há crianças na lista. Gabriel pergunta se a lista é “universal”, serve para qualquer festa 

com o mesmo número de convidados. Os alunos dizem que “a lista é personalizada”, “de 

acordo com os convidados, [...] a gente sabe o perfil do convidado”. Gabriela pergunta se 
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alguém quer perguntar algo. Ninguém se manifesta. Os alunos aplaudem. A apresentação 

durou oito minutos. 

O quarto e último grupo apresentou “um churrasco, mas é mais humilde”, outra 

aluna diz que “está em crise, estamos desempregados”. O aluno diz que é para “uma final 

de campeonato”, outra aluna diz que é “para comemorar o aniversário dele [o integrante 

que está lendo a lista], que foi ontem”. A turma canta “Parabéns” para o aluno. O aluno 

começa a lista, Gabriel interrompe perguntando quantas pessoas, o aluno responde 

“trinta”, uma aluna do grupo completa: “calculamos uma média de trezentos gramas por 

pessoa”. Para sobremesa, o grupo propõe “só para não dizer que não tem nada, uma salada 

de frutas”. O valor foi de R$ 345,84 no cartão, o aluno afirma que “sim, não foi dois mil 

reais”. Gabriel pergunta o preço do contrafilé e o peso. O aluno responde que R$ 75,96 

por 4kg. “A bebida cada um leva a sua porque tá difícil”; “cada um leva a sua cerveja e 

continua a amizade”. Preço por pessoa foi de R$ 10,37 (pelos números apresentados, seria 

R$ 11,52, nenhum presente fez a conta) sem desconto e R$ 9,33 (seriam os R$ 10,37) 

com desconto. Gabriel pergunta novamente se o valor seria alterado se fosse alterada a 

lista de convidados, mantendo o número de convidados. Os alunos dizem que sim, que “é 

por uma média”. Gabriel insiste perguntando se tirasse dez pessoas da lista e colocasse 

“dez amigos”, se a lista seria a mesma. O aluno responde “com certeza” e completa que 

não colocaram bebida porque “cada um bebe uma coisa”. A festa vai ser num salão do 

condomínio onde mora, sem custos. A apresentação durou cinco minutos. 

Gabriel pergunta aos alunos (todos da turma) se alguém pesquisou na internet. Os 

alunos disseram que não pesquisaram nada além do preço de produtos. Adriana pede a 

todos que entreguem as “listas de compras”.  A aula é encerrada por conta do horário, 

sendo acordada continuação na próxima semana, restando dois grupos a se apresentar. 

Adriana combina com a turma de assistir as duas apresentações que restam e fazer um 

“fichamento, [...] não necessariamente exercício, [...] para registrar no caderno”. Adriana 

elogia, dizendo que “tá muito legal esse negócio de vocês trazerem o biscoito para 

dividir”, frase fazia alusão aos alunos que levaram pacotes de biscoito para compartilhar 

com os colegas. 

 



 

 
 

APÊNDICE A4 – AULA IV – 10/04/2018 

Para esta atividade, foi planejado pelos membros do grupo de professores de 

matemática do CAp Popular do WhatsApp trabalhar os dois grupos que não se 

apresentaram na aula anterior no primeiro tempo de aula, dando um fechamento com uma 

discussão social em torno das escolhas de cada grupo para os eventos e, no segundo tempo 

de aula (neste dia, tal qual no dia da atividade anterior, foram ofertados dois tempos de 

aula para a matemática) trabalhar com “formalizações” do que foi estudado até o 

momento. Havia a preocupação por parte dos professores de matemática quanto aos 

registros dos alunos. Como as aulas eram trabalhadas em cima de discussões e soluções 

de problemas, não havia um registro “formal e organizado” a ser oferecido aos alunos. 

Para o segundo tempo de aula, o planejamento era trazer definições dadas pelos próprios 

alunos e, sendo necessário, fazer algumas adaptações de forma a facilitar o estudo 

posterior. Entretanto, este planejamento não se concretizou, visto que as discussões 

desencadeadas tomaram outro rumo. 

O quarto evento de Matemática ocorreu na segunda semana de abril, com a 

licencianda Adriana Cavalcante e o mestrando Gabriel Basson. Normalmente, a formação 

ainda conta com a pós-doutoranda Gabriela Barbosa, mas esta não estava se sentindo bem 

no aspecto saúde e não pôde comparecer. Gabriela enviou, através de um táxi, o lanche 

para o intervalo, que era composto de biscoitos “Club Social” e guaraná natural em copo. 

O início da aula se dá com o pedido aos grupos para que se apresentem, estes pedem um 

tempo que é respeitado (foram dados aproximadamente vinte minutos). A decisão foi 

tomada porque, além de faltar integrantes, a aula ainda estava com poucos alunos. 

Duas alunas, nesse tempo, perguntaram sobre “levar amigos para o CAp Popular”. 

Uma das alunas, inclusive, já havia consultado a licencianda anteriormente. Os 

professores explicaram que não é uma decisão que pode ser tomada neste tempo, pois 

envolve muita burocracia nas permissões e fichas para os alunos. 

Dos dois grupos que restavam a se apresentar, apenas um o fez, visto que o outro 

grupo afirmou que faltava uma integrante e esta era justamente a que tinha todos os 

escritos do trabalho. O mestrando ainda insistiu para que eles levassem somente a ideia 

do trabalho para os colegas, mas a decisão foi mantida. 

O grupo final trouxe à turma uma cesta de frutas, café, chá, doces, pães e biscoitos 

a ser vendida para arrecadar fundos para uma instituição que cuida de animais 

abandonados. A cesta completa (com fitas, cesta e alimentos) cursa R$ 94,95 a unidade 
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sem desconto, sendo cem cestas o valor de R$ 9.495,00. R$ 8.545,00 com o desconto 

(valor informado pelo grupo; não houve conferência no momento, o valor seria R$ 

8.545,50). 

Adriana pergunta o valor aproximado da cesta. Um dos integrantes responde que 

“cento e vinte reais vezes cem cestas que dá um total de doze mil reais, e aí vai ter o lucro 

de três mil novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos (aqui observamos 

que foi utilizado o valor de R$ 8.545,50 para os cálculos do grupo). Adriana questiona se 

“alguém tem alguma pergunta”. O mestrando pergunta o porquê da ideia da ONG de 

animais. Uma aluna do grupo responde “porque tem muitos animais que precisam de 

ajuda e as pessoas não adotam”. Gabriel pergunta “quem puxou o bonde” e a aluna que 

havia respondido afirmou que ela mesma. O mestrando se disse surpreso porque o evento 

era bem diferente e pergunta como ia ser a venda. A aluna diz que “pensou numa feira”. 

Gabriel pergunta se há a sugestão de alguma instituição. A aluna diz que “tem a da Bel, 

que é uma apresentadora”. Gabriel perguntas se um dos alunos apoia alguma instituição, 

ninguém responde. Uma das alunas da turma diz que há outra instituição chamada 

“Quatro Patinhas”, o mestrando sugere a “SUIPA”. Uma das alunas pergunta quanto que 

os alunos do grupo vão gastar em cestas, o aluno responde o valor (R$ 94,95). Uma outra 

aluna diz que o gasto foi grande e que, como é muito grande, pode ser utilizado o próprio 

dinheiro para fazer a cesta como doação. Gabriel pergunta a porcentagem de lucro e diz 

que deve ser considerada a “margem de perda” porque “fruta é um negócio que estraga 

rápido, duas cestas já dá prejuízo de quase duzentos reais”. Adriana diz que é possível 

“baratear” colocando “menos coisas e coisas menos perecíveis”. Gabriel sugere que a 

venda pode ser dificultada por ser R$ 120,00. O aluno do grupo diz que “é o preço de 

mercado”. O mestrando responde que “não está caro”, mas que depende do público alvo. 

O aluno do grupo disse que “vai ser na zona sul”, a outra aluna do grupo diz que podem 

ser utilizados outros meios, como as redes sociais. Uma aluna da turma diz que foi “muito 

legal considerar até os saquinhos e as fitinhas”. Os alunos aplaudem. A duração do 

trabalho foi de nove minutos. 

Adriana pede a presença do próximo grupo que se recusa a ir. A licencianda, então, 

argumenta pedindo que eles só falem qual a ideia do trabalho, mas os alunos se recusam 

a apresentar o trabalho para os colegas. 

Gabriel, que no início da aula tinha falado que “sentaria na frente somente porque 

a poltrona era muito confortável” – se referindo à única cadeira estofada da sala, do tipo 

de escritório que fica afrente – levanta, se senta em uma posição mais afastada do quadro-



 

 
 

negro e diz que a cadeira está vaga para quem quisesse. Alguns alunos riem e um deles 

pergunta se pode mesmo sentar naquela cadeira. O mestrando diz que é sério. O aluno 

ainda insiste na pergunta e, com a reafirmação do mestrando que “é uma cadeira como 

qualquer outra”, senta-se no local destinado ao professor. 

O mestrando pergunta à turma o que “acharam” dos eventos propostos dos grupos. 

Um dos alunos diz que “o churrasco foi brabo”. Nenhum outro aluno se manifesta. 

Gabriel pergunta se os alunos mudariam algo no trabalho de algum colega. Uma aluna 

diz que gostou muito dos grupos, mas que gostou mais do grupo que apresentou o 

“churrasco barato”. Gabriel pergunta os valores dos dois churrascos e os alunos 

respondem “trezentos e pouco” e “mil e trezentos”. Gabriel diz que houve grupos com 

propostas diferentes e, além do “valor financeiro”, pergunta o que poderia ser destacado. 

O grupo que não se apresentou estava reunido e conversando paralelamente ao 

que o mestrando e os licenciandos falavam. Neste breve momento, a licencianda estava 

fora de sala para viabilizar o lanche, colocando os copos de guaraná na geladeira e 

organizando a mesa. Gabriel pede a opinião desse grupo que não estava atento à atividade 

e, para que pudessem participar, reapresentou a proposta que era de “discutir sobre os 

eventos”. Nenhum aluno se pronunciou. 

Gabriel então relembrou aos alunos qual evento cada grupo havia organizado e 

pergunta se “fariam algum dos eventos se fosse feito hoje”. Uma das alunas que estava 

presente no grupo que organizou a festa de aniversário disse que não faria o evento que 

propôs, visto que ela não colocaria carne na festa por ser vegetariana. A justificativa dada 

pela aluna para ter escolhido esse evento para o trabalho se relaciona com o fato de “ser 

apenas um trabalho” e que o evento seria possível, “basta só aplicar a um churrasco ou a 

um casamento, mas é possível”. 

Quando o mestrando pergunta novamente se os alunos fariam algum dos eventos, 

um integrante do grupo que foi apelidado de “churrasco-ostentação” afirmou que faria o 

próprio churrasco. Gabriel pergunta se há disponibilidade, hoje, de dinheiro para ele 

organizar tal evento. O aluno responde que tem. 

Então, Gabriel pergunta se existe “uma quantidade mínima de dinheiro para 

garantir a diversão”. A partir desse momento, os alunos começaram a falar 

simultaneamente. Gabriel pede que todos falem, mas organizadamente, “um de cada vez”. 

Uma das alunas (a mesma que se disse vegetariana há dois parágrafos) disse que se 

divertiu muito “indo à Lapa gastando oito reais em uma bebida” e falou a localização de 
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onde comprou a bebida quando os alunos perguntaram. Um dos alunos pergunta: “e eu, 

que não bebo, como é que faço?”. A aluna responde que “pode comprar uma água”. 

O mestrando fala que “os grupos trouxeram propostas bem diferentes, um trouxe 

um churrasco de dois mil reais e outro trouxe um churrasco de trezentos reais que está 

igualmente interessante”. Uma aluna, que pertencia ao grupo do churrasco mais caro, diz 

que, “no pensamento”, tinha dinheiro para fazer o churrasco mais caro, que era “rica”. 

Gabriel pergunta “o que é rico para você?”. A aluna diz que está se referindo a bens 

materiais. Mestrando pede para que ela fale de “valores”, quanto a pessoa precisa de 

dinheiro para dizer que é rica. A aluna fala “bastante dinheiro”. Gabriel volta a perguntar: 

“Quanto?”. A aluna responde que “dez mil por mês”. Alguns alunos riem. O mestrando 

pergunta se a aluna acha que dez mil reais “dá pra fazer muita coisa”. Um aluno do grupo 

dela responde “solteiro sim”. Alguns alunos respondem “eu pago todas as coisas com dez 

mil”, “dez mil é dinheiro”. 

Nesse momento, outros alunos começam a participar e explicar porque não fariam 

seus próprios eventos. As justificativas se relacionam com o fato de não acharem 

vantajoso gastar a quantia orçada no evento proposto e sugerem alterações como, por 

exemplo, não colocar “bebida”. 

O mestrando retorna à discussão perguntando se a turma “acha que dez mil é um 

salário bom”. Alguns alunos respondem que “não”. Outras respostas são ouvidas, como 

“depende da qualidade de vida que você quer”, “é um salário bom”, “pagar aluguel de 

dois mil reais, carro com IPVA de quase cinco mil reais”. Os alunos começam a conversar 

paralelamente e fica difícil distinguir as respostas. Em alguns momentos algumas vozes 

se destacam nas demais, como “dez mil reais é pouco”. Gabriel pede atenção à turma e 

pergunta novamente quanto seria um “salário alto”. Um dos alunos responde “de dezoito 

pra cima”, outra diz “dez mil”, “vinte” e “trinta mil” também são ouvidos. O mestrando 

solicita que os alunos voltem a se organizar, visto que já não era possível, novamente, 

ouvir os alunos individualmente. Um dos alunos diz “trezentos mil” e outro responde que 

“é mais que o presidente da República”. Uma aluna diz que o salário mínimo é inferior a 

mil reais. Gabriel volta a afirmar que “só está perguntando”. Alguns alunos ainda dão 

diferentes respostas, como “cem mil” ou “precisa ser um empresário”. 

Gabriel volta a palavra para a aluna que iniciou a discussão dizendo que esse valor 

– dez mil – era de pessoas ricas e pergunta se a mesma organizaria o evento que ela propôs 

se ganhasse um salário de dez mil reais. A aluna responde que “faria melhor, viajaria”. 

Gabriel pergunta para aonde. A aluna responde que “para dentro do Brasil mesmo, fazer 



 

 
 

um mochilão [...] para conhecer cada cantinho”. Nesse momento, a licencianda Adriana 

retorna à sala e Gabriel resume o que ocorreu em sua ausência. Quando dito de ser 

“possível ostentar com dez mil”, Adriana pergunta se “dez mil de salário ou dez mil só 

de churrasco”. Os alunos dizem que “de salário”. O mestrando sugere um cálculo rápido 

realizado no quadro negro a fim de entender quais as reais possibilidades com um salário 

de R$ 10.000,00 mensais. De imediato, uma das alunas fala “ainda tem o INSS”. Adriana 

diz que “infelizmente, no país em que a gente vive, o pobre sobrevive com um salário 

mínimo”. 

Gabriel pergunta “quem ganha dez mil”.  Uma aluna responde “publicitário”, 

outro aluno responde “professor”, um terceiro aluno responde “professor do SENAI, [...] 

vi em pesquisa”. Gabriel diz conhecer professores que tem salários de R$ 1.000,00 a R$ 

30.000,00. Adriana responde “depende”. Gabriel conclui que “a grande massa de 

professores ganha um salário abaixo de dois mil reais pela carga horária de trinta horas 

[...]. Agora, você entra na UFRJ, seu salário inicial é quase dez mil. Só que, quantos são 

professores da UFRJ? Abre uma vaga a cada cinco anos e o cara tem que ser doutor, ter 

num sei quantas pesquisas, enfim...”. 

Gabriel, voltando ao quadro, pergunta a porcentagem da faixa em que se enquadra 

um salário de R$ 10.000,00. Os alunos ficam calados por alguns segundos. Um dos alunos 

responde que “tem na tabela”. Gabriel escreve “27,5%” no quadro. Os alunos se 

expressam com “nossa”, “caramba”, “tudo isso?”. Gabriel pergunta “quanto é vinte e sete 

e meio porcento de dez mil”, uma aluna responde prontamente “dois mil setecentos e 

cinquenta”, o valor é escrito no quadro. Gabriel diz que “o cálculo do IR é um pouco mais 

complexo por conta do fator redutor, pagamento exclusivo e etc” e sugere uma aula de 

Imposto de Renda, caso os alunos queiram entender melhor, mas que usaria essa 

porcentagem por motivo de “simplicidade”. Para o cálculo da previdência, foi usada 

alíquota de 14%. Entretanto, uma aluna sinalizou que “existe um teto”. Gabriel sugere R$ 

3.200,00 para ser utilizado nesse “teto” e pergunta à turma “quanto é catorze porcento de 

três mil e duzentos”. Os alunos permanecem em silencio por uns segundos. Adriana 

pergunta “quanto é dez porcento de três mil e duzentos”, os alunos respondem “trezentos 

e vinte”, ela pergunta “quanto é um porcento de três mil e duzentos”, eles respondem 

“trinta e dois”, ela pergunta “quanto é quatro porcento”, eles respondem “trinta e dois 

vezes quatro” e um aluno diz “cento e vinte e oito”. Adriana pergunta quanto é a soma e 

um aluno responde “quatrocentos e quarenta e oito”. Adriana diz, então, “tá vendo como 

é que vocês sabem?”. 
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Gabriel pergunta “o que é preciso para viver, sabendo que o salário é dez mil”, 

uma aluna responde “aluguel, água, luz”. Gabriel diz que, normalmente, os bancos não 

concedem crédito acima de 30% do rendimento da pessoa. Então, os alunos sugerem R$ 

1.500,00 para moradia (os alunos consideram razoável para financiamento ou aluguel). 

Para essa escolha, os alunos discutiram onde seria o imóvel, uma das alunas disse que “na 

penha, um apartamento de duzentos mil reais fica com prestação de mil e oitocentos [no 

financiamento]”. Gabriel pergunta o que mais os alunos consideram como “básico”. Os 

alunos respondem “luz”, “comida”, “passagem”, “internet”. Uma aluna fala que “a 

empresa dá benefício” se referindo à alimentação e à passagem. Gabriel diz que não vale 

a pena, pois a partir de certo salário, o desconto do profissional para ter o benefício é 

maior que o próprio benefício e citou o exemplo de um colega de trabalho que ganhava 

um salário de R$ 7.000,00 e a empresa oferecia aos funcionários um benefício de R$ 

1.000,00 para alimentação, só que a porcentagem do salário dele que ia descontar fazia 

com que o desconto fosse superior a R$ 1.300,00. Uma aluna diz “comida”. Gabriel 

pergunta “quanto”. Os alunos discutem e surgem valores como “quinhentos”, 

“quatrocentos”, “trezentos”. Gabriel diz que a atividade é fácil “porque acabaram de fazer 

um trabalho de compras e estão com preço na cabeça”. 

A turma continua falando diversos valores e questionando se “mora sozinho”, se 

“come fora”, se “só come em casa”. Até que a turma chega ao valor de R$ 500,00 mensais. 

Mas, alguns alunos ainda diziam que “quinhentos é muito”, “quinhentos eu faço compra 

para minha casa com filho”, “trezentos reais basta”, “trezentos e cinquenta para garantir”. 

Como os comentários começam a surgir simultaneamente, o mestrando pede atenção para 

os alunos e diz que “é difícil gastar menos de oitocentos reais”. Os alunos começam a 

falar simultaneamente. O mestrando, ouvindo algumas falas pontuais, chama atenção dos 

alunos para uma das alunas que diz: “se você tem quinhentos reais num mês de trinta dias 

[...] dá dezesseis reais, quinze reais por dia”. O mestrando pergunta se a turma acha 

suficiente. A licencianda diz que é possível “dentro de casa”, mas “pra PF não rola”. 

Gabriel diz que a turma precisa decidir como é a vida com salário de R$ 10.000,00. Os 

alunos voltam a falar simultaneamente. Gabriel pede atenção. Outra aluna fala que 50% 

do valor que é cobrado “na rua” é de lucro, logo comendo em casa é possível o valor de 

R$16/dia. 

Nesse momento, Gabriel diz que “precisa jogar limpo com a turma” e traz 

experiências dizendo que não via seu pai gastar menos de R$ 1.100,00/semana para quatro 

pessoas. A turma ri e alguns alunos perguntam se o mestrando está certo do que fala. O 



 

 
 

mestrando confirma e prossegue dizendo que não está dentro da realidade dele gastar R$ 

500,00/mês em comida. O valor sugerido entra para o quadro. Uma das alunas justifica 

que, quando a pessoa tem um salário maior, há uma maior preocupação com o “tipo de 

comida” que ela come, é considerado mais relevante o aspecto da qualidade do alimento 

e que, se ela tivesse esse valor de salário, gastaria mais que R$ 500,00 mensais de 

alimentação. Gabriel ratifica a opinião e diz que cada alimento possui muita variedade 

para um mesmo alimento, por exemplo, “peixe tem desde a sardinha até o bacalhau de 

duzentos reais” e pergunta novamente se a turma acha razoável o valor de R$ 500,00 

mensais. Os alunos ainda respondem positivamente, uma das alunas afirma que faz 

compras para uma família de quatro pessoas com esse valor. 

Gabriel prossegue com a lista e pergunta o que mais é relevante. Alguns alunos 

respondem “luz” e “água”. O mestrando pergunta quanto os alunos pretendem gastar na 

soma desses dois itens. Uma aluna responde “quinhentos”. Uma aluna grita “que isso?”. 

Os demais alunos rejeitam a resposta do aluno e respondem “cento e oitenta”, “duzentos”, 

“trezentos”. Uma das alunas diz que “chuveiro e ar condicionado gastam muito”. Uma 

das alunas pergunta ao mestrando quanto ele paga de luz. O mestrando responde que 

aproximadamente R$ 450,00. Adriana diz que falta somar o valor da água. Então, é escrito 

“R$ 520,00” no quadro. Uma das alunas diz que “apartamento paga gás”.  Gabriel 

pergunta se é “casa ou apartamento?”. A turma entra em nova discussão. 

Adriana interrompe a turma e diz que chega-se à conclusão que “dez mil reais não 

dá para nada, a não se que dez mil reais seja tudo que sobra depois que você paga todas 

as suas responsabilidades”, diz que tem uma realidade muito próxima dos demais alunos 

por ser moradora de favela também e diz que, no quadro, “dá para ver que dez mil reais 

não dá pra nada”. Adriana diz que gasta R$ 500,00 por mês de passagem, mas não paga 

luz porque “não é permitido botar luz” onde mora, na Baixada Fluminense e disse que é 

bom fazer esse tipo de conta para ver o quão baixo é o salário do brasileiro e que os 

“políticos” que recebem salário alto, possuindo ainda alguns “vales”, enquanto o cidadão 

tem “VR” [vale refeição], “eles têm vale terno, mas o vale esmola é o bolsa família” e diz 

que as contas mostram que as pessoas precisam de muito mais do que realmente tem e 

que R$ 10.000,00 não cobre nada, ainda sinalizou que não foi considerado nem o plano 

de saúde. Uma das alunas sugere que Adriana, que se encontra no fundo da sala, onde 

estava sentada durante a atividade, vá até a frente da turma para falar, mas ela responde 

que “prefere ver vocês [os alunos] assim”. A licencianda aproveita para relatar que sua 

mãe possui 67 anos de idade e marcou um exame de “pressão no olho” para 18/01, o que 
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fez com que a licencianda achasse que a data estivesse errada (o evento ocorreu em abril) 

porque a data já passou, mas a mãe da licencianda disse que está correto, a data é 

18/01/2019, o que a levou a dizer para o responsável que “se tiver viva, vai”. 

Enquanto isso, Gabriel escreve no quadro valores de R$ 450,00 para plano de 

saúde, R$ 1.600,00 para carro e R$ 450,00 para internet, telefonia e TV. Um dos alunos 

pergunta se “está contando a gasolina”. Gabriel diz que não e pergunta à turma qual carro 

novo que eles acham “legal”. Uma aluna responde “Mini Cooper”, a turma ri. Um 

segundo aluno propõe “uma Unozinha”, o mestrando sugere um Chevrolet Cobalt, que 

custa em torno de R$ 70.000,00 com IPVA a R$ 4.000,00 anuais e diz que os gastos para 

quem ganha R$ 10.000,00 são diferentes, pois a pessoa vai ter um padrão de vida 

compatível. Uma aluna diz, ainda, que não pode contar com o salário todo, porque há 

sempre imprevistos, independentemente do salário da pessoa. A aluna ainda argumenta 

que tem que pensar em trocar de carro todo ano, que sempre tem que contar com 

“desvalorização”, “doença”, “imprevistos”. Outra aluna diz que alguns gastos são 

previstos. Gabriel conta que, para trocar de carro todo ano, como diz a aluna, é caro, pois, 

além do seguro, a desvalorização é muito grande. Gabriel diz, ainda, que a última pesquisa 

do DIEESE que tem conhecimento afirma que o salário mínimo deveria ser algo próximo 

a R$ 4.000,00. A licencianda pergunta “o que é DIEESE”, Gabriel sugere que pesquisem 

o que significa a sigla, mas é um instituto de estatística que trabalha com questões sociais. 

Gabriel volta ao quadro e fala que não foram considerados viagem, lazer, 

combustível, estacionamento e outra série de itens. Um dos alunos afirma que “dez mil é 

muita coisa se você mora com os pais e não gasta com nada”. Uma das alunas diz que 

uma pessoa que ganha esse salário não mora com os pais e o mestrando discorda, dizendo 

que é comum, dentro de ambientes dessa classe social, os filhos morarem com os pais até 

“tarde”, mas que esse grupo representa, na população, uma parcela mínima. O mestrando 

aproveita para citar um exemplo de uma amiga que mora com os pais e tem renda próxima 

a R$ 22.000,00 e é insuficiente para morar sozinha. Gabriel diz que entende algumas das 

dificuldades porque, apesar de “ter uma vida tranquila”, passou por alguns problemas na 

infância e que teve algumas oportunidades que aproveitou. Ainda ratifica que muitas 

pessoas falam de esforço, mas que teve pessoas por trás e que de nada adiantaria o esforço 

sem ter a oportunidade. 

Uma das alunas sinaliza que, se uma pessoa da sala ganha R$ 10.000,00, é 

diferente da “amiga do mestrando” ganhando R$ 10.000,00, “são realidades diferentes, é 

uma realidade social que não é a realidade de alguém dessa sala”. Outra aluna diz que 



 

 
 

eliminaria alguns gastos porque “moraria na favela” e não acha necessário plano de saúde, 

nem carro a fim de “juntar dinheiro para investir”. Outros alunos sinalizaram que tirariam 

“internet” e “televisão”. Gabriel diz que os valores já estão baixos, pois “um plano barato 

da Sky custa trezentos e cinquenta reais”. Uma das alunas imediatamente responde: “Que 

Sky? É ‘gatonet’”. Outro aluno diz que pode fazer um “plano” que divide com outras 

pessoas. Os alunos pedem “um cafezinho” e é dado intervalo. 

Durante o intervalo, alguns grupos de alunos se reuniram e a discussão durante 

todo o tempo foi sobre salários e gastos, tudo relacionado a custo de vida. Um dos alunos 

perguntou ao mestrando dicas para fazer matemática e questionou a parte financeira, o 

mestrando disse que, normalmente, os matemáticos formados em sua universidade, se 

dirigem a bancos ou ao exterior. Outro grupo de alunos discutia sobre mensalidade escolar 

e o fato de, muitas vezes, os pais selecionarem a escola pelo preço pela questão de 

“segregação”, colocando o filho em um ambiente com pessoas de classes sociais mais 

altas, aumentam as possibilidades de destaque social da criança quando se tornar adulta. 

A programação para o segundo tempo de aula era “formalizar as ideias já 

estudadas”. Adriana vai ao quadro e começa a escrever, num modelo brainstorm “coisas” 

que os alunos falavam, como “porcentagem”, “regra de três” e “juros”. Adriana pergunta 

à turma o que foi visto da regra de três, os alunos respondem “como acha a porcentagem”, 

“como fazer”, “é uma ferramenta”. A licencianda diz que “a regra de três não é uma parte 

da matéria em si, é uma ferramenta”. Uma das alunas diz que “a regra de três relaciona 

proporção”, Adriana diz que “não, não relacionam proporção, relacionam coisas que são 

proporcionais”. Uma aluna diz que só foi trabalhada a “diretamente”, Adriana pede um 

exemplo de “inversamente” e a aluna responde que “quanto mais gente para trabalhar, 

menos tempo”. Gabriel pede licença e diz que, revendo a aula, percebeu que “tem um 

detalhe” e citou dois exemplos, perguntando em cada um, à turma se é diretamente ou 

inversamente proporcional. Os exemplos usados pelo mestrando foram “número de 

operários x tempo” e “número de operários x velocidade da obra”. 

Adriana ratifica que “literalmente tem a ver com as grandezas [se é diretamente 

ou inversamente proporcional]”. Um aluno pergunta se “vai depender do enunciado”. 

Adriana responde positivamente e Gabriel pondera que vai depender também da sua 

“percepção do problema”, que é subjetivo e que as pessoas acham que a matemática é 

puramente exata, mas que “muito antes disso tudo, tem a questão do raciocínio lógico”. 

Outra aluna sinaliza um exemplo que relaciona a quantidade de combustível que é 

proporcional à gasolina gasta ou à gasolina não gasta. Outra aluna pede um exercício para 
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“ver como é tratado”, o mestrando disse que vai ser trabalhado em momento mais 

oportuno, que está sendo respondida dúvida de um dos alunos. Adriana diz que só foi 

conversado sobre o inversamente proporcional porque uma aluna perguntara se sempre 

seria resolvida “assim [multiplicação cruzada]” a regra de três. 

Adriana escreve “
13

12
”  no quadro e pede para que os alunos leiam. As respostas são 

“treze doze avos”, “um inteiro e doze avos” e “treze por doze”. Então, a licencianda 

pergunta aos alunos se os mesmos sabem a origem da palavra “avos”. Um aluno diz que 

“[acha que] é de fração”. Mas, ninguém responde com certeza. Adriana diz que muitas 

coisas na matemática são usadas e não há “pensamento”, só são “empurradas”. A 

licencianda escreve no quadro “R$ 0,10” e “
10

100
” e pede para os alunos lerem, sendo que 

estes leem “dez centavos” e “dez centésimos” respectivamente. A licencianda afirma que 

as duas são iguais, mas que é usado “avos” para o dinheiro e “ésimos” para a fração e 

ninguém reflete sobre isso. 

Gabriel diz que pesquisou a origem da palavra “avos” na internet, mas solicitou 

que os alunos “tenham muito cuidado com a internet”. É dito à turma que muitas questões 

da matemática são complicadas de serem pesquisadas. E continua dizendo que os 

europeus propositadamente “há um tempo, na expansão”, se preocuparam em realizar um 

“domínio cultural”, foi aproveitada a matemática da Grécia Antiga, que era uma 

matemática que geograficamente era muito próxima dos europeus para criar uma 

formalização da ciência. Nessa formalização, diz o mestrando, a “matemática do 

cotidiano” foi desvalorizada e a “matemática acadêmica” foi posta como “A matemática”. 

Para afastar do conhecimento o povo, a matemática foi utilizada como forma de 

segregação, pois as pessoas sabiam matemática, entretanto a maior parte da população 

não tinha acesso à academia. Gabriel cita um exemplo musical ao dizer que, para subjugar 

o morador da favela, por exemplo, basta desmerecer a cultura dele, coloca-se o rock como 

melhor que o funk. Outro exemplo é religioso (aqui o mestrando pede compreensão dos 

alunos para que entendam que não é uma questão “pessoal”) e diz que, “se quer colocar 

o europeu acima do africano, [...] você bota Cristo acima dos Orixás, uma coisa é ruim e 

a outra coisa é boa”. A licencianda diz que a “matemática do cotidiano é, por exemplo, a 

matemática do padeiro que estudou até a quarta série, mas ele sabe fazer a massa dele de 

pão pra três pães e pra trezentos e não erra a massa, essa é uma matemática absurda”. 

Gabriel ainda afirma que muitas das “coisas que a gente conhece da matemática” 

são mentiras porque foram criados mitos a fim de facilitar uma dominação e citou 



 

 
 

exemplos como Pitágoras (que não sabe se existiu), Bhaskara que não inventou a famosa 

Fórmula de Bhaskara e maioria dos conhecimentos atribuídos a Newton não foram dele. 

E diz que esses mitos são feitos para as pessoas “comuns” acharem que a matemática é 

para poucos. Adriana completa dizendo que “nunca [criaram as fórmulas e descobriram 

objetos] sozinhos” e diz que a pesquisa é acumulativa, “pesquisa nunca é feita sozinha”, 

muitas outras pessoas contribuem entre a ideia e a prova. O mestrando afirma que a 

matemática tem uma caracterização opressora, que as “pessoas que sabem matemática” 

são vistas como “muito inteligentes” e cita o exemplo dos números negativos que 

“recentemente” foram considerados números, algo que demorou milhares de anos e 

passou pela mão de milhares de pesquisadores e “é empurrado goela abaixo” em três anos. 

Então volta ao assunto dos “avos” e diz que a conversa evoluiu porque era necessária 

justificativa do porquê não confiar totalmente na internet, afirmou não ter certeza sobre a 

veracidade da informação da origem do “avo”. Uma aluna pergunta onde pode pesquisar. 

Gabriel fala que não há muitos materiais em português para Historia da Matemática, a 

maioria deles são em alemão ou francês, mas que pode sugerir. 

Adriana diz que leu as fichas dos alunos e estes se referem muito à ciência com 

frases como “eu odeio matemática” e as justificativas são, geralmente, pelo fato de “não 

entender matemática”. E diz que entende o aluno que não se apresenta à aula por ser 

“difícil”. Mas, que “a matemática não é para um tipo de pessoa, a matemática é para 

qualquer pessoa que queira aprender matemática, independente da dificuldade [...], vai 

ter dificuldade em outras coisas, e isso é normal [...], a gente vai priorizar, fazer atividades 

em grupo para diminuir a dificuldade, por isso a gente tem dois professores em sala, para 

que a gente consiga ir até vocês, por isso a gente não tá correndo com a matéria [...], a 

gente não tem o objetivo de correr com a matéria porque não adianta a gente jogar um 

monte de coisa em cima de vocês porque não vai rolar, aí tudo que a gente vai ter é uma 

defasagem de gente e não é isso que a gente quer”. 

Uma aluna levanta a mão e diz que “não há matéria ruim, depende da maneira que 

o professor dá a aula” e que odiava matemática antes do ensino médio e agora gosta. Um 

aluno diz que começou a se interessar pela matemática quando começou a estudar música 

na FAETEC e que vê muita relação entre a matemática e a música e afirma gostar da 

maneira com que está sendo trabalhada a matemática no projeto. Adriana concorda e diz 

que “a ordem das notas musicais é fracionada”, que não sabe explicar “a fundo”, mas teve 

um professor particular dela em época de vestibular que fez a monografia relacionando a 

matemática com a música, visto que o mesmo era professor de música. 
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Gabriel volta à palavra dizendo que é importante os alunos saberem que a 

matemática é realmente uma forma de opressão, de imposição cultural e que esta é muitas 

vezes dificultada visando dificultar a “mobilidade social”, dificulta “subir de vida”. E diz 

que “a única maneira de mudar isso é entrando no jogo e alterando ele”. Mas, que é 

necessário conhecimento da matemática formal para que possa ocorrer o movimento 

social e, quando conquistada essa posição, buscar repensar a matemática. Ainda diz que 

a matemática cotidiana tem extremo valor e cita o exemplo da aluna que, no primeiro 

evento, resolveu a lista de porcentagem e disse que não sabia matemática, que resolveu 

porque “tinha um negócio e usava porcentagem”. Gabriel ainda afirma que os alunos 

sabem sim matemática, mas que algumas coisas precisam ser trabalhadas, pois a 

matemática é política. Adriana diz que “não só a matemática”, mas que estava sendo 

falado sobre a ciência porque as pessoas têm a visão que professores e pessoas que fazem 

matemática são “deuses do Olimpo” e pede para os alunos não endeusarem ninguém. A 

licencianda ainda diz que “gente burra que move o mundo, [...] gente burra que é massa 

de manobra” e que para “quem tá em cima”, não é interessante que as pessoas pensem. 

Uma aluna diz que tem muita dificuldade de entender a matemática, mas que o 

“jeito” que os professores dão aula faz com que cresça o interesse pela ciência, ainda diz 

que os professores explicavam de uma maneira que não dava para entender e ela nunca 

teria aprendido. Outro aluno afirma que muitas pessoas sabem matemática, mas dizem 

que não sabem, que há jogos em rede social em que é necessário muito conhecimento de 

matemática, a pessoa consegue jogar, mas não reconhece como conhecimento 

matemático. Uma outra aluna diz que quando “as coisas são informais”, são mais fáceis. 

Adriana diz que a responsabilidade do ensino desinteressante é tanto do professor (por 

conta da desvalorização da profissão), quanto do aluno (por conta do desinteresse) e da 

escola (por conta do sistema) e diz que o planejamento vem pronto e o professor é 

obrigado a trabalhar com metas em cima de uma “lista de compras” e acaba passando 

pela matéria muitas vezes sem o aluno entender. Uma das alunas responsabiliza a 

“estrutura da escola”. 

Periodicamente, Gabriel e Adriana afirmam estar dando aula de matemática, visto 

que esta discussão social e política faz parte da ciência. Gabriel diz que muitas das 

“coisas” vistas em matemática na escola levam o aluno a questionar “quando vai ser usado 

na vida” e que isso pode ser “preocupante”, por ser extremamente relevante para a vida 

em sociedade e o aluno não enxerga, ou pode ser algo “positivo”, visto que muita da 



 

 
 

matemática praticada em sala de aula é dada com intuito de “dominação cultural” mesmo, 

“porque a matemática tem que ser difícil”. 

A discussão enviesa para o “novo ensino médio”, em que algumas disciplinas 

deixam de ser obrigatórias. Gabriel e Adriana conversam com a turma sobre a suposta 

“livre escolha” dos alunos. Muitos alunos afirmam que não tem certeza do que querem e 

que não consideram uma “boa ideia” ter que fazer uma escolha tão cedo. Mas, Gabriel 

sinaliza que o problema pode ser ainda maior e usa o exemplo do próprio presidente em 

exercício (Michel Temer) que não conseguiu “passar de ano” no ensino médio científico 

e precisou mudar de cidade para cursar outro ensino médio. O mestrando sinaliza o que 

considera como os dois principais pontos: a maioria da população não possui 

disponibilidade para migrar a fim de buscar a opção de educação escolhe e; ficou claro 

que a educação de cada local será diferente. 

Adriana diz estar adorando a aula e pede desculpa para quem esperava “mais 

matemática”, mas que, para ela, “tudo isso é matemática, tudo isso é ensino”. A 

licencianda fala que o modelo do ensino médio foi importado. Uma das alunas explica 

como funciona nos EUA, pois já teve oportunidade de vivenciar, neste país, o modelo de 

ensino médio é por créditos. Adriana sinaliza que não adianta copiar modelo se não há 

uma educação básica de qualidade, “existe um ensino fundamental muito qualificado” 

que dá base para escolha no ensino médio, coisa que não ocorre no Brasil. Gabriel ainda 

sinaliza que a discussão está muito legal, mas que entende que a discussão possa estar 

chata para muitos alunos porque o sistema que dificulta a matemática e que nega educação 

é o mesmo sistema que não quer discussões desse modelo em sala de aula porque o 

primeiro passo para não haver mudança, é não pensar no que está “errado”. E pede um 

exercício de mudança de posição para os alunos, sugerindo que os mesmos se imaginem 

no “topo”. Se todos trabalham sem reclamar, perfeito; o problema ocorre quando começa 

a ter questionamentos. 

Uma das alunas traz a questão do voto nulo. Diz que muitas pessoas dizem que 

não querem discutir política e acabam por votar nulo, achando que estão isentas de 

responsabilidade. Os professores explicam que tanto voto nulo quanto voto branco tem o 

mesmo efeito de “invalidar” o voto. Ou seja, quando uma pessoa se abstém, os demais 

votos “ganham maior peso”. Para explicar, são usados exemplos como uma eleição 

escolar em que cem alunos votam. Se todos votarem, cada voto é 1%, se metade votar, 

cada voto tem 2% de representatividade. Também é explicado que é mito que se mais da 

metade dos eleitores votarem nulo, há novas eleições. 
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Adriana encerra a aula dizendo que não está sendo feita política partidária, talvez 

política social, que os alunos devem respirar sociologia porque ninguém vive sozinho, as 

pessoas precisam saber viver em sociedade. 

 



 

 
 

APÊNDICE B – CURRÍCULO GRADUAÇÃO 

DISCIPLINA PER DE CONC 

GEOMETRIA EUCLIDIANA 2011/1 

INTRODUÇÃO A COMPUTAÇÃO 2011/1 

FUNDAMENTOS SOCIOLÓG EDUCAÇÃO 2011/2 

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 2011/2 

CÁLCULO DE UMA VARIÁVEL I 2012/1 

EDUCAÇÃO BRASILEIRA 2012/1 

VETORES NO R2 E R3 2012/1 

ALGEBRA LINEAR 2012/2 

CÁLCULO DE UMA VARIÁVEL II 2012/2 

MATEMÁTICA NA ESCOLA 2012/2 

NÚMEROS INTEIROS 2012/2 

DIDÁTICA 2013/1 

TEORIAS DE ANÉIS E GRUPOS 2013/1 

CÁLCULO DE VÁRIAS VARIAVEIS I 2013/2 

EVOLUÇAO DA CIENCIA E DA MATEMÁTICA 2013/2 

FILOS EDUCAÇÃO MUNDO OCIDENTAL 2013/2 

CÁLCULO DE VÁRIAS VARIAVEIS II 2014/1 

FUNDAMENTOS DA GEOMETRIA 2014/1 

LAB INSTR ENSINO DA MATEMÁTICA 2014/1 

ANÁLISE REAL 2014/2 

FUND DE ARITMÉTICA E ALGEBRA 2014/2 

INTRODUÇÃO À FISICA I 2014/2 

EDUC E COMUNICAÇÃO II (LIBRAS) 2015/1 

FUND DE FUNÇÕES E CONJUNTOS 2015/1 

MECANICA DA PARTICULA 2015/1 

PRÁT ENSINO MAT ESTÁGIO SUPERVISIONADO 2015/1 

ATIVID ACADÊ CIENT CULTURAIS 2015/2 

DIDÁTICA DE MATEMÁTICA I 2015/2 

FISICA III 2015/2 

INFORMATICA APLICADA AO ENSINO 2015/2 



186 
 

MATEMATICA FINITA 2015/2 

MONOGRAFIA I 2015/2 

ANÁLISE COMPLEXA 2016/1 

DIDÁTICA DE MATEMÁTICA II 2016/1 

GEOMETRIA NÃO EUCLIDIANA 2016/1 

PROBABILIDADE E ESTATISTICA 2016/1 

MONOGRAFIA II 2016/2 

 


