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RESUMO 
 

O tema do presente trabalho "Implementação de inovações curriculares no 

Ensino Médio e formação continuada de professores: as lições de uma experiência" 

tem como motivação a busca de indicações para a formação de professores do 

Ensino Médio visando a que se apropriem de novos elementos curriculares como 

resolução de problemas, as conexões interdisciplinares, a contextualização, 

propostas nas Diretrizes Curriculares para  o Ensino Médio. Elege como problema 

central a potencialidade de projetos de formação continuada de professores que se 

apóiam na tematização da prática para a implementação de inovações curriculares. 

Tem, portanto, como finalidade, contribuir para o aperfeiçoamento do processo de 

formação continuada de professores em atuação, articulando-o ao processo de 

inovação curricular.  Registrando os diferentes momentos de um projeto de formação 

com essas características e analisando alguns resultados,  identificamos  fatores que 

contribuem positivamente para que os objetivos sejam alcançados e as dificuldades 

enfrentadas.  
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formação de professores -   problematização - conexões interdisciplinares – 

contextualização. 
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ABSTRACT 
 

 

The subject of this present work “The implementation of curriculum innovation in high 

school teaching and teacher continuing graduation: lessons of experience” aims to 

search for directions for high school teachers undergraduation hoping themto get 

used of new curriculum elements such as problem solution, the interdisciplinary 

connection, contextualization concernig the Mathematics curriculumfor higt school 

teaching.  It has got as the main problem the strength of teachers continuing 

undergraduation projects which are supported by thematization of practice for the 

implementation of curriculum innovation. 

Therefore, the main purpose is to contribute to the improvement of the continuing 

undergraduation process of working teachers, engaging them to the curriculum 

innovation process. By recording the different moments of such formation project and 

analyzing some results of this work, we could identify the facts which contribute 

positively so that purposes can be reached and the difficulties faced on. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: 

 

Mathematics Education – curriculum innovation – curriculum implementation – 

teacher undergraduation –  problematization  –  interdisciplinary connection  –  

contextualization. 
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APRESENTAÇÃO

O presente trabalho insere-se na linha de pesquisa "Matemática na

estrutura curricular e formação de professores". Pretende contribuir para a

discussão de introdução de inovações na sala de aula, em turmas do Ensino

Médio, analisando  como os  professores em exercício, individualmente e  em

equipe, num contexto de capacitação semi-presencial, envolvem-se em

experiências e aperfeiçoam seus conhecimentos de modo a intervir

profissionalmente e melhorar a qualidade das aprendizagens de seus alunos.

O objetivo central de nossa investigação é buscar respostas para a questão

"de que forma os projetos de formação continuada de professores que se apóiam

na tematização da prática devem se estruturar e se desenvolver, no sentido de

viabilizar a implementação de inovações curriculares"?

O grupo de professores, sujeitos dessa investigação, fizeram parte de um

projeto desenvolvido pelo Centro de Ciências Exatas e Tecnologia e a Secretaria

de Estado de Educação de São Paulo, denominado "Construindo propostas de

trabalho para a área de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias,

juntamente com professores do Ensino Médio”. O projeto envolveu, ao todo, cerca

de 1800 professores de Matemática que atuam no Ensino Médio em escolas da

rede pública estadual e desenvolveu-se de março a dezembro de 2002. Nesse

projeto, atuei como formador de dois grupos que totalizavam 100 professores de

Matemática e que constituíram o  grupo que serviu de base a este trabalho.

Organizo a dissertação em quatro capítulos.

No primeiro capítulo, denominado "Articulando inovação curricular no

ensino médio e formação de professores", uso pesquisa bibliográfica e

documental e focalizo as discussões que vêm sendo feitas em relação ao Ensino

Médio, destacando uma história marcada pela segmentação da educação de ricos

e pobres. Analisando a situação atual do Ensino Médio no Brasil, verificamos que

essa dicotomia  permanece. Na seqüência, analiso a Matemática no Ensino

Médio e busco fontes orientadoras para a reflexão da formação de professores e

das reorientações curriculares, em que se evidencia outra dicotomia, a dos

currículos prescritos e dos  currículos como práxis.
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No segundo capítulo, delineio o cenário da investigação, ou seja, o projeto,

identificando os atores e os recursos. Mostro a trajetória da investigação e

descrevo o Projeto "Construindo propostas de trabalho para a área de Ciências da

Natureza, Matemática e suas Tecnologias, juntamente com professores do Ensino

Médio”, suas finalidades e concepções. Comento a abrangência do  Projeto e a

estratégia adotada combinando  ações presenciais e à distância. Caracterizo os

atores envolvidos, ou seja, o grupo de formadores e os professores em formação.

Descrevo o material de apoio, a composição dos fascículos, os princípios que

nortearam sua elaboração e analiso um dos fascículos a título de exemplificação.

O terceiro capítulo é dedicado ao Projeto em Ação e relata nosso trabalho

de campo focalizando o desenvolvimento de atividades presenciais, o

desenvolvimento das  atividades no on-line, os relatórios dos professores sobre

as atividades de sala de aula e o acompanhamento do trabalho de alguns

professores em sala de aula.

No quarto capítulo, denominado "Lições dessa experiência",  apresento

minhas observações e conclusões a respeito desse trabalho, destacando lições

das experiências vivenciadas.
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CAPÍTULO I

ARTICULANDO INOVAÇÃO CURRICULAR NO ENSINO

MÉDIO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES.
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CAPÍTULO I

ARTICULANDO INOVAÇÃO CURRICULAR NO ENSINO MÉDIO

E FORMAÇÃO DE PROFESSORES.

1.1  Introdução

Neste capítulo, utilizarei de pesquisa bibliográfica e documental, para reunir

informações sobre a trajetória histórica e os atuais desafios do Ensino Médio no

Brasil, com especial destaque às propostas contidas na LDBEN  9394/96  para

essa etapa da escolaridade, com base em pesquisa bibliográfica e documental.

Essa trajetória é marcada pela dicotomia entre uma formação de caráter

propedêutico para continuação de estudos e uma formação profissional.

Focalizo as discussões que vêm sendo feitas em relação ao Ensino Médio,

particularmente no que se refere à Educação Matemática, destacando as

questões referentes à implementação de propostas de inovação curricular e a

necessidade de reorientar a formação de professores.

Apresento um breve relato histórico para que possamos compreender a

verdadeira identidade  do Ensino Médio no Brasil e faço o levantamento de fontes

teóricas que nos permitirão discutir e  refletir com mais propriedade  sobre

formação de professores e sobre o currículo como práxis.

1.2  O Ensino Médio  na pauta das discussões

A decisão de inserir o Ensino Médio como etapa final da Educação Básica

no Brasil traz consigo a necessidade de aprofundar as discussões sobre sua

identidade e sua vocação. Para compreender melhor as questões que envolvem o

Ensino Médio, buscamos informações sobre sua trajetória histórica.
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1.2.1 Uma história marcada pela segmentação da educação de ricos e

pobres

O Ensino Médio no Brasil tem uma história marcada por uma profunda

dicotomia. Segundo Franco (2001), até 1930, sob a influência dos modelos de

educação britânico e francês, o sistema de ensino brasileiro promovia uma

diferenciação educacional precoce e altamente seletiva a partir da qual os filhos

da elite ingressavam em cursos de formação geral voltados para a formação

superior e os menos favorecidos seguiam em direção aos cursos

profissionalizantes. Ela destaca que, nesse período, o Brasil era uma sociedade

predominantemente agrária voltada, sobretudo, para a produção de café e de

outros produtos primários, e a sociedade compunha-se de uma hierarquia

reconhecida com a prevalência de uma única elite a qual determinava as

diferentes funções de cada segmento social estabelecendo a divisão social e

técnica do trabalho.

A dualidade da educação secundária, neste período, já restringia a

mobilidade social dos alunos. Franco (2001) destaca que a estrutura educacional

dividia-se em quatro anos de ensino primário, seguido de sete anos de ensino

secundário – chamado na época de ginasial –  sendo cinco anos de curso comum

a todos os alunos e dois anos de cursos específicos que poderiam ter caráter

científico ou literário. O acesso ao ensino superior era possível para aqueles que

tivessem cursado os dois anos finais, seja no curso literário ou no científico, de

forma que a continuidade dos estudos só era possível para aqueles que

ingressassem em escolas secundária propedêuticas. Os alunos que desejassem

a transferência de um curso profissional para o propedêutico deveriam fazê-la na

primeira série deste curso, já que não havia equivalência entre as duas

modalidades de educação secundária.

O Ensino profissionalizante sempre foi destinado aos mais pobres, pois

desde os idos de 1800, os arsenais de guerra existentes formavam jovens,

necessariamente órfãos ou filhos de famílias reconhecidamente pobres, em

diversas modalidades de ofícios.
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Franco (2001) explicita que, igualmente voltadas para o segmento social

menos favorecido, foram criadas em 1909, por Nilo Peçanha, as escolas de

Aprendizes Artífices, uma em cada unidade da federação, num total de dezenove

estabelecimentos, com ensino profissional primário e gratuito. Tais escolas,

mantidas pelo governo federal e subordinadas ao Ministério da Agricultura,

Indústria e Comércio, constituíram-se nas sementes das escolas técnicas

surgidas posteriormente. Voltadas para a formação de operários e contramestres,

tinham um currículo centrado essencialmente em conhecimentos teóricos e

práticos necessários a um determinado ofício. A partir de 1930, essas unidades

de ensino passaram-se a se reportar ao Ministério da Educação e Saúde Pública

e em 1937 sua designação mudou para Liceus Industriais comportando o ensino

profissional para todos os ramos e graus.

Segundo Franco (2001), a partir da Depressão de 1929, iniciou-se o

processo de industrialização no país e, com a Revolução de 30, diversos grupos

ascenderam ao sistema político, provocando mudanças estruturais,

acentuadamente o incremento da mobilidade social, decorrente da urbanização,

associada ao incremento da industrialização. É neste período que educadores

brasileiros pleiteiam o direito do povo à educação e reivindicam a

responsabilidade do Estado de provê-la.

Em 1932, implementou-se a Reforma de Francisco de Campos, que

manteve, segundo Franco (2001), a estrutura dual da educação secundária, mas

proporcionou maior unidade interna aos cursos propedêuticos, oferecendo-lhe

uma estrutura que levaria, mais tarde, ao que seria o segundo ciclo secundário,

através da criação dos cursos complementares. A escola secundária propedêutica

foi, então, dividida em dois ciclos. No primeiro ciclo enfatizava-se a cultura

humanística, num currículo que incluía Matemática, Física, Química, Biologia e

Ciências Sociais.  Os currículos eram uniformes para todo o país e tinham um

caráter enciclopédico.  O segundo ciclo, com dois anos de duração, tinha

propostas curriculares diferenciadas, vinculadas a determinados cursos

superiores, podendo ser pré-jurídicos, pré-médicos, pré-politécnicos, sendo

realizado em escolas de nível superior.
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Ainda, segundo Franco (2001), neste período, as reformas educacionais

sofreram uma quebra, no sentido de retroceder a um modelo mais elitista de

ensino.  Assim, em 1942 instituiu-se a reforma Capanema, que extinguiu os

cursos complementares, os quais foram substituídos por cursos médios de 2º

ciclo, igualmente destinados à preparação para o curso superior e denominados

colegiais, com duração de três anos e divididos em científico e clássico.

Mantiveram-se algumas características estruturais, como os currículos uniformes

e a estrutura dual da educação secundária, permanecendo a não equivalência

entre ensino profissional e propedêutico e a conseqüente restrição à mobilidade

social dos alunos.

É interessante observarmos que Franco (2001), destaca que uma das

conseqüências inesperadas da expansão da industrialização no país, foi que a

escola propedêutica, inicialmente voltada para as elites e com currículo literário e

enciclopédico ainda mais enfatizado, passou a ser demandada pelas classes

médias urbanas, aumentando consideravelmente as matrículas no ensino

secundário. Tal fato deveu-se ao aumento de empregos burocráticos e

comerciais, assim como ao interesse dos jovens em ocupações não manuais. Em

outras palavras, a educação  propedêutica passou a cumprir o papel da educação

profissional, acarretando uma formação que não servia nem ao mercado de

trabalho nem ao ingresso em cursos superiores.

Havia neste momento histórico, no Brasil, um impasse na educação

secundária. Franco (2001) afirma que educadores de renome reivindicam a

integração da escola média, destacando-se entre eles Anísio Teixeira.  Sugeria-se

que em seu currículo fossem incluídos os fundamentos de teorias científicas e as

técnicas, nos seus aspectos práticos e estéticos, isto é, arte e literatura.

Pleiteava-se, igualmente, que se elevasse o prestígio da educação profissional.

A estrutura dual do  Ensino Médio, mesmo com as reformas de 1932 e

1942, ainda se mantinha presente e, segundo Franco(2001), na tentativa de

romper com a dicotomia deste nível de escolaridade, em 1950 promulga-se a

Lei/1076, que assegurava aos alunos de primeiro ciclo de qualquer ramo

educacional o ingresso no segundo ciclo. A partir de 1953, com a Lei da

Equivalência, algumas modificações permitiram maior acesso ao ensino superior
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para alunos da educação profissional. Os cursos normal, agrotécnico, técnico-

comercial e industrial técnico ainda não permitiam o ingresso direto em cursos

superiores, sendo necessária, para tanto, a realização de exames de adaptação.

Os Liceus foram transformados em Escolas Industriais Federais, que ministravam

cursos técnicos, os quais possibilitavam o acesso aos cursos superiores de

Engenharia, Química Industrial, Arquitetura, Matemática, Física e Desenho, desde

que houvesse a realização de exames ou certificação de algumas disciplinas. O

ensino manufatureiro passou a ter caráter de educação secundária, possibilitando

também o ingresso no ensino superior, desde que em cursos vinculados

diretamente à área da formação secundária.

O Brasil estava em pleno desenvolvimento industrial. Assim, nesta

perspectiva Franco (2001), esclarece que foram criadas organizações como o

SENAI (1942) e o SENAC (1946), o primeiro destinado a cursos de

aperfeiçoamento de operários e ensino técnico, e o segundo para a formação de

aprendizes. A partir da década de 50, ambos foram equiparados e puderam se

organizar de forma que seus cursos passassem a equivaler ao ensino

fundamental (1º grau) e técnico (2º grau).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961, de nº 4024,

articulou a educação secundária de 2º ciclo e a educação profissional,

possibilitando a alunos dessas duas modalidades de ensino o ingresso no ensino

superior, mas não modificou a estrutura educacional do Ensino Médio. Ainda que

as escolas de ensino profissionalizante procurassem introduzir no seu currículo

disciplinas humanistas, na prática, os projetos pedagógicos continuavam distintos

e definidos pelas representações históricas sobre a divisão técnica e social do

trabalho: as escolas propedêuticas voltadas para os “trabalhadores intelectuais” e

as profissionais para os “trabalhadores instrumentais”.

Todos os dispositivos reformistas foram, para Franco (2001),  tentativas

voltadas ao rompimento da tradicional dicotomia entre o ensino

“técnico”(representado como uma opção para as camadas sociais menos

favorecidas) e o “acadêmico”(destinado à elite e à classe dirigente). Isso porque

tinham como modelo um curso secundário assentado em uma característica de

continuidade, opondo-se, pois, ao caráter de terminalidade a ser delegado a este
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nível de curso, em 1971. Ou seja, todas as tentativas aventadas sempre foram

voltadas à equiparação dos cursos técnicos ao propedêutico/secundário,

atenuando as peculiaridades dos primeiros e removendo, gradualmente, as

possíveis barreiras entre eles e a universidade.

Mas, o que aconteceu em 1971 ao se promulgar, mediante a Lei 5692/71, a

“profissionalização universal e compulsória para o ensino secundário” foi uma

reviravolta de 180 graus, na medida em que se pretendia uma equiparação formal

do curso secundário aos cursos técnicos.  Isto porque a pretensão foi transformar

o modelo humanístico / científico por um científico / tecnológico ao optar-se pela

profissionalização universal e compulsória no âmbito  da educação secundária.

Este aspecto – considerado por muitos como o “mais revolucionário” da Lei em

questão – passou a ser amplamente discutido nos meios educacionais e em

outros setores da  sociedade brasileira, principalmente levando-se em conta o

contexto de sua gestação.

Ainda para Franco (2001), a referida reforma, em 1971, foi calcada no

modelo político e econômico  do governo militar ditatorial, tendo como objetivos

principais a contenção da demanda de estudantes secundaristas ao ensino

superior, impingindo-lhes um currículo tecnicista – sobretudo pelo incremento da

politização dos movimentos estudantis – , e a preparação de mão de obra

qualificada para atender ao desenvolvimento econômico, já que nesse período

inicia-se o crescimento de empresas de grande e médio porte, de organização

"taylorista" e de produção em massa.

O Decreto Lei 8044/82  tentou um ajuste na Lei 5692/71, que já não mais

atendia às exigências de um mercado de trabalho emergente,  com intuito de

delegar  aos estabelecimentos de ensino a opção pela profissionalização de

acordo com as possibilidades regionais e em conformidade com as expectativas

dos demandatários.

Franco (2001) entende que apesar desta providência,  no período de 1971

a 1982, muito pouco se alterou.  As escolas de tradição técnica continuaram a

oferecer cursos profissionalizantes à clientela neles interessada e as escolas de

tradição propedêutica usaram todos os recursos possíveis para burlar a irrealista
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Lei de 1971 e continuaram preparando seus alunos para enfrentar os exames

vestibulares de ingresso às Universidades.

Muitas razões, segundo Franco (2001), podem ser aventadas para a

explicação deste quadro. Dentre outras é importante salientar que esta idéia de

profissionalização  universal e compulsória ocorreu, no Brasil, em um momento

que o pais objetivava participar da economia internacional, e, neste sentido,

delegou (entre outras coisas) ao sistema educacional a atribuição de preparar

recursos humanos para a absorção pelo mercado de trabalho. Por outro lado, a

falência da referida Lei justifica-se na medida em que a classe dominante não

tinha (e não tem) interesse em preparar seus descendentes para o exercício de

atividades consideradas inferiores nos setores da produção industrial, agrícola e

nas áreas comerciais ou de prestação de serviços.

Diversas tentativas de mudanças educacionais que dizem respeito ao

Ensino Médio e de sua verdadeira identidade foram tomadas, porém sem

sucesso. Franco (2001), entende que os determinantes da dualidade estão fora

da escola, já que tem origem na estrutura de classes, ela não pode ser resolvida

nos limites restritos de um projeto pedagógico escolar. A reboque da tentativa de

transformar o Ensino Médio em uma modalidade totalmente profissionalizante,

deparamo-nos com a mesma dualidade. Mas desta vez escondida e incorporada

em uma proposta que apenas aparentemente apresentava uma estrutura de

ensino que, por hipótese, não estaria sendo dirigido a classes sociais

diferenciadas.

Segundo Franco (2001), mais de trinta anos se passaram desde a

promulgação da fracassada Lei 5692/71. Hoje, e principalmente no que se refere

à legislação sobre o Ensino Médio, estamos diante de mais um impasse que nos

obriga a refletir e tecer comentários acerca da nova Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional (LDB), recentemente promulgada.  Impasse que deve ser

abordado em uma tríplice perspectiva. Ou seja: do ponto de vista da inclusão do

Ensino Médio no âmbito da Educação Básica e obrigatória para os estudantes

brasileiros; do ponto de vista de sua reorganização curricular; e, do ponto de vista

da legitimação de sua clássica e histórica dicotomia.
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1.2.2 A situação atual

A nova  Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96)

vem conferir uma nova identidade ao Ensino Médio, determinando que Ensino

Médio é Educação Básica (LDBEM, p.21).

De acordo com a LDBEN 9394/96 em seu artigo 21, a Educação básica no

Brasil compõe-se da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino

Médio.

A LDBEN 9.394/96 explicita  que o Ensino Médio é a “etapa final da

educação básica” (Art.36).

Franco (2001), considera que:

“... sem dúvida, esta configuração representa um avanço em relação às leis

anteriores, embora seja preciso lembrar que existe uma distância muito

grande entre o que está prescrito por lei e a realidade. Resta, pois saber

que condições concretas possibilitarão ou dificultarão a expansão da

escolaridade obrigatória”.

A Lei nº.  9394/96 pretende, em sua origem, conferir a perdida identidade

do Ensino Médio. Argumenta que o Ensino Médio tem a característica de

terminalidade, porém, afirma que esta terminalidade não significa uma ruptura em

relação ao aprendizado adquirido nos primeiros anos de escolaridade, uma vez

que a “terminalidade dessa etapa educacional deve ser assegurada a todo

cidadão para consolidar os conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental,

possibilitar o prosseguimento dos estudos, garantir a preparação básica para o

trabalho e a cidadania, dotar o educando dos instrumentos que permitam

continuar aprendendo, aprimorar o educando como pessoa humana e

desenvolver a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos dos

processos produtivos” (Art. 35, incisos I a IV)

Segundo dados divulgados no sitio do INEP, nos últimos anos, o Ensino

Médio foi o que mais se expandiu no Brasil. No período de 1987 a 1997, o

crescimento da demanda superou 90% das matriculas até então existentes. Em

1998, o Ensino Médio do Estado de São Paulo atendeu aproximadamente 30%
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dos alunos matriculados em todo o país, ou seja, 1 900 000 estudantes. Deste

universo, 80% eram alunos da rede estadual de ensino, um total aproximado de

1.600.000 alunos. A grande expansão, porém, deu-se no período noturno por

alunos que estão trabalhando ou desejam trabalhar.

Pires (2002) afirma que nesse mesmo período, porém, a taxa de ocupação

dos adolescentes diminuiu cerca de 20%. Um dos fatores que favorece a inclusão

no mercado de trabalho é o nível de instrução. Se as chances de inserção no

mercado de trabalho dos jovens diminuíram nesses dez anos, a escolaridade em

termos de Ensino Médio tornou-se um critério para obtenção de ocupação mesmo

que isto não signifique uma garantia de emprego.

Para Pires (2002), se a escolaridade passa a fazer diferença, alguns

questionamentos podem ser feitos: qual escolaridade faz mais diferença? Como

organizar a aprendizagem para que os alunos ganhem melhores condições de

inserção na sociedade e no trabalho?

Neste cenário, a LDBEN 9394/96 incentiva transformações no Ensino

Médio, desvinculando-o do vestibular, flexibilizando os mecanismos de acesso ao

ensino superior. Além disso, delineia no artigo 36 parágrafo 1o, o perfil de saída

do aluno estipulando que, ao final do Ensino Médio, ele demonstre:

! domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a

produção moderna;

! conhecimento das formas contemporâneas de linguagem;

! domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia necessários

ao exercício da cidadania.

Em conseqüência disso, em 1998, o Conselho Nacional de Educação

instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – DCNEM e no

segundo semestre de 1999 a Secretaria de Educação Média e Tecnológica do

MEC divulgou os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio - PCNEM.

As DCNEM afirmam que o Ensino Médio não deve ter como objetivo

principal a preparação dos exames vestibulares. Concebem a aprendizagem

como construção de competências em torno do conhecimento. Propõem que o

currículo para o Ensino Médio seja organizado a partir de três áreas do
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conhecimento: Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias;

Linguagens, Códigos e suas tecnologias; Ciências Humanas e suas tecnologias.

A concretização das idéias contidas nos PCNEM deverá se traduzir na

Proposta Pedagógica de cada escola que, a partir de uma base comum para todo

o país - 75% da carga horária -, propiciará uma diversificação de estudos, dos

mais humanísticos aos mais científicos ou artísticos. Os princípios contidos nos

Parâmetros Curriculares do Ensino Médio são coerentes com as idéias veiculadas

nas DCNEM.

Sob essa ótica, Franco (2001) ressalta que  às propostas de

regulamentação curricular e de reorganização do Ensino Médio, a nova LDB

determina a construção do currículo a partir de uma base nacional comum, a ser

ajustada e implementada — com razoável grau de flexibilidade — contemplando-

se, nestes casos, propostas e projetos para o desenvolvimento de uma parte

diversificada com o objetivo de atender às demandas requeridas pelas

características regionais, locais, da sociedade, da cultura, da economia e da

clientela. (Art. 26, Lei  9394/96).

No entanto, a Resolução de nº 15 do Conselho Nacional da Educação

propõe que esta base nacional comum seja organizada em três áreas de

conhecimento, assim denominadas e englobando:

“Códigos e Linguagens e suas Tecnologias - que objetiva a construção de

competências e habilidades que permitam ao educando a compreensão e o uso

de sistemas simbólicos sustentados sobre diferentes suportes e de seus

instrumentos de organização cognitiva de realidade e de sua comunicação; o

aprofundamento dos estudos de Língua Portuguesa como materna, geradora de

significação e integradora da organização do mundo e da própria interioridade; o

estudo de língua estrangeira como instrumento de acesso a informações, outras

culturas e grupos sociais”.

“Ciências Humanas, Sociais e suas Tecnologias - que objetiva a

construção de competências e habilidades que permitam ao educando traduzir,

de forma crítica e criativa, o conhecimento das Ciências Sociais, tornando-o

capaz de gerar respostas adequadas a problemas atuais e situações novas; o uso

da produção histórica dos direitos e deveres do cidadão; a compreensão do
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espaço ocupado pelo homem; a percepção da sociedade como uma construção

humana e dos processos sociais orientadores da dinâmica de diferentes grupos

sociais”.

“Ciências Naturais, Matemática e suas Tecnologias - que objetiva a

construção de competências e habilidades que permitam ao educando

compreender a Ciência e a Tecnologia como construções humanas situadas

historicamente; apropriar-se dos conhecimentos gerados para cada Ciência;

entender os princípios das tecnologias contemporâneas e associá-las aos

conhecimentos científicos e aos problemas que se propõem solucionar; relacionar

princípios científicos e tecnologias à sua vida, ao seu trabalho e ao

desenvolvimento do conhecimento e das sociedades; resolver problemas com

base nos princípios científicos,  de forma contextualizada, utilizando tecnologias

contemporâneas”.

Ainda de acordo com os princípios formulados na lei em questão, para as

áreas de conhecimento mencionadas, está previsto um tratamento metodológico

mediante o qual se evidencie a inter e transdisciplinaridade no âmbito dos

conteúdos a serem escolhidos e cujo eixo aglutinador deverá passar por revisões

periódicas.

Franco (2001) defende que, enquanto ideal a ser atingido a médio ou a

longo prazo, a concepção de uma reorganização dos conteúdos gerais em áreas

do conhecimento, com o objetivo de promover a interdisciplinaridade e

transdisciplinaridade, configura-se como uma opção bastante relevante, seja para

superar a tão criticada fragmentação do conhecimento, seja para imprimir ao

Ensino Médio um caráter de orientação geral, articulada e contextualizada.

No entanto, para esse autora, da forma como está sendo proposta,

enquanto diretriz geral a ser seguida por todos os sistemas de ensino e

implementada em um prazo de cinco anos, se não for acompanhada pela oferta

de componentes curriculares capazes de proporcionar aos alunos um sólido corpo

de conhecimentos, tende a diluir-se em uma pretensa interdisciplinaridade

esvaziada dos conteúdos básicos de cada disciplina cujo domínio deveria ser

assegurado a todos.
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1.2.3 A dicotomia que permanece

Segundo Pires(2002), o Ensino Médio no Brasil, situado entre o ensino

fundamental e o ensino superior, sempre oscilou entre duas alternativas básicas:

um ensino profissionalizante com características de terminalidade  ou ensino

“propedêutico” voltado ao prosseguimento dos estudos universitários. Para essa

autora, essa dualidade reforça uma divisão social entre os freqüentadores desses

cursos: de um lado, cursos destinados à continuidade dos estudos, voltados à

formação de uma elite intelectual, e, por outro lado, aqueles voltados à formação

de mão de obra destinado às classes trabalhadoras.

Esse caráter dicotômico faz com que o Ensino Médio no Brasil sempre

tenha se deparado com uma notória dificuldade em definir seus objetivos, os

quais, segundo Franco (2001), historicamente foram direcionados no sentido de

tentar ajustar suas finalidades entre uma proposta dual e uma educação unitária.

Vejamos como se comporta atualmente o Ensino Profissional de nível

médio no âmbito das determinações legais e políticas.

Segundo Franco (2001), por um lado, é promulgada a Lei 9394 de 20 de

dezembro de 1996, no bojo da qual o Ensino Médio é definido como a etapa final

da Educação Básica tendo por finalidade a consolidação dos conhecimentos

adquiridos no Ensino Fundamental e possibilitando o prosseguimento dos estudos

em nível superior (art. 35). Neste sentido, a referida Lei pretende conferir a tão

desejada identidade ao Ensino Médio uma vez que está embasada em uma

proposta de organização curricular que se articula em função de um núcleo

comum e em torno de áreas de conhecimento a serem desenvolvidas com todos

os que ingressarem neste nível de ensino. Postula-se, pois, uma educação

unitária voltada tanto para a terminalidade do Ensino Fundamental quanto para o

acesso ao Ensino Superior.

Mas, por outro lado, em 17 de abril de 1997, com a aprovação do Decreto

Federal n0 2208197, foram regulamentados os dispositivos da LDB referentes à

Educação Profissional, definindo seus objetivos e níveis, além de estabelecer as

orientações para a construção dos currículos dos cursos técnicos.

O Artigo 3º deste dispositivo legal estabeleceu três níveis da Educação
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Profissional: básico, técnico e tecnológico:

- nível  básico  destinado  à  qualificação, requalificação e

profissionalização de   trabalhadores, independentemente de escolaridade prévia;

- nível técnico:  destinado  a  proporcionar  habilitação   profissional a

alunos  matriculados  ou  egressos  do  Ensino Médio, devendo  ser   ministrado

na forma estabelecida por este Decreto;

- nível  tecnológico:   correspondendo  a   cursos  de   nível  superior,   na

área       tecnológica, destinados a egressos dos Ensinos Médio e técnico.

A educação profissional de nível básico é definida como uma modalidade

de Educação Profissional não formal e de duração variável, não sujeita à

regulamentação curricular, oferecida de forma livre, independente da escolaridade

prévia dos jovens e adultos, em geral. Aos que concluírem os cursos desta

modalidade de cursos de Educação Profissional de nível básico será conferido

certificado de qualificação profissional, obedecidas as exigências mínimas. No

entanto, o que nos interessa destacar é que de acordo com o texto legal , a

Educação Profissional de nível Técnico, objetivando promover a transição entre a

escola e o mundo do trabalho, “terá organização própria e independente do

Ensino Médio, podendo ser oferecida de forma concomitante ou seqüencial a

este” (Decreto 2208, artigo 5º).

Para Franco (2001) legitimam-se, assim, a dualidade, a estratificação do

saber e a segmentação diferencial de propostas curriculares para o Ensino Médio,

como se as funções de preparar para o trabalho e preparar para o

prosseguimento dos estudos fossem incompatíveis e inconciliáveis. Funções que,

equivocadamente, no dizer de Cláudio Moura e Castro competem entre si

“quando anda pelo tempo requerido para dominar corretamente os respectivos

conteúdos, como também pelo ethos da escola... Escolas industriais requerem

ambientes distintos daqueles onde prospera o estudo das declinações, da

ortografia e dos verbos irregulares” (CASTRO, 1995, p.133)

De novo, a dicotomia e, o que é pior, segundo Franco (2001), vivenciando

um retrocesso, uma vez que se eleva à condição de dispositivos legais uma

proposta dual que discrimina a oferta do acesso ao conhecimento disponível, o

que contribui para acentuar as diferenças já existentes na sociedade mais
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abrangente. Além disso, é preciso considerar que a preparação para o trabalho

está muito mais vinculada a uma sólida formação geral do que a adestramentos

específicos. Especialmente, se levarmos em conta os ciclos diferenciados entre

as propostas educacionais (mesmo quando voltadas à profissionalização) e as

exigências do mercado. As aceleradas mudanças que ocorrem hoje, no modo de

produção permeado pelas novas tecnologias, passam a demandar o

desenvolvimento de competências e habilidades gerais mais sofisticadas, as

quais, em decorrência dos novos modos de produção e das novas formas de

gestão, passam, igualmente,  a fazer parte dos requisitos indispensáveis para a

inserção qualificada na vida profissional. Fora o recrudescimento desta dicotomia

estrutural, referendada via legislação, outro aspecto merece ser destacado.

Franco (2001) observa que o artigo 8º do decreto nº 2.208/97 dedica-se à

regulamentação curricular do Ensino Técnico (a ser estruturado em disciplinas

que poderão ser agrupadas em Módulos) e à expedição de certificados deste

nível de ensino. Diz o seu  4º parágrafo: “o estabelecimento de ensino que

conferiu o último certificado de qualificação profissional expedirá o diploma de

Técnico de nível Médio,  na habilitação profissional correspondente aos módulos

cursados desde que o interessado apresentar o certificado de conclusão do

Ensino Médio”

Por outro lado, de acordo com os postulados da Lei 9394 de 20 de

dezembro de 1996, define-se que o aluno que freqüentou apenas o Ensino

Técnico não terá direito de concorrer aos exames de ingresso nas Universidades

e, com isso prosseguir seus estudos, pleiteando uma vaga no Ensino Superior.

Em suma, propõe-se duas redes não integradas,  e não se assegura a

equivalência.  Tanto é  que  se  o estudante quiser obter o certificado de Ensino

Médio e  a  Habilitação  Profissional terá que freqüentar (seqüencial ou

concomitantemente) duas modalidades de ensino: o Técnico e o Regular.

Do ponto de vista epistemológico e conceitual, Franco (2001) afirma estar

de acordo com Acázia Kuenzer quando nos alerta que a partir destas medidas “a

concepção da supremacia do saber acadêmico como único socialmente válido

continua presente admite-se o conhecimento adquirido na Educação Profissional

(inclusive no trabalho) desde que reconhecido e certificado pelo Sistema de
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Ensino, e mais, o conhecimento que habilita à continuidade nos estudos é o

adquirido, ou equivalente ao da academia eleita como locus privilegiado de

apropriação do saber socialmente reconhecido como válido” (KUENZER,1997,

p.99).

Já, no dizer dos legisladores, a desvinculação entre o Ensino Médio e o

Ensino Técnico “possibilita uma flexibilização e significativa ampliação das

oportunidades de educação profissional no nível do Ensino Médio. O aluno terá

maior flexibilização na definição de seu itinerário de educação profissional, não

ficando restrito a uma habilitação rigidamente vinculada ao Ensino Médio”.

(Decreto Federal nº 2208/97)

Em termos operacionais e mais realistas, Franco (2001) manifesta uma

preocupação: “como poderíamos interpretar essa vantagem que se refere à

desvinculação do Ensino Médio em relação ao Ensino Técnico e

profissionalizante?”

E, para tal, torna-se indispensável tecer algumas considerações. Segundo

Franco (2001), em primeiro lugar, há que se considerar que os jovens que

freqüentam hoje o Ensino Médio no Brasil podem ser identificados como uma

população nitidamente diferente daquela que tinha acesso às suas cadeiras vinte

anos atrás. Em geral, já estão inseridos no mercado de trabalho, são

representantes de uma parcela de estudantes que conseguiu todos os obstáculos

de abandono e exclusão das séries iniciais de escolaridade e, portanto, passam a

desenvolver Representações Sociais acerca de seu futuro profissional, ascensão

social e prosseguimento dos estudos de uma forma contextualizada e adequada

às suas respectivas realidades, possibilidades e limites.

Após esse breve panorama histórico sobre o Ensino Médio no Brasil, no

próximo item passamos às informações mais específicas sobre o ensino da

Matemática no Ensino Médio.

1.3 A Matemática no Ensino Médio

As preocupações com o desempenho dos alunos do Ensino Médio em

Matemática estão cada vez mais presentes. Os dados disponíveis evidenciam
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problemas a serem enfrentados e indicam, como uma das causas do baixo

desempenho, a formação inadequada dos professores que atuam nessa etapa da

escolaridade.

A Secretaria de Estado da Educação de São Paulo divulgou, em 1997, que

nas séries iniciais do ensino fundamental os alunos revelam um desempenho

mais razoável na aplicação de conhecimentos matemáticos - 50% segundo

resultados do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São

Paulo, nas série finais o desempenho cai para cerca de 30% e ao final do Ensino

Médio cai mais ainda para cerca de 27%.

No ano de 1997, os alunos concluintes da terceira série do Ensino Médio

da rede estadual do Estado de São Paulo participaram de uma avaliação

promovida pelo INEP/MEC.  Os dados do desempenho escolar em Matemática

foram analisados por uma equipe de técnicos da Secretaria de Estado de

Educação de São Paulo e esta análise deu origem a um documento publicado em

1998.

Os itens da prova de Matemática abordaram os seguintes conteúdos:

Geometria, Geometria Analítica, Trigonometria, Sistema Cartesiano, Função,

Equação Modular, Logaritmo, Matrizes, Determinantes, Sistemas Lineares,

Análise Combinatória, Estatística, Números Complexos e Polinômios, ou seja

conteúdos básicos apontados como essenciais por professores que lecionam no

Ensino Médio em conversas informais.

O índice médio de acertos dos alunos foi de 27% e considerado

insatisfatório, se levarmos em conta, principalmente, os dez anos de escolaridade,

que no mínimo os estudantes já freqüentaram.

A análise das questões revela que a maioria delas aborda idéias e

conceitos básicos de cada tema e, no geral, são trabalhadas em livros didáticos

utilizados nas escolas de Ensino Médio.

O tema que teve o maior percentual de acertos foi Função – 40%,que aliás

é um dos temas mais enfocados pelos professores do Ensino Médio. Um dos

temas que teve menor percentual de acertos foi Trigonometria – 19%.

Uma das hipóteses para o baixo desempenho dos alunos, apontada nesse

documento, é a de que o trabalho em sala de aula ainda privilegia apenas o
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processo de mecanização de procedimentos em detrimento da compreensão dos

significados das idéias matemáticas.

As questões não envolviam apenas conhecimentos relativos aos conteúdos

do Ensino Médio. Para solucionar muitas das questões os alunos deveriam

resolver equações do primeiro grau e operações com números inteiros, dois

conteúdos considerados essenciais para os professores de Matemática do ensino

fundamental. O que se observou é que nestas questões também houve um baixo

desempenho por parte dos estudantes.

Também as questões que envolviam a compreensão de uma linguagem

matemática mais formal apresentaram baixos índices de acertos. Isto pode indicar

que o uso da simbologia matemática não tem sido incorporado pelos estudantes e

que é pouco enfatizado pelos professores.

A análise dos dados permite refletir sobre a maneira como os conteúdos

são trabalhados em sala de aula. O que se apresenta para os alunos parece ser

um conteúdo fechado, não lhes dando oportunidade de, pela metodologia usada,

instrumentos para interpretar problemas, compreender enunciados, utilizar

informações dadas, estabelecer relações, interpretar resultados à luz do problema

colocado, e enfrentar com isso situações novas e variadas.

A discussão de idéias e problemas de formas variadas, com muitas

alternativas de resolução parece não ser uma atividade enfatizada, dado que os

alunos do Ensino Médio evidenciavam dificuldades, toda vez que necessitaram ir

além dos procedimentos de cálculo utilizados  nos exercícios mais comuns

apresentados em livros didáticos.

Este fato permite conjecturar que o ensino de Matemática que ainda se

privilegia é o de algoritmos ao invés de resolução de problemas.  A inversão

dessa prática talvez poderia refletir-se em um melhor desempenho por parte dos

alunos, como também influenciaria a melhor compreensão dos algoritmos, que

ganhariam contexto e significado.

A transformação das práticas docente, no entanto, depende de

investimentos e de transformações no processo de formação de professores,

tanto o processo de formação inicial, como o processo de formação continuada.
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Mas a questão que se coloca é  "que tipo de formação seria adequada às

novas demandas socialmente colocadas para o Ensino Médio?"

Para buscar respostas a essa questão, procuramos algumas fontes

teóricas, sobre as quais discorreremos no próximo item.

1.4   Princípios orientadores da formação de professores

Dentre os inúmeros trabalhos sobre a formação de professores

desenvolvidos nos últimos anos, destacamos o de Garcia (1998), que se refere à

qualificação de um profissional em educação, com vistas a um melhor

desempenho em sua atuação.

Segundo Garcia (1998,p.26), “a formação de professores é a área de

conhecimentos, investigação e de propostas teóricas e práticas que, no âmbito da

Didática e da Organização Escolar, estuda os processos através dos quais os

professores – em formação ou em exercício – se implicam individualmente ou em

equipe, em experiências de aprendizagem através das quais adquirem ou

melhoram os seus conhecimentos, competências e disposições, e que lhes

permite intervir profissionalmente no desenvolvimento do seu ensino, do currículo

e da escola, com o objetivo de melhorar a qualidade da educação que os alunos

recebem.”

Para o desenvolvimento  deste conceito de formação de professores,

Garcia (1998, p.26 a 29)    especifica os princípios que deveriam orientar essa

formação.

O primeiro princípio que o autor defende é o de "conceber a formação de

professores como contínuo".

A formação de professores é um processo que, ainda que constituído por

fases claramente diferenciadas pelo seu conteúdo curricular, deverá manter

alguns princípios éticos, didáticos e pedagógicos comuns independentemente do

nível de formação dos professores a que nos referimos.  Garcia cita Fullan (1987,

p. 215), para quem “o desenvolvimento profissional é um projeto ao longo da

carreira desde a formação inicial ao desenvolvimento profissional contínuo
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através da própria carreira... O desenvolvimento profissional é uma aprendizagem

contínua, interativa, acumulativa, que combina uma variedade de formatos de

aprendizagem". Fullan considera que este princípio implica também a necessária

existência de uma forte interligação entre a formação inicial dos professores e a

formação permanente.

De acordo com esta perspectiva, não se pode pretender que a formação

inicial ofereça “produtos acabados” mas sim compreender que é a primeira fase

de um longo e diferenciado processo de desenvolvimento profissional.

O segundo princípio refere-se à necessidade de integrar a formação de

professores em processos de mudança, inovação e desenvolvimento

curricular.

Para Garcia, a formação de professores deve ser analisada em relação

com o desenvolvimento curricular e deve ser concebida como uma estratégia para

facilitar a melhoria do ensino. Garcia cita Escudero (1992) que refere-se

recentemente à dissociação que existe atualmente entre os processos de

mudança e a formação de professores.  No seu ponto de vista, "a formação e a

mudança tem de ser pensadas em conjunto; como duas faces da mesma moeda.

Hoje é pouco defensável uma perspectiva sobre a mudança para a melhoria da

educação que não seja, em si mesma, capacitadora, geradora de sonho e

compromisso,  estimuladora de novas aprendizagens e, em suma, formativa para

os agentes que têm de desenvolver na prática as reformas. Simultaneamente, a

formação, se bem entendida, deve estar preferencialmente orientada para a

mudança, ativando reaprendizagens nos sujeitos e na sua prática docente que

dever ser, por sua vez, facilitadora de processos de ensino e de aprendizagens

dos alunos” (Escudero, 1992, p.57, apud Garcia 1998, p.28) .

O terceiro princípio defendido por Garcia é o da necessidade de ligar os

processos de formação de professores com o desenvolvimento

organizacional da escola.  

Para esse autor, o segundo e terceiro princípios estão intimamente ligados.

Integrar a formação de professores em processos de mudança, inovação e

desenvolvimento curricular deve estar intimamente relacionada com o

desenvolvimento  organizacional da escola.
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O quarto princípio apresentado por Garcia  é o da necessária articulação,

integração entre a formação  de professores em relação aos conteúdos

propriamente acadêmicos  e disciplinares e a formação pedagógica dos

professores.

O autor faz referência ao “Conhecimento Didático do Conteúdo”  - um dos

tipos de conhecimento identificado pela equipe de investigação de Shulman, na

Universidade de Stanford, no âmbito do estudo do conhecimento base para o

ensino – é fundamental, e consiste “numa amálgama especial de pedagogia e

conteúdo, que faz com que os professores sejam diferentes dos especialistas em

cada uma dessas áreas”(Gudmundsdottir, 1987:1, apud Garcia, 1998 p.28).

Deve salientar-se este conhecimento didático do conteúdo devido à sua

importância como estruturador do pensamento  pedagógico do professor

(Marcelo, 1992f).

O quinto princípio contempla a necessidade de integração teórica-

prática na formação de professores.

Garcia(1998, p. 28) comenta que os trabalhos de Schwab, Argyris, Schon,

ou Connelly e outros, apontam para um estudo do processo de construção da

teoria a partir de posições centradas sobretudo na prática. Assim, Schwab fala de

“reflexão deliberativa”, Schon (1983) proprõe a “reflexão na ação”, Elbaz (1983)

introduz o conceito de “conhecimento prático”, enquanto Connelly e Clandinin

(1985) o ampliam  até ao “conhecimento prático pessoal”. Para Garcia (1998),

estes trabalhos nada mais fazem senão salientar que os professores, enquanto

profissionais do ensino, desenvolvem um conhecimento próprio, produto das suas

experiências e vivências pessoais, que racionalizaram e inclusive rotinizaram. Em

relação a este tipo de conhecimento, Schon refere que, “quando tentamos

descreve-lo, ficamos hesitantes ou desenvolvemos descrições que são

obviamente indadequadas. O nosso conhecimento está geralmente subentendido,

implícito nos nossos modelos de ação e nos nossos sentimentos pelas coisas de

que nos ocupamos”(Schon, 1983:49, apud Garcia, 1998 p.28).

 A formação de professores, tanto inicial como permanente, deve ter em

conta a reflexão epistemológica da prática (Villar Angulo, apud Garcia 1998 p.29),

de modo a que aprender a ensinar seja realizado através de um processo em que
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o conhecimento prático e o conhecimento teórico possam integrar-se num

currículo orientado para a ação (Marcelo, 1991d, apud Garcia 1998 p.29). Por

isso, a prática do ensino, tal como recomendaremos mais adiante, não deverá ser

considerada “mais uma disciplina” ou como um apêndice do currículo da formação

do professor. A prática – não as práticas – deverá ser o núcleo estrutural do

currículo ao qual temos vindo a aludir (Zabalza, 1989 apud Garcia, 1998 p.29).

Como estabelece Pérez Gomes, “a prática é concebida como o espaço curricular

especialmente delineado a construir o pensamento prático do professor em todas

as suas dimensões” (1989: 143). Mas a prática, para que seja fonte de

conhecimento, para que se constitua em epistemologia, tem de acrescentar

análise e reflexão na e sobre a própria ação (Clift, Houston e Pugach, 1990;

Tabachnick e Zeichner, 1991, apud Garcia p.29).

O sexto princípio destacado por Garcia (1998, p.29) é o da necessidade

de procurar o isomorfismo entre formação recebida pelo professor e o tipo

de educação que posteriormente lhe será pedido  que desenvolva.

É este o sentido assumido por Fernándes Pérez (1992c, p.12) ao afirmar

que, “em matéria de formação de professores, o principal conteúdo é o método

através do qual o conteúdo é transmitido aos futuros ou atuais professores”.

Pérez esclarece que isomorfismo não é sinônimo de identidade.  Cada

nível educativo tem possibilidades e necessidades didáticas diferentes.  No

entanto, na formação de professores é muito importante a congruência entre o

conhecimento didático do conteúdo e o conhecimento pedagógico transmitido, e a

forma como esse conhecimento se transmite.

O sétimo princípio refere-se à individualização como elemento

integrante de qualquer programa de formação de professores. Garcia

argumenta que o ensino é uma atividade com implicações científicas,

tecnológicas e artísticas.  Isso implica que aprender a ensinar não deve ser um

processo homogêneo  para todos os sujeitos, mas que será necessário conhecer

as características  pessoais, cognitivas, contextuais, relacionais,etc., de cada

professor ou grupo de professores de modo a desenvolver as sua próprias

capacidades e potencialidades.
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Este principio de individualização, segundo Garcia(1998, p.29) deve ser

entendido não só em relação ao professor como indivíduo, como pessoa, mas

deve ser ampliado de modo a abranger unidades maiores tal como as equipes de

professores ou a escola como unidade.  O principio de individualização está

ligado à idéia da formação clínica dos professores, significando isto que a

formação de professores deve  basear-se nas necessidades e interesses dos

participantes, deve estar adaptada ao contexto em que estes trabalham, e

fomentar a participação e reflexão (Hoffman e Edwards, 1986, apud Garcia 1998

p.29).

A análise desses princípios evidencia de imediato a complexidade do

processo de formação de professores. Eles serão nosso aporte teórico principal

para o desenvolvimento de nosso trabalho, no que se refere à formação de

professores.

Outro desafio ligado ao nosso trabalho refere-se à avaliação dos

programas de desenvolvimento profissional de professores. Assim, sentimos

necessidade de buscar aportes teóricos para essa avaliação.

Por outro lado, em função do segundo princípio de Garcia que remete à

necessidade de integrar a formação de professores em processos de

mudança, inovação e desenvolvimento curricular, buscamos também fontes

teóricas para compreender esses processos de inovação curricular.

1.5 Como avaliar programas de desenvolvimento profissional de

professores

Showers, Joyce e Bennett (1987) realizaram importantes estudos em que

mostram que projetar a avaliação de programas de desenvolvimento profissional

é tarefa difícil. Eles indicam diferentes razões para tal dificuldade, a saber:

 -   O sistema de ensino é amplo e complicado.

A forma como se executa cada atividade e programa é muito influenciada por seu

contexto. A energia e o interesse das escolas e dos professores aumenta ou

diminui os efeitos da atividade de formação.
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-  As atividades de desenvolvimento profissional têm como meta última, influir na

aprendizagem dos alunos a partir de uma cadeia de fenômenos(...) Deve-se

estudar a cadeia completa.

- A "mensuração" de muitas variáveis apresenta dificuldades técnicas; para

informar sobre o desenvolvimento de uma atividade de formação, exige-se a

coleta de dados por parte de observadores treinados(...).

Showers, Joyce e Bennett (1987) destacam que quase todos os

professores podem aplicar uma informação que seja útil para suas classes,

quando o treinamento inclui quatro fatores:

a) apresentação da teoria;

b) demonstração da nova estratégia;

c) prática inicial no seminário;

d) retorno imediato.

Em seus trabalhos esses pesquisadores indicam aspectos que podem

contribuir para compreender o que ocorrer nos projetos de formação de

professores:

O que o professor pensa sobre o ensino determina o que o professor faz

quando ensina.

A flexibilidade de pensamento ajuda os professores  a aprender coisas novas e

a incorporá-las  a seu repertório.

É provável que os professores mantenham e utilizem estratégias e conceitos

novos, caso recebam assessoria (de especialistas ou de colegas) enquanto

estiverem aplicando as novas idéias a suas classes.

É necessário que os professores  possuam um nível básico de conhecimento

relativamente a um novo enfoque a aprender para que possam envolver-se.

Se na atividade de formação as metas são compartilhadas com os professores,

há maior disposição deles em colocar em prática novas idéias.

O entusiasmo  inicial dos professores  quando participam de atividades  de

desenvolvimento profissional serve  para dar  segurança aos organizadores,

mas afeta pouco a aprendizagem dos professores.
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Os professores competentes com auto-estima elevada geralmente obtêm

maiores  benefícios nas atividades de desenvolvimento profissional.

1.6   Currículo prescrito e currículo como práxis

A história das reformas curriculares é marcada pela distância entre as

prescrições feitas nos documentos oficiais e o que efetivamente ocorre  no dia a

dia das salas de aula. Diferentes autores têm se dedicado ao estudo desse fato.

Segundo Grundy (1987, p.115 a 116) conceber o currículo como uma

práxis significa que muitos tipos de ações  intervêm em sua configuração, que o

processo ocorre dentro de certas condições concretas, que se configura dentro de

mundo de interações culturais e sociais, que é um universo construído não

natural, que essa construção não  é independente de quem tem o poder de

constituí-la.

Para Sacristán (2000, p.21), isto significa que uma concepção processual

do currículo nos leva a ver seu significado e importância real como o resultado

das diversas operações às quais é submetido  e não só nos aspectos materiais

que contém, nem sequer quantos às idéias que lhe dão forma e estrutura interna:

enquadramento político e administrativo, divisão de decisões, planejamento e

modelo, tradução em materiais, manejo por parte dos professores, avaliação de

seus resultados, tarefas de aprendizagens que os alunos realizam, etc.  Esse

autor enfatiza que isso significa também que sua construção não pode ser

entendida separadamente das condições reais de seu desenvolvimento e, por

isso mesmo, entender o currículo num sistema educativo requer prestar atenção

às práticas políticas e administrativas que se expressam em seu

desenvolvimento, às condições estruturais, organizativas, materiais, dotação de

professorado, à bagagem de idéias e significado que lhe dão forma e que o

modelam em sucessivos passos de transformação.

A complexidade desse campo prático é reconhecida também por  Walker

(1973), quando afirma:

“Os fenômenos curriculares incluem todas aquelas atividades e iniciativas

através das quais o currículo é planejado, criado, adotado, apresentado,

experimentado, criticado, atacado, defendido e avaliado, assim como todos
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aqueles objetos materiais que o configuram, como são os livros-textos, os

aparelhos e equipamentos, os planos e guias do professor, etc.”(p.247).

 Sacristán (2000, p. 22) explicita que se aceitamos o que King sugere

(1986, p.37), o significado último do currículo é dado pelos próprios contextos em

que se insere: a) um contexto de sala de aula, no qual encontramos uma série de

elementos como livros, professores, conteúdos, crianças; b) outro contexto

pessoal e social, modelado pelas experiências que cada pessoa tem e traz para a

vida escolar, refletidas em aptidões, interesses, habilidades, etc., além do clima

social que se produz no contexto de classe.

Sacristán (2000, p.67) afirma que formalizar procedimentos de ensino para

objetivos tão diversos, complexos e conflitivos não é tarefa simples, aflorando

claramente a impotência do conhecimento atual para entender e governar as

práticas pedagógicas, o que deixa o professorado à mercê de uma maior pressão

social e institucional sobre seu trabalho, ao qual tem de responder com mais

capacitação profissional.

Para Sacristán (2000, p.68), esse confronto é produzido, muitas vezes,

pela seleção dos componentes que são introduzidos no currículo propedêutico

para outros níveis de escolaridade, que de antemão pode dar chance à negação

de seu valor como componente  da cultura geral. Conhecer uma disciplina ou uma

área, ter um determinado nível de domínio, pode significar muitas coisas

diferentes e de desigual valor intelectual e educativo para o aluno compreender o

que acontece à sua volta e poder obter aprendizagens que lhe facilitem o

posterior progresso pelo sistema educativo.

Esse autor destaca ainda que o reflexo nos materiais didáticos, dos quais

dependem os professores e os alunos, assim como a posse por parte dos

docentes de um conhecimento que abranja todo o essencial que caracteriza um

campo de saber, convertido numa parcela do currículo, é muito importante para

fomentar um tipo ou outro  de educação. Diferenciar em que consiste o domínio

de uma área  é decisivo para se compreender os valores educativos, em geral,

para todos os alunos e poder precisar a necessidade de formação no

professorado.
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CAPÍTULO II :

O CENÁRIO DA INVESTIGAÇÃO: O PROJETO, OS

ATORES E OS RECURSOS
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CAPÍTULO II

O CENÁRIO DA INVESTIGAÇÃO: O PROJETO, OS ATORES E OS

RECURSOS

2.1   Introdução

Neste capítulo apresentaremos a trajetória de nossa investigação, que

permeou a elaboração deste trabalho, e o que significou para mim ter atuado

como professor – formador num Projeto de formação de professores denominado:

"Construindo propostas de trabalho para a área de Ciências da Natureza,

Matemática e suas Tecnologias, juntamente com professores do Ensino Médio”.

Descrevo também, em linhas gerais, o Projeto acima mencionado, suas

finalidades, abrangências e estruturação, ressaltando a combinação entre ações

presenciais e interação à distância.  Caracterizo os atores envolvidos, ou seja, a

equipe de formadores e os professores em formação e também, o material de

apoio (fascículos)  elaborado para o projeto sob a luz dos PCNEM.

2. 2  Trajetória da investigação

No início de março de 2002, fui convidado a participar de um projeto de

formação continuada que seria desenvolvido pelo Centro de Ciências Exatas e

Tecnologia da PUC-SP e a Secretaria de Estado de Educação de São Paulo. O

projeto denominava-se "Construindo propostas de trabalho para a área de

Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, juntamente com

professores do Ensino Médio” e envolveria cerca de 1.800 professores de

Matemática que atuam no Ensino Médio em escolas da rede pública estadual.

O convite foi motivado pelo fato de que meu tema de pesquisa no Mestrado

em Educação Matemática na Pontifícia Universidade Católica – SP era a

formação de professores de Ensino Médio. No entanto, ele representava um
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grande desafio para mim. Mesmo com razoável  experiência docente, nunca havia

atuado como formador de professores em exercício.

Concluído o projeto, posso afirmar que ele representou um verdadeiro

"incidente crítico" em minha trajetória profissional. Sikes (1985)  destaca o papel

que os incidentes críticos desempenham na evolução e identidade profissional.

Para ela, os incidentes críticos podem ser em conjunto: fatos individuais que, por

incontornáveis, estabelecem a identidade; acontecimentos críticos que promovem

a mudança dessa identidade;  resultados de acontecimentos que reafirmam uma

parte da identidade original e repelem a outra.  Os incidentes críticos fazem com

que o indivíduo reconheça em si mesmo coisas que antes lhe escapavam.

No meu caso passei a reconhecer em mim uma profunda mudança no que

se refere à formação de professores, cuja importância anteriormente me

escapava.

Para realizar o trabalho apresentado neste capítulo, utilizei ainda a

pesquisa documental (para análise da proposta orientadora do projeto elaborada

pela coordenação), fiz uso de questionários para caracterizar os formadores e os

professores em formação, recorri a relatórios elaborados pelos professores em

formação ao longo do projeto e a filmagem de aulas de quatro professores que

integravam os grupos em que atuei como formador.

Passo então a descrever o cenário da investigação.

2.3 O Projeto "Construindo propostas de trabalho para a área de

Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, juntamente com

professores do Ensino Médio”.

2.3.1  Finalidades e concepções segundo os proponentes.

Num artigo referente ao projeto  “Construindo propostas de trabalho para a

área de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, juntamente com

professores do Ensino Médio”, as responsáveis por sua coordenação1 explicitam:

                                                          
1 Construindo propostas de trabalho para a área de Ciências da Natureza, Matemática e suas
tecnologias, juntamente com professores do Ensino Médio: o uso da educação à distância num
projeto de formação continuada de professores. Pires, C.M.C., Curi, E e Campos, T.M.M. CIAEM,
Blumenau – SC, 2003.
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“...foi um projeto desenvolvido pelo Centro de Ciências Exatas e Tecnologia

da PUC/SP, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação de São

Paulo, ao longo do ano letivo de 2002, envolvendo cerca de 2000

professores de Matemática do Ensino Médio. Para atender a esse elevado

número de participantes, o projeto combinou ações presenciais e a

distância e articulou o processo de formação continuada desses

professores com a implementação de inovações curriculares, propostas

nos PCNEMi, buscando enfrentar problemas diagnosticados pela própria

Secretaria de Estado da Educação de São Paulo - SEE/SP, relativamente

ao ensino de Matemática. A formação foi organizada com o propósito de

estimular o desenvolvimento de diferentes competências profissionais de

um professor de Matemática, referentes não apenas aos vários aspectos

do conhecimento matemático mas também à compreensão do papel social

da escola na sociedade brasileira hoje, ao domínio do conhecimento

pedagógicos, aos processos de investigação que possibilitam o

aperfeiçoamento da prática pedagógica e ao gerenciamento de seu próprio

desenvolvimento profissional. A formação buscou o vínculo com a prática

profissional, colocou ênfase na didática, propôs uma aproximação dos

professores com as novas tecnologias e priorizou a lógica investigativa,

como processo de construção do conhecimento profissional. Os recursos

da educação à distância foram decisivos para a viabilização do projeto".

Analisando o planejamento do projeto, constatei que a proposta

apresentada pelo Centro de Ciências Exatas e Tecnologia da PUC/SP indicava

como  objetivos específicos do projeto:

- Capacitar, diretamente, professores que atuam nas escolas de Ensino

Médio  da SEE/SP;

- Criar condições para que os beneficiários dessa capacitação constituam

grupos de referência para a implantação de conteúdos que atendam aos
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princípios norteadores contemplados nos  PCNEM  de Ensino Médio na

área de Matemática.

No plano do projeto destacava-se que "a formação deveria orientar-se  pelo

rol de competências profissionais, consideradas essenciais ao docente",

destacando:

a) Competências gerais de professor

" atuar com base numa visão abrangente do papel social do educador;

" trabalhar em equipes multidisciplinares;

" desenvolver   aprendizagem  continuada,  sendo   sua  prática

     também  fonte de produção de conhecimento;

" compreender, criticar e utilizar novas idéias e novas tecnologias;

" expressar-se, escrita e oralmente, com clareza e precisão;

" analisar e selecionar material didático e elaborar propostas

alternativas para a sala de aula;

" planejar  cursos  com  criatividade,  fazendo   necessárias

adaptações  metodológicas e de seqüências didáticas;

" compreender  a  área  de conhecimento com a qual trabalha, com

base numa  visão histórica e crítica, tanto no estado atual como nas

várias fases de sua evolução.

 b) Competências específicas do professor de Matemática

" ter   predisposição   para     explorar  situações   problema,

procurar regularidades, fazer conjecturas, fazer generalizações,

           pensar de maneira lógica;

" ter  confiança  pessoal  em  desenvolver  atividades  matemáticas e

em usar diferentes procedimentos para resolver problemas;

" comunicar-se matematicamente por meio de diferentes linguagens;

" compreender  diferentes formas de pensamento matemático –

indutivo, dedutivo, analógico, relacional etc

" examinar  conseqüências da   escolha  de  diferentes   definições,
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de diferentes axiomas etc;

" analisar os erros cometidos e ensaiar estratégias alternativas;

" decidir sobre a razoabilidade de um resultado de cálculo;

" apreciar a estrutura abstrata que está presente na Matemática,  ao

lado de suas aplicações práticas.

2.3.2  A abrangência do Projeto

Um aspecto que inicialmente nos chamou a atenção nesse projeto foi sua

dimensão, ou seja, envolver cerca de 1800 professores, o que é sem dúvida, um

fator de risco para o seu sucesso. No mesmo artigo da coordenação ao qual já

fizemos referência, encontramos argumentos para a decisão de trabalhar com um

grupo tão numeroso de professores e também a descrição das estratégias usadas

para atender a esse grupo.

 "A rede pública estadual de São Paulo tem como característica marcante,

os grandes números e, ao longo dos últimos anos houve uma expansão

enorme das matrículas no Ensino Médio.

A demanda da Secretaria de Educação, de formação de 1800 professores,

trazia portanto o desafio de propor uma formação de qualidade, num

universo muito amplo.  As metas orientadoras do Projeto eram ambiciosas:

- desejava-se fortalecer a formação continuada de professores do Ensino

Médio, em Matemática e em Educação  Matemática, tendo como pano de

fundo as diretrizes curriculares apresentadas nos Parâmetros Curriculares

Nacionais para o Ensino Médio, na área de Matemática, mediante uma

estratégia de estreita articulação entre teoria - prática docente – pesquisa;

- pretendia-se avançar na construção de propostas para o Ensino Médio

em que a ciência e a tecnologia fossem usadas a serviço da construção da

cidadania, tomando como ponto de partida o estágio atual das discussões

dos professores.

Uma decisão tomada pelas coordenadoras do projeto, foi a de combinar

ações presenciais e a distância. Para poder atender aos 1800 professores
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foram organizados três grandes eventos (em abril, agosto e outubro),

realizados no Hotel Fazenda Vale do Sol em Serra Negra  e no Hotel

Monte Real em Águas de Lindóia no estado de São Paulo. Esses

encontros incluíam ao todo  60 horas de oficinas (programadas para 40

turmas de cerca de 50 professores), mediadas por um professor –

capacitador  e um monitor.

Nestas oficinas, os professores analisariam e discutiriam  propostas para

seu trabalho em sala de aula. Essas propostas foram elaboradas por um

grupo de professores da PUC/SP à luz de alguns princípios básicos: a

problematização e a articulação com outras áreas de conhecimento. Os

temas geralmente abordados no Ensino Médio foram organizados de forma

a propiciar o desenvolvimento de habilidades como: ler e interpretar textos

de Matemática; ler, interpretar e utilizar representações matemáticas

(tabelas, gráficos, expressões); transcrever mensagens matemáticas da

linguagem corrente para a linguagem simbólica (equações, gráficos,

diagramas, fórmulas, tabelas etc.) e vice-versa; utilizar corretamente

instrumentos de medição e de desenho; identificar o problema

(compreender enunciados, formular questões etc.); procurar, selecionar e

interpretar informações relativas ao problema; formular hipóteses e prever

resultados; selecionar estratégias de resolução de problemas; interpretar e

criticar resultados numa situação concreta; desenvolver a capacidade de

utilizar a matemática na interpretação e intervenção no real; aplicar

conhecimentos e métodos.

A formação era complementada com palestras sobre temas de relevância

para a constituição de competências profissionais necessárias para que o

trabalho desses docentes ultrapassassem os limites da sala  de aula".

2 .3.3 A estruturação do projeto

Embora no trecho do artigo da coordenação já se possa ter uma idéia das

ações constitutivas do projeto, para facilitar a compreensão de sua estrutura geral

organizamos um esquema que depois será detalhado.
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2.3.3.1  As ações presenciais

As ações presenciais e concentradas iniciaram-se no mês de abril de 2002,

prosseguindo nos meses de agosto e de outubro, em dois pólos: um em Serra

Negra  e outro em Águas de Lindóia.

Nos encontros presenciais, os professores em formação participaram de

ampla programação composta por palestras e  oficinas, mediadas por um

professor coordenador e um monitor. O enfoque do projeto era a prática na sala

de aula, buscando o estabelecimento da articulação entre teoria e prática. Havia

também uma programação de atividades culturais e de integração social.

OUTUBRO - 03 PALESTRAS

AGOSTO - 03 PALESTRAS

ABRIL- 03 PALESTRAS

PALESTRAS

TROCA DE EXPERIÊNCIAS
(RELATOS ORAIS)

RESOLUÇÃO E DISCUSSÃO
SOBRE AS ATIVIDADES E DE

 SUAS DIFERENTES RESOLUÇÕES

ANÁLISE DO MATERIAL
DE APOIO (FASCÍCULOS)

OFICINAS

FÓRUM PRESENCIAL

TEXTOS DE APOIO

RELATÓRIOS

FÓRUM DE DISCUSSÃO ON-LINE

FÓRUM ON-LINE

PROJETO: "Construindo propostas de trabalho para a área de
Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias,

juntamente com professores do Ensino Médio".
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Nas oficinas, os professores em formação estudavam, preparavam,

analisavam  e discutiam as propostas que desenvolveriam com seus alunos em

sala de aula, trazendo retorno aos colegas. No intervalo entre os encontros

presenciais eles produziam relatos das experiências na sala de aula e, via

Internet, o debatiam com o formador e com os outros colegas do grupo.

Muitas informações eram disponibilizadas via Internet, assim como textos

sobre temas que os formadores avaliavam serem necessários e importantes para

os professores. Apresentamos alguns dos textos que estavam disponibilizados:

•    Bongiovanni, V. “Uma visão panorâmica da História da geometria”

•  Curi, E. “A resolução de problemas e o ensino aprendizagem de

Matemática”  São Paulo,  2002;

•    Curi, E. “As diferentes naturezas dos conteúdos” – São Paulo, 2002;

•    Curi, E. “O ensino da Matemática no Ensino Médio” – São Paulo;2002;

•    Machado, S. D. A. -PUC-SP e Carvalho, M.T.L. – UNESP-FEG “A

questão da lógica elementar da Matemática e o aluno do Ensino Superior”, São

Paulo, 2002;

•    Pires, C. M.C. “Currículos de Matemática: da organização linear à idéia

de rede”  São Paulo, FTD, 2000.

    Durante o desenrolar do projeto, os professores eram estimulados a

refletir sobre os conteúdos matemáticos  e sobre o tratamento didático desses

conteúdos, alem de serem tematizadas as conexões entre o tema escolhido e

outros temas matemáticos e com outras áreas do conhecimento. Desse modo, o

projeto pretendia contribuir para tirar a Matemática do isolamento didático que

tradicionalmente ela tem no contexto escolar.

A coordenação e a equipe de formadores pretendiam que cada professor

pudesse ser um construtor de seu próprio conhecimento, numa perspectiva

crítica, analítica e reflexiva, condição indispensável para a profissionalização do

professor.

Assim, ao longo da formação presencial e virtual, os formadores foram

solicitados a desenvolver  estratégias que permitissem:

- o intercâmbio de saberes profissionais;
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- a criação de espaços para interações pessoais;

- que a avaliação da própria formação se fizesse, a partir de

processos de autocrítica, reflexão e metacognição dos processos desenvolvidos

durante o exercício de sua própria aprendizagem.

Um dos procedimentos adotados pelos organizadores do projeto foi a de

oportunizar espaço para  palestras. Assim, no primeiro encontro em abril de 2002,

os professores – formandos assistiram as palestras sobre:

- A História da Geometria e as novas Tecnologias;

- Os desafios do Ensino Médio;

- Tecnologia e Educação.

No segundo encontro presencial, ocorrido em agosto de 2003, os temas das

palestras foram os seguintes:

- A organização curricular no Ensino Médio;

- Ética e Cidadania no Ensino Médio;

- Informática no Ensino.

Finalmente, apresentamos os temas das palestras do terceiro encontro

ocorrido em outubro de 2003:

- Projetos de trabalhos no Ensino Médio;

- Competências e habilidades: Desafio do Ensino Médio;

- Avaliação do Projeto.

2.3.3.2  A interação à distância

Para enfrentar o problema causado por encontros presenciais espaçados,

o projeto investiu na interação à distância, realizada nos intervalos entre os

encontros presenciais.

Um site foi especialmente criado para o Projeto, incluindo ferramentas

diversificadas.
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Almeida (2001, p.36) afirma que aprender em um ambiente virtual

colaborativo é planejar; desenvolver ações; receber, selecionar, articular e enviar

informações; estabelecer conexões; refletir sobre o processo em desenvolvimento

em conjunto com os pares; desenvolver a interaprendizagem, a competência de

resolver problemas em grupo e a autonomia em relação à busca, à produção de

conhecimentos e ao fazer por si mesmo (Silva, 2000).

No artigo referente ao projeto, as coordenadoras2 , relatam:

"No primeiro encontro presencial os professores fizeram seus cadastros e

tiveram as primeiras orientações de como participar de fóruns, enviar

relatórios, acessar textos etc.

Uma preocupação residia no fato de que, na maioria das ações de

formação de professores, a tecnologia tem sido usada de forma

“tradicional” como instrumento de trabalho, estático, sem interação com os

formadores e sem participação ativa dos professores em formação. Nossa

intenção era a de usá-la de maneira interativa, não estática e integradora

de ações de educação on-line e não de ações de educação à distância.

O uso da tecnologia permitiu uma interação muito grande entre o grupo. De

um lado, formadores e professores da rede pública discutiam sua prática e

aprofundavam seus conhecimentos; de outro lado criou-se uma relação

bastante dinâmica entre os professores da rede pública que formaram uma

comunidade virtual, “on line”.

Para o desenvolvimento das ações à distância foi utilizado o ambiente

Kmsociety. O ambiente, provido de diversos recursos, serviu basicamente

para a disponibilização de materiais para os participantes do projeto, para a

entrega do relatório pelo participante e o recebimento da resposta pelo

'docente responsável por seu grupo e para as discussões sobre o trabalho

desenvolvido nas escolas entre os envolvidos no processo”.

______________
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2 Construindo propostas de trabalho para a área de Ciências da Natureza, Matemática e suas
tecnologias, juntamente com professores do Ensino Médio: o uso da educação à distância num
projeto de formação continuada de professores. Pires, C.M.C., Curi, E e Campos, T.M.M. CIAEM,
Blumenau – SC, 2003.

Segundo Almeida (2001), “os ambientes virtuais de colaboração e

aprendizagem se constituem a partir de um grupo de pessoas que aprendem em

colaboração por meio de uso de softwares específicos para comunicação à

distancia mediada pelas tecnologias da informação e comunicação”(p. 35).

Esse ambiente propicia trocas individuais e a constituição de  grupos que

interagem, pesquisam, criam produtos e ao mesmo tempo se desenvolvem. Para

Almeida (2001, p.35) devemos considerar que o foco não é a tecnologia, mas a

atividade realizada por meio da tecnologia, caracterizada pela diversidade,

contínua evolução e sentido de localidade em um certo contexto em que aspectos

sócio-culturais, afetivos, cognitivos e técnicos co-evoluem.

 Ao acessar o Ambiente, o usuário encontrava diferentes opções na tela de

entrada:
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Instituição: PUCMAT como entrada para a página do projeto.

E-mail ou usuário e senha: cadastro feito no primeiro encontro

presencial, necessários para acessar o ambiente on-line.

Novo usuário: para novos participantes

Esqueci minha senha: ajuda para recuperar senha.

Suporte: entrada para a página destinada à solicitação de

esclarecimento ou dúvidas sobre o funcionamento do sistema. Um

número da solicitação era dado ao usuário.

Resposta: página em que o usuário buscava a resposta à sua dúvida

ou esclarecimento, após entrar com o número da solicitação.

Após inserir usuário e senha, o participante encontrava uma outra página

que era aberta para que tivesse acesso a alguns recursos do ambiente.
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Os recursos  estavam disponibilizados em função do tipo de usuário, ou

seja, Usuário do sistema e/ou Administrador de Comunidade.  Essa

diferenciação permitia que Formador e Monitor tivessem disponíveis alguns

recursos que o professor em formação não dispunha.

Os recursos disponíveis para uso do professor em formação eram os

seguintes:

a) Acesso às opções:

atividades(s) cadastrada(s): recurso utilizado pelo professor em formação

para enviar os dados e o relato do trabalho desenvolvido na sua escola com seus

alunos com os conteúdos dos fascículos, denominados e divididos por módulos;

fórum(ns) de discussão; espaço para as discussões sobre temas diversos.

mensagem(ns) para ler;

perfil do professor;

seus dados;

documento(s) na(s) pastas(s);

bibliografia(s) cadastrada(s): cadastro de bibliografia;

contato(s) cadastrado
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b) No rodapé da página, atalhos disponíveis:

Sair (porta amarela): sair do ambiente;

Busca (lupa): acesso ao recurso que permite pesquisar os documentos e

materiais disponibilizados aos usuários do ambiente;

Fórum (cone): acesso aos fóruns cadastrados, espaço reservado para as

discussões entre os participantes de uma comunidade;

Área Administrativa (chave inglesa): informações sobre:

cursos: para ver cursos cadastrados;

pasta: para ver documentos cadastrados.

perfil: informações sobre o perfil do usuário;

Bibliografia (livros): cadastro de bibliografia;

Documentos (monitor) : textos de apoio cadastrados;

Home (casa): retorno à página inicial.

Os recursos disponíveis para uso dos formadores e monitores eram os

seguintes:

a) Acesso às opções:

atividades(s) cadastrada(s);

fórum(ns) de discussão;

mensagem(ns) para ler;

perfil do professor;

pré-teste (apenas para o usuário do ensino fundamental);

seus dados;

documento(s) na(s) pastas(s);

bibliografia(s) cadastrada(s);

contato(s) cadastrado(s).

b) No rodapé da página, atalhos disponíveis:

Sair: sair do ambiente;

Busca: acesso ao recurso que permite pesquisar os documentos e

materiais disponibilizados aos usuários do ambiente;

Fórum: acesso aos fóruns cadastrados, espaço reservado para as

discussões entre os participantes de uma comunidade.
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Estava disponível ainda a área Administrativa, contendo informações

sobre:

- o Usuário do Sistema:

- cursos: para ver cursos cadastrados;

- pasta: para ver documentos cadastrados.

- perfil: informações sobre o perfil do usuário;

- o Administrador do Sistema:

- usuários: acesso ao cadastro pessoal de todos os usuários dos fóruns

cadastrados pelo formador ou monitor.

Na seção de administração de atividades, era dado o acesso à página de

acompanhamento aos relatórios de cada fascículo entregues, a entregar ou

respondidos pelos professores.

Além disso, estavam disponíveis:

Fórum comunidade: acesso aos fóruns sobre responsabilidade do formador

ou monitor;

Relatório: recurso que permite levantamento de números absolutos sobre

bibliografia, contato, documento, fórum, login, pesquisa ou palavra-chave.

Bibliografia: cadastro de bibliografia;

Contatos: cadastro de contato (simplificado e completo)

Documentos: cadastro de documentos;

Home: retorno à página inicial.

Um dos recursos mais interessantes de que a interação a distância pôde

fazer uso foi o Fórum de Discussões.
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2.3. 4 Os atores envolvidos

Na seqüência, reunimos informações sobre os atores envolvidos no projeto

- formadores e professores em formação.

2.3.4.1 O grupo de formadores

Dos vinte professores formadores que atuaram no Projeto,  dezoito são

mestres nas áreas de  Matemática, ou em  Educação Matemática ou em

Educação. Uma professora é Doutora em Matemática. Oito professores -

formadores são Doutorandos nas áreas de  Psicologia da Educação, ou em

Educação Matemática ou em Educação ( na  Área de Novas Tecnologias). No

grupo de professores-formadores,  60% deles, estavam atuando ou atuaram no

ensino público.
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A maioria dos professores formadores já havia atuado em cursos de

formação continuada de professores, tais como: Projeto de Educação Continuada,

PEC – promovido pela PUC-SEE-SP, Núcleos de Tecnologia Educacional – NTEs

– ProInfo-MEC, Projetos de formação continuada de Professores promovidos

pelas Delegacias de Ensino Municipal de São Paulo e Projetos realizados pelas

Oficinas Pedagógicas das Diretorias Regionais de Ensino da Rede Estadual de

São Paulo. Dezenove professores formadores atuam no Ensino Superior sendo

que 50%  atuam a menos de 5 anos e  os demais estão na faixa compreendida

entre 6 e 15 anos de experiência neste nível de ensino.

A maioria dos professores formadores participam de grupos de pesquisa na

PUC-SP e estão a par das discussões atuais acerca das novas tendências

educacionais. As dificuldades e as necessidades de se melhorar a qualidade do

ensino da Matemática são debatidas incansavelmente pelos grupos de pesquisas

que buscam traçar meios e procedimentos para se viabilizar projetos como este,

em questão.

Ao longo do desenvolvimento do projeto,  houve uma clara preocupação da

coordenação no sentido de constituir, de fato, um grupo de formadores. Assim,

foram realizadas diferentes reuniões para a definição das pautas dos encontros

presenciais, para a definição de estratégias nas oficinas, para a atuação dos

formadores nos momentos de interação a distância e para a análise e discussão

do material escrito. Nessa formação de formadores identifico algumas marcas e

recorro a Bolívar (2002) para expressá-las.

 Segundo esse autor, o formador não é aquele que assegura a aplicação

fiel de conhecimentos externos e sim o agente que apoia o desenvolvimento

profissional e organizativo. O autor defende que a formação de professores, em

vez de conceber-se como um recurso instrumental  para aplicar essas propostas

externas de transformação, inscreve-se num projeto amplo de transformação

pessoal e institucional. Nem o formador tem como função prescrever o que se há

de fazer, nem o professorado tem de ser o executor de prescrições externas;

ambos estão comprometidos com uma realidade que procuram mudar,

detectando mutuamente os problemas e planejando as ações consideradas

adequadas para a sua transformação.
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Bolívar (2002) define o formador como um elemento mediador entre o

conhecimento pedagógico ou disponível e as praticas e conhecimentos

profissionais dos professores.  Sua função principal é servir de “elo” entre o

conhecimento acumulado em determinados domínios e os professores que nele

trabalham.  Essa função implica conhecer, por um lado, propostas, conteúdos ou

processos que potencialmente poderiam contribuir para a resolução de

problemas; e por outro,  as necessidades, capacidades, contextos de uso etc. do

professorado e dos institutos.  Desse modo se pretende apoiar e facilitar, em nível

de centro educativo e de modo cooperativo com os professores, o processo de

desenvolvimento profissional.

Além das discussões sobre o papel do formador, o grupo foi estimulado

pela coordenação a refletir sobre o papel e as competências do professor de

Matemática, em particular, dos que estariam participando desta formação. Nessas

reflexões identifico uma consonância com o que Gonzales (1999) apresenta em

seus trabalhos.

Segundo Gonzáles(1999),  o professor de Matemática hoje deve ser um

profissional com grande competência para formular questões que estimulem a

reflexão de seus alunos, que possua sensibilidade para apreciar a originalidade e

a diversidade na elaboração de hipóteses e de proposições de solução aos

problemas.

Além disso, deve ser criativo para criar ambientes e situações de

aprendizagem matematicamente ricos. Também terá que possuir uma ampla

capacidade para dar resposta ao imprevisto e desenhar modelos que se adaptem

às incertas e mutantes condições de aprendizagem que ocorrem nas aulas de

Matemática.

González (1999) identifica como  principais papéis desse profissional:

- propiciar situações ou estratégias para que seus alunos tenham

oportunidade de comunicar idéias matemáticas;

- criar e desenvolver tarefas e desafios que estimulem os estudantes a

coletar, organizar e analisar informações, resolver problemas e construir

argumentações lógicas;
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- estimular seus alunos para que busquem alcançar um conhecimento e

uma compreensão da Matemática que seja consideravelmente superior aos níveis

mínimos da alfabetização numérica;

- vincular a Matemática com outras áreas do conhecimento humano,

especialmente as artísticas, de modo que seus alunos desenvolvam uma

sensibilidade tal que lhes permita apreciar e desfrutar o poder e a beleza da

Matemática;

- relacionar a Matemática com o entorno a fim de ajudar seus alunos na

tarefa de compreender como a Matemática permeia nossa vida e como os

diferentes ramos da Matemática estão interconectados;

- estimular seus alunos para o uso, natural e rotineiro, da tecnologia nos

processos de ensinar, aprender e fazer matemática.

 Com tais preocupações, amplamente partilhadas pela coordenação do

projeto e a equipe de formadores, consensuou-se que  essa formação de

professores de Matemática não poderia ter como objetivo principal o mero

acúmulo de informações.

Por outro lado, tendo em vista as necessidades de formação matemática

que se deseja para todos os cidadãos (alfabetização matemática) e a parte de

responsabilidade que se atribui ao professor de Matemática, no processo de

formação desses professores era preciso cuidar de inúmeros aspectos:

- Desejava-se que o professor construísse uma visão histórica e social da

Matemática, numa perspectiva construtivista e problematizadora das idéias

matemáticas, privilegiando os processos e não apenas os conhecimentos

matemáticos formais;

- Pretendia-se que o professor passasse a assumir uma concepção

epistemológica e sociohistoricamente contextualizada do processo de produção

de saberes, capaz de   conduzi-lo a uma proposição metodológica e didática que

incluam as perspectivas de mudança conceitual e de mudança contextual, como

opção para enfrentar os obstáculos epistemológicos constituídos pelas

concepções (conhecimentos, crenças, atitudes) prévias dos estudantes.
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- Desejava-se, principalmente, que o professor pudesse experimentar

situações semelhantes àquelas que eles próprios teriam que gerir em suas salas

de aula.

2.3.4.2 Os professores em formação

Como já foi dito, o Projeto envolveu a participação de cerca de 1800

professores de diferentes regiões do estado de São Paulo. Caracterizarei os

professores das turmas em que atuei como formador e que passo a identificar

como  Grupo I e Grupo II. Cada grupo era formado por 50 professores, que

atuavam na primeira série do Ensino Médio, pois a organização dos grupos no

projeto levou em conta a série em que ministravam maior número de aulas.

Para compreender melhor as características de cada um, recorro a Sikes e

outros (1985), que  desenvolveram um estudo a partir da perspectiva de

desenvolvimento adulto de Levinson (1978) e das teorias da socialização

profissional, para determinar os ciclos de vida profissional –  “como os indivíduos

se adaptam às situações ou tentam mudá-las, como encaram seus papéis e suas

limitações, e as próprias percepções de suas carreiras” .

Os estudos realizados por Sikes e outros (1985)   permitiram

caracterização de cinco estágios  correspondentes a cada período etário aos

quais foi possível  a observação de padrões comuns a cada idade. São elas:

A primeira etapa, compreendida entre 21 e os 28 anos, é uma fase de

exploração das possibilidades da vida adulta, e de início de uma estrutura estável

de vida.  Os problemas de disciplina são os que mais preocupam os professores,

devido a ausência de autoridade. Além disso, preocupa-os o domínio dos

conteúdos.  É também uma fase de socialização profissional.

A segunda fase está compreendida entre os 28 e 33 anos, e foi

denominada, por Levinson, de transição. É a fase da estabilidade no posto de

trabalho apara uns e a procura de um novo emprego para outros. Nesta fase, os

professores começam a estar mais interessados no ensino do que no domínio do

conteúdo.
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Os professores na terceira fase, idades compreendida dos 30 ao 40 anos,

encontram-se num período de grande capacidade física e intelectual, o que

significa energia, implicação, ambição e confiança em si mesmos.  É uma fase de

estabilização, normalização, na qual os professores tentam ser mais competentes

no seu trabalho e às vezes procuram a promoção.

A quarta fase está compreendida entre os 40 e os 50/55 anos.  É a fase em

que os professores já se adaptaram à sua maturidade, adotando novos papéis na

escola e no sistema educativo.  Podem ser professores que mantêm os princípios

e os costumes da escola, aqueles sobre quem recaem muitas das

responsabilidades, e fazem-no porque acreditam que é o que devem fazer.

Contudo, esta reação não é igual para todos.  Alguns professores não se adaptam

às mudanças e ficam amargurados, críticos e cínicos.  A última fase é a

compreendida entre os 50/55 até a aposentadoria, e fundamentalmente é uma

fase de preparação da jubilação, em que os professores afrouxam a disciplina,

assim como as suas exigências face aos alunos.

Bolívar (2002) destaca que Sikes e outros priorizam a idade, em seus

estudos sobre o ciclo profissional dos professores, entretanto, reconhece que a

carreira do professor não se desdobra no vazio. Examina um conjunto de limites

com os quais os professores se defrontam ao longo da carreira e que contribuem

decisivamente para a construção de sua identidade como docentes. As

oportunidades sociais, as possibilidades de promoção, a escola abrangente etc.

condicionam ou restringem sua carreira. Outras limitações provêm diretamente do

centro escolar onde trabalham ou são resultado de fatores pessoais.

No entendimento de Bolívar (2002) Sikes e outros ressaltam, igualmente,

as variações que surgem no ciclo geral da carreira ou em virtude das diferenças

de gênero. Assim, enquanto os homens alimentam maiores aspirações

acadêmicas, razão pela qual determinados incidentes podem com mais facilidade

provocar uma mudança nos objetivos de sua carreira, o mesmo não sucede às

mulheres. Desde o ingresso na profissão, os homens desejam progredir e assumir

responsabilidades. As mulheres tendem a harmonizar a carreira com as tarefas

domésticas e nem sempre subordinam estas àquelas.
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Para Bolívar(2002), Sikes extrai algumas implicações de seu estudo.

Mostra, por exemplo, que uma das fontes de insatisfação é a falta de uma

estrutura formal de carreira, apta a estabelecer mecanismos de promoção e

progresso no ensino. Daí haver poucos incentivos para que os bons professores

permaneçam no cargo; mas, à falta de estímulos externos, eles podem “fazer com

que as escolas, enquanto organizações, sejam mais solidárias e menos

hierárquicas” (Sikes et al., 1985: 233).

Passo então a caracterizar os dois grupos:

Grupo I

Este grupo era constituído por professores com idade entre 30 anos e 50

anos, com uma  predominância maior da faixa etária dos 36 aos 40 anos. A

maioria dos professores deste grupo atuam no magistério entre 6 e 20 anos.

Muitos são efetivos da rede estadual de ensino do estado de São Paulo e atuam

no magistério desde que se formaram. Ao longo do trabalho demonstraram  estar

“abertos”   às inovações do ensino/aprendizagem da Matemática.

Cerca de 77% destes professores possuem cursos de especialização  e/ou

complementação pedagógica.  Alguns participam  ou participaram de projetos de

formação continuada tais como projetos Pró-Ciências, ou do Programa de

Educação Continuada, Circuito Gestão de informática, etc.

Este grupo, chamou muito a minha atenção, pelo fato de seus participantes

comentarem que já atuavam com atividades semelhantes a que estávamos

apresentando nos fascículos, especialmente elaborado para este projeto.

Demonstravam  uma pré disposição em receber informações que os

enriqueceriam e conseqüentemente, seria uma contribuição para o planejamento

de suas aulas. Revelou-se um grupo muito participativo, os integrantes faziam

sugestões que realmente proporcionavam a todos uma discussão mais

significativa. Um fato interessante que acredito merecer um destaque foi que na

hora do intervalo das oficinas, os participantes não queriam parar as atividades  e

propuseram que quem terminasse suas atividades que fosse tomar seu café em

silêncio.
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Cabe aqui destacarmos que  as características do  Grupo I, que apresentei

acima, vem ao encontro das conclusões que Sikes e outros autores (1985)

apresentam na terceira etapa etária dos professores.

Uma característica marcante deste grupo era a predominância da faixa

etária dos 30 ao 40 anos. E o comportamento e as atitudes que os professores

deste grupo apresentavam, podem ser compreendidos recorrendo-se às

conclusões que Bolívar (2002) explicita sobre a terceira fase de Sikes: “Os

autores caracterizam esse período como o momento em que “a energia, o

envolvimento e a ambição alcançam, em termos de autoconfiança, seu ponto

mais elevado. Os professores já se mostram mais seguros e competentes,

começando a tomar decisões próprias acerca do curso ulterior de sua

carreira”(Bolívar, p. 60  e p.61).

O Grupo II

Este grupo, ao contrário do Grupo I, em que as idades da maioria dos

professores apresentavam-se  numa única faixa etária compreendia dos 30 ao 50

anos, apresentava quatro  faixas etárias diferentes.   

          29% com idades entre 20 e 30 anos.

          12% com idades entre 30 a 40 anos.

          47% dos professores tem idades compreendidas entre 41 e 50 anos.

          12% ou mais de 50 anos.

Analisando as diferentes faixas etárias dos professores deste grupo,

relacionando com  os estudos de Sikes e outros (1985) sobre os ciclos de vida,

podemos concluir que o grupo apresentará pensamentos e posturas

heterogêneas. Dentro deste grupo, existem subgrupos que vivem momentos

diferenciados de ascenção profissional e mesmo de garantir sua estabilidade no

magistério.

Cerca de 50% dos professores  atuam no magistério há menos de 10 anos.

E os outros 50%  estão compreendidos entre 11 e 30 anos de formação e atuação

em sala de aula. Aproximadamente 50% destes professores possuem cursos de

especialização e/ou complementação pedagógica. Muitos deles estiveram
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envolvidos em cursos de aperfeiçoamento tais como cursos de informática, PEC,

projetos Pró-Ciências, etc.

Alguns professores, no primeiro encontro em Serra Negra – SP,

mostraram-se apáticos e irredutíveis quanto às propostas apresentadas.  Um

deles disse  que se sentia uma cobaia da PUC/SP.  Tal afirmação gerou de

imediato uma reação contrária por parte de alguns  professores que afirmavam

que estava na hora de alguma “coisa” mudar no ensino da matemática.

2.3.5 O material de apoio

Para subsidiar o trabalho das oficinas e apoiar os professores em sua

prática na sala de aula, foi elaborado um material escrito em que se pudesse

explicitar as concepções que se pretendia desenvolver.

Um grupo de professores que trabalham nos cursos de graduação da

PUC/SP (alguns deles também atuaram como formadores) ficou responsável pela

elaboração de fascículos, cuja finalidade era a de apresentar situações de

aprendizagem que possibilitassem um trabalho baseado na resolução de

problemas e na conexão com situações do cotidiano e também de outras áreas

de conhecimento.

2.3.5.1 A composição dos fascículos

As situações – problemas que comporiam os fascículos deveriam fomentar

condições que permitissem a exploração e o desenvolvimento das competências

e das habilidades dos alunos.  A experiência de vida e os conhecimentos

anteriormente adquiridos  pelo aluno deveriam ser valorizados frente as atividades

propostas nos fascículos.  A discussão sobre “competências e habilidades” foi

bastante interessante. Pensar num currículo a partir das “competências e

habilidades” que se deseja que o aluno do Ensino Médio constitua foi uma

experiência nova para todos.

Ao todo foram produzidos 28 fascículos (9 para a 1ª série, 9 para a 2ª série

e 10 para a 3ª série), com temáticas indicadas nos quadros abaixo:
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Fascículos destinados à primeira série:

Módulo Eixo articulador

1 Estudando a variação de grandezas

2 Função afim

3 Estatística

4 Função polinomial do 2º grau

5 Interfaces com a Economia

6 Geometria

7 Progressões aritméticas e geométricas

8 Funções polinomiais do 1º e 2º graus

9 Da experimentação à demonstração

Fascículos destinados à segunda série:

Módulo Eixo articulador

1 Estatística

2 Função exponencial

3 Geometria espacial

4 Logaritmo

5 Interfaces com a Economia (II)

6 Sistemas lineares (I)

7 Introdução ao pensamento combinatório

8 Geometria das transformações I

9 Sistemas lineares (II)

Fascículos destinados à terceira série:

Módulo Eixo articulador

1 Padrões e regularidades



55

2 Geometria espacial

3 Geometria analítica no plano

4 Matemática, Biologia e Saúde: algumas interações

5 Funções trigonométricas

6 Interfaces com a Física

7 Probabilidade para pensar e resolver

8 Geometria das transformações II

9 Estudando a reta no plano cartesiano

10 Matemática financeira

2.3.5.2 Os princípios norteadores da elaboração dos fascículos

Para elaborar o material de apoio da formação, a coordenação do projeto

discutiu em diferentes reuniões junto ao grupo de formadores, os princípios

norteadores que seriam adotados.  Tomamos por base o texto de Pires (2002), do

qual extraímos alguns trechos:

“...a LDBEN 9394/96 incentiva transformações no Ensino Médio,

desvinculando-o do vestibular, flexibilizando os mecanismos de acesso ao

ensino superior. Além disso, delineia no artigo 36, parágrafo 1o, o perfil de

saída do aluno, estipulando que, ao final do Ensino Médio, ele demonstre:

! domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem

a produção moderna,

!  conhecimento das formas contemporâneas de linguagem,

! domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia

necessários ao exercício da cidadania.

Em conseqüência disso, em 1998, o Conselho Nacional de

Educação instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino

Médio – DCNEM e no segundo semestre de 1999 a Secretaria de

Educação Média e Tecnológica do MEC divulgou os Parâmetros

Curriculares Nacionais do Ensino Médio - PCNEM.
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As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM)

afirmam que o ensino médio não deve ter como objetivo principal a

preparação dos exames vestibulares.  Concebem a aprendizagem como

construção de competências em torno do conhecimento. Propõem que o

currículo para o Ensino Médio seja organizado a partir de três áreas do

conhecimento: Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias;

Linguagens, Códigos e suas tecnologias; Ciências Humanas e suas

tecnologias. A concretização das idéias contidas nos PCNEM deverá se

traduzir na Proposta Pedagógica de cada escola que, a partir de uma base

comum para todo o país - 75% da carga horária, propiciará uma

diversificação de estudos, dos mais humanísticos aos mais científicos ou

artísticos. Os princípios contidos nos Parâmetros Curriculares do Ensino

Médio são coerentes com as idéias veiculadas nas DCNEM.”

Identificados alguns dos grandes desafios dessa etapa da escolaridade, o

grupo de formadores passou a analisar que implicações essas diretrizes amplas

trazem para o ensino de matemática.

Um dos pontos centrais dessa discussão foi o fato de que os PCNEM de

Matemática não apresentam um programa, uma lista de conteúdos. Sugerem que

um núcleo nacional comum deva ser estabelecido após debate e reflexão.

No entanto, ainda não houve um debate suficientemente profundo entre os

professores de Matemática que atuam no Ensino Médio para implementação

destes parâmetros.

Os PCNEM de Matemática propõem:

- que os alunos percebam as aplicações da Matemática em variadas

situações;

- que o papel da Matemática no Ensino Médio não seja apenas

formativo (que ajuda a estruturar o raciocínio dedutivo) ou instrumental

(ferramenta que auxilia em todas as atividades humanas), mas que ela também

deva ser vista como ciência, com suas características estruturais específicas.

- que o aluno perceba que as definições, demonstrações e

encadeamentos conceituais e lógicos têm a função de construir novos conceitos e
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estruturas a partir de outros e que servem para validar intuições e dar sentido às

técnicas aplicadas.

- que o aluno seja apresentado ao conhecimento matemático de modo

a que  possa buscar novas informações e instrumentos necessários para que seja

possível continuar aprendendo.

Em síntese, os PCNEM indicam que no Ensino Médio o objetivo do ensino

de Matemática é a construção de competências e habilidades que permitam ao

aluno:

- Compreender a Matemática como fruto de construções humanas,

entendendo como ela se desenvolveu ao longo dos anos, relacionando o

desenvolvimento científico com a transformação da sociedade;

- Analisar qualitativamente dados quantitativos, representados gráfica ou

algebricamente, relacionados a contextos sócio-econômicos, científicos ou

cotidianos;

- Identificar, analisar e aplicar conhecimentos sobre valores de variáveis,

representados em gráficos, diagramas ou expressões algébricas, realizando

previsão de tendências, extrapolações, interpolações, interpretações;

- Identificar , representar e utilizar o conhecimento geométrico para o

aperfeiçoamento da leitura, da compreensão e da ação sobre a realidade;

- Compreender o caráter aleatório e não determinístico dos fenômenos

naturais e sociais e utilizar instrumentos adequados para medidas, determinação

de amostras e cálculo de probabilidades;

- Compreender conceitos, procedimentos e estratégias matemáticas e

aplicá-las a situações diversas no contexto das ciências e das tecnologias e das

atividades cotidianas;

- Entender o impacto das tecnologias associadas à Matemática na sua vida

pessoal, nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na

vida social;

- Aplicar as tecnologias associadas à Matemática na escola, no trabalho e

em outros contextos relevantes para sua vida.
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Analisando outros detalhes dos PCNEM, o grupo de formadores observou

que o documento  enfatiza que o currículo a ser elaborado deve corresponder a

uma boa seleção de situações-problema, deve contemplar aspectos dos

conteúdos e práticas que precisam ser enfatizados.

Essa organização terá de cuidar dos conteúdos mínimos da Base Nacional

Comum, assim como fazer algumas indicações sobre possíveis temas que podem

compor a parte do currículo flexível, a ser organizado em cada unidade escolar,

podendo ser de aprofundamento ou direcionar-se para as necessidades e

interesses da escola e da comunidade em que ela está inserida.

Os PCNEM defendem, como critério essencial para a escolha do tema, o

potencial de permitir conexões entre diferentes temas matemáticos, entre temas

matemáticos e de outras áreas do conhecimento e entre temas matemáticos e

temas transversais.

O critério central é o da contextualização e da interdisciplinaridade, ou seja,

é o potencial de um tema permitir conexões entre diversos conceitos matemáticos

e entre diferentes formas de pensamento matemático, ou, ainda, a relevância

cultural do tema, tanto no que diz respeito às suas aplicações dentro ou fora da

Matemática, como à sua importância histórica no desenvolvimento da própria

ciência.” (págs. 87 e 88).

Os PCNEM também defendem o rompimento das barreiras disciplinares.

Assim, a consciência desse caráter interdisciplinar ou transdisciplinar, numa visão

sistêmica, sem cancelar o caráter necessariamente disciplinar do conhecimento

científico, mas completando-o, estimula a percepção da inter-relação entre os

fenômenos, essencial para boa parte das tecnologias, para a compreensão da

problemática ambiental e para o desenvolvimento de uma visão articulada do ser

humano em seu meio natural, como construtor e transformador deste meio.

Por tudo isso,  o aprendizado deve ser planejado de uma perspectiva a um

só tempo multidisciplinar e interdisciplinar, ou seja, os assuntos devem ser

propostos e tratados desde uma compreensão global, articulando as

competências que serão desenvolvidas em cada disciplina e no conjunto de

disciplinas, em cada área e no conjunto das áreas. Mesmo dentro de cada
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disciplina, uma perspectiva mais abrangente pode transbordar os limites

disciplinares.

Os PCNEM propõem que o desenvolvimento de projetos conduzidos por

grupos de alunos com a supervisão de professores, poderão dar oportunidade de

utilização dessas e de outras tecnologias, especialmente no Ensino Médio. Isso, é

claro, não ocorre espontaneamente, mas sim como uma das iniciativas

integrantes do projeto pedagógico de cada unidade escolar, projeto que pode

mesmo ser estimulado pelas redes educacionais. Para a elaboração de tal

projeto, pode-se conceber, com vantagem, uma nucleação prévia de disciplinas

de uma área, como a Matemática e Ciências da Natureza, articulando-se em

seguida com as demais áreas.

O documento destaca ainda a importância do trabalho com os conteúdos

atitudinais. Integrando o currículo com o mesmo peso que os conceitos e os

procedimentos, o desenvolvimento de valores e atitudes são fundamentais para

que o aluno aprenda a aprender. Omitir ou descuidar do trabalho com esse

aspecto da formação pode impedir a aprendizagem inclusive da própria

Matemática. Dentre esses valores e atitudes, podemos destacar que ter iniciativa

na busca de informações, demonstrar responsabilidade, ter confiança em suas

formas de pensar, fundamentar suas idéias e argumentações são essenciais para

que o aluno possa aprender, se comunicar, perceber o valor da Matemática como

bem cultural de leitura e interpretação da realidade e possa estar melhor

preparado para sua inserção no mundo do conhecimento e do trabalho.

Destacam ainda que os conteúdos matemáticos são instrumentos para o

desenvolvimento de habilidades e competências.

O grupo de formadores considerou que o documento apresenta um

conjunto de indicações muito interessantes,  mas que precisam ser transformadas

em práticas, o que representa um grande desafio.

2.3.5.3 Analisando um dos fascículos, a título de exemplificação

Como não é o foco de nosso trabalho, a análise do material de apoio ao

projeto, optamos por analisar um dos fascículos, que aborda o tema "Variação de

Grandezas", uma vez que a "estrutura" foi mantida em todos eles, bem como as



60

concepções. Em anexo, apresentamos os fascículos sobre Função Afim (Anexo

1)  e  Função Polinomial do 2º grau (Anexo 2) , aos quais os professores fazem

referência em seus relatórios, apresentados no Capítulo III.   

O fascículo "Variação de Grandezas" continha dois pequenos textos

introdutórios, que deveriam ser utilizados pelo professor como uma  primeira

aproximação do assunto e também com alguns aspectos históricos relacionados a

eles. A intenção era também a de explorar a leitura de textos com idéias

matemáticas. Vejamos alguns trechos:

“Em muitas situações da vida cotidiana é necessário estabelecer relações

entre grandezas e, dentre essas relações, encontramos várias delas que se

baseiam nas leis de proporcionalidade.”

“A proporcionalidade está presente na resolução de problemas

multiplicativos, nos estudos de porcentagem, de semelhança de figuras, na

matemática financeira e na análise de tabelas, gráficos e funções. Isso

mostra a importância de estudar grandezas e suas variações, em especial

as que são proporcionais, não deixando de lado, entretanto, as que não o

são.”

“O termo “função” apareceu pela primeira vez em 1673, em uma obra de

Gottfried W. Leibniz (1646 – 1716) sobre o desenvolvimento de noções do

Cálculo Diferencial e Integral, a partir da geometria de curvas.”

“A partir do século XVIII, inicia-se uma nova era no estudo da matemática,

possibilitando que, em 1748, Leonhard Euler (1707 – 1783) tornasse o

conceito de função fundamental para o estudo aprofundado da

Matemática.”

Na seqüência, algumas situações problema eram sugeridas para que os alunos,

individualmente ou em grupo, procurassem resolvê-las, com os conhecimentos

de que dispunham, sem a interferência do professor. Vejamos alguns exemplos:
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Situação 1

Alugafácil e Benhaluga são duas locadoras de automóveis. Alugafácil cobra

R$1,00 por quilômetro rodado, mais uma taxa de R$100,00 fixa. Benhaluga

cobra R$0,80 por quilômetro mais uma taxa fixa de R$150,00.

Qual das duas locadoras você escolheria se seu trajeto fosse de 120km?

Você mudaria de locadora se seu trajeto fosse de 200km? Justifique sua

resposta.

E se seu trajeto fosse de 320km, você mudaria? Justifique sua resposta.

Para cada uma das locadoras faça uma tabela que relacione o total a ser

pago com diferentes distâncias percorridas.

Existe alguma distância para a qual é indiferente a escolha? Em caso

afirmativo, qual é essa distância?

Situação 2

Daniela tem 2 anos e 81 cm de altura. Fazendo cálculos, será possível

prever a altura de Daniela aos 6 anos? Se for possível, diga qual será sua

altura.

Situação 3

Em certa empresa, os funcionários são associados a um plano de saúde

cujas mensalidades são pagas parcialmente pelo empregado conforme

tabela abaixo:

Anos de

trabalho na

empresa

Salário

(R$)

Contribuição

paga pela

empresa (R$)

5 1000 30

10 1000 60

10 500 120

10 1500 40

10 750 80

20 750 160

2 750 16

4 1500 16
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Todos os funcionários que recebem o mesmo salário recebem a mesma

contribuição da empresa para o plano de saúde?

Todos os funcionários que têm o mesmo tempo de serviço recebem a

mesma contribuição da empresa para o plano de saúde?

Selecione os funcionários que recebem o mesmo salário e relacione tempo

de serviço com a contribuição da empresa para o plano.

Selecione os funcionários que têm o mesmo tempo de serviço e relacione

salário com a contribuição da empresa.

O que você pode concluir?

Quando os alunos, em sua maioria, terminassem a tarefa a proposta era a

de que o professor abrisse o debate sobre cada uma chegando a conclusões,

como por exemplo:

- na situação 1, a quantidade de quilômetros rodados é diretamente

proporcional ao custo tanto na locadora Alugafácil quanto na locadora

Benhaluga.

- ao compor as tabelas, é possível perceber que a variação do custo é

constante quando a variação da quilometragem também o é.

- já na situação 3, tem-se grandezas diretamente proporcionais e inversamente

proporcionais. A contribuição que a empresa dá ao pagamento do seguro

saúde é diretamente proporcional ao tempo de serviço e inversamente

proporcional ao salário do funcionário.

- na situação 2, as grandezas que não podem se relacionar de maneira

proporcional.

Na seqüência, uma série de outras situações problemas eram

apresentadas com o intuito de que os alunos as resolvessem de início, para

depois discutirem  as diferentes soluções com ajuda do professor que também

deveria ir conduzindo o processo de sistematização dos conhecimentos. Vejamos

alguns exemplos, observando que alguns deles exploram a interpretação de

gráficos..
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(I) Mauro observou numa sapataria que o vendedor determinava o número

do sapato do cliente medindo seu pé com uma escala na qual, em vez de

centímetros, estavam marcados os números de sapato ... 36, 37, 38, ...  O

fato mais importante que ele percebeu foi que esses números estavam

igualmente espaçados, isto é, se um pé precisar crescer h centímetros para

passar do tamanho 33 para 34, precisará crescer os mesmos h centímetros

para passar de 38 para 39.

Mauro comprou uma régua, voltou à sapataria, pediu emprestada a escala

do vendedor e montou a seguinte tabela:

Centímetr

os

16 20 21,6 24 26,4 28

Número

do sapato

27 32 34 37 40 42

Qual é o número do sapato que você usa?

Baseando-se nesta tabela, qual é a medida de seu pé em centímetros?

Como você chegou a esse resultado?

Seu tio vai abrir uma sapataria e pede que você construa a escala que o

vendedor amigo de Mauro usa. Descreva seu procedimento para a

marcação dos números dos sapatos nessa régua.

(II) Pessoas apressadas podem diminuir o tempo gasto em uma escada

rolante subindo alguns degraus da escada no percurso. Para uma certa

escada, observa-se que uma pessoa gasta 30 segundos na escada quando

sobe 5 degraus e 20 segundos quando sobe 10 degraus. Quantos são os

degraus da escada e qual o tempo normalmente gasto no percurso?

(III) A gasolina comerciada nos postos contém 22% de álcool, o que é

permitido por lei. Para verificar se essa porcentagem está sendo cumprida,

podemos fazer o seguinte teste: colocamos em um tubo de vidro 100 ml de

gasolina (com álcool) e 100 ml de água. Agitando o tubo, observamos que
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a gasolina fica separada das outras substancias. A quantos mililitros

corresponde a mistura água/álcool?

Na mesma hora e no mesmo local, objetos de diferentes alturas têm

sombras de diferentes comprimentos, sendo o comprimento da sombra

diretamente proporcional à altura do objeto. Se um homem de 1,70 m de

altura tem uma sombra de 1 m, qual a altura de um edifício cuja sombra

mede 20 m?

Para convencer a população local da ineficiência da Companhia Telefônica

Vilatel na expansão da oferta de linhas, um político publicou no jornal local

o gráfico I, abaixo representado. A Companhia Vilatel respondeu

publicando dias depois o gráfico II, onde pretende justificar um grande

aumento na oferta de linhas. O fato é que, no período considerado, foram

instaladas, efetivamente, 200 novas linhas telefônicas.

Analisando os gráficos, pode-se concluir que

(A) o gráfico II representa um crescimento real maior do que o do gráfico I.

(B) o gráfico I apresenta o crescimento real, sendo o II incorreto.

(C) o gráfico II apresenta o crescimento real, sendo o gráfico I incorreto.

(D) a aparente diferença de crescimento nos dois gráficos decorre da

escolha das diferentes escalas.

(E) os dois gráficos são incomparáveis, pois usam escalas diferentes.



65

Observe a tabela de Imposto de Renda:

IMPOSTO DE RENDA

Desconto na fonte

Base de cálculo (R$) Alíquota % Parcela a deduzir

(R$)

Até 1.058,00 – Isento

Acima de 1.058,01 até

2.115,00

15 158,70

Acima de 2.115,01 27,50 423,08

Deduções: R$ 106,00 por dependente; R$ 1.058,00 por aposentadoria ou pensão

paga por previdência pública ou privada a segurado com 65 anos ou mais; pensão

alimentícia integral; contribuição ao INSS. Sobre o resultado aplique a alíquota e

subtraia a parcela a deduzir.

Agora responda:

Paulo recebeu no ano de 2001 um salário mensal de R$785,00. Quanto ele

pagará de imposto?

O salário mensal de Elisa em 2001 era de R$ 1200,00; ela tem 35 anos de

idade, não possui dependentes e só tem a deduzir a parcela básica.

Quanto ela irá pagar de imposto?

A porcentagem da alíquota a ser paga, assim como a parcela a deduzir

varia de acordo com o salário recebido. Esta variação acontece por faixas

de salário. Faça um esboço do gráfico que mostra esta relação.

Para finalizar, o fascículo propunha 5 testes que deveriam ser respondidos

pelos alunos. Os resultados deveriam ser partilhados com o grupo com a

finalidade de levantar hipóteses sobre o bom ou mau desempenho das turmas.

Mostramos alguns dos testes propostos neste fascículo.

1. O gráfico mostra a porcentagem da força de trabalho brasileira em 40

anos, com relação aos setores agrícola, de serviços e industrial/mineral.
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A leitura do gráfico permite constatar que:

Em 40 anos, o Brasil deixou de ser essencialmente agrícola para se tornar

uma sociedade quase que exclusivamente industrial.

A variação da força de trabalho agrícola foi mais acentuada no período de

1940 a 1960.

Por volta de 1970, a força de trabalho agrícola tornou-se equivalente à

industrial e de mineração.

Em 1980, metade dos trabalhadores brasileiros constituía a força de

trabalho do setor agrícola.

De 1960 a 1980, foi equivalente o crescimento percentual de trabalhadores

nos setores industrial/mineral e de serviços.

2. Um estudo sobre o problema do desemprego na Grande São Paulo, no

período 1985-1996, realizado pelo SEADE-DIEESE, apresentou o seguinte

gráfico sobre taxa de desemprego.

Médias Anuais da Taxa de Desemprego Total
Grande São Paulo

1985 - 1996

Fonte: SEP, Convênio SEADE-DIEESE.

85           86           87           88           89            90           91           92           93           94           95           96

16,0%

14,0%

12,0%

10,0%

  8,0%

  6,0%

Pela análise do gráfico, é correto afirmar que, no período considerado,
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- a maior taxa de desemprego foi de 14%.

- a taxa de desemprego no ano de 1995 foi a menor do período.

- a partir de 1992, a taxa de desemprego foi decrescente.

- no período 1985-1996, a taxa de desemprego esteve entre 8% e 16%.

- a taxa de desemprego foi crescente no período compreendido entre 1988

e 1991.

3. O quadro apresenta a produção de algodão de uma cooperativa de

agricultores entre 1995 e 1999.

Safra

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

Produção

(em mil

toneladas

)

30 40 50 60 80

Produtivi

dade

(em

kg/hectar

e)

1.5

00

2.5

00

2.5

00

2.5

00

4.0

00

O gráfico que melhor representa a área plantada (AP) no período

considerado é:
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Os fascículos, referente aos temas Função Afim e Função polinomial do 2º

grau possuem a mesma estrutura deste que analisamos e, estão disponibilizados

respectivamente, como anexo I e II.
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CAPÍTULO III:

O PROJETO EM AÇÃO.
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CAPÍTULO III:

O PROJETO EM AÇÃO.

3.1  Introdução

Neste capítulo detalharei o desenvolvimento do Projeto.

Focalizarei as atividades presenciais e  o desenvolvimento das  atividades

no on-line.

Analisarei  relatórios dos professores sobre as atividades de sala de aula e

descreverei o trabalho de alguns professores em sala de aula.

3.2  O desenvolvimento das atividades presenciais

Lá estávamos em Serra Negra. Era abril de 2002. Como já fiz referência

anteriormente, era minha primeira experiência como formador de professores.

Como eu, os professores em formação, no primeiro encontro, demonstravam

ansiedade. De minha parte, havia o temor de trabalhar com pares, com colegas

de profissão. Da parte deles, havia muita expectativa em relação ao projeto de

capacitação. Seria mais um curso? Viriam mais cobranças? Quais seriam os

procedimentos desenvolvidos durante a realização do curso? Como seriam

viabilizadas as condições para realizar as atividades propostas para serem

desenvolvidas em sala de aula?  Muitos professores relatavam que já faziam

parte de outros projetos em suas escolas propostos pela SEE/SP e

demonstravam certa apreensão com a gestão do tempo. Pode-se dizer que a

palavra que melhor traduzia o ambiente era DESCONFIANÇA.

Após a sessão de abertura em que o projeto foi apresentado, os

professores dirigiram-se às salas destinadas a seus grupos para a realização das

oficinas.
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Feitas as apresentações, em pequenos grupos, iniciamos as discussões

sobre ensinar e aprender Matemática no Ensino Médio e, na seqüência,  ainda

nesses pequenos grupos, os professores passaram a analisar as propostas

contidas no primeiro fascículo, sobre o tema "Variação de grandezas".

Foi elaborado um roteiro para que depois, na grande roda, as discussões

fossem melhor orientadas. Nossa intenção não era a de que todos as situações

problemas fossem resolvidas, mas sim que os professores discutissem as

concepções metodológicas que subsidiaram a formulação da proposta de

trabalho. Assim, por exemplo, queríamos refletir sobre a resolução de problemas

como estratégia metodológica, a abordagem contextualizada de temas

matemáticos, o recurso a aspectos da história da Matemática e também fazer

previsões sobre eventuais dificuldades dos alunos e sobre as possíveis formas de

solução dos problemas.

Porém, observamos que, em sua maioria, os professores tinham outra

expectativa, outro desejo: o de resolver minuciosamente cada um dos itens do

fascículo. Pretendíamos socializar entre os grupos diferentes formas de solução.

Mas os professores estavam interessados em saber "qual das soluções era a

mais correta ou a mais econômica".

Pudemos constatar que alguns professores tinham a preocupação de

desenvolver apenas as técnicas operacionais. Negavam-se a ler e interpretar as

situações – problema, questionando que "se elas já eram difíceis para os

professores, imaginem para os alunos”. Muitos professores explicitaram sua

dificuldade em interpretar algumas das situações – problema apresentadas no

fascículo, o que gerou muita discussão.

Essas tensões permearam os trabalhos do primeiro encontro e, em alguns

casos, estenderam-se às outras etapas do projeto.

Ao final do primeiro dia, quando nos reuníamos com os outros formadores,

começamos a perceber que esse problema não se restringia a um determinado

grupo, mas era bastante generalizado. A constatação era dura: muitos

professores revelavam não ter segurança em seus próprios conhecimentos

matemáticos. Daí a preocupação em "fazer todas as atividades e certificar-se da

resposta correta".
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Mesmo com esses problemas, foi possível perceber que os grupos de

professores, em sua grande maioria, demonstravam, ao final do primeiro

encontro, euforia e ansiedade de retornar às suas escolas e desenvolver as

propostas  com  seus alunos. No encerramento do primeiro encontro, ficava a

impressão de que a desconfiança e a angústia iniciais haviam sido de certo modo,

superadas. Essa impressão vinha da afetuosidade e do entusiasmo que muitos

exprimiam tanto em relação aos formadores como em relação aos outros colegas.

No caso do Grupo II, já caracterizado, embora pudéssemos identificar

pensamentos e posturas bem heterogêneas, muitos deles demonstravam (e

permaneceriam assim nas demais etapas do projeto), apatia e descrença.  Havia

também nesse grupo, os que  se diziam  “abertos”   às inovações no ensino de

Matemática, mas que não cumpriam as metas  estabelecidas e/ou simplesmente

enviavam relatórios bastante evasivos.

O segundo encontro

No segundo encontro,  ocorrido no mês de agosto de 2002, uma notícia

entusiasmou os professores. A coordenação do projeto havia identificado que um

dos maiores obstáculos à realização do projeto era a impossibilidade de

reproduzir o material para os alunos (por falta de cota de xerox na escola). Desse

modo, o material dos alunos foi providenciado. Cada professor levaria 40

fascículos para usar em suas turmas.

A primeira atividade da oficina era o relato dos professores sobre o que

vivenciaram em suas turmas. Anotei as  palavras "surpresa, motivação, desafio,

perseverança, empenho, satisfação e  dedicação" como as mais recorrentes nos

depoimentos dos professores referindo-se ao envolvimento de seus alunos. Para

este novo encontro, a palavra que melhor o traduzia era  EXPECTATIVA.

Em seus depoimentos, afirmavam que estava ocorrendo uma

transformação de postura em sala de aula por parte deles e de seus alunos.  A

primeira etapa dos trabalhos que estavam sendo postos em prática em sala de

aula teve um retorno bastante significativo, segundo eles. Em seus depoimentos

avaliavam que a forma de trabalhar, proposta nos fascículos, despertava o
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interesse dos alunos, inclusive daqueles que freqüentemente  não participavam

efetivamente de suas  aulas.

Em todos os relatos, um ponto era destacado: a dificuldade dos alunos  na

leitura e interpretação dos textos. Mesmo assim, os professores entendiam que,

apesar  das dificuldades de leitura e interpretação  das situações – problema por

parte dos alunos, não deveriam desanimar.

Neste segundo encontro registramos alguns depoimentos de professores

que ajudam a caracterizar o estado de ânimo do grupo:

“Está sendo uma experiência muito boa tanto para mim quanto para os

alunos; tudo é um desafio. Eu, vivendo uma nova experiência no Ensino

Médio e os alunos vivendo a insegurança, achando que não sabem nada;

quando lêem a atividade proposta, querem logo desistir. O bloqueio

existente em cada um deles é muito presente, não estão acostumados a

pensar. Esse ano, estão tendo a oportunidade de um trabalho de

investigação, exigindo que pensem sobre a situação proposta e possam

levantar hipóteses sendo capazes de buscar a solução para o problema. As

dificuldades ainda são muitas, o conteúdo proposto nesse módulo ainda

está em desenvolvimento, uma vez que os alunos apresentam grande

defasagem em conteúdos anteriores, sendo assim, o trabalho caminha

lentamente de acordo com o desempenho da sala para que todos possam

avançar. São respeitados, a individualidade e o cognitivo de cada um,

havendo sempre dinamismo no trabalho para instigá-los a buscar o novo e

o desconhecido. Os alunos se mostraram pouco resistentes à nova

metodologia de trabalho, mesmo que ela já vinha acontecendo e este veio

acrescentar, tornando o aluno mais confiante em sua capacidade de

construir conhecimento”.

“Embora as atividades tenham despertado bastante interesse nos alunos,

não foi possível um bom desempenho, pois não conseguiram ver todo o

conteúdo necessário para melhor resolvê-las, além de terem bastante

dificuldade em interpretar o exercício. Mesmo assim, a turma, como um

todo, já tem apresentado mais interesse nas aulas e um empenho melhor
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em resolver as atividades. Para esclarecimento, a atividade foi realizada de

forma individual e com consulta ao caderno”.

“Chegando de Serra Negra, dei também aos alunos a visão geral do

projeto. Comecei a trabalhar com eles, aos poucos, de maneira que eles

entendessem melhor. Precisei de 5 ou 6 aulas para aplicar e discutir a

primeira tarefa. O que me surpreendeu foi o interesse de alunos que não

tinham vontade alguma de aprender matemática. De início todos

"pensaram" sozinhos nos problemas. Depois formamos grupos de 4

pessoas onde a discussão foi benéfica, para aqueles que não conseguiam

entender. Coloquei no quadro todas as formas de raciocínio que eles

tiveram, e também as minhas, que muitas vezes eram iguais”.

Alguns professores que participaram do primeiro encontro, não voltaram ao

segundo encontro e foram substituídos por outros colegas.

Os fascículos trabalhados neste encontro contemplavam os seguintes

temas:  Função polinomial do 2º grau, Interfaces com a Economia e Geometria.

Propusemos aos professores que, em pequenos grupos, analisassem os

fascículos, propusessem sugestões para aperfeiçoara as propostas e

apresentassem sua opiniões para debate na grande roda.

Embora mais "tranqüilos", ainda neste encontro havia uma necessidade

forte de um número significativo de professores de resolver todos os problemas

dos fascículos. Pudemos observar que muitos reuniam-se em grupos, no período

da noite, para realizar essa tarefa, uma vez que o tempo destinado às oficinas e

as propostas de trabalho nas oficinas, não previa o atendimento de tal

necessidade.

O terceiro encontro

O terceiro e último encontro presencial ocorreu de 30 de setembro a 03 de

outubro.  Este encontro foi marcado por um ambiente de CONFIANÇA entre

pares.
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Os fascículos trabalhados desta vez contemplavam os seguintes temas:

Progressões aritméticas e geométricas;  Funções polinomiais de 1º e 2º graus; Da

experimentação à demonstração.

As dinâmicas desenvolvidas neste encontro fluíram, nos moldes do

encontro anterior, com muito profissionalismo e entusiasmo por parte de todos os

envolvidos. O grupo de professores animados com os resultados obtidos com

seus alunos crescia. Eles demonstravam satisfação por estarem envolvidos num

projeto que, segundo eles, os valorizava, frente aos seus alunos.

3.3   O desenvolvimento das  atividades no on-line

Como já explicitamos na descrição do Projeto, entre os encontros

presenciais, estava previsto o desenvolvimento de atividades on-line. Muitos de

nós, formadores, tínhamos apreensão quanto ao nosso desempenho, atuando

com  uma forma nova de interação com professores em formação. Essa

apreensão de certo modo era aliviada pelo apoio da equipe de especialistas em

educação à distância que atuavam  no projeto. A outra preocupação era com as

prováveis dificuldades que os professores teriam para participar das atividades

on-line.

Pudemos verificar que o acesso dos professores  ao site foi, quase sempre,

feito por meio do computador da escola onde eles lecionavam; alguns usaram

seu computador pessoal.

Também na utilização do site, foi possível observar diferenças entre os

grupos I e II. O Grupo I apresentou o maior número de  professores  que

acessavam, o ambiente educacional. Cerca de 20 professores de diferentes

regiões acessavam pelo menos duas vezes por semana, o Fórum de

comunicação.  Estes professores constituíram uma rede de comunicação

interligada, que além de trocarem suas experiências e dúvidas, apresentavam

comentários e  forneciam informações sobre educação e/ou simplesmente

dialogavam criando um vínculo de amizade. Destaco abaixo algumas destas

mensagens:
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PARA TODOS!!!

A revista EDUCAÇÃO, de nº 65, do mês de Setembro de 2002, na pág. 28

traz uma matéria muito séria sobre o ensino de matemática. O nome da

matéria é "Abaixo de Zero". "Ensino de matemática vive crise sem

precedentes, preocupa autoridades e une especialistas na busca de

solução".  Acredito que seja interessante nosso povo dá uma lida na matéria,

já que estamos fazendo parte de uma bela capacitação para o ensino de

matemática. AQUELE ABRAÇO!

EXERCÍCIOS MILIONÁRIOS

A revista Superinteressante traz no mês de setembro alguns exercícios

desafiadores para os matemáticos, que valem um milhão de reais. Quem vai

encarar esta. No próximo encontro, levarei a revista.

EXPERIÊNCIA EM SALA DE AULA:

Oi Dermeval espero que esteja tudo bem contigo. Li seu comentário sobre o

último relatório mandado e fiquei menos preocupada ao perceber que você

sente na pele as mesmas dificuldades para a conclusão das metas

propostas. Desculpe-me mais uma vez pelo atraso desse relatório, mas

motivos externos fizeram com que não fosse possível a entrega antes. Um

desses motivos é a baixa freqüência dos alunos nas 2 últimas aulas

seguidas de Sexta- feira. Tudo é motivo para eles faltarem. Hoje mesmo,

dos 34 alunos matriculados somente 12 estavam presentes. Mas vamos ao

que realmente interessa; trabalhei todas as atividades propostas em classe

sempre com os alunos em grupos. Houve bastante dificuldade de

interpretação dos textos e também dos gráficos sugeridos. Eles também

tiveram dificuldades para esboçar os gráficos. Utilizei 10 aulas para concluir

esta meta, inclusive para aplicar “teste seus conhecimentos" Tive

dificuldades para preparar outros exercícios parecidos para deixar de tarefa
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com a finalidade de fixar os conceitos aprendidos em classe; mas  com boa

vontade consegui superar esta limitação. Tenho certeza que tanto eu

como muitos dos alunos estamos” aprendendo matemática” juntos a

cada aula dada.

Obrigada por esta grande oportunidade de poder aprimorar meus

conhecimentos matemáticos e transmiti-los de uma maneira “nova ”estes

conceitos .

Um abraço e até breve.

MENSAGEM:

E aí  meninas,  passearam  bastante, descansaram?   Como  está  a   família

? Espero que tudo bem. Um abraço.

MENSAGEM:

Aqui está tudo bem...viajei , passeei, descansei...foi ótimo!  E, vc como está?

Este ano continuarei a trabalhar a tarde, com 24 aulas, 5 1ºs colegiais e 1 2º.

E vc? Fiquei contente por vc me escrever... Abraços...e quando der...

apareça aqui...

PARA TODOS

Será que iremos nos encontrar novamente????? Segundona,  começarão as

aulas, estão todos preparados? Um beijo.   

Considero que a maioria dos professores  do  Grupo I aproveitou a

oportunidade de trocar seus conhecimentos e suas experiências e mesmo de

aprender a se relacionar num ambiente interativo. Este grupo intensificou os

acessos ao fórum de comunicação após o segundo encontro presencial  ocorrido

em agosto de 2002 quando  aqueles  que tiveram algum tipo de problema para

acessar o site solucionaram com a equipe de apoio que ofereceu suporte técnico.

Totalizaram-se 770 mensagens no período compreendido entre 26 de abril de
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2002 a 15 de fevereiro de 2003. A composição do número total de mensagens

incluem as respostas do formador e do monitor.

No grupo II, poucos professores acessavam o site com regularidade.

Tínhamos a impressão de que a maioria dos professores somente acessava o

fórum de comunicações como se fosse  uma imposição  dos coordenadores do

projeto que mantinham contatos com a Secretaria da Educação do Estado de São

Paulo. Grande parte deste grupo não demonstrava a compreensão de que

acessar o site era um momento de propor idéias e discuti-las com os demais

colegas do próprio grupo.

Contudo, alguns professores  buscavam  estabelecer relações, muitas

vezes sem obter um retorno por parte de seus colegas.  Uma destas mensagens

destaco a seguir:

VIVENDO E APRENDENDO

O fascículo foi trabalhado na 1a. série do Ensino Médio período noturno

regular. Havia 25 alunos. Para nossa surpresa, muitos alunos

desinteressados e com falta de pré-requisitos tiveram uma boa atuação e

trabalharam com as demais (80% da classe). Somente uma aluna conseguiu

totalizar o trabalho com muita rapidez e auxiliando os demais colegas.

Houve um interesse maior por ser um material concreto usando papel,

recortando e observando. As vezes erravam e observando o erro, faziam de

tudo novamente e com a satisfação de estarem aprendendo e visualizando

melhor.

O número de mensagens deste grupo corresponde a 33,64% do grupo I, ou

seja, houve apenas 259 mensagens enviadas no período compreendido entre 26

de abril de 2002 a 15 de fevereiro de 2003.  É necessário lembrarmos que tal

número envolve as respostas do capacitador e do monitor.
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3.4  Os relatórios dos professores sobre as atividades de sala de aula

Um dos aspectos mais interessantes do projeto foi a possibilidade de

acompanhamento do trabalho em sala de aula, em tempo "quase" real, a partir

dos relatórios enviados pelos professores e lidos  sistematicamente pelos

formadores.

Com a finalidade de identificar as principais características desses

relatórios e do que podem revelar, selecionei 30 (trinta) relatórios referentes ao

desenvolvimento dos temas Variação de Grandezas, Função Afim e Função

Polinomial do 2º grau.

Ao realizar essa análise, buscamos verificar  se as propostas que estavam

sendo desenvolvidas nas oficinas  podiam, de alguma forma, transformar o

trabalho do professor em sala de aula e estimular o interesse dos alunos pelo

assunto.

O critério de seleção dos trinta relatórios foi o de identificar os que

continham o maior número de informações sobre o trabalho desenvolvido em sala

de aula, tais como:  tempo   necessário para o desenvolvimento das atividades

em sala de aula; estratégia utilizada pelo professor para o desenvolvimento das

atividades; a reação dos alunos frente às atividades propostas; o material

destinado aos alunos apresentou-se como elemento facilitador de aprendizagem

ou não?

Apresentamos na seqüência, cinco relatórios, por grupo e, por tema

estudado.

Variação de Grandezas. Relatório 1. Grupo I

“As questões foram aplicadas da turma 1a. TH , classe do Ensino Médio

Supletivo - Noturno. Trata-se de uma sala com a maioria dos alunos sem

contato com o conteúdo variação de grandezas, alguns porque estão

retornando após vários anos fora da sala de aula, e outros com o

esquecimento natural pela falta de uso deste conteúdo. Antes da aplicação ,

o assunto foi retomado, através de situações problemas, motivando o

aprendizado de todos os alunos. As questões foram resolvidas
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individualmente, e todos tiveram a oportunidade de entregar após uma

semana. Devo destacar que tratando-se de alunos trabalhadores, houve um

grande empenho por parte de todos, por absoluto interesse em aumentar

seu conhecimento matemático, pesquisaram e obtiveram um ótimo

resultado.

Podemos observar que o professor destaca o interesse dos alunos nas

atividades como aspecto positivo. É uma turma formada em sua grande maioria

por alunos adultos  que desenvolvem atividades profissionais durante o dia e

estudam no período noturno e que apresentam dificuldades de aprendizagem

mas, nos parece que, tais dificuldades não se manifestaram como  obstáculo para

que os alunos pudessem se empenhar e dedicar-se com a finalidade de

solucionar as questões propostas.

Variação de Grandezas. Relatório 2. Grupo I

“No trabalho realizado com os alunos, percebe que de um modo geral a

maioria dos alunos conseguiram assimilar o conteúdo de variação e

proporção, tendo porém um pouco de dificuldade na questão 5 onde exigiu-

se do aluno um pouco mais de habilidade para interpretação da tabela junto

ao gráfico.”

Neste relato compreendemos que uma dificuldade verificada pelo professor

compreende justamente a leitura e interpretação  de tabelas e de gráficos, tendo

em vista que usualmente os alunos aprendem a construir alguns tipos de gráficos,

mas não aprendem a interpretá-los. A idéia de que o aluno "assimila conteúdo"

também precisaria ser melhor analisada.

Variação de Grandezas. Relatório 3. Grupo I

“Apesar    de  não  valer   nota  (porque a maioria dos alunos  só

demonstram  interesse quando alguma coisa vale nota), achei que os meus

alunos gostaram de fazer a atividade. A maioria achou muito interessante

porque envolvia questões do ENEM.” MSOP
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Julgamos este relato interessante pelo fato dos alunos desta professora

desenvolverem as atividades sem a famosa “troca” pela nota avaliativa e, pela

opinião manifestada pela professora sobre os alunos terem achado interessante

as atividades deste fascículo.Podemos conjecturar que o planejamento de

atividades significativas, semelhantes às propostas pelos fascículos que os

professores receberam durante os encontros presenciais do projeto de formação,

fomenta o interesse dos alunos permeando ao professor   desenvolver melhor o

seu trabalho em sala de aula.

Variação de Grandezas. Relatório 4. Grupo I

"Nas atividades propostas pelo módulo 1, os  alunos  reuniram-se  em

grupos  de trabalhos, para resolver as situações-problemas. Foi muito

interessante, pois, os alunos perceberam diferenças individuais e com a

colaboração de todos eles chegaram à compreensão do resultado do

exercício em questão. Achei muito importante, pois aprendi com esse

trabalho formas de ensinar e aprender a avaliar o conhecimento.

Capacitações como esta traz para o professor subsídios para prática

pedagógica, podendo o professor redirecionar o processo ensino-

aprendizagem em sala de aula, a fim de que o aluno aprenda matemática

com compreensão, criando significados, construindo sua autonomia

intelectual, condição necessária para sua formação como cidadão. Sobre os

testes aplicados, os alunos não saíram bem na questão Nº 05, pelo motivo

de ainda não terem estudado o conteúdo de função e gráficos de função.”

Os apontamentos deste professor são de suma importância para o

desenvolvimento do ensino-aprendizagem da Matemática.  O professor destaca

que os alunos tiveram a oportunidade de perceber diferenças individuais e

puderam somar tais diferenças para solucionar uma situação-problema.  O

professor reconhece suas limitações e demonstra o desejo de superá-las,

enfatizando a importância de projetos de capacitação e formação continuada de

professores.
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Variação de Grandezas. Relatório 5. Grupo I

“Os resultados não foram satisfatórios.  O diagnóstico dos resultados me

leva a concluir que os alunos estão "condicionados" à resolução pura e

simples de atividades matemáticas puras, sem textos, gráficos e tabelas.

Sabem trabalhar com números "secos", porém quando é preciso analisar,

interpretar, e decodificar, eles não conseguem. Esse diagnóstico já era

esperado, pois no início do ano letivo de 2002, ao aplicarmos a prova do

SARESP 2000 como atividade complementar, esse fato já havia sido notado,

e o trabalho foi replanejado para solucionar essas dificuldades dos alunos”.

Este relatório demonstra o descaso com que o ensino da Matemática vem

sendo tratado ultimamente, valorizando apenas a algoritmização, sem a

preocupação de levar o aluno ao raciocínio sobre uma determinada situação.  O

professor demonstra ter conhecimento sobre os resultados do SARESP/2000.

Identificou que a leitura e interpretação é uma dificuldade visível entre os alunos.

O professor afirma que fizeram um replanejamento, mas, ao que tudo indica, não

estão obtendo êxito frente aos alunos. Ainda, o professor manifesta preocupações

com o rendimento do teste final dos alunos e não relata como foram suas aulas

antes da aplicação do teste, como foi o comportamento dos alunos frente as

atividades dos fascículos.

Variação de Grandezas. Relatório 6. Grupo II

“No dia da aplicação dos exercícios (14/05/02) estavam presentes na sala

23, dos 40 alunos do 1º colegial noturno. Já havia comentado sobre o

projeto e desenvolvido com eles situações-problema para ajudá-los a

entender a maneira que vamos trabalhar. A maioria demonstrou grande

interesse em participar e tentaram resolver as questões questionando

quando tinham dúvidas, porém nossos alunos não estão acostumados a

trabalhar com situações-problema e nem com a flexibilidade dos conteúdos,

ou seja, vários tópicos ao mesmo tempo. Achei o rendimento satisfatório

para um início de projeto porém ainda temos muito que trabalhar. O período
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do noturno é problemático em relação às faltas e interesse dos alunos na

aula, mas temos que insistir para poder, a longo prazo, verificar mudanças

significativas nesta nova proposta.”

A professora demonstra em suas palavras que estamos no caminho certo.

Devemos insistir em problemas contextualizados.   Caracteriza o período noturno

como problemático no que tange a assiduidade dos alunos.  Talvez, a mudança

na forma do ensino seja o caminho para resolvermos esse problema, uma vez

que houve interesse por parte dos alunos, segundo a professora.

Variação de Grandezas. Relatório 7. Grupo II

“Antes de aplicar a prova trabalhei em sala alguns problemas da apostila.  A

maioria dos alunos gostaram de realizar as atividades. Mas o que pude

constatar nesse primeiro momento é que os alunos que geralmente tem

maior habilidade em Matemática foram os que mais se empenharam na

resolução dos problemas, que se sentiram desafiados. Os alunos

perceberam que muitos dos problemas, poderia ser utilizado regra de três.

Após a realização dos problemas realizávamos a discussão das repostas

encontradas e os caminhos que utilizaram para encontrar as mesmas. Foi

muito interessante! No dia da aplicação da prova alguns alunos pediram

para que ajudassem na interpretação, pois disseram que quando liam não

conseguiam entender o que era para ser feito. Mas não fiz a leitura, não sei

se agi corretamente. Acredito que o motivo por tantos alunos errarem  a

última questão, que seria interpretar um gráfico, se deve à metodologia e à

maneira como trabalhei com eles até o momento, pois, na maioria das

vezes,  trabalho a construção do gráfico e pouca interpretação e pensando

bem seja na vida acadêmica ou em outras situações o que se exige do aluno

é análise de gráficos e não a construção. Não consigo lembrar o que é para

colocar como palavra-chave. Um forte abraço.”FFS.

A professora reconhece estar priorizando construções de gráficos, além de

não ter o hábito de ensinar os alunos a analisar e interpretar gráficos. Aponta
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como fator de dificuldade de seus alunos a leitura e interpretação.  O relatório não

traz detalhes dos procedimentos adotados em sala de aula o que não nos permite

uma análise mais profunda.

Creio que o aspecto importante do relato acima seja o reconhecimento,

pela professora, de sua prática pedagógica. Se, a professora  planejar situações –

problema com gráficos priorizando construções, análises e interpretações dos

mesmo, talvez, ajude seus alunos a superarem as dificuldades por ela apontada.

Variação de Grandezas. Relatório 8. Grupo II

“Chegando de Serra Negra, dei também aos alunos a visão geral  do

projeto. Comecei a trabalhar com eles, aos poucos, de maneira que eles

entendessem melhor. Precisei de 5 ou 6 aulas para aplicar e discutir a

primeira tarefa. O que me surpreendeu foi o interesse de alunos que não

tinham vontade alguma de aprender matemática. De início todos "pensaram"

sozinhos nos problemas. E os resultados passados foram estes. Depois

formamos grupos de 4 pessoas onde a discussão foi benéfica, para aqueles

que não conseguiam entender. Coloquei no quadro todas as formas de

raciocínio que eles tiveram, e também as minhas, que muitas vezes eram

iguais. A propósito: 1) 42 litros 2) 20 pacientes 3) 45 cm 4) 36 cm 5) letra a”.

O fato importante que considero neste relatório, e que nos permite uma

reflexão, é o interesse de alunos que eram rotulados como “desinteressados”,

“sem vontade de aprender matemática”, estarem empenhados nas atividades

propostas nos fascículos, segundo a professora.

A pergunta que fica é: Por que a professora se surpreendeu com o

interesse de seus alunos?

Não deveria ser natural que os alunos se interessassem por atividades

significativas relacionadas com cotidiano, previamente planejadas e elaboradas?
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Variação de Grandezas. Relatório 9. Grupo II

“ A atividade número 1 foi proposta para 120 alunos, de primeira série do

Ensino Médio. Foi escolhido o dia em que tenho duas aulas seguidas na

classe e lancei o desafio e que teriam somente essas aulas para resolver os

cinco exercícios propostos, deixando bem claro os objetivos dos exercícios e

que eles não seriam avaliados por questões certas ou erradas e sim pelo

esforço de resolver os exercícios propostos e que poderiam resolver da

maneira que achassem melhor ou por fórmulas matemáticas ou

simplesmente pelo raciocínio desde que explicasse como chegou ao

resultado. Os exercícios foram recolhidos no término das aulas. Creio que a

aceitação foi boa, pois com o desenvolver da aula pude perceber o empenho

dos alunos em resolver as questões. Ao corrigir os exercícios e as

explicações que escreveram como chegaram ao resultado fiquei muito

satisfeita com os resultados, pois, às vezes subestimam a capacidade de

nossos alunos. No próximo encontro levarei algumas respostas dos alunos.

OBS: Tive dúvidas em alguns exercícios que são os de número 1 e 5 , pois

alguns alunos deram explicações coerentes para esses exercícios, eu

considerei como certa 42  l da questão número 1 e alternativa b”.

Neste relatório a professora explicita sua estratégia de trabalho e emite

opinião de satisfação com a postura de seus alunos motivados e empenhados e

deixa claro a prática de muitos professores não acreditarem na capacidade dos

alunos em poderem determinar uma solução a uma situação ao qual eles sejam

submetidos. A professora reconhece certas dificuldades em resolver algumas

situações-problema, o que é muito natural, pois somos seres humanos.  Porém,

este projeto de formação continuada de professores permeia a possibilidade da

professora acessar, via Internet, o Fórum de discussão onde poderá conjecturar

meios de resolução com o orientador ou com os colegas de seu grupo.

Variação de Grandezas. Relatório 10. Grupo II

“As atividades foram bem aceitas pelos alunos, pois,  são situações do  dia-

a-dia. Assim como nós professores encontramos dificuldades para resolver
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alguns problemas, nossos alunos também a encontraram, principalmente na

interpretação. Obs.: Peço-lhe o favor de enviar, como alguns professores

resolveram os exercícios e o gabarito, pois as respostas dos exercícios

foram: 1ª Resposta: 42. 2ª Resposta: 20. 3ª Resposta 45. 4ª Resposta 36. 5ª

Resposta B.

Neste relatório, o professor demonstra ter a maturidade suficiente para

reconhecer que ela também tem dificuldades em leituras e interpretação de

situações-problema.  É preciso, primeiramente, que o professor comprometido

com a educação tenha a humildade de reconhecer seus limites e posteriormente

promover ações para superá-las.

O professor somente ensinará ao seu aluno aquilo que ele conhece e tem

domínio, portanto, torna-se necessário praticar a leitura e interpretação.

Ainda neste relatório, o professor reafirma nossas observações relatadas

no item “desenvolvimento de atividades presenciais”, quando demonstra

preocupações e insegurança na resolução de exercícios.

Função afim. Relatório 1. Grupo I.

“Avaliação da aprendizagem: "Função Afim" Módulo 2 De um modo geral os

alunos têm o domínio do conteúdo sobre "Função Afim". Tendo em vista que

os alunos conhecem a forma da função afim que é f(x)= ax + b que seria a

base para a resolução do exercício 10.1 e 10.3. Porém detectei que os

alunos têm dificuldade de transcrever mensagens matemáticas da

linguagem corrente para linguagem simbólica. Na questão 10.2 que se trata

de uma função crescente, os alunos tiveram a capacidade de transcrever a

mensagem matemática da linguagem corrente para linguagem simbólica

sabendo que uma função crescente é do tipo "a>0". Agora, a questão 10.4

os alunos assimilaram corretamente decifrando que "descer abaixo do nível

do mar" significa que a pressão aumenta. E a questão 10.5 os alunos já

conseguiram fazer a interpretação no real, pois , é uma situação próxima ao

cotidiano do aluno”.
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Este relatório aponta que ler, interpretar e traduzir da linguagem corrente

para a linguagem matemática é, na opinião do professor,  uma das principais

causas do baixo desempenho dos alunos frente as atividades propostas.  O

professor, em seu relato, manifesta preocupações com os resultados dos alunos

referente ao teste final, não oferece detalhes de seus procedimentos em sala de

aula, de como planejou seu trabalho e qual a reação dos alunos frente às

atividades.

Função afim. Relatório 2. Grupo I.

“Os alunos demonstraram interesse pelas questões que envolviam temas do

cotidiano , como as questões 4 e 5 , e ainda aprenderam assuntos não

abordados durante as aulas como a questão número 3. Trata-se de uma

turma de suplência , com muito interesse em aprender. Parabéns à turma do

1º Termo H”.

Este relatório reforça a idéia de que temos que propor situações-problema

cujos contextos estejam ligados ao cotidiano dos alunos.  Tais contextos são

capazes de despertar a curiosidade e o interesse dos alunos para solucionar

determinadas atividades propostas.  A questão  3,  que  o professor menciona e

afirma que seus alunos  solucionaram-na, sem que ele  tivesse anteriormente

discutido com eles, leva-nos a crer que devemos  propor atividades que permitam

aos alunos explorá-las com os conhecimentos adquiridos anteriormente, cabendo

ao professor observar e intervir no momento que julgar que os conhecimentos dos

alunos já não são mais suficientes para solucionar tais questões.

Função afim. Relatório 3. Grupo I.

“Está sendo uma experiência muito boa tanto para mim quanto para os

alunos; tudo é um desafio. Eu vivendo uma nova experiência no Ensino

Médio e os alunos vivendo a insegurança, achando que não sabem nada;

quando lêem a atividade proposta, querem logo desistir. O bloqueio

existente em cada um deles é muito presente, não estão acostumados a

pensar. Esse ano, estão tendo a oportunidade de um trabalho mediador, de
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investigação, exigindo que pensem sobre a situação proposta e possam

levantar hipóteses sendo capazes de buscar a solução para o problema. As

dificuldades ainda são muitas, o conteúdo proposto nesse módulo ainda está

em desenvolvimento, uma vez que os alunos apresentam grande defasagem

em conteúdos anteriores, sendo assim, o trabalho caminha lentamente de

acordo com o desempenho da sala para que todos possam avançar. São

respeitados, a individualidade e o cognitivo de cada um, havendo sempre

dinamismo no trabalho para instigá-los a buscar o novo e o desconhecido.

Os alunos se mostraram pouco resistentes à nova metodologia de trabalho,

pois ela já vinha acontecendo e este veio acrescentar, tornando o aluno mais

confiante em sua capacidade de construir conhecimento”.

Este relatório mostra a satisfação da professora em  estar participando do

projeto de capacitação. Nas entrelinhas de seu relatório, parece considerar  que

as situações-problema, propostas pelos fascículos, é de grande importância para

o desenvolvimento do ensino/aprendizagem em sala de aula. Explicita que a

leitura e interpretação apresentam-se como principais fatores de  dificuldades dos

alunos e da professora. Este relato enfatiza, ainda, que os alunos não estão

acostumados a refletir sobre uma determinada situação. Porém, apesar das

dificuldades apontadas como possíveis obstáculos de aprendizagem, destaca-se

como aspecto positivo o fato  de que os alunos não se mostraram resistentes as

atividades propostas, principalmente por que a professora aponta que já vinha

trabalhando com idéias semelhantes.

Função afim. Relatório 4. Grupo I.

“PRIMEIROS COMENTÁRIOS: Comentei com os alunos, já que voltei de

Serra Negra, que eles iriam ter uma participação muito importante durante

os meus cursos, pois eu lhes aplicaria questões sobre Grandezas, Função

Afim e Estatística, para ver o aproveitamento deles, e a partir daí, buscar

sempre um novo método para que eles aprendam melhor. APLICAÇÃO DAS

QUESTÕES: Apliquei as questões da apostila sobre Função Afim, porém

não fiz retomada de conteúdo, pois tínhamos acabado de estudar Função do
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1º grau. RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES: Na questão nº 01, os alunos

tiveram dificuldades na interpretação do exercício, não que estivesse mal

formulado, o problema foi com eles mesmos. ATITUDES DA

PROFESSORA: Após a correção dos exercícios e tabulação, resolvi os

exercícios em sala de aula, detalhadamente, e alguns alunos não se

conformavam com seus erros (distração), aí então, comentei com eles sobre

a importância da atenção ao fazer exercícios. OPINIÃO DA PROFESSORA:

Sem dúvida alguma, nós professores precisamos abraçar a idéia de

propormos aos nossos alunos algo mais significativo, mais ligado ao

cotidiano. Isso, nós professores queremos há muito tempo, o que

precisávamos era de um apoio, e agora temos que aproveitar esta chance

desse "mega" encontro em Serra Negra, com nossos colegas e com nossos

capacitadores”.

A professora descreve como foi seu contato com os alunos sobre as

atividades propostas após seu retorno do primeiro encontro em Serra Negra – SP

e comenta a dinâmica de suas aulas, propondo discussões sobre as resoluções

das situações-problema, priorizando o erro que os alunos cometem  ao

desenvolver determinados problemas  e finaliza emitindo opinião de satisfação

sobre o projeto.

Função afim. Relatório 5. Grupo I.

 “Não foi feita nenhuma retomada de conteúdo na aplicação da avaliação.

Isto porque ficou de comum acordo entre mim e os alunos, eles assumindo a

responsabilidade para ver o verdadeiro aprendizado deles. Houve após a

prova uma discussão muito rica sobre os conteúdos já estudados por eles

nos anos passados. O efeito deste tipo de avaliação, traz textos para a

interpretação, isso já está acontecendo em alguns vestibulares e também no

ENEM. A maioria dos alunos gostou devido à grande dificuldade de

interpretação de textos, transformando em linguagem matemática e logo

após a resolução. Depoimento da maioria dos alunos Essas provas têm

vários pontos positivos: Exemplo do que esperamos nos vestibulares,
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desapareceram efetue, calcule, resolva e ache. Transformar uma situação-

problema numa expressão ou equação matemática. Uso do raciocínio lógico

e a dedução de uma linguagem somente com textos”.

O poder de argumentação do professor se faz presente neste relatório.

Neste relato fica claro que houve a motivação e atribuição de responsabilidades

aos alunos de se envolverem nas atividades propostas, que segundo o professor,

atendem  as expectativas dos alunos que almejam prestar concursos vestibulares

Função afim. Relatório 6. Grupo II.

“Os alunos tiveram dificuldades com o teste, acharam os exercícios difíceis,

apesar de ter sido trabalhado algumas situações-problema semelhantes em

aulas anteriores. Na questão nº 1, os que conseguiram chegar na lei de

formação da função, erraram no cálculo de substituição do f(1/2). Na

questão nº 2, apesar dos comentários de quem era o "a", erraram para

resolver a inequação. Na questão nº 3, acharam difícil o gráfico, não

trabalharam com os pares ordenados, a maioria nem tentou resolver, terei

de trabalhar mais esse exercício nas aulas. Na questão nº 4, tiveram

dificuldade em chegar na lei de formação da função, muitos optaram pela

resposta "a" por causa do acréscimo de 0.5 atm. Na questão nº 5 , foi

semelhante a nº 4 porém com mais acertos. Achei que o tempo foi curto

para trabalhar a função afim como está na apostila, alguns conceitos

também são necessários e leva tempo para o aluno entender; no período

noturno as dificuldades são maiores. O rendimento foi razoável. Espero

melhorar retomando alguns exercícios do teste”.

A professora descreve que seus alunos tiveram enormes dificuldades em

lidar com as situações propostas, chegando ao ponto de nem sequer tentar

resolver algumas delas.  A falta de pré-requisitos  quanto as resoluções de

inequações, lidar com pares ordenados, interpretar gráficos e a gestão do tempo,

são  elencadas pela professora como principais variáveis que dificultaram o seu

trabalho e conseqüentemente o ensino-aprendizagem dos alunos.  A retomada de
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algumas situações-problema  é um aspecto muito importante para se superar as

dificuldades  dos alunos.  A professora demonstra muita responsabilidade e

compromisso educacional com seus alunos quando decide fazer essa retomada

do assunto em questão.

Função afim. Relatório 7. Grupo II.

“Tudo bem Dermeval?!! - Não fiz comentário algum sobre uma nova forma

de apresentar o conteúdo. Cheguei nas 8 classes e passei os testes no

quadro e os alunos se interessaram pelas questões e com iniciativa foram

resolvendo-as sem a minha interferência. - Não foi necessário fazer revisão.

Os testes foram bem selecionados e concomitantes com o conteúdo em

andamento da 1a série do EM. - Acho que trabalhar conteúdos significativos

é ótimo. Também acredito que há a necessidade de planejar e organizar os

conteúdos significativos, conhecendo-se a clientela com quem se convive.

Para que haja o sucesso desejado, interesse dos alunos, participação etc, os

conhecimentos, pré- requisitos, precisam ser vinculados aos conhecimentos

significativos para os alunos. - Observei, na aplicação dos testes, que

ocorreu o interesse e a participação dos alunos, pois, já tinham desenvolvido

os conhecimentos pré-requisitos. Um abraço “.

Este relatório permite-nos uma reflexão  quanto ao papel do professor – a

de planejar, de pesquisar e de elaborar situações-problema que permitam

explorar os conhecimentos dos alunos e de se institucionalizar novos conceitos.

Função afim. Relatório 8. Grupo I

“Eu usei a mesma estratégia do módulo anterior, lancei o desafio para os

alunos do 1º ano do Ensino Médio, desta vez sabendo que eles iriam

encontrar dificuldades em resolver os exercícios 10.1 e 10.3, pois o mesmo

não havia sido trabalhado em sala de aula, mas mesmo assim desafiei-os e

fui orientando quando ao método de resolução e dando dicas, mas o

resultado não foi satisfatório, então pedi que entregassem os exercícios para
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a correção dos demais exercícios. Ficaram decepcionados, pois sabem do

projeto e do relatório que devo mandar. Mas expliquei que retomarei os

exercícios. Expliquei como encontrar os valores de a e b em uma função do

1°grau e que novamente poderão resolver os exercícios 10.1 e 10.3. Por

esse motivo não pude mandar o relatório em tempo hábil, mas valeu, pois o

resultado foi satisfatório pois 30 alunos acertaram os exercícios que antes

conforme questionário nenhum aluno havia acertado.  Esse tipo de

metodologia, embora trabalhosa quando os alunos não dominam o

conteúdo, é de grande interesse dos alunos. Eu gostei de trabalhar, dessa

forma de expor o conteúdos de matemática, pois mexe com a capacidade e

curiosidade deles de descobrir o resultado”.

A professora enfatiza que trabalhar com situações-problema

contextualizadas  torna muito desgastante o seu trabalho em sala de aula, no

entanto, afirma que é prazeroso desenvolver tais metodologias, pois há o

envolvimento dos alunos, mesmo apresentando dificuldades para resolvê-las.

Função afim. Relatório 9. Grupo II

“Em primeiro lugar desculpa pela demora! O total de alunos foram os que

realizaram a prova. A metodologia utilizada foi a mesma do módulo anterior.

Espero no encontro da próxima semana trocar experiências como os

colegas e provavelmente fazer alterações para os próximos módulos.

Novamente a questão que os alunos erraram estava relacionada com

interpretação de gráfico. Preciso rever a maneira como estou desenvolvendo

essa parte. Um abraço”. FFS.

Considero dois aspectos importantes neste relatório. Em primeiro lugar,   a

preocupação do professor frente a uma realidade que é a dificuldade de

interpretação de gráficos.  Em segundo lugar,e, talvez, a mais importante é a

tomada de consciência por parte do professor em rever sua postura e forma de

trabalho relacionado com a dificuldade observada por ele.  
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Função afim. Relatório 10. Grupo II

“Trabalhei com meus alunos os exercícios da apostila e também alguns

exercícios complementares, não tive dificuldades, pois não foi preciso revisar

conteúdos”.

Este relatório apresenta depoimentos contrários ao  que  analisamos  até

o momento.  As atividades apresentadas no fascículo em questão requer por

parte do professor e dos alunos leituras e interpretações de situações

contextualizadas e de gráficos, conteúdos estes apontados como os vilões

presente em sala de aula que interferem diretamente no ensino/aprendizagem

dos alunos.

Uma outra dúvida que fica é quando ele afirma que não teve dificuldades.

O sentido é ambíguo, quem não teve dificuldades? O professor, em entender o

assunto e transmitir aos seus alunos ou os alunos em compreender o assunto em

questão?

O relatório tem poucos detalhes, seria interessante sabermos como o

professor planejou e desenvolveu suas aulas.

Função Polinomial do 2º grau. Relatório 1. Grupo I.

“Neste módulo, trabalhei com os alunos da seguinte maneira: Os alunos

fizeram a leitura dos exercícios sozinhos e após a leitura, a resolução dos

mesmos, com alguma exceção, pois  precisei ajudar em alguns tópicos,

dando um auxilio para que pudessem chegar ao resultado final. E pude

perceber que os alunos estão cada vez mais motivados com nosso projeto.

Nos exercícios 2.1 e 5.2 foi o que mais gerou discussão com os alunos, as

quais envolvia a geometria. Propus aos alunos uma breve revisão sobre a

geometria área das figuras planas para que pudesse resolver o mesmo, que

ficou como tarefa extra-classe e, depois de resolvido, lancei a seguinte

pergunta no exercício 5.2, qual seria a área mínima do paralelogramo, já

que, sabemos que x=2,5. Então obtive a seguinte resposta dos alunos.

Substituir a abscissa do vértice que é 2,5 em y=2x2 -10x+21, obtendo y=8,5

que é a ordenada do vértice e a área mínima do paralelogramo. Na fase 3,
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construindo e analisando gráficos deixei por último, em que  fui mais longe;

tive a idéia de levar os alunos para sala de informática, para isso acontecer,

retomei alguns conteúdos necessários como regra da potenciação e produto

notáveis. Utilizei o programa Excel para construir os gráficos e a resolução

das funções determinadas, onde o resultado foi surpreendente: os alunos

adoraram. Com esse recurso eles puderam visualizar melhor os gráficos,

principalmente aonde eles tinham mais que uma função no mesmo gráfico e

depois fizemos todas as analises propostas. Depois disso, apliquei os

exercícios para avaliar seus conhecimentos e o resultado foi o seguinte: Q1:

100% Q2: 100% Q3: 100% Q4 : 100% Q5: 100% Nos exercícios 10.1 e 10,3,

os alunos resolveram através do ponto máximo e no exercício 10.2,10.4 e

10.5 resolveram através da fórmula y=(x – x1) . (x – x2) como pude notar que

o rendimento foi satisfatório. OBS: O bom rendimento obtido foi devido a

estarmos trabalhando neste bimestre função polinomial do 2° grau dando um

bom desempenho dos alunos”.

Este relatório menciona a dinâmica utilizada pelo professor que alia à sua

estratégia a utilização de recursos tecnológicos como o software Excel, para

construção de gráficos e a exploração dos resultados com mais qualidade.

Função Polinomial do 2º grau. Relatório 2. Grupo I.

“Os alunos se agruparam livremente, os cadernos foram distribuídos, lemos

juntos a capa, a contracapa, folhearam o livro para conhecê-lo; falei da

importância do projeto, sobre nossos encontros em Serra Negra e da

importância da participação deles neste Projeto .Ficaram empolgados! Não

sei se você se lembra, Dermeval, mas a professora que desenvolvia o

Projeto aposentou e, eu estou agora com essas classes , pois eu já

participava do Projeto, sendo assim achei necessário conversar com

eles(alunos) novamente sobre o Projeto. Lemos juntos a importância do

tema, fizemos associações com conteúdo já visto em Física . Este item foi

desenvolvido aos poucos, com mais calma que os outros, o material que

trouxemos ajudou bastante. Os alunos levavam os livros para estudar,
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pensar nas atividades e até mesmo fazê-las, os alunos traziam dúvidas e

possíveis soluções para as questões .Houve muitas trocas. O ritmo foi

definido pelo grupo mas seguimos a seqüência do livro. A questão da pizza

foi considerada muito difícil. Percebi que muitos perderam tempo em

cálculos e cálculos sem ler a questão e perceber o que realmente esta

estava pedindo. Quanto ao teste, pedi a eles que resolvessem

primeiramente as questões que considerassem mais fácil e veja os

resultados: Q1- A dificuldade nesta questão foi na conversão de unidade km

para m. Q2 - Muitos alunos acharam como y do vértice o valor de –4, pois

para facilitar os cálculos multiplicaram a equação por 2, e na hora de achar o

y não voltaram a eq. Original . Eu comentei com você no e-mail a semana

passada. Q3- Os erros em sua maioria foram de cálculo (a negativo e

fracionário) mas ainda tivemos alunos que não verificaram os itens, não

esboçaram o gráfico, ou ainda não encontraram o vértice .Foi considerada a

mais difícil .inclusive pela nomenclatura utilizada. Q4- Só não foi resolvida

pelos alunos que se enroscaram em outras questões, a maioria achou-a

fácil. Q5- Idem a anterior. Sem mais para o momento, um grande abraço”.

Neste relatório, apontamos como aspecto positivo o envolvimento dos

alunos nas atividades e como negativo  os erros comuns dos alunos tais como

erros de cálculos principalmente quanto às regras de sinais e na manipulação

com números fracionários, os erros relativos aos gráficos – construção e

interpretação  e a não validação das respostas.

Função Polinomial do 2º grau. Relatório 3. Grupo I.

 Peço desculpas por não ter lhe enviado o relatório no prazo determinado

(02/09), mas não foi possível fazê-lo anteriormente.        Meus alunos

gostaram do material ( isso facilitou para fazer o trabalho em sala de aula),

mas tiveram dificuldades em resolver os exercícios, na maioria das vezes eu

precisava ajudá-los. Quanto aos testes para avaliar os conhecimentos,

também foi preciso um empurrãozinho para eles começarem a resolver. No
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problemas 10.1, precisei alertar quanto a unidade de medida Km para

metros, só então puderam associar a resposta. Sempre falo que eles tem

preguiça de pensar... pois, quando explico o que precisam fazer, eles

respondem: "mas era só isso?". De modo geral, eles tem participado e sinto

que estão gostando, mas sempre escuto: Profª estes exercícios são muito

difíceis, e eu sempre respondo: "vocês são capazes... é só querer". Quanto

ao próximo relatório ( 5º módulo) pretendo enviar até 6ª feira dia 20/09 acho

que será este tempo que irei precisar. O 6º módulo espero entregá-lo no

prazo. Vou convidar os alunos para virem no período da tarde ( 2 aulas -

horário de HTPC -a diretora autorizou), para trabalharmos as atividades, pois

somente na aula não vai ser suficiente. Sei que nem todos virão, mas uma

boa parte dos alunos estão interessados. Até breve - desculpe pelo atraso".

O depoimento neste relato é muito importante, principalmente pelo fato da

professora afirmar que os alunos gostaram do material – os alunos receberam os

fascículos para trabalharem em sala de aula .  A motivação dos alunos em

participar  com empenho das atividades e da postura da professora em dedicar-se

além do tempo de sala de aula – utilizando o horário de HTPC para esclarecer

dúvidas dos alunos são demonstrações de comprometimento que julgo ser o

diferencial para se obter o sucesso em um trabalho de educação.

Função Polinomial do 2º grau. Relatório 4. Grupo I.

“Para o desenvolvimento das atividades foi necessário um trabalho, que

começou em resgatar conhecimentos básicos de operações envolvendo

números inteiros e frações, para depois, trabalhar com toda a teoria

necessária envolvendo as funções do 2º grau. O processo foi muito lento, e

vou descrevê-lo abaixo: No problema 10.1 a interpretação foi complicada e

os cálculo demoraram a ser compreendidos, principalmente, porque

envolviam frações. O yv=1/16 era visto como solução, mas era apenas uma

fração de 1km, que representava na realidade 62,5m. No problema 10.2,

uma das dificuldades foi verificar que outra raiz era -3, e o vértice (-1,-2). A
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outra foi determinar o termo a, utilizando para isso o par ordenado

conhecido, que era o vértice. Já no problema 10.3, o entendimento foi

atingido, pois na construção do gráfico todos perceberam que a temperatura

máxima atingida era 18ºC. No problema 10.4, a dificuldade foi concluir que a

função 2x²-12x+10, como sendo da mesma família da função x²-6x+5, ou

seja aquela que possui as mesmas raízes. No problema 10.5 a dificuldade

de entender que a dupla raiz -3, deveria ser aplicada na f(x)=a.(x-x1).(x-x2),

onde depois, deveria se aplicar a mesma função no ponto A(-2,5) para a

determinação do coeficiente a. Mais de 50% dos alunos acharam as

questões significativas no aspecto aplicação prática, na resolução dos

problemas. Alguns reclamavam achando muito difícil, com certeza pelo fato

de não saberem resolver uma equação do 2º grau, impossibilitando uma

aplicação imediata”.

O professor descreve como desenvolveu  as atividades em sala de aula e

afirma que a maioria de seus alunos manifestavam suas opiniões  positivas

referente às atividades propostas, poucos reclamavam por acharem difíceis suas

resoluções.

Função Polinomial do 2º grau. Relatório 5. Grupo I.

“O módulo 4 da 1ª série (Função polinomial do 2º grau) foi desenvolvido em

10 horas aula. Nas 6 primeiras aulas, foram desenvolvidos alguns dos

exercícios que antecediam os exercícios do item 10 (avaliando seus

conhecimentos). O trabalho proposto foi desenvolvido em grupo com 3

elementos. Num primeiro momento, houve tentativa de resolução pelos

alunos, esgotando o conhecimento do grupo. Sentiram muita dificuldade na

resolução-problema ficando claro a necessidade de um trabalho mais

contextualizado. Para o 2º momento do trabalho houve a intervenção do

professor mediando o conhecimento do aluno, diminuindo o grau de

dificuldades conforme a necessidade de cada grupo, oportunizando que os

alunos pudessem perceber suas defasagens e bloqueios. Nesse momento,

mais uma vez foi claro o quanto o aluno traz dificuldades de conteúdos
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desenvolvidos em séries anteriores, operações com números racionais,

potenciação, etc, havendo sempre a necessidade de retomá-los e auxiliá-los

na interpretação das situações propostas. No 3º momento houve a

conclusão de todas as atividades propostas. Todas elas foram resolvidas

com o auxílio do professor. As quatro aulas restantes foram usadas para a

aplicação do teste. Essa parte do trabalho também foi proposta em etapas.

Nas duas primeiras aulas foram desenvolvidas individualmente as atividades

propondo que esgotassem seus conhecimentos. Assim que terminadas

foram recolhidas. Foi feita pelo professor a análise e observação das

atividades desenvolvidas e quais alunos não atingiram os objetivos

propostos. Esgotado todo conhecimento dos alunos, foi dada mais uma aula

com caráter de pesquisa para que o aluno tivesse mais uma oportunidade de

perceber suas dificuldades e os conceitos ainda não assimilados dos

conteúdos trabalhadores necessários para o desenvolvimento do trabalho.

As atividades que ainda não haviam sido resolvidas, foram desenvolvidas.

Na outra aula restante foi feita a avaliação do trabalho proposto . As

atividades foram corrigidas havendo troca de trabalhos entre colegas com a

mediação do professor. CRITÉRIO DE ESCOLHA: Sala de aula que

apresenta maior grau de dificuldade na interpretação de situações-problema

e defasagem de conteúdos básicos, necessários para o desenvolvimento de

qualquer trabalho matemático".

Podemos observar que a professora desenvolveu os trabalhos em sala

de aula orientando os alunos que se reunissem em grupos com três elementos e

priorizou primeiramente os conhecimentos que os alunos já possuíam.  Os alunos

em grupos, podiam discutir a situação-problema proposta e somente após eles

tomarem consciência de que seus conhecimentos já não eram suficientes para

encaminhar os procedimentos finais é que o professor intervia, propondo meios

de solucionarem.  Outro aspecto interessante é o fato da professora, após as

correções, permitir a troca dos trabalhos para que os alunos pudessem comparar

as diversas formas de resoluções encontradas. Outro fato importante é a
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retomada de pré-requisitos que a professora menciona como fator que impede os

alunos de prosseguirem suas resoluções.

Função Polinomial do 2º grau. Relatório 6. Grupo II.

“O módulo 4 foi desenvolvido em 8 horas- aulas com alunos da 1ª série do E

M do período diurno. Na primeira aula retomei a equação do 2º grau, vista

na 8ª série e suas fórmulas de resolução. Na 2ª e 3ª aulas preparei os

alunos para chegar a função polinomial do 2º grau com textos, ilustração e

situação- problema. Na 4ª e 5ª aulas foram trabalhados exercícios do

fascículo, onde foram discutidos ,analisados problema por problema e

também apresentados outros exercícios referentes ao assunto estudado. Na

6ª e 7ª aulas houve esclarecimento de dúvidas, exercícios de reforço e

situações - problema. Na 8ª aula foi realizada a avaliação dos textos do

fascículo. Pelo visto as dificuldades persistem na leitura e interpretação das

situações-problema, como relacionar as devidas perguntas na função

quadrática. Dificuldades em que os livros didáticos não estão adequados a

levar o aluno a vivenciar o seu dia-a-dia com a educação matemática. Os

problemas apresentados nos fascículos estão bem elaborados e, de maneira

usual e acessível ao nível dos alunos que sabem "interpretar" e o professor

"viabilizar" bem o conteúdo. Devido o baixo aproveitamento por parte dos

alunos ,estou retomando o estudo da função quadrática com mudanças

metodológicas, como suas aplicações no cotidiano, física e áreas de

conhecimento”.

Julgo o depoimento acima, da professora, muito sério quanto às críticas em

referência aos livros didáticos sem fazer a devida citação para que possamos

avaliar melhor.  A professora, ainda depõe que as atividades apresentadas nos

fascículos possibilita a reflexão e a compreensão do ensino da Matemática e

oferecem  modelos  que viabilizam aos professores planejarem com mais

qualidade suas aulas  e assim,  propiciar meios para que suas aulas sejam mais

atrativas e significativas.
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Função Polinomial do 2º grau. Relatório 7. Grupo II.

“Os alunos encontraram algumas dificuldades nas três competências

contempladas no fascículo. A que mais se destacou foi a interpretação de

textos matemáticos e conseqüentemente selecionar e interpretar

informações relativas ao problema. Os exercícios foram resolvidos em

equipe (de 2 a 4 alunos) em dez aulas; não conseguimos chegar ao final, foi

possível até a página 16. Houve um interesse muito bom dos participantes,

precisaram da ajuda da professora para esclarecer dúvidas, uma vez que a

nossa biblioteca não possui em seu acervo livros de matemática- EM, para

que pudessem levar para casa e fazer pesquisa, a maioria deles são

residentes na zona rural e o estudo fica restrito apenas à sala de aula (não

dispõem de transporte, fora do horário regular de aula). Usaram calculadora

para agilizar os cálculos. As questões 2.2 e 2.4 foram as que encontraram

maiores dificuldades. Não só as dúvidas surgidas na ocasião da resolução,

como também as diferentes resoluções apresentadas, foram socializadas e

discutidas com a classe. O item (construindo e analisando gráficos)

despertou interesse maior. O importante de todo esse trabalho foi a

mudança de atitudes que a maioria deles demonstrou, quando discutiram,

observaram e interagiram com os colegas na busca de conhecimento.

Dermeval e Rogério, estou agradecendo por vocês terem permitido a colega

Ana me substituir no encontro de Agosto. Espero estar com saúde para

participar do próximo. Fique com Deus”.

Este relatório, como a maioria dos que analisamos até o momento, enfatiza

uma das maiores dificuldades, a leitura e interpretação das situações-problema.

Há um consenso entre os professores, verificado neste relatório e  em outros, de

que seria importante uma biblioteca nas escolas com livros destinados ao Ensino

Médio.  O comportamento dos alunos, relatado pela professora, deixa-nos

satisfeito em saber que as atividades propostas a eles estão motivando-os e

permitindo trocarem suas opiniões à respeito das situações-problema e de

observarem as diversas formas de resolverem tais problemas.
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Função Polinomial do 2º grau. Relatório 8. Grupo II.

“Inicialmente deixei a sala se organizar conforme a vontade dos alunos,

durante as discussões das atividades os grupos foram se formando e assim

permaneceram durante todas as atividades. Atividades contextualizadas

despertaram mais o interesse dos alunos. O trabalho ficou bem mais fácil

com os cadernos e tornou tudo mais ágil. Os alunos acharam interessante a

leitura dos itens 7 e 8. Além das atividades propostas também trabalhei com

algumas atividades trabalhadas em uma oitava série de uma escola

particular. Na avaliação dos conhecimentos foram formadas duplas, em

vários momentos houve a necessidade de minha intervenção”.

No  relato  acima  podemos  verificar   que  a   professora  manifesta

satisfação quanto às atividades propostas, afirma que elas despertaram  o

interesse de seus alunos.  Os fascículos que os alunos  possuem, segundo a

professora , é um importante instrumento  que, entre outros aspectos positivos a

favor do ensino aprendizagem da Matemática, agiliza os trabalhos para os alunos

e para o  professor. Tais atividades permitiram que a professora ao planejar suas

aulas pudesse fazer uso de materiais que já utilizara em séries anteriores e em

escolas particulares.

Função Polinomial do 2º grau. Relatório 9. Grupo II.

“O módulo 4 da 1a série do Ensino Médio, função polinomial do 2º grau, foi

desenvolvido em 6 horas - aula. Foi necessário em uma aula relembrar e até

mesmo ensinar fatoração. Foi também necessário um aprofundamento nos

conceitos de vértice da parábola e valores de mínimo ou máximo que

assume a função. Na avaliação dos conhecimentos, em um primeiro instante

cada aluno resolveu sozinho as questões, alguns percorrendo um caminho

mais simples outros dando uma grande volta para concluir o exercício, mas

após concluído percebiam que alguns cálculos eram desnecessários. Em um

segundo momento os alunos se reuniram em grupos de 4 ou 5 em que  as

discussões foram mais interessantes e proveitosas. A maior dificuldade, no

entanto, não foi exatamente no assunto função polinomial do 2º  grau, mas
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sim quando tive que rever fatoração, pois eles estavam acostumados a

desenvolver os exercícios utilizando sistema de equações quando o

exercício pede a, b ou c. De um modo geral é um assunto que os alunos

demonstram interesse, entendem e só apresentam dificuldade na

interpretação do exercício ou quando não entendem a maneira que o mesmo

é colocado, dificuldades que rapidamente são superadas quando utilizado

um exemplo ou alguma explicação auxiliar. Concluído cada exercício, os

grupos apresentavam seus resultados juntamente em discussão com o

professor”.

Pré-requisitos matemáticos, leitura e interpretação das situações-problema

são apontados,  como aspectos que dificultaram o andamento das aulas, mas que

foram superadas com a intervenção da professora e com o tempo.  Apesar das

dificuldades elencadas neste relato, a professora afirma que  os alunos

demonstram interesse e participação para a compreensão e resolução das

situações-problema.

Ficamos curiosos em saber como foi que  a professora fez para que os

alunos superassem as dificuldades de interpretação, detalhadamente.

Função Polinomial do 2º grau. Relatório 10. Grupo II.

“Função Polinomial de 2° grau Relatório O módulo 4 da 1ª série foi

desenvolvido da seguinte forma: 02 aulas para introdução do conteúdo (

função quadrática) , 02 aulas para apresentação do material ( apostila) e

resolução do 1° problema ( área do triângulo APQ) , onde utilizei um

quadrado de madeira e barbante para melhor visualização do ponto P móvel

sobre o segmento AB. Para o segundo problema ( o da pizza) precisei de 02

aulas , me surpreendi quando estava explicando como calcular o diâmetro

(item c) e um aluno já havia encontrado de uma forma bem diferente da qual

eu estava sugerindo. Na 7ª propus os exercícios 2.3 e 2.4, na 8ª aula

discutimos os resultados e ainda nessa aula distribui papel quadriculado

para os alunos utilizarem na construção dos gráficos do exercício 3.1, foi

muito gratificante vê-los tão empolgados e discutindo entre si o que
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acontecia a cada exercício, pedi que usassem papel transparente para

entender melhor o deslocamento da função f(x) = x2 . No final da aula

discutimos os resultados. Propus o exercício 3.6 como atividade para casa.

Na 9ª e 10ª aula , verifiquei os exercícios que havia deixado para casa ,

expliquei o item 4 ( estudando a função polinomial do 2° grau), propus a

resolução dos exercícios 5.1 a 5.8, em que  auxiliei os grupos na resolução

dos mesmos , nos exercícios 5.2 e 5.7 surgiram mais dificuldades, fiz estes

exercícios na lousa e discutimos os resultados . Na 11ª e 12ª aulas, propus

aos alunos a atividade 6 ( discutimos as propriedades da parábola ) onde os

alunos questionaram o que acontecia no item 6.2 em que  expliquei sobre

foco e reta diretriz que estudarão mais tarde. Fizemos a leitura do item 7 e

eu expliquei a história da equação do 2° grau, ainda nessa aula, fizemos a

leitura do item 8, no qual discutimos parábolas na arquitetura, pedi que

fizessem os exercícios 9.1 e9.2; propus que fizessem uma pesquisa em

jornais , revistas, figuras que davam idéia de parábola. Na 13ª e 14ª aulas ,

foram realizados os testes que apresentaram o seguinte resultado: Q1 - 60%

Q2 - 7% Q3 - 57% Q4 - 43% Q5 - 28% O baixo desempenho na Q2 e Q5

deveu-se ao fato de os alunos não concluírem a resolução destes exercícios,

apesar de terem feito os cálculos para encontrar o valor de “a” e a função,

não multiplicaram a função encontrada pelo valor de “a”. Ainda na 14ª aula

discutimos a solução de cada um dos testes. Na 15ª e 16ª aulas, conclui o

módulo 4 ( Função Polinomial do 2° grau), fazendo uma revisão de todos os

itens abordados neste módulo em que utilizei retroprojetor e transparências (

inclusive com algumas figuras trazidas pelos próprios alunos), elaborei uma

lista de exercícios complementares sobre função polinomial do 2° grau com

o objetivo de melhor fixação do tema. As atividades foram realizadas por 28

alunos”.

A professora descreve o andamento de suas aulas e demonstra surpresa

em verificar que um de seus alunos resolvera uma situação-problema de uma

forma rápida e correta e de uma maneira diferente da que estava propondo.  Este

é um fato que enfatizamos neste projeto de capacitação, que é socializar as
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maneiras distintas de resoluções a todos os presentes em sala de aula.   A

satisfação da professora em afirmar que seus alunos estão empenhados e

motivados é  uma constatação de que precisamos contextualizar  situações-

problema  envolvendo aspectos do cotidiano de um cidadão “comum”  de uma

sociedade.  As atitudes da professora em solicitar que os alunos pesquisem em

revistas e jornais é muito importante, pois poderá despertar em seus alunos, o

interesse pela leitura e de se atualizarem quanto as informações que os cercam

em seu dia-a-dia.

No entanto, a surpresa da professora é que nos causa estranheza, pois

entendemos que uma aula bem planejada de acordo com os princípios

norteadores enfatizados nos PCNEM e presentes nas atividades propostas nos

fascículos, permite aos alunos se sentirem desafiados, de refletir sobre a situação

e de tentar resolve-la naturalmente com base em sua própria experiência e nos

conhecimentos anteriormente adquiridos.  Cabe ao professor administrar sua aula

e observar quando é necessário intervir para ajudar o aluno a prosseguir na

descoberta de seu próprio conhecimento.

3.4.1 Alguns comentários gerais sobre os relatórios

De modo geral, verificamos que os primeiros relatórios produzidos no

transcorrer deste projeto de  formação não traziam detalhes como procedimentos

adotados para o desenvolvimento das aulas, a reação dos alunos frente as

atividades, se as situações-problema apresentadas nos fascículos

proporcionaram ao professor condições para que ele planejasse uma “boa” aula.

Os professores não propunham nenhuma  sugestão, ou seja, os relatórios eram

sucintos e pouco acrescentavam.

Nos encontros presenciais, procurávamos enfatizar aos professores-

formando a importância de se elaborar relatórios com mais qualidade

apresentando suas observações, extraídas durante suas aulas, e ainda, de

emitirem suas  opiniões, críticas, sugestões, etc. Mas, os relatórios continuavam

chegando semelhantes aos primeiros.
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O projeto desenvolveu para a primeira série do Ensino Médio nove

fascículos, já mencionados anteriormente. Portanto, os professores deveriam

durante todo o projeto, emitir relatórios sobre cada fascículo, totalizando

novecentos relatórios.

Eram relatórios evasivos, o que dificultou a nossa  escolha para selecionar

e  analisar trinta deles.  Notávamos que os professores de Matemática

demonstravam dificuldades em se expressar por meio da escrita, ou não se

sentiam autorizados em emitir sua real opinião sobre tudo o que está vivenciando

neste projeto.

A maioria dos relatórios apenas enfatizava que o projeto de capacitação era

uma excelente oportunidade de aperfeiçoamento dos conhecimentos matemáticos

e das práticas metodológicas.

Um fato que considero importante e preocupante, é o posicionamento que

alguns professores adotam frente  a evasão escolar.  Em uma das mensagens

que recebi, o professor aponta que, em sua escola há problemas de baixa

freqüência dos alunos. Segundo ele, por qualquer motivo eles faltam.  Porém, os

motivos que levam esses alunos a se ausentarem da escola, parecem não ser de

responsabilidade, também, do professor. Tal julgamento, que faço, se apóia no

trecho que extraí da mensagem do professor e que destaco a seguir:

“Desculpe-me mais uma vez pelo atraso desse relatório, mas

motivos externos fizeram com que não fosse possível a entrega antes. Um

desses motivos é a baixa freqüência dos alunos nas 2 últimas aulas

seguidas de Sexta- feira. Tudo é motivo para eles faltarem. Hoje mesmo,

dos 34 alunos matriculados somente 12 estavam presentes. Mas vamos ao

que realmente interessa;...”

Uma minoria fez fortes críticas a tudo que estava sendo proposto nos

encontros presenciais, dizendo que os alunos não conseguiam e abandonavam

as atividades e não ofereciam nenhuma sugestão de melhoria. Muitos relatórios

apenas descreviam as resoluções dos testes finais propostos aos alunos, quantos

acertaram ou erraram.
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Ficamos atentos também aos relatórios que  demonstravam  uma "tomada

de consciência" por parte dos professores, isto é, relatórios que  explicitavam

mudanças metodológicas e de postura do professor.

A leitura e interpretação de textos e de gráficos foram os aspectos mais

citados pelos professores como dificultadores da aprendizagem. Assim,

procuramos verificar se os relatórios enviados apresentavam procedimentos para

tentar superar esses problemas.

O interesse, empenho e participação dos alunos nas atividades, apesar das

dificuldades citadas apresentaram-se como denominador comum nos relatos dos

professores-formando.

Muitos relatórios, ainda, apresentavam reclamações alegando que não

havia sido possível a realização das atividades em sala de aula devido a uma

série de projetos que estavam ocorrendo em suas escolas, tais como, fundação

de grêmio, "Agita Galera", semana da pátria, aniversário da cidade etc, além das

reclamações comuns referentes ao número, considerado não ideal, de aulas

semanais de Matemática. Muitos professores acreditam que quatro aulas por

semana para a primeira série de Ensino Médio, é insuficiente para desenvolver

seus trabalhos.

3.5  Acompanhamento do trabalho de alguns professores em sala de

aula

A proposta de acompanhar aulas de alguns professores que participaram

do projeto tinha como finalidade buscar mais dados para confrontar com o que

revelavam os relatórios.

Numa das reuniões presenciais, fizemos a proposta e quatro professores

se mostraram interessados em receber nossa visita. Tratava-se de professores

que  se mostravam motivados e empenhados na busca de mudanças

metodológicas para o ensino da Matemática.

Agendamos as datas para  assistir e filmar aulas, em que naquele

momento, envolviam o tema "função polinomial do 2º grau".



107

3.5.1 Descrição do trabalho da Professora A

E.E. Professor José Benedito Leite Bartolomei

Suzano -  30 de setembro de 2002

A professora iniciou sua aula distribuindo os fascículos “Construindo

Sempre Matemática” aos alunos e, utilizando-se de um retroprojetor,  se propôs a

fazer um fechamento sobre o assunto Função Polinomial do 2º grau, uma vez

que, segundo a professora, os alunos já haviam resolvido todas as atividades do

fascículo. Esta aula se desenvolveria com uma explanação geral sobre o assunto.

A professora dinamizou sua aula, fazendo uso de transparências que

elaborara e, de algumas produzidas por seus alunos.

A professora iniciou questionando sobre a concavidade  de uma função

polinomial do 2º grau e sobre suas representações gráficas, as variações da

concavidade “mais aberta” ou mais “fechada” dependendo do coeficiente a  de

uma equação polinomial do 2º grau, os movimentos de translação horizontal e

vertical eram demonstrados por meio de transparências sobrepostas.  Os alunos

estavam postados em duplas, com uma sala superlotada.

A professora confidenciou-me que alguns alunos estavam ali convidados,

pois são alunos de outras salas que participavam ativamente de suas aulas e que

ela acredita, seria injusto eles não participarem das filmagens desta aula.

A professora explorou o tema simetria para demonstrar que uma parábola

tem o ponto de máximo e mínimo que este está localizado no eixo de simetria de

uma parábola (tal eixo é imaginário), porém,  essa estratégia julguei interessante.

Foi apresentado uma flor de alho ( foto em transparência)  cujo contorno externo

lembra uma parábola com a concavidade voltada para cima.

Para reforçar a idéia de simetria, a professora, apresentou uma

transparência de um corpo humano posicionado de costas e ainda, solicitou a

participação de um aluno chamado Carlinhos que se postou conforme a foto e

permitiu uma melhor interação de todos os alunos.

A professora explorou fotos de antenas parabólicas, fotos da trajetória de

uma bola que encobria um goleiro de Futsal,  da Igreja da Pampulha , da Igreja

Matriz de Suzano e de ruínas de Israel.



108

A maneira como a professora dinamizou a aula, possibilitou a  participação

e integração dos alunos. O uso de fotos que descreviam uma parábola

despertava a curiosidade dos alunos.

A professora não restringia-se a dar informações apenas matemática, em

vários momentos questionava o nome do arquiteto responsável pela construção

da Igreja da Pampulha, e se conhecia pessoalmente a Igreja da Pampulha, sendo

que alguns afirmavam que sim, e a maioria também  já conheciam a Igreja Matriz

de Suzano.

A professora estabeleceu  uma interface com a Física, enfatizando que

uma equação polinomial do 2º grau tem entre  diversas utilidades determinar uma

função horária  definida por  exemplo:

S = S0 + V0t + ½ at2  , é uma equação polinomial do 2º grau que permite

determinar o espaço no instante t.

Após uma revisão geral sobre o tema, a professora que já havia elaborado

previamente uma atividade mimeografada, solicitou aos  alunos que em grupos

tentassem resolvê-las.  Houve muito empenho por parte de todos.  A professora

circulava pela sala orientando e esclarecendo as dúvidas dos alunos.

Entendo que o fascículo permitiu que a professora explorasse situações

além das propostas nos fascículos.  Ela fez uso de fotos que retratavam a

arquitetura da cidade onde leciona e de outras cidades. Utilizar-se da Arquitetura

era uma das atividade apresentada no fascículo.  Mas, ao fazer uso de uma flor

de alho e explorar a simetria e o formato de uma parábola que a flor tem, concluo

que o fascículo foi significativo para a professora, pois  permitiu  que ela fosse

além das atividades sugeridas pelo fascículo.
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3.5.2 Descrição do trabalho do Professor B

E.E. Adhemar Bolina

Biritiba-Mirim -  24 de outubro de 2002

Os alunos desta sala são em sua maioria adultos que retornaram seus

estudos após alguns anos afastados da escola.   Estes alunos freqüentam curso

supletivo.

O professor iniciou sua aula distribuindo os fascículos para os alunos e,

fazendo uso da lousa, propôs uma discussão sobre o tema, primeiramente

questionando aos alunos como reconhecer uma função polinomial do 2º grau e

sua representação gráfica.

O professor iniciou sua aula questionando os alunos sobre o tema, no

entanto, talvez por timidez, pois eles estavam sendo filmados, eles se mantinham

inertes, sendo necessário que o professor respondesse suas próprias indagações.

Com o passar do tempo os alunos foram se soltando e começaram a interagir

com o professor.

O professor comentou sobre a concavidade e suas variações quanto ao

coeficiente a  da equação polinomial do 2º grau,  tipo: ax2 + bx + c = 0.

Após uma revisão geral o professor fez um resgate histórico da fórmula que

resolve uma equação polinomial do 2º grau presente no fascículo na página 22 e

23.

Uma das propostas desta aula consistia  na resolução de exercícios

propostos pelos fascículos, assim, foi solicitado que um dos alunos fizesse a

leitura do exercício 10.3  sendo prontamente atendido pelo aluno Luis Celso.

Após a leitura pelo aluno, o professor questionou o que era uma estufa , para que

serve, de qual material era constituído uma estufa e ainda quem dos alunos

trabalha ou já havia trabalhado na agricultura.  Alguns alunos que têm ou já

tiveram contato com estufas para plantas se manifestaram inclusive comentando

os tipos de estufas.  Em seguida o professor desenvolveu o exercício propiciando

a interação dos alunos.  Um dos questionamentos levantados pelo professor foi

se, para a resolução deste exercício, era necessário a representação gráfica.
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Na construção do plano cartesiano o professor demonstra preocupação

com a graduação enfatizando a importância de utilizar uma régua .  Observando o

gráfico construído na lousa, os alunos leram as questões em voz alta e as

respondiam com o professor validando ou não, por meio de questionamentos, as

soluções encontradas.

O professor depõe que sem conhecimento teórico não seria possível

resolver uma situação dessa natureza, mas, ressalta a importância de se observar

onde uma função polinomial do 2º grau tem sua praticidade, qual sua

aplicabilidade no cotidiano de determinadas pessoas.

Esgotado-se as argumentações e dúvidas sobre a situação-problema 10.3,

foi proposto aos alunos a resolução e discussão sobre o problema 10.1, cujo

enunciado foi lido pelo aluno Tiago.

O professor  comenta com seus alunos que a Matemática é uma

ferramenta para ser utilizada na Física.  A situação-problema 10.1 descreve a

trajetória de um projétil, assim o professor fala aos alunos sobre movimento

uniformemente variado, velocidade constante representada por uma reta, enfatiza

a conversão de medidas de quilômetro  para metros.  Durante o desenvolvimento

desta aula foi  priorizado  a reflexão e a interação dos alunos sempre por meio de

questionamentos e de depoimentos do professor sobre a importância do tema e

da Matemática.

A última situação-problema  desenvolvida na sala foi a 5.4.  Vários alunos

queriam ler o enunciado, sendo que tal privilégio  foi do aluno Ricardo.

O professor fez a tabela na lousa e explorou ao máximo esta situação,

usando as mesmas estratégias citadas no desenvolvimento dos exercícios 10.1 e

10.3.

Ao encerrar a aula o professor elogiou o projeto  de capacitação e

formação continuada  proporcionado pela PUC-SP e pela Secretaria de Educação

do Estado de São Paulo e também as atividades propostas nos fascículos que

permitem aos alunos observarem e estabelecerem relações com outras

disciplinas tais como a Física, a Biologia, a Economia, etc., e suas aplicações no

dia-a-dia.
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Alguns alunos também manifestaram um agradecimento, pelo fato de

estarem presenciando e fazendo parte de estudos que permeiam mudanças e

inovações no ensino da matemática.

3.5.3 Descrição do trabalho da Professora C

E.E. Padre Fabiano José Moreira de Camargo

Capivari  -  22 de novembro de 2002

A professora iniciou seus trabalhos fazendo uma retomada de alguns

conhecimentos sobre Função Polinomial do 2º grau questionando os alunos sobre

qual tipo de gráfico representa uma equação polinomial do 2º grau, quando a

concavidade está voltada para cima ou para baixo, etc.  Inicialmente a professora

utilizou da lousa para registrar suas observações e exemplos.

Os alunos já estavam de posse dos fascículos e, somente após a

explanação da professora sobre o tema em questão os alunos começaram a

acompanhar a discussão cujas páginas eram mencionadas pela professora.

Esta aula foi desenvolvida com a participação dos alunos do 1º A e 1º B,

pois como estávamos filmando a aula, os alunos das duas  salas manifestaram

junto a professora o desejo de participarem de tal evento, sendo que a professora

julgou procedente tal interesse, uma vez que seu trabalho estava sendo

desenvolvido juntamente com as duas turmas.

A aula deste dia foi planejada com o objetivo de resolver algumas

situações-problema, iniciando-se, portanto, com a resolução do exercício 5.2.

Para a discussão da situação-problema  5.2, a professora fez uma ampliação em

cartolina do paralelogramo e fixou-o na lousa, proporcionando um recurso visual

onde todos pudessem estar observando e analisando todo o contexto que

envolvia o problema.

Na fala da professora, era notório que uma de suas preocupações,  frente

aos seus alunos, era  fazê-los compreender que a Matemática tem como objetivo

resolver problemas do dia-a-dia.  A Matemática possui diversas ferramentas que

possibilitam solucionar diferentes situações-problema.
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A sala de aula onde se desenvolvia os trabalhos apresentava aspectos de

uma sala ambiente de Matemática. Tinha cartolinas com fórmulas matemática,

tais como: fórmula de Bháskara, de cálculos de áreas de diversas figuras planas,

etc.

O exercício 5.2  pedia que determinasse o valor de x de modo que a área

do paralelogramo MNPQ  inscrito no retângulo ABCD fosse mínima.  A professora

procurou explorar o exercício de tal forma que os alunos participassem de tal

desenvolvimento e, ao final  da resolução, a professora foi além do que o

exercício pedia e solicitou aos alunos  que determinassem a tal área mínima.

Alguns alunos responderam que bastaria substituir o valor de x na função

encontrada  f(x)  = 2x2 – 10x  + 21.

Na resolução deste problema, a professora também demonstrou muita

preocupação com as técnicas operatórias, tais como, regras de sinais e

simplificações de expressões visando  facilitar  o desenvolvimento do exercício.

Posteriormente a professora leu  a situação-problema 5.3  e explorou todas

as possibilidades, enfatizando que esse também era um problema do dia-a-dia

que poderia ser aplicado em outras situações semelhantes.  Este exercício

também era resolvido pela professora que cobrava, por meio de perguntas,

caminhos à serem tomados.  A professora elaborou uma tabela e um gráfico para

que de posse desses registros ocasionar um maior envolvimento por parte dos

alunos.

Observamos que além das preocupações de algoritmização a professora

também demonstrou preocupações quanto a graduação do plano cartesiano e

com o formato da parábola.  Antes do término desta aula a professora faz um

depoimento aos alunos afirmando que para solucionar um problema devemos

fazer uso dos conhecimentos já adquiridos sem nos preocupar com conteúdos

novos.
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3.5.4 Descrição do trabalho do Professor D

E.E. Prof. Manoel da Costa Neves

Rio das Pedras  -  22 de novembro de 2002

O professor inicialmente distribuiu aos alunos os fascículos, dividiu a lousa

em três partes e solicitou aos alunos que lessem a situação-problema  6.2,

referente ao fascículo 08 cujo tema é Funções Polinomiais de 1º e 2º graus.  Após

a leitura pelo aluno, o professor realizou-a novamente enfatizando o que o

exercício pedia.  Desenhou na lousa, com auxilio de régua, um plano cartesiano e

a parábola  proposta no exercício, para que pudesse levar seus alunos a uma

reflexão qualitativa sobre o objeto desenhado na lousa.

Interagindo com os alunos, por meio de questionamentos, o professor

demonstrava as resoluções das alternativas  do problema 6.2  e com  auxílio do

gráfico explorava ao máximo as soluções encontradas.  O professor demonstrava

preocupações em validar ou não  as respostas encontradas.

Por mais que o professor explicitasse, com apoio do desenho do plano na

lousa e proporcionasse meios dos alunos emitirem opiniões, poucos se atreviam a

interagir com ele. Acredito que a maioria dos alunos estavam inibidos pelo fato de

estarem sendo filmados.   Na maior parte da aula o professor respondia a seus

próprios questionamentos. O professor preocupava-se em estimular os alunos a

desenvolverem cálculos mentais para resolver, por exemplo, o determinante de

uma equação polinomial do 2º grau.

Uma vez resolvidas  todas as alternativas do exercício e não

havendo mais dúvidas a respeito, o professor deu seqüência em seu trabalho

permitindo que o aluno Gustavo  fosse voluntário para resolver na lousa o

exercício 6.3.  O aluno escreveu a lei algébrica do exercício e esboçou o gráfico,

sem utilizar a régua, e determinou as raízes sendo questionado pelo professor do

porquê daquelas raízes. O aluno respondera corretamente como as obteve.  Um

fato que julgo  importante é que o professor não dizia se estava correto ou não.

Ele passava para os demais alunos da sala concordar ou não com a resposta do

aluno. Posteriormente o professor intervia e institucionalizava o assunto.
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A questão b foi desenvolvida pela aluna Joyce.  Enquanto a aluna resolvia

na lousa o professor percorria a sala entre os alunos verificando dúvidas e se os

alunos estavam acompanhando devidamente as correções.

O item c foi desenvolvido pelo aluno Mauro. Já no item b, o professor

discutindo com os alunos afirmava que analisar o gráfico seria suficiente para se

chegar a uma conclusão do problema tanto no item b e c, sem a necessidade de

resolver a inequação  pedida. O aluno respondeu utilizando a forma algébrica e o

professor solicitou que o aluno respondesse na forma geométrica.

Na resolução da situação-problema 6.4 os procedimentos anteriormente

descritos na situações 6.2  e  6.3  se fizeram presentes.  O aluno respondia

algebricamente e o professor solicitava a representação geométrica.

O professor demonstrava preocupações com o aprendizado dos alunos,

constantemente  questionando-os no intuito de  verificar se os alunos tinham

domínio do que estavam realizando, se haviam compreendido claramente o que o

problema pedia e se os procedimentos adotados para a resolução estavam

corretos.   Quando os alunos apresentavam uma resposta o professor perguntava

se haveria outra forma de resolução ou,  outra forma de representação da

resposta.  Interpretar e analisar gráficos foi uma das preocupações que pudemos

observar nesta aula, muitas vezes os alunos desenvolviam uma série de cálculos

e não percebiam que bastaria uma reflexão sobre o gráfico e teria a resposta do

que era solicitado.

O professor encerrou sua aula fazendo um depoimento de satisfação por

estar participando do projeto de capacitação, afirmando estar empenhado nas

propostas.

O aluno Gustavo,  disse:

“ O método usado na apresentação dos exercícios é interessante.

De um modo geral todos os alunos estão  gostando, interessados e

envolvidos  no projeto.  Aproveitando a oportunidade gostaria que esse

projeto tivesse continuidade em 2003”.
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3.5.5 Alguns comentários gerais sobre as aulas desenvolvidas

As aulas por mim assistidas e descritas anteriormente, demonstram que os

professores A, B, C e D estão realmente comprometidos com a educação. Não é

fácil um professor submeter seu trabalho a uma análise de outros professores,

saberem que serão filmados e poderão expor  suas fraquezas e vícios

pedagógicos. Todavia, aqueles que pretendem evoluir dentro de suas profissões,

muitas vezes, têm que se  expor e ouvir outros profissionais que possam

acrescentar sugestões de melhorias ao seu trabalho. Convenhamos que tal

atitude não é simples, pois expor-se, depende de um grau de consciência e

maturidade muito elevado.  E tais requisitos se manifestaram nos professores por

nós assistidos.  Esses professores tinham consciência de seus limites e a

convicção de que poderiam superá-los por meio de projetos de formação como

este, com o qual  estão envolvidos e recebem  informações e sugestões que

podem acrescentar “algo mais” em suas aulas de Matemática.  Os mesmos se

mostraram  motivados e empenhados desde as atividades  presenciais, dando

depoimentos e sugestões de estratégias e de melhorias da qualidade de suas

aulas.  Interagiam comigo e com outros professores do grupo, inclusive pela

internet. O acesso ao Fórum de discussão on-line era constante por esses

professores. Os  professores foram unânimes em afirmar que seus alunos,

fazendo uso dos fascículos que receberam, tiveram um melhor aproveitamento

nas atividades, ganhavam  “tempo”  que seria utilizado de outras formas, tais

como:  em reflexões sobre as atividades, discussões com outros elementos do

grupo e de comparações das diversas maneiras de resoluções.

As aulas que assistimos foram expositivas. Um deles fez uso de

retroprojetor e os demais fizeram uso apenas da lousa e dos fascículos que

distribuíam aos alunos.  O que pudemos notar é que muitas escolas não oferecem

recursos tecno-pedagógicos ou  espaço adequado para o número total de alunos

que normalmente gira em torno de 40  por sala.  Devemos lembrar que  segundo

a Secretaria de Educação de  São Paulo as escolas receberam 10 computadores

, o que julgamos insuficientes se levarmos em consideração o número total de

alunos por período de uma escola.
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Os professores não se preocuparam em dar uma  “aula-show”  e  sim de

trabalhar normalmente.  Alguns exploraram um pouco mais que os outros,

estabelecendo relações com o cotidiano dos alunos, explorando aspectos  de

construções de edificações de suas cidades e de outras.

Cada professor, a sua maneira, procurava dar o melhor de si e

demonstrava reais e evidentes preocupações com o ensino/aprendizagem da

Matemática.  Argumentavam e questionavam os alunos constantemente  levando-

os a compreenderem e a discutirem matematicamente as atividades propostas.

Embora as aulas tenham sido expositivas,  posso afirmar que os trabalhos

desenvolvidos pelos professores transcorreu de uma maneira agradável.  As

aulas eram interativas entre professor e aluno.  A utilização dos fascículos foi um

elemento facilitador  para os alunos, permitindo a possibilidade da exploração da

leitura e da interpretação de situações – problema.
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CAPÍTULO IV:

AS LIÇÕES DESSA EXPERIÊNCIA
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CAPÍTULO IV

AS LIÇÕES DESSA EXPERIÊNCIA

4.1  Introdução

A apreensão sentida no primeiro dia do projeto foi se transformando ao

longo do tempo, a medida em que a complexidade do trabalho ia se configurando.

As perguntas iam se multiplicando e a certeza de que não era simples respondê-

las, se consolidando :

- os professores estariam de fato se envolvendo, individualmente ou em

equipe, nas experiências de aprendizagem que propúnhamos?

- estariam de fato, adquirindo ou melhorando seus conhecimentos,

competências e disposições?

- em caso afirmativo, isso estava possibilitando a eles intervir no

desenvolvimento do seu ensino, do currículo e da escola?

-  estariam conseguindo melhorar a qualidade da educação matemática de

seus alunos ?

E os princípios orientadores da formação, apresentados por Garcia (1998),

estavam sendo levados em conta?

4.2  Analisando a formação à luz dos princípios formulados por

Garcia.

No papel de formador, participando das reuniões do grupo de formadores,

orientadas pela coordenação do projeto, pude perceber  que o princípio de

"conceber a formação de professores como contínuo" estava presente. Havia uma

preocupação constante no sentido de levar em conta a formação anterior desses

professores (respeitando suas angústias, atendendo suas demandas sobre os

conteúdos) e a consciência de que não daríamos conta de resolver todos os

problemas dessa formação, na medida em que o desenvolvimento profissional é
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uma aprendizagem contínua, interativa, acumulativa, que combina uma variedade

de formatos de aprendizagem.

O segundo princípio apresentado por Garcia também estava claramente

representado no projeto, ou seja, a necessidade de integrar a formação de

professores em processos de mudança, inovação e desenvolvimento curricular.

O fato de os professores estarem preocupados com as inovações

curriculares, incluindo-se aí a abordagem da resolução de problemas, a

contextualização dos conteúdos, o estabelecimento de conexões com outras

disciplinas, constituía um ambiente favorável à formação. Assim, ia ficando cada

vez mais evidente para mim as palavras de Escudero " hoje é pouco defensável

uma perspectiva sobre a mudança para a melhoria da educação que não seja, em

si mesma, capacitadora, geradora de sonho e compromisso,  estimuladora de

novas aprendizagens e, em suma, formativa para os agentes que têm de

desenvolver na prática as reformas. Simultaneamente, a formação, se bem

entendida, deve estar preferencialmente orientada para a mudança, ativando

reaprendizagens nos sujeitos e na sua prática docente que dever ser, por sua

vez, facilitadora de processos de ensino e de aprendizagens dos alunos”

(Escudero, 1992, p.57, apud Garcia, 1998 p.28)" .

Certamente, o terceiro princípio defendido por Garcia - o da necessidade

de ligar os processos de formação de professores com o desenvolvimento

organizacional da escola - não foi contemplado nessa formação. E isso trouxe

problemas ao desenvolvimento do projeto, especialmente no uso do(s)

computador(es) existente(s) nas escolas, para que os professores pudessem

trabalhar nas atividades on-line. A falta de sensibilização da direção das escolas

foi um fator dificultador do projeto. Outro aspecto que chamou a atenção foi o fato

de que a desorganização de muitas escolas fez com que em muitos dias as aulas

tenham sido suspensas, não garantindo as aulas necessárias para o trabalho com

os alunos.

O quarto princípio apresentado por Garcia, referente à articulação,

integração entre a formação de professores em relação aos conteúdos

propriamente acadêmicos  e disciplinares e a formação pedagógica dos

professores, foi bastante contemplado. As palestras organizadas tematizavam os
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grandes desafios dessa etapa da escolaridade e nas oficinas, houve grande

preocupação do grupo de formadores de relacionar essas questões mais  amplas

com as que envolvem  o ensino de Matemática. Uma constatação foi a de que

tanto a formação matemática como a formação pedagógica dos professores não

lhes permite avançar num debate suficientemente profundo para implementação

de inovações curriculares no Ensino Médio e que é preciso um árduo trabalho

nessa direção.  Essa formação que não articula conhecimentos matemáticos e

conhecimentos práticos também não articula conhecimentos teóricos e práticos.

Desse modo, houve uma preocupação de contemplar o quinto princípio

apresentado por Garcia, ou seja, a necessidade de integração teórica-prática na

formação de professores. A esse respeito, observamos que, de modo geral, os

professores mostram-se avessos às discussões consideradas mais teóricas. Isso

foi constatado ao longo da formação, pois os professores pediam mais tempo

para as oficinas e menos tempo para as plenárias em que abordavam aspectos

mais teóricos e, dentro das oficinas, como já relatamos, queriam usar o tempo

para resolver os problemas e levar tudo preparado para a escola.

Uma das preocupações centrais da coordenação do projeto relacionou-se

ao sexto princípio destacado por Garcia, da necessidade de procurar o

isomorfismo entre formação recebida pelo professor e o tipo de educação que,

posteriormente, lhe será pedido  que desenvolva. Embora o grupo de formadores

tivesse excelente formação e larga experiência, as concepções de atuação eram

bastante variadas.  Assim, o alerta de Pérez (1992c, p.12) de que em matéria de

formação de professores, o principal conteúdo é o método por meio do qual o

conteúdo é transmitido aos futuros ou atuais professores,  esteve sempre

presente nas discussões do grupo de professores. Havia um apelo muito grande a

que fôssemos ao quadro "explicar", "resolver", "dar a resposta exata". Alguns

professores chegaram a questionar a competência dos formadores que insistiam

para que eles persistissem na busca da solução de problemas. Como agir nessas

circunstâncias? Em meio a muitas dúvidas porém, ficava claro para mim que na

formação de professores é muito importante a congruência entre o conhecimento

didático do conteúdo e o conhecimento pedagógico transmitido, e a forma como

esse conhecimento se transmite.
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O sétimo princípio de Garcia, o da individualização como elemento

integrante de qualquer programa de formação de professores, era um grande

desafio num projeto com tantos participantes. Sabíamos que "aprender a ensinar

não é um processo homogêneo  para todos os sujeitos". Estávamos conscientes

da necessidade de conhecer as características  pessoais, cognitivas, contextuais,

relacionais, etc., de cada professor ou grupo de professores de modo a

desenvolver as suas próprias capacidades e potencialidades.  Avalio que nas

oficinas nem sempre foi possível levar em conta necessidades e interesses de

todos os participantes, nem de fazer adaptações ao contexto em que cada um

trabalhava. No entanto, considero que o atendimento on-line, possibilitou

melhores condições de atender a esse princípio.

4.3  Tomando consciência da complexidade

Como já fiz referência no início deste trabalho, participar como formador e

desenvolver minha pesquisa no âmbito desse projeto representou um incidente

crítico em minha trajetória profissional. Ao buscar elaborar conclusões, ou extrair

lições dessa experiência, percebo que desenvolver um projeto de formação de

professores é algo muito sério e complexo.  É importante planejar, conceber. Mas,

é igualmente importante ir tomando decisões, a partir da observação do que

dizem (ou não dizem), do que demonstram estar sentido os professores. Segundo

Almeida (2003), “Permitir, portanto que o vivido aflore tem uma forte implicação

afetiva, que é um motor para aceitação de novas propostas de trabalho e, ao

mesmo tempo, aumenta as possibilidades de releitura da experiência, em

confronto com as situações do momento presente”( p.84).

  É fundamental o “ouvir-falar”.  No desenvolvimento deste projeto de

formação de professores transparecia nitidamente, por meio de conversas nos

encontros presenciais e pelo fórum on-line (mensagens e relatórios), os

sentimentos de todos os envolvidos, inclusive os meus – insegurança, temor,

ansiedade e expectativa. Almeida (2003, p.79) afirma que “quando alguém é

ouvido (e compreendido), isso traz uma mudança na percepção de si mesmo, por

sentir-se valorizado e aceito. E, por sentir-se valorizado e aceito, pode apresentar-
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se ao outro sem medo, sem constrangimentos. Por isso, a relação empática está

intimamente ligada à construção da identidade, pois “a identidade é percebida

quando o próprio eu é apresentado a outro”(Scheibe, 1984, p.10)”.

 O projeto permitia que os participantes pudessem se expressar  oralmente

e/ou pela escrita e, também, pela “emoção“.  No decorrer do evento iam se

sentindo mais seguros de si com relação às propostas do curso e referente às

atividades que eles deveriam trabalhar em sala de aula.

 Um outro aspecto que passei a considerar importante dentro de um projeto

de formação de professores é a intenção de se cultivar a leveza, ou seja, retirar o

peso das pessoas.   Almeida (2003) enfatiza que:

“Essa é uma atitude muito importante no processo de formação – O

formador precisa perceber que o outro está com o peso da

responsabilidade de seu trabalho, de suas turmas, de seus deveres, de

uma estrutura nem sempre adequada, sem parceiros para discutir. Pode-se

até dizer que o magistério hoje, por razões que não nos propomos discutir

aqui, é um corpo cansado. Quando o formador consegue levar o formando

a ver coisas que o incomodam de um novo ângulo, de outro ponto de

observação e a ver, portanto, a figura em todos os seus lados, está

cuidando da leveza” (p. 80).

 Nesta experiência, as lições foram se sucedendo e as sensações se

modificando. Percebi que quando se planeja e se implementa um projeto de

formação de professores em serviço, existe de início uma certa euforia e uma

grande expectativa com relação ao que irá ocorrer.

No transcorrer do projeto, os momentos de euforia vão sendo alternados

por muitas dúvidas e insatisfações. A tarefa de acompanhar e avaliar as ações do

projeto, para corrigir rumos e superar as dificuldades encontradas também nem

sempre é simples.

Como vimos Showers, Joyce e Bennett (1987) mostraram em seus estudos

que  projetar a avaliação de programas de desenvolvimento profissional é tarefa

difícil. Ao longo do projeto pudemos vivenciar as razões dessa dificuldade.

O sistema de ensino é amplo e complicado
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De fato. Inúmeras variáveis foram se revelando ao longo da formação e

mostrando suas implicações para o sucesso ou o comprometimento do projeto: a

sobreposição de atividades na escola, o descontentamento com a situação

profissional e as condições de trabalho, a dificuldade de lidar com problema

sociais dentro da escola (violência, drogas, falta de perspectiva dos jovens...)

A forma como se executa cada atividade e programa é muito

influenciada por seu contexto. A energia e o interesse das escolas e dos

professores aumenta ou diminui os efeitos da atividade de formação.

Durante o projeto, pudemos identificar professores preocupados com seu

trabalho e com grande interesse em implementar propostas inovadoras. Nos

encontros presenciais, o clima geral era de euforia e os depoimentos,

alentadores. No entanto, analisando os relatórios feitos on-line, observa-se que

muitas vezes essa euforia perde força diante de tantos desafios a serem

enfrentados: o posicionamento da direção e a equipe escolar, por exemplo.

As atividades de desenvolvimento profissional têm como meta última,

influir na aprendizagem dos alunos a partir de uma cadeia de fenômenos(...)

Deve-se estudar a cadeia completa.

A verificação de algumas aprendizagens dos alunos, decorrentes do

projeto de formação de seus professores, foi proposta mediante a aplicação de 5

testes ao final de cada unidade trabalhada. Os resultados apresentados não

permitem fazer afirmações precisas sobre a validade das propostas de trabalho,

pois os relatórios mostram que nem sempre o trabalho com a unidade foi

realizado de forma adequada. Além disso, há um grande temor dos professores

em enviar os resultados de seus alunos (em percentuais) na medida em que

imagina que pode ser, "ele mesmo", avaliado pelas autoridades da SEE. Os

formadores fizeram uso dos resultados, para convidar os professores a uma

reflexão dos erros cometidos pelos alunos, das causas que levaram a um bom ou

mau desempenho da maioria da turma num dado item e a discutir as intervenções

necessárias do professor.

A "mensuração" de muitas variáveis apresenta dificuldades técnicas;

para informar sobre o desenvolvimento de uma atividade de formação,

exige-se a coleta de dados por parte de observadores treinados(...).
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O projeto não contava  com um grupo de observadores treinados

especificamente para coletar dados ou fazer observações particulares. No

entanto, a coordenação do projeto esteve atenta para acompanhar, em todos os

grupos e durante todo o tempo, as atividades de formação, seja preparando

coletivamente e em detalhe, a pauta das oficinas, seja orientando o

acompanhamento on line. Mas, de fato, esse trabalho é bastante complexo.

4.4  Buscando compreender alguns "fenômenos observáveis"

Por que, mesmo com tantas discussões sobre a necessidade de dar

oportunidade aos alunos para serem protagonistas na resolução de problemas

nas aulas de Matemática e com a utilização de metodologias nas oficinas,

privilegiando a discussão em grupos, a socialização de formas de resolver

problemas, os relatos dos professores, as aulas que escolheram para a filmagem

mostram a predominância das explicações e das aulas expositivas?

Mais uma vez, conclusões apresentadas por Showers, Joyce e Bennett

(1987) a respeito do desenvolvimento profissional me permitiram compreender

melhor alguns fatos ocorridos ao longo do processo, que passo a apresentar:

O que o professor pensa sobre o ensino determina o que o professor

faz quando ensina.

A convicção expressa várias vezes de que o papel do professor é a de

transmitir conhecimentos e a de que o aluno deve assimilá-los, fica expressa em

depoimentos retirados dos relatórios:

- Os meus alunos dizem preferir as aulas expositivas convencionais.

- Os alunos apresentaram muitas dificuldades de interpretação; por isso fiz

a leitura detalhada dos textos.

- Nas atividades, foi necessária a minha intervenção na maioria das vezes.

- Houve resistência por parte de alguns alunos porque achavam que não

estariam aprendendo sem as aulas essencialmente expositivas. Fiquei insegura.

- Eu achei pouca quantidade de exercícios, insuficientes para a

compreensão dos alunos
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Da mesma forma, a exposição foi a tônica do que pudemos observar nas

aulas que acompanhamos.

A flexibilidade de pensamento ajuda os professores  a aprender

coisas novas e a incorporá-las  a seu repertório.

Parte significativa dos professores se mostrou mais questionadora da

própria prática, o que os levou a formular conjecturas importantes:

- Uma questão do módulo de estatística, referente à leitura de gráfico,

nenhum aluno acertou. Isso mostra que eles estão acostumados a fazer cálculos

e trabalharem muito pouco com a compreensão.

-  Alguns alunos que antes tinham boas notas, nesse tipo de avaliação, que

supõe interpretação, não conseguiram acertar quase nada. Por que será?

- No início, os alunos tiveram alguma resistência à leitura, mas depois,

foram se convencendo de que ela é necessária.

É provável que os professores mantenham e utilizem estratégias e

conceitos novos, caso recebam assessoria (de especialistas ou de colegas)

enquanto estiverem aplicando as novas idéias às suas classes.

Uma das grandes lições do projeto referiu-se exatamente a este aspecto. O

acompanhamento on-line desempenhou papel essencial pois os professores

pareciam sentir-se apoiados no trabalho de implementação de idéias

"inovadoras". Embora alguns se mantivessem receosos de exibir suas dúvidas, o

número de professores que expuseram medos e inclusive o desconhecimento de

aspectos do conhecimento matemático foi bastante significativo.

É necessário que os professores  possuam um nível básico de

conhecimento relativamente a um novo enfoque a aprender para que

possam envolver-se.

Pelo número muito grande de participantes não foi possível analisar

profundamente esse aspecto. Porém, evidentemente, aqueles que já haviam se

envolvido em discussões sobre PCNEM ou que se referiam aos debates sobre

"perspectivas construtivistas", ou sobre a resolução de problemas, ou sobre o uso
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de novas tecnologias, conseguiam ter uma participação mais "segura", tanto nas

atividades presenciais como nas on-line.

Se na atividade de formação as  metas  são compartilhadas com os

professores, há maior disposição deles em colocar em prática novas idéias.

Tanto na pauta das oficinas como nas palestras, a organização do projeto

incluiu momentos em que as finalidades, a estruturação do projeto, a concepção

do material de apoio fossem discutidas com os professores, o que ajudou muito

no desenvolvimento do trabalho.

Convém destacar que, em seus estudos Showers, Joyce e Bennett (1987)

destacam outros pontos sobre os quais teríamos maior dificuldade de fazer uma

análise, mas que consideramos importante de serem investigadas. São eles:

- O entusiasmo  inicial dos professores  quando participam de

atividades  de desenvolvimento profissional serve  para dar  segurança aos

organizadores, mas afeta pouco a aprendizagem dos professores.

- Os professores competentes com auto-estima elevada geralmente

obtêm maiores  benefícios nas atividades de desenvolvimento profissional.

4.5  A descoberta da importância de uma comunidade.

Das lições dessa experiência, uma das mais significativas foi a descoberta

da importância de constituir comunidades. Comunidades afetivas, colaborativas.

Recorro a King e Brownell (1976, p. 68 e ss.) que ressaltam uma série de

dimensões do conhecimento nas disciplinas. E gostaria de destacar  o que ele

apresenta em último lugar.

- Um campo de conhecimento é, antes de mais nada, uma

comunidade de especialistas e professores que compartilham uma parcela do

saber ou um determinado discurso intelectual, com a preocupação de realizar

contribuições para o mesmo. Não estamos frente a uma visão acabada ou frente



127

à crença de estar diante de algo dado e monolítico, mas, pelo contrário, frente a

uma comunidade que tem dimensões internas e onde seus membros realizam

tarefas que diferem entre si: uns se dedicam aos fundamentos, outros contribuem

com novos elementos que a fazem crescer, outros discutem sua validade, outros

criticam seus métodos e muitos outros se dedicam a seu ensino. O domínio do

campo, por parte da comunidade, implica todo um espectro que vai desde uma

minoria que cria novas direções no desenvolvimento do campo, outras que trazem

contribuições importantes e uma grande maioria que ensina em instituições

escolares. Nessa comunidade com diferentes encargos se produzem

desconexões e falta de comunicação importantes. Não é fácil encontrar

referências nos currículos a esse caráter vivo, histórico e nem sempre coerente

dos saberes como campos de atividade humana.

- Uma área de conhecimento é também uma certa capacidade de

criação humana, dentro de um determinado território especializado ou em facetas

fronteiriças entre vários deles, cuja dinâmica se mantém seguindo certos

princípios metodológicos, mas que também se alimenta de impulsos imaginativos

súbitos e oportunos.

- Uma disciplina ou campo especializado de conhecimento é um

domínio, um território, mais ou menos delimitado, com fronteiras permeáveis, com

uma certa visão especializada e, em muitos casos, egocêntrica sobre a realidade,

com um determinado prestígio entre outros domínios, com conflitos internos e

interterritoriais também, com uma determinada capacidade de desenvolvimento

num determinado momento histórico, etc. O papel de cada um deles é variável na

história e suas funções diversas.

- Um campo de conhecimento é uma acumulação de tradição, tem

uma história. É um discurso laborioso elaborado no tempo através do qual

acumulou usos e tradições, acertos e erros, tendo passado por uma série de

etapas evolutivas, nas quais sofreu cortes, iluminou novos campos de saber, etc.

O que esse campo é num dado momento se explica por uma dinâmica histórica

afetada múltiplos fatos, contribuições e circunstâncias diversas.   A relativização

histórica do saber costuma estar ausente nas visões escolares do mesmo.
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- Um âmbito de saber está composto por uma determinada estrutura

conceitual, formado por idéias básicas, hipóteses, conceitos, princípios,

generalizações aceitas como válidas num momento de seu desenvolvimento. São

os que Schwab (1973, p.4) chamou de estruturas substanciais, que determinam

as perguntas que podemos nos colocar, reclamam os dados que queremos

encontrar e que caminhos de indagação seguiremos, condicionando, assim, o

conhecimento que se produz.   Algumas dessas estruturas substanciais são

vizinhas do conhecimento não demasiado especializado (órgão e função em

fisiologia, por exemplo)  e outras exigem níveis de compreensão e domínio mais

elevados ( partícula e onda na estrutura atômica ).  São estruturas que evoluem,

são limitadas, incompletas, etc., embora no ensino, em muitos casos, apareçam

como elementos estáticos para memorizar.

- Uma área de saber é uma forma de indagar, tem uma estrutura

sintática. O campo é composto de uma série de conceitos básicos ligados por

relações entre eles. Se os diferentes campos de conhecimentos ou disciplinas

perseguem o conhecimento através de estruturas substanciais diferentes, haverá

também diferenças quanto à forma como cada uma delas se desenvolve e como

verifica o próprio conhecimento (Schwab, 1973, p.7). A menos que imponhamos o

conhecimento dado como algo acabado e indiscutível, é fundamental, na

educação, trabalhar estas estruturas sintáticas no nível que se possa em cada

caso.

- Os campos de saber supõem linguagens e sistemas de símbolos

especializados, que criam mundos de significações próprias, em diferentes graus

segundo as disciplinas de que se trate, com a facilitação conseqüente da

comunicação precisa que esses códigos permitem e com a dificuldade de

aproximar o conhecimento aos que não o possuem.  Boa parte de dificuldades no

ensino provém de se pretender aproximar esses significados precisos à

linguagem comum dos alunos, para que sua aquisição não resulte numa

aprendizagem de memória.

- As diferentes esferas do saber constituem uma herança, ou

acumulação de informações e contribuições diversas materializadas em tipos

diversos de suportes que representam as fontes essenciais para a continuidade
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do próprio campo.  Sua acessibilidade, os meios de comunicá-la aos demais são

fundamentais para o desenvolvimento do saber e para aproximar os estudantes

às sua origens.  Em cada campo, diferem em sua materialidade, localização,

forma de obtê-las, etc.  Relacioná-las aos alunos com variedade de fontes, iniciá-

los em seu manejo e tratamento é importante para sua educação e sua vida fora

das aulas.

- Uma disciplina é, inclusive, um ambiente afetivo que não se

esgota na experiência intelectual.  Expressa valores, formas de conceber os

problemas humanos e sociais, um tipo de beleza;  tem ou poderia despertar

um certo dinamismo emocional, possui também uma dimensão estética.

Esse componente é inerente à criação do saber e deveria ser considerado

nas experiências para seu ensino, cultivando atitudes, etc.

Considero que essa formação aqui descrita e analisada construiu esse

ambiente afetivo que para mim, constituiu uma grande aprendizagem.



130

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, M. E. B. Educação, projetos, tecnologia e conhecimento. 1ª ed. São

Paulo – SP: PROEM, 2001.

ALMEIDA, L. R. et al. O coordenador pedagógico e a formação docente. 4ª ed.

São Paulo – SP. Ed. Loyola, 2003.

BOLIVAR, A. Profissão Professor: o itinerário profissional e a construção da

escola. Trad. Gilson Cezar C. De Souza. Bauru – SP. EDUSC, 2002.

CURI, E. Formação de professores de Matemática: realidade presente e

perspectivas futuras. (dissertação de mestrado) PUC/SP, 2000.

FRANCO, M.L.P.B. “O Ensino Médio, no Brasil: um pouco de sua História,

Reflexões e Perspectivas. Revista da Secretaria da Educação  do Estado do

Paraná. Faxinal do Céu, nº 25, dez, 2001.

GARCIA, C.M. Formação de Professores para uma mudança educativa. Portugal:

Porto, 1998.

GONZÁLEZ, FREDY E. Los nuevos roles del profesor de matematica. Retos de la

Formación de Docentes para el Siglo XXI, Universidad Pedagógica. Conferencia

invitada en la XIII Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa (Relme 13).

Santo Domingo, República Dominicana (12 - 16 de Julio de 1999). Publicado en:

Revista Paradigma, Volumen XXI, Junio de 2000. Centro de Información y

Documentación del Instituto Pedagógico de Maracay, CIDIPMAR).Universidad

Pedagógica Experimental Libertador, Nucleo Maracay, Estado Aragua,

Venezuela.



131

GRUNDY, S. Curriculum: Product or praxis. Londres. The Falmer Press. (1987).

(Trad. Cast.: Producto o praxis del curriculum. Madrid. Morata. 1991).

INTERNET. www.mec.gov.br/inep

KING, A. Y Brownell, J. The curriculum and the disciplines of knowledge. A  theory

of curriculum practice. Huntington, Robert E. Krieger Pub. Co.,1976.

MAIA, E. Como transformar a rotina em desafio? Acesso. Revista de Educação e

Informática, Governo do Estado de São Paulo 2000.

MENEZES, L. C. O. Brasileiro está chegando ao Ensino Médio. Programa de

Melhoria e Expansão do Ensino Médio no Estado de São Paulo. Governo do

Estado de São Paulo, São Paulo, 2001.

MENEZES, L. C. O. Rever o quê, mudar por quê? Acesso. Revista de Educação e

Informática, Governo do Estado de São Paulo 2000.

LÜDKE, M. e ANDRÉ, M.E.D.A. Pesquisa em Educação: Abordagens qualitativas.

São Paulo: EPU, 1986.

MIZUKAMI, M. G. N. Ensino: As abordagens do processo. São Paulo: EPU, 1986.

PERRENOUD, Philippe. Formação contínua e obrigatoriedade de competência na

profissão do professor. Revista Idéias, São Paulo, n.30, 1998.

PERRENOUD, Philippe. A formação de competências na escola. Porto Alegre:

Artes Médicas, 1997.

PERRENOUD, Philippe. Novas competências para ensinar. Tradução Patrícia C.

Ramos. Artmed, Porto Alegre, 2000.

http://www.mec.gov.br/inep


132

PIRES, C.M.C. Currículos de Matemática: da organização linear à idéia de rede,

São Paulo, FTD, 2000.

PIRES, C.M.C., CURI, E. e CAMPOS, T.M.M. – Construindo propostas de
trabalho para a área de Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias,
juntamente com professores do Ensino Médio: o uso da educação à distância
num projeto de formação continuada de professores. CIAEM, Blumenau – SC,
2003.

PIRES, C. M. C., CURI,E. O “novo” Ensino Médio no Brasil: propostas e desafios

para o ensino da Matemática. – Artigo elaborado para o Projeto "Construindo

propostas de trabalho para a área de Ciências da Natureza, Matemática e suas

Tecnologias, juntamente com professores do Ensino Médio” PUC-SP, 2002.

SACRISTÁN, J.G. O currículo: uma reflexão sobre a prática. Trad. Ernani F. da

Rosa, 3ª ed. Porto Alegre: ArtMed, 2000.

SÃO PAULO (ESTADO) SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. Coordenadoria de

Estudos e Normas Pedagógicas. Proposta Educacional: Currículo e Avaliação.

São Paulo, SE/CENP, 1992.

SÃO PAULO (ESTADO) SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. Coordenadoria de

Estudos e Normas Pedagógicas. Proposta Curricular para o ensino de

Matemática no segundo grau. São Paulo, SE/CENP, 1992.

SÃO PAULO (ESTADO) SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. Avaliação dos

concluintes do Ensino Médio/97. Programa de Expansão e Melhoria do Ensino

Médio. Vol 1. São Paulo,2000.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÉDIA E TECNOLÓGICA. MINISTÉRIO DA

EDUCAÇÃO. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio- bases legais,

Brasília, 1999.



133

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÉDIA E TECNOLÓGICA. MINISTÉRIO DA

EDUCAÇÃO. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio- Ciências da

Natureza, Matemática e suas Tecnologias, Brasília, 1999.

SHOWERS, B., JOYCE, B., BENNETT, B.,(1987). Sinthesis of research on staff

development: a framework for future study and a state-of-the-arts analysis.

Educational Leadership, 45 (3),p. 77-87.

THIOLLENT, M. Metodologia da Pesquisa-Ação.11ª Ed.  São Paulo, Cortez,

2002.

WALKER, D. (1973), “What curriculum research”. En: TAYLOR, P. H.  (1975),

Curriculum, School and Society. Windsor. NFER. Págs. 246 – 262.

                                                          



 

 
 
 
 

133 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

134 

 
 
ANEXO I 

Centro de Ciências Exatas e Tecnologia da PUC/SP 

Secretaria de Estado da Educação de São Paulo 

Ensino Médio – 1a série  – Módulo 2  

Função Afim 

 

1. Analisando a importância do tema 

 

O conceito de função permeia grande parte da matemática e, desde as 

primeiras décadas do século XX, muitos matemáticos vêm advogando seu uso como 

princípio central e unificador na organização dos cursos elementares de matemática. 

O conceito parece representar um guia natural e efetivo para a seleção e 

desenvolvimento do material de textos de matemática. Enfim, é inquestionável que 

quanto antes se familiarize um estudante com o conceito de função, tanto melhor 

para a sua formação matemática. Isto possibilita também conexões entre os temas 

transversais Trabalho, Consumo e Ética. 

 As situações-problema sobre variações de grandezas fornecem excelentes 

contextos para desenvolver a noção de função desde o final do ensino fundamental. 

Podemos determinar a expressão algébrica que determina a variação, assim como 

esboçar o gráfico cartesiano que representa essa variação. 

 Os gráficos são importantes para o desenvolvimento de conceitos e para 

mostrar a variedade de relações possíveis entre duas variáveis. 

 De modo geral, a noção de variável não tem sido suficientemente explorada 

no ensino fundamental e isso acarreta a idéia de que a letra em uma sentença 

algébrica serve sempre para indicar (ou encobrir) um valor desconhecido, ou seja, 

para os alunos a letra sempre representa uma incógnita. 

 A introdução de variáveis para representar relações de dependência em 

situações- problema concretas  nos permite  notar uma outra utilidade para as letras 

ao identificá-las como números de um conjunto numérico, que elas servem para 
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representar generalizações. Dependendo da situação proposta, podemos explorar a 

noção de variável e de incógnita. A “visualização” de expressões algébricas, que 

pode ser exemplificada por meio do cálculo de áreas e perímetros de retângulos é 

um recurso que auxilia a aprendizagem de noções algébricas, como será visto neste 

fascículo. A utilização desse recurso nos permite dar significado às expressões. Mas 

lembremos que nem sempre é possível efetuar a interpretação geométrica dos 

cálculos algébricos. Essas visualizações podem ser interessantes em algumas 

situações, porém o trabalho não pode ser apoiado exclusivamente nelas. 

 A função afim y = ax + b (a ≠ 0), com a e b ∈ IR, possibilita traduzir situações 

simples da vida real para a linguagem algébrica ou para a representação gráfica. 

Neste fascículo iremos trabalhar com algumas dessas situações.    

 

2. Resolvendo Situações Problema 

I ) Consideremos um retângulo de base x (cm) e altura 10 cm. 

 
Designando por p a medida do perímetro deste retângulo, escreva a expressão 

matemática que expressa o perímetro em função do lado x (cm). 

    p(x) =_________________________ 

 Qual o perímetro do retângulo que tem lado  x = 12 cm ? 

 Complete a tabela: 

x 15  4,3  

p(x)  23  100 

 

Se o perímetro é função do lado do retângulo, construa o gráfico desta função. 

Os pontos encontrados em seu gráfico ficaram alinhados? Justifique sua resposta. 

10 

x 
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 Você pode ligar os pontos encontrados na construção de seu gráfico? Justifique sua 

resposta. 

 

 

II) Utilizando o retângulo do exercício I e designando por S a área deste retângulo, 

escreva a expressão matemática da área em função do lado x (cm). 

    S(x) =_________________________________ 

 Se a área é função do lado do retângulo, construa o gráfico desta função. 

 Observe que, fixada a altura de um retângulo, sua área S é proporcional à base x. 

 Por exemplo:  

     se x1 = 5 cm, a área S1 será   ____________     se x2 = 9 cm, a área S2   

será_________ 

     se x3 = 12 cm, a área S3  será____________     se x4 = 17 cm, a área S4  

será_________ 

 Calcule: 
12

12

xx
SS

−
−

=                                   
23

23

xx
SS

−
−

=                                    
14

14

xx
SS

−
−

= 

 Observe os resultados obtidos e escreva sua conclusão. 

 Se tomarmos outros dois valores para x e encontrarmos suas respectivas áreas, a 

razão como calculada acima apresenta o mesmo valor? 

 Esse valor é chamado de coeficiente angular ou taxa de variação. 

 

3. Destacando conceitos e procedimentos 

 

Função afim 

 Uma aplicação de R em R recebe o nome de função afim quando a cada x ∈ 

R, está associado o elemento (ax + b) ∈ R em que  a ≠ 0 e  b são números reais 

dados. 

 Se b = 0, a função afim se transforma na função linear f(x) = ax; podemos 

então dizer que a função linear é uma particular função afim. 
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 A função linear traduz a interdependência mais simples, que é a de grandezas 

diretamente proporcionais: y  =  ax. 

 Quando a variação de y em relação a um valor y0 é diretamente proporcional à 

variação de x em relação à x0, temos: 

   y  -  y0  =  a( x  -  x0). 

Desenvolvendo a expressão acima, obtemos: 

   y  =  ax  + y0 - ax0  

e chamando de b  = y0 - ax0   podemos escrever   y  =  ax  +  b. 

 Quando a é positivo, y é uma função crescente para todo x; quando a é 

negativo, a função é decrescente. 

 Devemos entender a variação como a diferença entre o valor final e o valor 

inicial. Assim, dividindo a variação de y pela correspondente variação de x, obtemos 

uma razão constante e igual a a. 

 

              y                                                                            y 

 

 

 

                                                   x                                                                 x 

                                                 

              Na função afim  f(x) = ax + b , o coeficiente a chama-se coeficiente angular 

ou taxa de variação e o  coeficiente b chama-se coeficiente linear.  

O gráfico de f(x)  = ax + b corta o eixo OX quando y = 0, ou seja, se x = -b/a. O 

valor de x cuja imagem f(x) é zero, é chamado zero de f(x) ou raiz da equação 

f(x) = 0. 

O gráfico de f(x) = ax + b corta o eixo OY no ponto em que x = 0 e y = b. 

 

 

 

a < 0 a > 0 
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4. Resolvendo exercícios 

4.1. Utilize um mesmo sistema de coordenadas cartesianas para construir os 

gráficos:    

I ) f ( x )  =  x                        II ) f ( x )  =  x   + 1                   III ) f ( x )  =  x  -  2. 

a ) Identifique os coeficientes a e b de cada uma das funções. 

b ) O que acontece quando você muda o coeficiente b, sem alterar o coeficiente a? 

c ) Qual é o nome do coeficiente b? 

 

4.2. Utilize um mesmo sistema de coordenadas cartesianas para construir os 

gráficos: 

I ) f ( x )  =   x                            II ) f ( x )  =  2x                      III ) f ( x )  =  0,5x         

            IV ) f ( x )  = - x                          V ) f ( x )  =  5,4x  

a ) Identifique os coeficientes a e b de cada uma das funções. 

b ) O que acontece quando você muda o coeficiente a, sem alterar o coeficiente b? 

c ) Qual é o nome do coeficiente a? 

 

4.3. Associe cada uma das funções abaixo com o seu respectivo gráfico. 

a ) y  =  5x  - 4        b )  y  =  - 3x  +  1        c ) y  =  1,8x           d ) y  =  - 0,2x  -  6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Sendo baxxf +=)( , determine a e b de modo que se tenha 

.5)2(14)1( =−= fef   

x 

y 

x x 

y y y 

x 
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4.5. O gráfico a seguir representa a posição de um carro em movimento numa 

estrada. Determine a posição do carro no instante:      

a )  t = 7 h                                          b ) t  =  2,5 h 

 

posição ( km )  

                                          60- 

                                          40- 

                                          20- 

       0-   tempo ( horas )  

             4     

  

5. Alguns dados sobre a evolução do conceito de função 

 A Antigüidade foi a época do primeiro estágio da concepção de função. 

Encontramos entre os babilônios, em 2000 anos a.C., tabelas sexagesimais de 

quadrados e de raízes quadradas, de cubos e raízes cúbicas, e outras. 

 Galileu Galilei (1564–1642) deu uma grande contribuição à evolução da noção 

de função. Graças ao advento dos instrumentos de medida, os gráficos de Galileu 

resultam da experiência e da medida. O principal campo de estudo de Galileu foi o 

movimento, a velocidade, a aceleração e a distância percorrida. 

 A palavra função parece ter sido introduzida por Leibniz em 1694, inicialmente 

para expressar qualquer quantidade associada a uma curva, como, por exemplo, as 

coordenadas de um ponto, a inclinação de uma curva. Por volta de 1718, Johann 

Bernoulli havia chegado a considerar uma função como uma expressão qualquer 

formada de uma variável e algumas constantes. Pouco tempo depois, Euler 

considerou uma função como uma equação ou fórmula qualquer envolvendo 

variáveis e constantes e criou o símbolo ƒ e parênteses para designar função. O 

conceito de Euler se manteve inalterado até que Joseph Fourier (1768–1830) foi 

levado a considerar, em suas pesquisas sobre a propagação do calor, uma relação 
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mais geral entre as variáveis. Numa tentativa de dar uma definição de função ampla 

o suficiente a ponto de englobar essa forma de relação, Lejeune Dirichlet (1805–

1859) chegou à seguinte formulação: Uma variável é um símbolo que representa um 

qualquer dos elementos de um conjunto de números; se duas variáveis x e y estão 

relacionadas de maneira que, sempre que se atribui um valor a x, corresponde 

automaticamente, por alguma lei ou regra, um valor a y, então se diz que y é uma 

função (unívoca) de x. A variável x, à qual se atribuem valores à vontade, é chamada 

de variável independente e a variável y, cujos valores dependem dos valores de x, é 

chamada variável dependente. Os valores possíveis que x pode assumir constituem 

o campo de definição da função e os valores assumidos por y constituem o campo 

de valores da função. 

 A teoria dos conjuntos propiciou ampliar o conceito de função de maneira a 

abranger relações entre dois conjuntos de elementos quaisquer. Assim, uma função 

ƒ é, por definição, um conjunto qualquer de pares ordenados de elementos, pares 

esses sujeitos à seguinte condição: se ( a1 , b1 ) ∈ ƒ, ( a2 , b2 ) ∈ ƒ  e a1 = a2, então b1 

=  b2. O conjunto A dos primeiros elementos dos pares ordenados chama-se domínio 

da função e o conjunto B de todos os segundos elementos dos pares ordenados se 

diz imagem da função.  

Esta última generalização do conceito de função perde muitos dos atributos 

que tinham as definições clássicas, como a idéia de variação, de dependência, 

características da maioria dos problemas que geraram a necessidade do conceito de 

função. 
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6. Novas Situações Problema 

 

I. Observe os gráficos de consumo anual de chicletes das marcas “Boa Bola” e 

“Gruda Bem”: 

 

Qual a marca mais vendida entre 1985 e 1988?  Por quê? 

 

II. A tabela abaixo mostra a temperatura das águas do oceano Atlântico (no  nível do 

Equador) em função da profundidade: 

 

Profundidad

e 

superfíci

e 

100 

m 

500 

m 

1000 

m 

3000 

m 

Temperatur

a 

27o C 21o C 7o C 4o C 2,8o C 

 

Admitiremos que a variação da temperatura seja aproximadamente linear entre cada 

duas medições feitas. 

a) Designando por x a profundidade e por y a temperatura, localize no plano 

cartesiano os pontos (x,y). 

 

ano 

“Gruda Bem” 

70 

20 

1985 1988 

Venda em 
milhares 

50 

20 

“Boa Bola” 

1985 1988 ano 

Venda em 
milhares 
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b) Utilizando uma régua, verifique se é possível traçar uma reta que passe por todos 

os pontos. 

 

c) A sentença: “Admitiremos que a variação da temperatura seja aproximadamente 

linear entre cada duas medições feitas”, nos permite ligar dois pontos consecutivos 

por um segmento de reta? 

d) Crie uma nova tabela com a variação de profundidade e a respectiva variação de 

temperatura, tomando sempre dois valores consecutivos de profundidade. 

 

 variação de 

profundidade 

 

3000 -1000    

 variação de 

temperatura 

 

2,8 - 4,0    

 variação de 

profundidade 

 variação de 

temperatura 

 

2000 

-1,2 

   

 

e) Os valores encontrados na última linha da tabela são diferentes ou  não? 

 

f) Você poderia relacionar os itens  b ) e  e)? 

 

g) Como você poderia determinar a temperatura para a profundidade de 400 m? E 

para  1200 m? 

 

7. Informação importante 
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Uma função afim por partes é definida por fórmulas diversas em diferentes 

partes de seu domínio. Por exemplo: 




>−
≤−

=
112

11
xse,x

xse,x
)x(f . Sendo assim, como fazer 

o gráfico de f ? Observamos que se 1≤x , então f(x) = 1-x; assim, a parte do gráfico f 

à esquerda da reta vertical x=1 deve coincidir com a reta y= 1-x; se 1>x , então f(x) 

= 2x-1, e assim a parte do gráfico à direita da reta x = 1 deve coincidir com o gráfico 

de y = 2x-1. 

 

 

 

 
8. Novos problemas 

8.1. Uma caixa d’ água de 1000 litros tem um furo no fundo por onde escoa água a 

uma razão constante. Ao meio dia de certo dia ela foi cheia e, às 6 da tarde desse 

dia, só tinha 850 litros. Quando ficará pela metade? 

 

8.2. Uma função afim foi usada para gerar os valores da tabela abaixo. Encontre 

essa função. 

x 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 

y 27,8 29,2 30,6 32,0 33,4 

 

 

1 
x 

1 

3 

y 

2 
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8.3. Em um termômetro de mercúrio, a temperatura é uma função afim da altura de 

mercúrio. Sabe-se que a temperatura 0o C corresponde à altura 20 milímetros do 

mercúrio, e que 100o C corresponde à altura de 270 milímetros, determine a 

temperatura correspondente a 45 milímetros. 

 

8.4. Um determinado equipamento na loja A custa R$ 2500,00, acrescido de uma 

manutenção mensal de R$ 30,00. O mesmo equipamento na loja B custa R$ 

2550,00, acrescido de uma manutenção mensal de R$ 20,00. A longo prazo, daqui a 

um ano por exemplo, qual seria  a compra mais vantajosa? 

 

8.5. A partir de uma conta d’ água da SABESP, esboce o gráfico da função que 

relaciona o consumo (variável independente) com a tarifa paga (variável 

dependente).  

 

                               

Tarifas de água/m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Testando conhecimentos 

9.1. Qual dos gráficos abaixo representa a função dada por f(x)= -2x-3 ? 

Faixas de 

consumo 

Tarifas Consumo Valor –R$ 

Até 10 7,48 Valor mínimo 7,48 

11 a 20 1,16 10 11,60 

21 a 30 2,91 10 29,10 

31 a 50 2,91   

Acima de 50 3,21   Faturamento 
Água         48,18 
Esgoto      48,18 
Multa 
Juros 
Serviços 
Total    R$ 96,36    
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9.2. No mês de fevereiro de 1997, uma editora vendeu 1200 exemplares de uma 

certa revista. Nos meses seguintes, a circulação da revista passou a apresentar 

aumento mensal de 50 unidades. Dessa forma, o número N de revistas vendidas 

mensalmente pode ser expresso por N = 1200 + 50.x, sendo x o número de meses 

contados a partir de fevereiro. Nessas condições, quantas dessas revistas espera-se 

que a editora venda no mês de dezembro de 1997? 

 a) 1550 

 b) 1600 

 c) 1650 

 d) 1700 

 e) 1750 

x 
3/2 

-3 

0 

(A) 

y 

x 
-3/2 

-3 

0 

(B) 

y 

x 

y 
0 

-3/2 

3 

(E) 

x 

y 

0 
3/2 

3 

(D) 

x 

y 

0 

3/2 

-3 

(C) 
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10. Avaliando a aprendizagem 

10.1 O gráfico de f é o segmento de reta que une os pontos (-2,2) e (2,0). O valor de 








2
1

f  é:            

a ) 1                 b ) 
4
3

               c ) 
2
1

               d )  
8
1

               e ) 
8
7

 

 

10.2. Para que a função afim dada por 3)25()( +−= xkxf  seja crescente devemos 

ter: 

 
2
5

)
2
5

)
2
5

)
2
5

)
2
5

) −>−<><= kekdkckbka        

 

10.3. No gráfico estão representadas as funções (I) e (II), definidas por 

baxyexy +=−= 5 respectivamente. Os valores de a e b são: 

 

03)0
3
2

)0
2
3

)35)53) eeedecebea  

 

10.4. A pressão da água do mar varia com a profundidade. Sabe -se que a pressão 

da água ao nível do mar é de 1 atm ( atmosfera ) e que a cada 5m de profundidade a 

pressão sofre um acréscimo de 0,5 atm. A expressão que dá a pressão p em função 

da profundidade h, em metros, é:  



 

 
 
 
 

147 

 
 
a ) p  =  1  +  0,5h        b ) p = 1  +  0,1h      c )  p  =  1  -  0,5h    d ) p = 0,5 h      e ) p  

= 0,1 h 

 

10.5. Um botijão contém, inicialmente, 13 kg de gás de cozinha, sendo consumido à 

razão de 0,5 kg por dia. A massa m de gás no botijão, após t dias de uso, é dada por: 

a) m=13 + 0,5t        b) m=13 – 0,5t         c) m = 13t        d) m = 0,5t – 13      e) 

m = -0,5t - 13 

 

Orientações para o professor. 

  

 Apresentamos a seguir comentários sobre a resolução de alguns dos 

problemas propostos nesse fascículo. 

 Na situação problema I da página 6 é necessário observar que para o chiclete 

“Boa Bola”, a taxa de variação no eixo “ano”: é de 3 anos e no eixo “venda em 

milhares”, a variação é de 30. Na segunda situação (Gruda-Bem), com a mesma 

variação em anos, temos uma variação de 50 mil nas vendas.  

 A situação problema II da página 6 envolve a leitura e interpretação da tabela 

dada, a construção de uma função afim por partes, e a análise da taxa de variação 

entre duas grandezas. A partir daí, pode-se determinar a lei y= f(x) = a.x +b entre 

cada duas medições feitas, tomando-se dois pontos da tabela, como por exemplo: 

f(100)=21 e f(500)=7 e determinado-se a e b. Uma outra resolução pode ser feita 

escrevendo-se uma proporção, como por exemplo: 
t,, −

−=
−

−
82

12003000
482

10003000  para 

se determinar a temperatura para a profundidade de 1200 m. 

 No problema 7.3 da página 8 é necessário identificar as variáveis dependentes 

e independentes, e pode-se resolvê-lo por uma proporção ou ainda determinado-se a 

e b em f(x) = a.x +b. 

 O problema 7.4 da página 8 pode ser resolvido construindo-se os gráficos e 

analisando-se as duas retas. A função obtida no problema 7.5 é uma função afim 

definida por partes. 
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 No teste 9.1 da página 9, é necessário observar os pontos de interseção com 

o eixo dos x e o eixo dos y e também o sinal do coeficiente angular. 

 O teste 10.2 da página 10 envolve a identificação do coeficiente angular e a 

imposição de que seja positivo. 

 Para a resolução do teste 10.3 da página 10, devemos observar que o ponto 

comum é solução do sistema linear formado por duas equações a duas incógnitas 

para se obter o segundo ponto pela qual a reta passa. 

 No teste 10.4 da página 10 é necessário notar que “descer abaixo do nível do 

mar” significa que a “pressão está aumentando”. 

 

Esse fascículo contempla as seguintes competências: representação e 

comunicação; investigação e compreensão e contextualização sócio-cultural. 

Em relação à primeira competência, destacamos: 

 Ler e interpretar textos de Matemática – todo o fascículo desenvolve essas 

habilidades; 

 Ler, interpretar e utilizar representações matemáticas (tabelas, gráficos, expressões 

etc) – essas habilidades podem ser adquiridas em todas as situações problema 

propostas, nos problemas 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 8.2 e 8.5 e no teste 10.3; 

 Transcrever mensagens matemáticas da linguagem corrente para a linguagem 

simbólica (equações, gráficos, diagramas, fórmulas, tabelas etc.) e vice-versa – todo 

o fascículo procura abordar essa habilidade. Salientamos os seguintes sentidos de 

conversão: da linguagem corrente para a simbólica – nas  situações problema I ) e II 

) encontradas na página 2, nos problemas 8.1 e 8.4 e no teste 9.2; da linguagem 

simbólica para a corrente - situação problema I) encontrado na página 6 e no teste 

9.2; da representação gráfica para linguagem simbólica – problema 4.5; da tabela 

numérica para representação gráfica - situação problema II) encontrada na página 6 

e  problema  8.5; da tabela numérica para  expressão algébrica -  problema 8.2. 

 Utilizar corretamente instrumentos de medição e de desenho – construção de 

gráficos. 
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Em relação à segunda competência, contemplamos as seguintes habilidades: 

 Identificar o problema (compreender enunciados, formular questões etc.) – todos os 

problemas propostos no fascículo procuram desenvolver essa habilidade. 

 Procurar, selecionar e interpretar informações relativas ao problema – essa 

habilidade também pode ser adquirida em todas as questões. 

 Formular hipóteses e prever resultados – essa habilidade foi contemplada em 

especial no problema 4.5, nas situações problema I) e II) encontradas na página 6, 

nos problemas 8.1, 8.4, e testes 10.1, 10.4 e 10.5. 

 Selecionar estratégias de resolução de problemas – essa habilidade foi contemplada 

nas questões 4.3, 4.5, 8.1, 8.2, 8.4 e no teste 9.1. 

 Interpretar e criticar resultados numa situação concreta – nas situações problema.  

Em relação à terceira competência, temos: 

 Desenvolver a capacidade de utilizar a matemática na interpretação e intervenção no 

real – as questões 8.1, 8.4, 8.5 e o teste 10.5 são situações próximas do cotidiano do 

aluno; 

 Aplicar conhecimentos e métodos matemáticos em situações reais, em especial em 

outras áreas do conhecimento – os problemas 4.5 e 8.3 e a situação problema II) da 

página 6 e o teste 10.4 são da  Física. 
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ANEXO II 

Centro de Ciências Exatas e Tecnologia da PUC/SP 

Secretaria de Estado da Educação de São Paulo 

Ensino Médio – 1a série  – Módulo 4  

Função polinomial do 2º grau 

 

1. A importância do tema 

“O grande livro do universo... está escrito em linguagem matemática”. 

                                                                          (Galileu,1623 , Il Saggiatore) 

 

 Em 1638, Galileu publicou o “Discurso concernente a duas novas ciências”, no 

qual ele demonstra que “a trajetória de uma bala de canhão é um trecho de 

parábola”. 

 
 

Um dos exemplos mais importantes em que se aplicam as funções 

quadráticas é o movimento uniformemente variado. Na expressão 

cbtattf ++= 2

2
1

)( , t é o tempo; a é a aceleração, b a velocidade inicial (no instante t 

= 0) e c é a posição inicial do ponto.  

 Destacamos a queda livre de um corpo, isto é, sujeito apenas à ação da 

gravidade, desprezada a resistência do ar. A aceleração da gravidade é indicada por 

g e seu valor é g = 9,81 m/s2  (determinado experimentalmente). Se um objeto é 

deixado cair de uma altura h (que consideramos de coordenada zero num eixo 

vertical, orientado para baixo) sem ser empurrado, então sua velocidade inicial é zero 

e sua posição inicial é c = 0, e sua posição após t segundos de queda é 2tg
2
1

)t(s = . 
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Note que a distância percorrida é proporcional ao quadrado do tempo e  Galileu  

chegou a esta mesma conclusão, mesmo não dispondo de relógios suficientemente 

exatos. 

 

 

 

 

 

 

2
00 gt

2
1

tvy)t(y +
−+= , usaremos o sinal positivo se o movimento for acelerado e o 

sinal negativo se o movimento for retardado. 

 

 A ordenada do vértice da parábola representa o valor máximo ou o valor 

mínimo da função quadrática e isto tem aplicações práticas em muitas áreas do dia-

a-dia. Um homem de negócios quer minimizar custos e maximizar lucros. Um 

viajante quer minimizar o tempo de transporte. Na resolução de tais problemas o 

maior desafio está em estabelecer a função que deve ser maximizada ou 

minimizada. Um destes problemas é:  “calcule a área máxima que pode ter um 

retângulo de perímetro igual a 80 cm”. 

 A energia potencial elástica E, armazenada numa mola, em função da 

deformação x em relação ao seu comprimento normal é 2

2
1

xkE = , sendo k a 

constante elástica da mola. 

 É comum que o custo C da produção de uma quantidade q de determinada 

mercadoria seja: cbqaqC ++= 2  em que a, b e c são constantes conhecidas. 

  Essas funções são casos particulares da função do 2º grau. 

Descida 
mov. acelerado 
a = +g 

g 

Subida 
mov. retardado 
a = -g 

g 
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2. Resolvendo situações- problema 

2.1. Seja  ABCD um quadrado de lado igual a 2 cm. Seja P um ponto do segmento 

AB e Q um ponto do segmento AD, com Q ≠  A  e  P ≠ A, tais que   PA  +  AQ  =  2 

cm. 

 
a ) Suponha o ponto P se movimentando sobre o segmento AB. Para algumas 

posições de P, determine a área do triângulo APQ,  completando a tabela.  

AP Área do triângulo APQ 

  

  

  

  

  

  

 

b ) Chamando de AP = x  e de y a área do triângulo APQ, determine a expressão 

algébrica que relaciona y e x.  

c ) Construa o gráfico da área do triângulo em função da medida do lado x. 

d ) Qual o maior valor para a área do triângulo APQ? 

e ) Existe algum triângulo APQ cuja área vale 0,4 cm2? 

 

2.2. O preço de uma pizza depende do custo dos ingredientes e das despesas 

gerais. Supondo que as despesas gerais (isto é, as despesas com a lenha para o 

forno, o tempo de trabalho do pizzaiolo, a energia elétrica, o aluguel, etc.) para se 

fazer uma pizza não dependam do tamanho da pizza. 
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a ) Se uma pizza de 25 cm de diâmetro é vendida por R$ 9,00 e uma de 30 cm de 

diâmetro é vendida por R $ 12,00, escreva uma função para o preço da pizza na 

forma  GkdP += 2 , em que d  é o diâmetro, G   indica as despesas gerais e P  o 

preço de venda da pizza. 

b ) Qual seria o preço de uma pizza de 35 cm de diâmetro? 

c ) O pizzaiolo deseja fazer uma superpizza a ser vendida a R $ 25,00. Admitindo-se  

que o preço de venda seja calculado da mesma maneira, que diâmetro deverá ter a  

pizza? 

 

2.3. João tem uma fábrica de sorvetes. Ela vende mensalmente 300 caixas de 

picolés por R$ 20,00 cada uma. Entretanto, percebeu que, cada vez que diminuía R$ 

1,00 no  preço da caixa, vendia 40 caixas a mais. 

a ) Complete a tabela 

Preço de cada 

caixa 

Número de 

caixas 

vendidas 

Receita 

20,00 300 6000,00 

19,00 340  

   

   

   

   

   

   

 

b ) Quanto João deveria cobrar pela caixa para que sua receita fosse máxima? 

 

C ) Chamando de  20 - x  o preço de cada caixa, o número de caixas vendidas 

é.................................e a receita  R (x)  =.......................................................... 
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2.4. A temperatura T na qual a água ferve depende da altitude A acima do nível do 

mar. Se a altitude é medida em metros e a temperatura em graus Celsius, vale: 

A  ≈  1.000 (100 – T ) + 580 (100 – T ) 2. 

 

         a ) Em que altitude o ponto de ebulição é 99,5 0C? 

     b ) Discuta o caso T = 1000 C. 

     c ) Qual é a temperatura de ebulição da água em  Campos de Jordão que está a 

uma   

          altitude  de  1.628 m? 

 

3. Construindo e analisando gráficos  

3.1. Construa os gráficos das  funções 222

2
1

)(2)(,)( xxhexxgxxf ===  

utilizando um mesmo sistema se eixos. O que se pode dizer a respeito das 

parábolas? 

Determine as coordenadas do vértice de cada parábola. 

 

3.2. Construa os gráficos das  funções 22 )()( xxgexxf −==  utilizando um 

mesmo sistema se eixos. Os gráficos são simétricos em relação ao eixo das 

abscissas? Determine as coordenadas do vértice de cada parábola. 

 

3.3. Construa os gráficos das  funções 1)(1)(,)( 222 −=+== xxhexxgxxf  

utilizando um mesmo sistema se eixos. Desenhe o eixo de simetria e determine as 

coordenadas do vértice de cada parábola. Utilize uma folha transparente para marcar 

o gráfico de f  e deslize sobre o  gráfico de g  e depois sobre o gráfico de h . O que 

você pode concluir? 

 

3.4. Construa os gráficos das  funções 
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222 )3()()3()(,)( +=−== xxhexxgxxf  

utilizando um mesmo sistema de eixos. Desenhe o eixo de simetria determine as 

coordenadas do vértice de cada parábola. Utilize uma folha transparente para marcar 

o gráfico de f  e deslize sobre o  gráfico de g  e depois sobre o gráfico de h . O que 

você pode concluir? 

 

3.5. Construa os gráficos das  funções 

2)3()(2)3()(,)( 222 −+=−−== xxhexxgxxf  

utilizando um mesmo sistema se eixos. Desenhe o eixo de simetria Determine as 

coordenadas do vértice de cada parábola. Utilize uma folha transparente para marcar 

o gráfico de f  e deslize sobre o  gráfico de g  e depois sobre o gráfico de h . O que 

você pode concluir?  

3.6. O ponto em que a parábola encontra seu eixo de simetria tem o nome de Vértice 

da parábola. Observe as parábolas, desenhe o eixo de simetria e complete o que se 

pede: 

a)  y =   x2 – 4x + 3        

Vértice da parábola   V(...., ..... )      

Substituir a abscissa do vértice  em  y =   x2 – 4x + 3  para determinar a ordenada do 

vértice. 

 

   

x 
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b)  y =  - x2 + 8x - 12                     

Vértice da parábola   V(.... , ..... )      

Substituir a abscissa do vértice  em   y =  - x2 + 8x - 12  para determinar a ordenada 

do vértice.                 

                       
        

 c) y =   x2 – 2x       

 Vértice da parábola  V = (.... , ....)   

 Substituir a abscissa do vértice em   y =   x2 – 2x   para determinar a ordenada do 

vértice. 

 
 

d) y =  -x2 - 4x - 6          

Vértice da parábola V (.... , ..... ) 

x 

x 
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Substituir a abscissa do vértice em y =  -x2 - 4x - 6  para determinar a ordenada do 

vértice.  

 

 
 

A expressão que representa a abscissa do vértice da parábola é 
a
b

xv 2
−= . 

Confira em cada um dos itens anteriores a validade desta expressão. 

 

4.Estudando a função polinomial do 2º grau 

 

a) O gráfico de uma função polinomial do 2º grau é uma parábola. 

b) Zeros da função f(x) = cbxax 2 ++  

Se na equação 0cbxax 2 =++ , em que  ac4b2 −=∆ , tivermos: 

0>∆  então a função f(x) = cbxax 2 ++  tem dois zeros e a parábola tem dois pontos 

distintos em comum com o eixo x. 

x 
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0=∆   então a função f(x) = cbxax 2 ++  tem um zero e a parábola tem apenas um ponto 

comum com o eixo x. O eixo x é tangente à parábola. 

0<∆   então a função f(x) = cbxax 2 ++  não tem zeros e a parábola não tem pontos em 

comum com o eixo x. 

 

c) Intersecção com o eixo y 

O gráfico da função f(x) = cbxax 2 ++  sempre intercepta o eixo y no ponto ( 0, c). 

 

d) Concavidade da parábola 

Se a > 0, a parábola tem concavidade voltada para cima. 

Se a < 0, a parábola tem concavidade voltada para baixo. 

 

e) Vértice da parábola 

A abscissa do vértice pode ser calculada usando a fórmula: 
a
b

xv 2
−= . Para determinar 

a ordenada do vértice, basta apenas substituir vx  na expressão  

cbxaxxfy ++== 2)(  e obter  cbxaxy vvv ++= . Se você não tiver a possibilidade de 

fazer a substituição ou gostar de usar uma fórmula, existe a que calcula a ordenada 

do vértice vy . Ela é dada por  
a4

y v
∆−=     e      ac4b2 −=∆ . 

Demonstração da  fórmula 
a
b

xv 2
−= . 
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Seja .2 cbxaxy ++= Para 0=x  tem-se cy = . Para procurar o outro ponto da 

parábola que também tenha ordenada igual a c , coloca-se cy =  e obtém-se 

ccbxax =++2 . Fatorando  02 =+ bxax obtém-se  0)( =+ baxx . Os pontos 01 =x  e 

a
b

x −=2   são simétricos em relação ao eixo da parábola. Para determinar a equação 

do eixo de simetria, basta então, calcular o ponto médio entre  1x  e  2x . Finalmente 

obtemos  
a
b

xv 2
−= . 

 

5. Resolvendo problemas 

5.1. Relacione cada expressão algébrica à tabela correspondente: 

 

a)  

X 1 2 3 

Y -5 0 3 

 

b) 

X 1 2 3 

Y 0 -3 -4 

 

c) 128)22)

32)56)
22

22

−+−=+−=
−+−=+−=

xxyIVxxyIII

xxyIIxxyI

 

x 
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X 1 2 3 

Y -2 -3 -6 

 

d) 

X 1 2 3 

Y 1 2 5 

 

 

 

5.2. Na figura abaixo, determine x de modo que a área do paralelogramo MNPQ 

inscrito no retângulo  ABCD seja mínima.  São dados: AB  =7,0 cm  e BC = 3,0 cm 

 

 

 
 

5.3. Um campo petrolífero tem 20 poços e vem produzindo 4000 barris de petróleo 

por dia. Para cada novo poço perfurado, a produção diária de cada poço decai de 5 

barris. Expresse a produção diária total do campo como função do número x de 

novos poços perfurados. Determine o número de novos poços que devem ser 

perfurados para maximizar a produção total diária do campo petrolífero.  

 

5.4. De um balão a 150 metros acima do solo, deixa-se cair um saco de areia. 

Desprezando-se a resistência do ar, a distância d(t) do solo ao saco de areia em 

queda, após t segundos, é dada por 1509,4)( 2 +−= ttd . 
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b ) Construa o gráfico da distância em função do tempo. 

c ) Em quantos segundos o saco de areia atinge o solo? 

 

5.5.Um atleta percorre uma pista de 100 metros de modo que a distância s(t) 

percorrida após t segundos é dada por ttts 82,0)( 2 += .  

Complete a tabela: 

T 0 4   

S   55,20 100 

 

 Construa o gráfico da distância em função do tempo. 

 

5.6. Calcule o valor máximo que pode ter o produto x.y sabendo que x e y são 

números reais positivos  e   x  +  y  =  1. 

 

5.7.  A função quadrática f ( x ) = ax2  + bx  + c é tal que seu gráfico tangencia o eixo 

das abscissas. Sabendo que f (1) = f (3)  = 2, determine a, b e c. 

 

5.8. (UFRJ) Oscar arremessa uma bola de basquete cujo centro segue uma trajetória 

plana vertical cuja expressão é dada por 2x
7
8

x
7
1

y 2 ++−=   na qual os valores de x  

e  y  são dados em metros. Oscar acerta o arremesso, e o centro da bola passa pelo 

centro da cesta, que está a 3 m de altura. Determine a distância do centro da cesta 

ao eixo y. 

Complete a tabela: 
t 0 1,5   

d   71,6 0 
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6. Descobrindo propriedades da parábola 

 
6.1 Ligue os pontos A, B, C, V, N, P e Q numa curva suave. Esta curva recebe o 

nome de parábola. Ela é o conjunto de pontos do plano que são eqüidistantes do 

ponto F, chamado foco e de uma reta r (reta diretriz). Meça os segmentos e 

complete: 

 

AA’ = .....      AF = .....         BB’  =.....         BF = ......           CC’ = .....    CF =......       

FV =......     V V ‘  =...... 

3m 

x 

y 
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NN’ =......     NF =  .....         PP’ = .....          PF = .....             QQ’ =....     QF =....... 

Observando a medida dos segmentos, o que você pode concluir? 

____________________________________________________________________ 

 

6.2. Observe o gráfico da função quadrática  y = 0,25x2 

 

 

 

a) Ache os pontos A’, B’, C’, D’ e V ' sobre a reta r, de maneira que AA’ ⊥ r,   

BB’ ⊥  r, CC’ ⊥ r,  DD’ ⊥ r  e  V V ' ⊥ r . Meça a distância dos pontos A, B, C, D e V à 

reta r. Meça a distância dos pontos A,B,C,D e V ao ponto F(0,1). 

b) Complete: 

AA’ = .....  AF = .....   BB’  =.....     BF = ......    CC’ = .....    CF =......   DD’ =....   DF =....    

c) Escreva suas conclusões. 

 

Note e anote 

Se a  ≠ 0, o gráfico da função quadrática  y = ax2  é uma parábola cujo foco é o 

ponto  F (0, 
a4

1
)  e cuja reta diretriz é a reta horizontal y = -

a4
1

. Um estudo completo 

desse tema será feito em Geometria Analítica. 
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7. Histórias da equação do segundo grau 

 O estudo das funções quadráticas tem sua origem na resolução da equação 

do segundo grau. 

 Problemas que recaem numa equação do segundo grau estão entre os mais 

antigos da Matemática. Um tablete de barro cozido, datado de 1700 A.C. e 

encontrado na Mesopotâmia era um “livro de exercícios de Matemática”. Os 

Babilônios já conseguiam trabalhar com equações do 2o grau pelo método de 

completar quadrados, pois já conheciam algumas fórmulas de fatoração. 

Como exemplo do método babilônio, vamos resolver geometricamente a 

equação    x2  + 8x  = 9  e encontrar a solução positiva. Tomemos um quadrado de 

lado x e quatro retângulos de comprimento x e largura 2.  A figura  à esquerda  tem  

área 9. 

  

        2  

           2 

x                                         x 

 

        

 

Para completar o quadrado, devemos adicionar mais quatro quadrados de 

lado dois. De   x2  + 8x  + 16  = 9 + 16 = 25   obtemos  ( x + 4 )2  =  52     e    

concluímos que      x  =  1. 

Os babilônios não tinham a escrita algébrica e os tabletes encontrados 

apresentam apenas seqüências do tipo “faça isto”, “faça aquilo”, “este é o resultado”. 

 Aproximadamente 3 milênios mais tarde, no século XII da nossa era, o 

matemático hindu Bhaskara, utilizando resultados já conhecidos  na Índia, resolveu a 

equação do 2o grau empregando o mesmo raciocínio dos babilônios, mas foi além, 

deixando a  fórmula  que todos nós conhecemos.  

Seja  a equação  geral do 2o grau )0(02 ≠=++ acbxax . 
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Portanto 

02 =++
a
c

x
a
b

x  

ou seja                                             
a
c

x
a
b

x −=+2 . 

 Como extrair a raiz quadrada de x
a
b

x +2 se este binômio não é um quadrado 

perfeito? O Ovo de Colombo foi somar aos dois lados da igualdade alguma coisa que 

tornasse o lado esquerdo um quadrado perfeito, exatamente o mesmo raciocínio 

seguido pelos Babilônios 3000 anos antes. Ora, a quantidade a ser somada é 2

2

4a
b

 

pois 2

2
2

4a
b

x
a
b

x ++  é um quadrado perfeito. Assim, chega-se à igualdade   

2

2

2

2
2

44 a
b

a
c

a
b

x
a
b

x +−=++ . 

2

22

4
4

2 a
acb

a
b

x
−=





 +  

 Agora estamos prontos para extrair raízes quadradas, mas ainda há uma 

pequena armadilha em que não podemos cair e da qual não se deram conta os 

Babilônios: números positivos ou negativos elevados ao quadrado são sempre 

positivos. Este detalhe não escapou aos astutos matemáticos hindus que deram o 

passo seguinte escrevendo: 

a

acb

a
acb

a
b

x
2

4

4
4

2

2

2

2 −
±=−±=+  

 

a

acbb
x

2
42 −±−

=  

 Aqui está a famosa Fórmula de Bhaskara, que não foi deduzida por ele, mas 

que imortalizou seu nome. 
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8. A parábola e a arquitetura 

 
“Era um protesto que eu levava como arquiteto, de cobrir a igreja da Pampulha de 

curvas, das curvas mais variadas, essa intenção de contestar a arquitetura retilínea 

que então predominava".(Oscar Niemeyer) 

 

 

 No início dos anos 40, seguindo os princípios desenvolvimentistas de Getúlio 

Vargas, presidente da República, Juscelino Kubitschek administra a capital mineira. 

Nessa época, dois acontecimentos marcam a evolução de Belo Horizonte: a 

montagem da cidade industrial de Contagem e a construção do complexo de lazer da 

Pampulha.  

Para a construção do complexo da Pampulha foi contratado o então jovem 

arquiteto carioca Oscar Niemeyer, que em 1940 vem a Belo Horizonte. A avidez do 

então prefeito de modernizar a capital mineira, acompanhada da sensibilidade à 

inovação evidenciada no projeto de Niemeyer, culmina na execução das edificações 

do complexo. Juscelino entrega ao arquiteto e a um seleto grupo de artistas a 

responsabilidade de execução do projeto, resultando numa obra de grande interação 

plástica. À arquitetura de Oscar Niemeyer associa-se o trabalho do paisagista 

Roberto Burle Marx, do pintor Cândido Portinari e do escultor Alfredo Ceschiatti.  
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Construída entre 1940 e 1943, essa grande obra, conhecida como conjunto 

arquitetônico da Pampulha, consagrou-se como marco da arquitetura moderna, cuja 

ressonância tem alcance mundial. 

 

9. Resolvendo testes 

9.1.(ENEM-2000) Um boato tem um público-alvo e alastra-se com determinada 

rapidez. Em geral, essa rapidez é diretamente proporcional ao número de pessoas 

desse público que conhecem o boato e diretamente proporcional também ao número 

de pessoas que não o conhecem. Em outras palavras, sendo R a rapidez de 

propagação, P o público alvo e x o numero de pessoas que conhecem o boato, tem-

se: 

R(x) = k.x.(P-x), onde k é uma constante positiva característica do boato. 

O gráfico cartesiano que melhor representa a função R(x), para x real, é: 

a)                                                          b)                                            c) 

 

 

 

 

 

 

 

d)                                                e) 

 

 

 

 

 

 

 

x 

R(x) R(x) 

x 

R(x) 

x 

R(x) 

x 

R(x) 

x 
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9.2. Considerando o modelo acima descrito, se o público–alvo é de 44.000 pessoas, 

então a máxima rapidez de propagação ocorrerá quando o boato for conhecido por 

um número de pessoas igual a: 

a)11.000           b) 22.000         c)33.000         d) 38.0000      e ) 44.000 

 

 

10. Avaliando seus conhecimentos 

10.1. A trajetória de um projétil foi representada no plano cartesiano por 

1664

2 xx
y +−= , com uma unidade representando um quilômetro. A altura máxima que 

o  projétil atingiu foi: 

a) 40 m                b) 64 m           c)16,5 m            d) 32 m        e) 62,5 m   

 

10.2.O gráfico abaixo representa uma função quadrática. Essa função é: 

 

322 −+ xx                 b) 
2
3

2

2

−− x
x

              c) 
2
3

2

2

−+ x
x

 

      d ) 
2
3

2

2

++ x
x

                 e)  322 −− xx  

 

 

x 
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10.3. A temperatura de uma estufa, em graus centígrados, é regulada em função do 

tempo, de acordo com a lei dada por 104
2

)(
2

++−= t
t

tf , sendo 0≥t . Pode-se 

afirmar que: 

a ) O valor da temperatura máxima é 18 graus.   

b ) A temperatura é sempre positiva. 

c ) A temperatura é  positiva  só para  0 < t  < 5. 

d ) A estufa nunca atinge zero grau. 

e ) A temperatura mais alta é atingida para 2=t . 

 

10.4. Uma função polinomial do segundo grau f  se anula nos pontos 1=x  e 5=x . 

Então pode-se afirmar que: 

 10122)()56)()65)() 222 +−=−+=+−= xxxfcxxxfbxxxfa  

10122)()66)() 22 ++−=+−= xxxfexxxfd  

 

10.5.Qual é a função do segundo grau que tem –3  como raiz dupla e  cujo gráfico 

passa pelo ponto A ( -2, 5)? 

9)()2110)()45305)() 222 +−=++=++= xxfcxxxfbxxxfa  

5
9

5
6

5
1

)()15205)() 22 +−=−−−= xxxfexxxfd  

 

 

Comentários para o professor 

 De acordo com os PCNEM (p. 43) o tema estudado deve permitir conexões 

entre diversos conceitos matemáticos e entre diferentes formas de pensamento 

matemático. Em nosso caso, as propriedades das retas e parábolas estudadas em 

Geometria Analítica são propriedades dos gráficos das funções correspondentes. 

 Os PCNEM salientam que além das conexões internas à própria Matemática, 

o conceito de função desempenha também papel importante para descrever e 
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estudar através da leitura, interpretação e construção de gráficos, o comportamento 

de certos fenômenos do cotidiano, dentro de outras áreas do conhecimento, como a 

Física, a Geografia ou a Economia. O aluno deve adquirir conhecimentos que lhe 

permitam lidar com o conceito de função em situações diversas, por intermédio de 

uma variedade de situações problema de Matemática e de outras áreas. O aluno 

deve ser incentivado a buscar a solução, ajustando seus conhecimentos sobre 

funções para construir um modelo para interpretação e investigação em Matemática. 

 

Resolvendo o fascículo 

 

 Na situação problema 1, é preciso encontrar a expressão algébrica que 

determina a área do triângulo APQ em função da medida do lado AP. Esta expressão 

é 
2

)x2(x
)x(A

−=  

1) d) O maior valor para a área do triângulo APQ é 0,5 cm2. 

1) e) Para resolver este item, podemos observar o gráfico da função A e fazer uma 

estimativa do valo. Uma outra maneira de solucioná-lo  é analisando  a tabela de 

valores construída no item a, ou ainda resolvendo a equação do 2º grau: 

4,0x
2
x 2

=+−
. 

 

 Na situação problema 2, o preço da pizza depende do seu diâmetro. Então,  

P(25) = k. (25)2 +G  =  9    e   P(30) = k. (30)2 + G = 12 e determinamos os valores de 

k e  de G. ( k= 0,010909     e    G = 2,181875). 

Professor, observe que a expressão d2  é justificada pelo fato da área do círculo ser 
2rπ , e se aumentarmos o  raio r , o diâmetro e a área aumentam, pois o gasto com o 

material a ser utilizado na confecção da pizza será maior. (molho, mozarela, tomate, 

orégano, azeitona, etc...).  
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 Na situação problema 3, podemos notar que o preço de cada caixa pode ser 

dado pela expressão algébrica: 20 – x ; o número de caixas vendidas é dado por  

300 + 40x  e então  expressão da receita é R(x) = (20 – x)(300+ 40x). 

 

 Na situação problema 4, o item a) tem como resposta o valor da altitude 

aproximada de 645 metros. O item b) para T = 0, temos que a altitude é zero, o que 

significa que estamos no nível do mar. Para o item c) devemos substituir o valor da 

altitude 1628 e para encontrarmos o valor de T, é preciso resolver a equação do 

segundo grau:  

580 T2  - 117000T + 5898372 = 0. 

 

3. Construindo e analisando gráficos 

Podemos construir o gráfico de uma função quadrática a partir de uma função de 

referência, no nosso caso f(x) = x2. 

 3.1. Com esta atividade, pretendemos discutir o que ocorre com o gráfico da 

função quando multiplicamos o coeficiente a por um número maior que 1 ou entre 0 e 

1. Podemos observar que quanto maior é o valor absoluto de a, menor é a abertura 

da parábola. 

 3.2. Qual o efeito na parábola quando multiplicamos o coeficiente a por um 

número negativo?  Ocorre uma reflexão  em torno do eixo das abscissas (eixo x). 

 3.3. Qual o efeito na parábola, quando somamos uma constante na função? 

Ocorre uma translação vertical. 

 3.4 Qual o efeito na parábola, quando somamos uma constante à variável? 

Ocorre uma translação horizontal. 

            3.5 O gráfico de f sofre duas translações (uma horizontal e outra vertical). 

Em todos os itens são pedidos os vértices das parábolas, para podermos comparar 

se estes se  mantém inalterados ou não. 

 No item 3.6, pede-se que seja encontrada a ordenada do vértice a partir da 

abscissa do vértice e da substituição deste na expressão algébrica de y. 
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5. Resolvendo problemas 

 5.1 Substituindo os valores da tabela em cada uma das expressões algébricas 

e verificando se encontram sentenças verdadeiras ou falsas.  A  resposta correta : a) 

e IV; b) e I; c) e II e d) e III. 

 

 5.2 A partir da figura, temos que a área do retângulo ABCD é 7. 3 cm2  e que a 

área do triângulo PBQ é 
2

3 )x(x −
 , que é a mesma área do triângulo NDM. 

Finalmente, a área do triângulo MCQ é 
2

7 )x(x −
, que coincide com a medida da área 

do triângulo APN. Portanto, a expressão algébrica que determina a área do 

paralelogramo inscrito no retângulo é        f(x) = 7.3 – x(3-x) –x(7-x) = 21 – 10 x + 2x2 

. Podemos calcular a abscissa do vértice da parábola para encontrarmos o valor de x 

mínimo. Este valor é 2,5 cm. 

 

5.3  

Poços Produção de cada poço total 

20 200 4000 

21 195 4095 

22 190 4180 

20+x 200-5x (20+x)(200-5x) 

 

 A expressão algébrica da função f é f(x) = (20+x)(200-5x) = -5x2 +100x+4000 e 

calculando-se a abscissa do vértice, encontramos x = 10, e portanto o número de 

novos poços que devem ser perfurados é 20 +x = 20 +10 = 30 poços. 

 

5.4 Para completar a tabela, iremos calcular t quando d = 71,6 metros e 

encontramos t =4 segundos (o valor t = -4 não serve, por porque o tempo não pode 

ser um valor negativo); para d = 0 metros, temos que t vale aproximadamente 5,53 
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segundos; no caso em que t =1,5 segundos, encontramos d ≅ 138,97 metros; se t = 

0 segundos, temos que d = 150 m. 

 

5.5 a) A tabela é:  

t 0 4 6 10 

s 0 35,2 55,20 100 

 

5.6 Queremos que o produto tenha valor máximo e sabemos que x+y =1, então 

y=1-x e substituindo y em P(x) = x.y, obtemos: P(x) = x(1-x). Calculando a abscissa 

do vértice, temos que x = 1/2 e y = 1/2 , logo, o valor máximo para o produto é 1/4. 

 

 

5.7 Uma das maneiras de resolver o problema é considerar f(x) = a(x-2)2 = a(x2 -

4x + 4) e levar em consideração que o eixo de simetria passa pelo ponto médio entre 

os pontos de abscissa 1  e 3 e que f(2) = 0  (porque a parábola tangencia o eixo dos 

x ). Sabendo que  f(1) = 2, então f(1) = a – 4a +4a = 2, logo a = 2. Então f(x) = 2(x-

2)(x-2) = 2x2 -8x +8 e, consequentemente b = -8 e c = 8. A outra solução seria 

considerarmos f(3) = 2,  f(1) =2 ,  f(2) = 0 e f(x) = ax2+bx +c e resolver o sistema 

linear formado por três equações com   três incógnitas. 

 

5.8 Substituindo y = 3 na expressão algébrica 2x
7
8

x
7
1

y 2 ++−= , encontramos a 

equação  -x2 +8x-7=0, e resolvendo-a, obtemos dois valores para x,  x = 1 e x = 7. A 

distância do centro da cesta ao eixo das ordenadas é 1m ou 7m. 

 

6.2 Neste exercício devemos observar que a parábola é o lugar geométrico dos 

pontos que são eqüidistantes de um ponto F (foco) e de uma reta r (diretriz), paralela 

ao eixo das abscissas. Devemos ainda chamar a atenção dos alunos sobre o traçado 

da parábola, pois comumente os alunos não notam que a parábola tem apenas uma 
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concavidade. Ás vezes, encontramos gráficos de função de 2º grau com este 

aspecto:  

 
Poderíamos sugerir aos alunos que pesquisem sobre antenas parabólicas. 

 

 
 

9.1 Se R(x) = -kx2 + kxP então o gráfico correspondente é uma parábola com 

concavidade voltada para baixo e que passa pela origem, portanto, a alternativa 

correta é c. 

 

9.2 Vamos calcular a abscissa do vértice 22000
)k.(2

44000.k
a2
b

x v =
−

−=−= , e a 

alternativa correta é b. 

 

 

10.1 Para determinarmos a altura máxima que o projétil atingiu, vamos calcular 

primeiramente a abscissa do vértice 2
a2
b

x v =−= , e em seguida, encontrar o valor 

da ordenada do vértice: m5,62m1000
16
1

km
16
1

yv =⋅== , e a alternativa correta é 

e. 
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10.2 O vértice da parábola é V(-1,-2) e ainda passa pelos pontos (1,0) e (-3,0), ou 

seja, 1 e -3 são raízes da equação de 2º grau f(x) = cbxax2 ++ = )3x)(1x(a +−  e 

como f(-1)=-2, encontramos para a o valor 1/2, e portanto, f(x) = 

2
3

x
2

x
)3x2x(

2
1

)3x)(1x(
2
1 2

2 −+=−+=+− , e a alternativa correta é c. 

 

10.3 Calculando a abscissa do vértice, encontramos 4
a2
b

xv =−= ,e substituindo 

x=4, na expressão algébrica, temos que  f(4) = 18, que é o valor da temperatura 

máxima, logo, a alternativa correta é a.  

 

10.4 Se f(1) =0 = f(5), então x = 1 e x = 5 são raízes da equação de 2º grau f(x) = 

cbxax2 ++ = )5x6x(a)5x)(1x(a 2 +−=−− , então temos uma família de funções 

polinomiais que tem como zeros 1 e 5, e por tentativa, encontramos a solução, que é 

a alternativa c. 

 

10.5 Escrevendo f(x) = 2)3x(a +  e substituindo f(-2) , encontramos f(-2) = a( -2 

+3)2 = 5, logo a = 5 e f(x) = 45x30x5)9x6x(5 22 ++=++ , portanto, a alternativa 

correta é a. 

 

Esse fascículo contempla as seguintes competências: representação e comunicação; 

investigação e compreensão e contextualização sócio-cultural. 

Em relação à primeira competência, destacamos: 

 Ler e interpretar textos de Matemática – todo o fascículo. 

 Ler, interpretar e utilizar representações matemáticas (tabelas, gráficos, expressões 

etc) – exemplo: exemplo 2.1 
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 Transcrever mensagens matemáticas da linguagem corrente para a linguagem 

simbólica (equações, gráficos, diagramas, fórmulas, tabelas etc.) e vice-versa – 

exemplo: 2.3. 

 Utilizar corretamente instrumentos de medição e de desenho – exemplos 3 e 5.2 

Em relação à segunda competência, contemplamos as seguintes habilidades: 

 Identificar o problema (compreender enunciados, formular questões etc.) – exemplo 

2.2. 

 Procurar, selecionar e interpretar informações relativas ao problema – exemplos 2.2 

e 2.4. 

 Formular hipóteses e prever resultados – exemplos 9.1; 9.3; 3 e  5.7 

 Selecionar estratégias de resolução de problemas – exemplos 2.2 e 5.7. 

 Interpretar e criticar resultados numa situação concreta – exemplo  2.4.  

Em relação à terceira competência, temos: 

 Desenvolver a capacidade de utilizar a matemática na interpretação e intervenção no 

real – exemplos  2.2; 2.3; 2.4; 5.4  e  5.5. 

 Aplicar conhecimentos e métodos matemáticos em situações reais, em especial em 

outras áreas do conhecimento – exemplos 5.4 e 5.2. 
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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

CURSO  DE CAPACITAÇÃO EM SERRA NEGRA – 2002 
 

Prezado professor – capacitador; 
Gostaria de pedir sua colaboração no sentido de responder a  um instrumento de 
coleta de dados  que serão muito úteis para a Dissertação que estou 
desenvolvendo, sob orientação da Profª. Dra. Célia Maria Carolino Pires.    
Sua contribuição será de suma importância para que eu possa caracterizar o 
grupo de formadores que atuaram no projeto “Construindo propostas de trabalho 
para a área de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, juntamente 
com professores do Ensino Médio”  e, enriquecer meu trabalho com as suas  
observações e sugestões que possam  acrescentar  melhorias nos projetos de 
formação continuada de professores. A identidade do formador será preservada.   
 
Atenciosamente, 
Dermeval Santos Cerqueira. 
 

 
 
IDENTIFICAÇÃO 

 
NOME:___________________________________________________________ 

IDADE:__________________ 
 

FORMAÇÃO 

GRADUAÇÃO (     ) em_______________________________________________ 
MESTRADO    (     ) em_______________________________________________ 
DOUTORADO (     ) em_______________________________________________ 
 
TEMPO DE ATUAÇÃO NO MAGISTÉRIO SUPERIOR:______________________ 
TEMPO DE ATUAÇÃO NO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA:___________ 
INSTITUIÇÃO EM QUE ESTÁ ATUANDO:________________________________ 
 

QUESTÕES 

 
1. JÁ HAVIA ATUADO EM FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES? EM 
CASO AFIRMATIVO, ESPECIFIQUE. 
 
2. QUE ASPECTOS DESSE PROJETO DE FORMAÇÃO LHE PARECERAM MAIS 
SIGNIFICATIVOS? 
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3. COMO CARACTERIZARIA SUA RELAÇÃO COM OS PROFESSORES 
PARTICIPANTES DO PROJETO? 
 
4.COMO AVALIA A UTILIZAÇÃO DA INTERAÇÃO ON-LINE? 
 
5. COMO AVALIA O MATERIAL DE APOIO ELABORADO PARA O PROJETO? 
 
6. QUAIS AS PRINCIPAIS DIFICULDADES ENCONTRADAS NA CONDUÇÃO DAS 
OFICINAS? 
 
7. VOCÊ CONSIDERA QUE, COMO FORMADOR, FOI UM BOM “MODELO” DE 
PROFESSOR PARA SUAS TURMAS? 
 
8. VOCÊ CONSIDERA QUE O PROJETO TROUXE INOVAÇÕES CURRICULARES 
PARA O ENSINO MÉDIO?  EXPLIQUE. 
 
9. QUE CONJECTURAS PODE FAZER A RESPEITO DA ATUAÇÃO DOS 
PROFESSORES NA SALA DE AULA, EM FUNÇÃO DO PROJETO? 
 
10. QUE ALTERAÇÕES PROPORIA NO PROJETO PARA SUPERAR OS 
PROBLEMAS OCORRIDOS?   
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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO. 

CURSO DE CAPACITAÇÃO  EM SERRA NEGRA – 2002 
 

Prezados colegas professores  

Em primeiro lugar gostaria de dizer da minha satisfação em participar deste projeto, 

como capacitador dos grupos E.M.1.05 e E.M.1.10. Em segundo lugar, gostaria de 

pedir sua colaboração no sentido de responder a um instrumento de coleta de dados 

que serão muito úteis para os estudos que estou desenvolvendo sobre o trabalho 

com Matemática no Ensino Médio, face às propostas curriculares atualmente em 

implementação. Você terá que responder a outros instrumentos que são de 

acompanhamento do projeto. Mesmo assim, espero que vocês possam responder 

também a este instrumento organizado por mim, com a finalidade descrita. Quem 

desejar participar mais efetivamente deste estudo, comunique-se comigo. 

Atenciosamente,  

Dermeval.  

 

 
IDENTIFICAÇÃO  

NOME:______________________________________________________________ 

IDADE:______________SEXO: _____________________ 

ESCOLA ONDE TRABALHA:____________________________________________ 

SITUAÇÃO FUNCIONAL:_______________________________________________ 

ENDEREÇO DA ESCOLA:______________________________________________ 

PERÍODOS QUE LECIONA:_____________________________________________ 

SÉRIES QUE LECIONA EM 2002:________________________________________ 

NÚMERO DE CLASSES:________________________________________________ 

NÚMERO MÉDIO DE ALUNOS POR SÉRIE  NO DIURNO:____________________ 

NÚMERO MÉDIO DE ALUNOS POR SÉRIE NO NOTURNO:___________________ 

MATÉRIAS QUE LECIONA:_____________________________________________ 

TEMPO DE MAGISTÉRIO EM MATEMÁTICA:______________________________ 
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FORMAÇÃO ESCOLAR 
FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA 

CURSO DE GRADUAÇÃO______________________________________________ 

INSTITUIÇÃO:________________________________________________________ 

ANO DE INÍCIO:________________ ANO DE CONCLUSÃO:__________________ 

OUTROS CURSOS (PÓS-GRADUAÇÃO, ESPECIALIZAÇÃO, 

COMPLEMENTAÇÃO, EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, CAPACITAÇÃO, 

ETC.):_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

FORMAÇÃO DE ENSINO MÉDIO 

CURSO:_____________________________________________________________ 

ESCOLA:____________________________________________________________ 

PARTICULAR (       )           PÚBLICA (       ) 

ANO DE INÍCIO:_____________ 

ANO DE TÉRMINO:___________ 

ENSINO REGULAR  (      )                 ENSINO SUPLETIVO  (       ) 

FORMAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 

CURSO:_____________________________________________________________ 

ESCOLA:____________________________________________________________ 

PARTICULAR (       )           PÚBLICA (       ) 

ANO DE INÍCIO:_____________ 

ANO DE TÉRMINO:___________ 

ENSINO REGULAR  (      )                 ENSINO SUPLETIVO  (       ) 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

LÊ JORNAIS?    SIM   (       )      NÃO  (       ) 

QUAL?______________________________________________________________ 

DIARIAMENTE  (       )   SEMANALMENTE  (       )    À VEZES  (       )       SÓ AOS 

FINS DE SEMANA (       ) 
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ASSINA  REVISTA DE EDUCAÇÃO, DE MATEMÁTICA, DE EDUICAÇÃO 

MATEMÁTICA,  SUPERINTERESSANTE/GLOBO CIÊNCIA OU OUTRAS 

SIMILARES?  

 (      ) SIM     (       )  NÃO 

QUAL(is)?___________________________________________________________ 

SABE LIDAR COM COMPUTADOR?  (      ) SIM        (       ) NÃO 

TEM COMPUTADOR EM CASA?   (       )   SIM        (       )   NÃO 

VOCÊ USA O COMPUTADOR PARA SEU TRABALHO?  

(      ) SIM   (     ) NÃO 

PARA QUÊ? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

QUAIS OS MEIOS QUE VOCÊ UTILIZA PARA SE ATUALIZAR ENQUANTO 

PROFESSOR? 

LEITURAS (      )   VÍDEOS  (      )   CAPACITAÇÃO  (      )    OUTROS (      ) 

 

SOBRE A PRÁTICA 

1. ACHA ÚTIL FAZER PLANEJAMENTO? 

SIM (     )   NÃO  (     ) 

JUSTIFIQUE 

2. VOCÊ USA LIVRO DIDÁTICO? 

SIM (     )    NÃO  (     )   ÀS VEZES  (     ) 

EM CASO AFIRMATIVO, O QUE LEVA EM CONTA PARA ESCOLHER SEU 

LIVRO? 

3. COSTUMA TRABALHAR MAIS EM GRUPO OU EM ATIVIDADES INDIVIDUAIS? 

POR QUÊ? 
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COMENTÁRIOS SOBRE O FASCÍCULO VARIAÇÃO DE GRANDEZAS 
( conceitos trabalhados, aspectos mais interessantes, maiores dificuldades dos 
alunos, maiores dificuldades do professor, diferenças essenciais em comparação 
com outras abordagens do conceito, significado do que foi trabalhado, outros 
comentários)    
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

COMENTÁRIOS SOBRE O FASCÍCULO DE FUNÇÃO POLINOMIAL DO 1º GRAU  

( conceitos trabalhados, aspectos mais interessantes, maiores dificuldades dos 
alunos, maiores dificuldades do professor, diferenças essenciais em comparação 
com outras abordagens do conceito, significado do que foi trabalhado, outros 
comentários)    
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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ESPAÇO ABERTO PARA OUTROS COMENTÁRIOS 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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