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“A Ciência humana de maneira 

nenhuma nega a existência de Deus. 

Quando considero quantas e quão 

maravilhosas coisas o homem 

compreende, pesquisa e consegue 

realizar, então reconheço claramente que 

o espírito humano é obra de Deus, e a 

mais notável.” 

(Galileu Galilei) 



 

RESUMO 

 

 

A investigação deste trabalho busca as considerações de professores de Ensino 

Médio da rede estadual do ensino sobre atividades com demonstrações, 

argumentações e provas nas práticas em aula. Como metodologia adotou-se Estudo 

de Caso, e como ferramenta de coleta de dados utilizou-se entrevista semi 

estruturada. Essa, realizada com docentes da rede estadual do Ensino Médio. Este 

trabalho foi fundamentado teoricamente através de algumas considerações 

históricas e didáticas de pesquisadores sobre História da Matemática, Educação 

Matemática e Didática da Matemática. A fundamentação teórica foi relacionada 

posteriormente com as informações coletadas e apresentados na análise de dados 

deste trabalho. 

 

Palavras-chave: Ensino da Matemática. Práticas docentes. Demonstrações 

matemáticas. Argumentações matemáticas. Provas matemáticas. 

 



 

RESUMEN 

 

 

La investigación de esta monografía es identificar las consideraciones de los 

maestros de escuelas secundarias del estado de la educación en las actividades con 

declaraciones, argumentos y pruebas sobre las prácticas en el aula. El método 

adoptado fue el estudio de caso, y como herramienta para la recolección de datos se 

utilizó entrevistas semi-estructuradas. Esto con los profesores de la escuela pública 

secundaria. Este trabajo fue motivado por algunas consideraciones teóricas y la 

enseñanza de la historia de la Historia de las Matemáticas, Educación Matemática y 

Didáctica de la Matemática. El fundamento teórico fue posteriormente en relación 

con la información recopilada y presentada en el análisis de los datos de este 

trabajo. 

 

Palavras clave: Enseñanza de la Matemática. Facultad de Práctica. Declaraciones 

de las matemáticas. Alegatos matemáticas. Las pruebas de matemáticas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Iniciei no mundo acadêmico na graduação de Engenharia. Lá tive o meu 

primeiro contato com a Matemática através do Cálculo. Nunca a Matemática me 

despertou tanto a atenção antes quanto nas aulas da disciplina de Cálculo. 

No entanto, no decorrer dos semestres que cursei de Engenharia de Produção 

a Matemática não era tão abordada quanto no início do Curso. Passei então a 

procurar alguns livros de Matemática apenas por curiosidade. Notei que aquilo que 

me apresentaram na disciplina de Cálculo era distinto daquilo que havia nos livros. 

Nos compêndios matemáticos havia as demonstrações e provas das verdades 

matemáticas, o que me despertou certa curiosidade. A partir daí o meu interesse por 

Matemática aumentou. E me questionava porque antes não havia tido um contato 

mais íntimo com a Matemática como aquele que busquei em livros. 

Entrando no curso de Engenharia, bem como na educação básica, não tive 

contato com prova e demonstração na Matemática. Isso me levou a questionar quais 

foram os motivos de não ter tido experiência com demonstrações e provas na 

educação básica, mais precisamente no Ensino Médio. Pensando numa monografia, 

decidi então verificar quais as considerações dos professores sobre demonstrações, 

provas, e junto a isso argumentações, para ter uma idéia, mesmo que parcial, dos 

motivos de eu não ter contato com demonstrações, provas e argumentações 

anteriormente. 

Para responder à nossa pergunta diretriz: “Quais as considerações docentes 

sobre demonstração, prova e argumentação?”, o trabalho está estruturado como 

segue abaixo: 

No capítulo 2 – Metodologia – são abordados o estudo de caso, os 

instrumentos de coleta e análise de dados, e as etapas da pesquisa. Para a coleta 

de dados utilizamos a ferramenta da entrevista semi-estruturada, onde quinze 

professores de Ensino Médio de instituições estaduais participaram. 

No capítulo 3 – Fundamentação teórica – teorizamos sobre argumentação, 

prova e demonstração no ensino de Matemática. Para tanto, discorreremos sobre 

alguns aspectos históricos da Matemática. Desejamos, com isso, verificar que a 

demonstração e prova está presente durante a consolidação da Matemática como 

área do conhecimento. Feito isso destacaremos alguns pareceres de autores sobre 
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demonstração, argumentação e prova e a Educação matemática. Verificamos as 

funções, características e qualidades das argumentações, provas e demonstrações, 

principalmente no ensino da Matemática. 

No capítulo 4 – Análise de dados – descrevemos e analisamos as informações 

coletadas nas entrevistas a fim de definir uma resposta para o nosso problema de 

pesquisa. Primeiramente, nessa parte do trabalho, delineamos algumas 

características sociais dos professores contidos nessa amostra. Feito isso, na 

segunda parte analisamos as posições didáticas e metodológicas dos professores 

com relação as suas realidades e o uso de prova, demonstração, e argumentação 

no ensino. Feitas as considerações metodológicas, comentados alguns fatores 

históricos e teóricos sobre nossos objetos de estudo, delimitados as características 

dos professores contidos em nossa amostra, e analisados suas posições, fizemos 

um fechamento onde levaremos em conta a considerações dos professores para 

responder o problema que motivou essa pesquisa. 

No capítulo 5 – Conclusão – há uma reflexão sobre os elementos teóricos e 

práticos pesquisados e apresentamos sugestões para futuras investigações. 

Finalmente, apresentamos as referências utilizadas ao longo do trabalho e um 

anexo onde constam as entrevistas realizadas. 

Espero que este trabalho contribua para que possamos identificar alguns 

aspectos do ensino da Matemática que causam resistência às práticas de provas, 

demonstrações e argumentações no ensino. 
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2 ORIENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Este capítulo é dedicado ao estudo da metodologia utilizada na pesquisa. 

Inicialmente serão feitas considerações sobre o estudo de caso, seguindo-se das 

etapas da pesquisa, coleta e análise dos dados. 

 

 

2.1 Estudo de caso 

 

 

Essa pesquisa foi norteada segundo pareceres investigativos de estudo de 

caso. O estudo de caso, como estratégia de pesquisa, é estimado quando se busca 

responder questões referentes a um contexto real. Isso ocorre “especialmente 

quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos" 

(YIN, 2001, p.32). 

Ainda segundo Yin (2001), o estudo de caso é uma ferramenta dinâmica que 

se ajusta a diferentes propósitos. Podem assumir caráter exploratório, a fim de obter 

informações preliminares de um objeto de estudo. Assume também aspectos 

descritivos e analíticos. Este com a função de descrever uma realidade e/ou apontar 

suas características, aquele empregado a fim de criar nova teoria sobre o objeto de 

estudo ou confrontá-lo com teorias já existentes. 

Esse estudo é utilizado em vários tipos de campos de investigação social, tais 

como: ciência política, sociologia, comunidades e grupos sociais, formação de 

professores, educação, entre outros. 

  

O estudo de caso aparece há muitos anos nos livros de metodologia da 
pesquisa educacional, mas dentro de uma concepção bastante estrita, ou 
seja, o estudo descritivo de uma unidade, seja uma escola, um professor, 
um aluno, ou uma sala de aula (ANDRÉ, 1995, p.30). 

 

Ainda como método de pesquisa, o estudo de caso é utilizado a fim de 

investigar diversas questões no ensino, bem como na Educação matemática. 

Segundo Ponte (2006), essa metodologia pode ser útil tanto na construção do 
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programa curricular, quanto levantamento de informações sobre o corpo discente, e 

até na busca de dados sobre a prática docente. 

É evidente a aplicabilidade de tal metodologia para essa pesquisa. Os grupos 

de professores entrevistados estão imersos na prática da educação matemática. 

Sendo assim, a realidade do fenômeno, uso de argumentos e provas no ensino, e a 

realidade, prática docente, estão intimamente ligados. 

Nessa situação de pesquisa, a investigação teve caráter descritivo, assim um 

estudo de caso de caráter descritivo. Desejou-se verificar se o uso de provas e 

argumentações são práticas adotadas em sala de aula. No entanto outros pareceres 

sobre o tema foram investigados, tais como a opinião do professor sobre tal prática e 

sobre a possibilidade de usá-la nas turmas que leciona. Ou seja, não houve a 

limitação de apenas responder à pergunta diretriz, mas houve sim a intenção de se 

criar um perfil, uma descrição da prática docente no ensino médio. 

 

 

2.2 Etapas da pesquisa 

 

 

Para responder à pergunta diretriz: provas, argumentações e demonstrações 

fazem parte das atividades docentes atuais, seguiram-se as seguintes etapas: 

a) construção do referencial teórico sobre argumentação, prova e 

demonstração no ensino de matemática; 

b) elaboração da entrevista, balizada pela teoria desenvolvida; 

c) seleção dos sujeitos de pesquisa: professores de Matemática do Ensino 

Médio; 

d) aplicação da entrevista nos sujeitos de pesquisa; 

e) análise dos dados coletados. 

 

 

2.3 Coleta dos dados 

 

 

O instrumento utilizado para a coleta de dados foi a entrevista. Acredita-se que 

a maneira mais eficiente de levantar dados referente à prática docente em sala de 
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aula é dando voz aos professores. Para isso, recorre-se ao uso de entrevistas. São 

elas que apresentarão certos aspectos especiais, como por exemplo, a estrutura que 

deverá ser igual para todas. A seguir detalha-se mais sobre isso. 

Segundo Marconi (2008, p. 80), a entrevista é “um encontro de duas pessoas, 

afim de uma delas obter informações sobre determinado assunto, mediante uma 

conversação”. Esse significado explicita o objetivo da utilização da entrevista já na 

sua definição. 

Trata-se assim de uma conversa mais formalizada e com objetivos explícitos, a 

fim de coletar algumas informações pertinentes ao entrevistador. No caso dessa 

investigação a entrevista assumirá esse papel e outros. É possível com ela averiguar 

fatos, determinar opiniões, determinar sentimentos quanto a algum fato, descobertas 

de planos de ação, conduta atual e do passado, dentre outros (MARCONI, 2008, 

p.81). 

Para essa pesquisa desejava-se determinar alguns aspectos do fazer docente 

dos professores entrevistados: suas opiniões sobre demonstrações, suas práticas e 

a relação com demonstrações, suas experiências em sala de aula, entre outros.  

Também se objetivou averiguar alguns fatos da realidade dos professores, como 

número de turmas que leciona, carga horária, algumas informações sobre seus 

alunos, e alguns fatos sobre o passado desses, a sua formação. Isso tudo ficará 

claro na apresentação das questões que nortearão as entrevistas. 

Não é objetivo dessa entrevista apenas contabilizar características, fatos ou 

qualquer outro dado referente à prática docente e demonstrações. Visa-se sim 

“explorar o espectro de opiniões, as diferentes representações sobre o assunto em 

questão” (BAUER, 2002, p.68), que podem surgir dos professores sobre 

argumentações e prova no ensino de Matemática, em especial no Ensino Médio. 

Ainda sobre o objetivo desse meio de pesquisa, podemos destacar “a 

compreensão dos mundos da vida dos entrevistados e de grupos sociais 

especificados” (BAUER, 2002, p. 65), conseqüência do enfoque de estudo de caso. 

É justamente o que se deseja desenvolver. 

Segundo Marconi (2008, p. 85), algumas normas devem ser observadas a fim 

de ocorrer uma boa entrevista: contato inicial com o entrevistado, formulação de 

perguntas, registro de respostas, término da entrevista, relação das respostas com a 

teoria, relevância e clareza. Há alguns outros aspectos que a autora acha 

importante, no entanto crê-se que esses já garantem uma direção satisfatória. 
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Houve o contato inicial com os professores e com supervisores das instituições 

que ocorreram durante os primeiros três meses do segundo semestre de 2009. 

Sobre a formulação das perguntas, houve a preocupação de relacioná-las com as 

informações teóricas levantadas, pois assim é possível, com mais agilidade, 

comparar a resposta do professor às diretrizes teóricas. Como, por exemplo, na 

questão “o professor acredita que a demonstração dos teoremas e propriedades 

matemáticas pode assumir caráter explicativo para os alunos facilitando a 

aprendizagem?”, é colocado de antemão que há teóricos defendendo o uso da 

demonstração no ensino. 

O registro de respostas se deu de forma eletrônica. Foi pedido o direito de 

gravação para o entrevistado. Não serão publicados os nomes dos professores 

entrevistados a fim de proporcionar um ambiente onde aflore a crítica do docente, na 

qual o mesmo se sinta confortável referente à exposição de suas opiniões e não se 

sinta julgado com a comparação de suas respostas com a teoria pesquisada. 

Pretendeu-se realizar a entrevista num ambiente onde não houvesse nenhuma 

influência externa, facilitando assim a comunicação entre entrevistador e 

entrevistado, caso haja a necessidade de um esclarecimento referente alguma 

questão. Salva-se então o direito de reformular as questões com outras palavras, a 

fim de facilitar a compreensão do professor e conseqüentemente a elaboração de 

sua resposta. 

As questões foram relacionadas com o conteúdo teórico pesquisado, primando, 

assim, pela clareza entre a relação dos dados coletados através da entrevista e o 

conteúdo teórico. Basicamente utilizou-se de uma entrevista padronizada, aquela 

que o entrevistador segue um roteiro pré estabelecido (MARCONI, 2008), sendo as 

perguntas pré determinadas. Visou-se com isso relacionar os dados levantados 

através da entrevistas com aquilo considerado na pesquisa teórica referente ao tema 

estudado, necessitando assim uma equidade de informações. Ou seja, pretendeu-se 

trabalhar as mesmas questões com cada um dos entrevistados. 

No entanto, não houve a intenção de que a entrevista ocorresse 

mecanicamente, seguindo a ordem exata de cada questão. Pretendeu-se expor as 

questões ao entrevistado a fim de deixá-lo confortável. Há a possibilidade de os 

professores não acharem as perguntas pertinentes a um estudo e assim não 

desejarem demorar em suas respostas. 
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Foram esclarecidas quaisquer dúvidas do entrevistado quando este não pôde 

entender a pergunta. Pois, quando se trata de metodologia de demonstração e 

prova, assume-se na literatura – como é relatado na parte teórica – diferentes 

sinônimos equivalentes a “demonstração”: provas, etno-argumentação, 

argumentação, justificativa formal, etc. 

A entrevista, além de servir como fonte esclarecedora sobre os pareceres 

docentes referentes à demonstração, tem o papel de situar o professor na sua 

realidade. A primeiras questões a serem levantadas e trabalhadas referem-se às 

informações do professor. Gerar uma imagem do professor através de sua 

identidade é essencial para essa pesquisa. As questões referentes à prática 

docente, mais especificamente sobre demonstrações, foram elaboradas segundo 

observações de teorias sobre o assunto. São opiniões e constatações de 

educadores, mestres e doutores sobre a prática de argumentação e prova em sala 

de aula. A entrevista foi estruturada como segue: 
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Questão Objetivo 

1 – Qual a sua formação? 

2 – Em que ano te formaste? 

3 – Em que instituição? 

4 – Tens algumas especialização? 

Conhecer a formação inicial e continuada do 

professor. 

5 – Trabalha apenas em escolas estaduais? 

6 – Quantas horas trabalha na semana? 

7 – Quantas turma de ensino médio? 

8 – Quais os anos das turmas? 

Conhecer um pouco a atuação do professor. 

9 – O(a) professor(a) acredita que a prática das 

demonstrações em aula podem assumir função 

explicativa na aula? 

Verificar o que o professor acredita ser a função da 

prova. 

10 – O(a) professor(a) entende que é possível com 

argumentações e provas trabalhar e desenvolver o 

conteúdo de forma que instiga o aluno a 

descoberta? 

Verificar se o professor acredita que prova e 

argumentação podem tornar as aulas mais 

estimulantes. 

11 – O(a) professor(a) acredita que com as 

sistematizações próprias das demonstrações e 

provas é possível incentivar o desenvolvimento de 

habilidades dedutivas dos alunos? 

Constatar a opinião do professor referente ao 

desenvolvimento de habilidades dos alunos quando 

é utilizado provas e demonstrações em sala de aula.  

12 – O(a) professor(a) crê que o uso de 

demonstrações, argumentações e provas em sala 

de aula assumem o papel explicativo? 

Sondar seu julgamento sobre o papel explicativo 

das demonstrações 

13 – O(a) professor(a) considera a possibilidade de 

trabalhar com provas e argumentações com seus 

alunos? Eles mostrariam interesse? 

Averiguar o parecer do professor a respeito  daquilo 

que ele acredita ser de interesse de seus alunos. 

14 – O(a) professor(a) acredita que  suas práticas 

de ensino são reflexos do modo como os conceitos 

matemáticos lhe foram ensinados na graduação de 

licenciatura? 

Apurar a opinião do docente sobre prática atual e 

formação. 

Quadro 1 – Questões que nortearam a pesquisa. 
Fonte: Autoria própria, 2009. 

 

Os dados foram apresentados esquematicamente. As respostas encontram-se 

juntas com as perguntas, a fim de facilitar o entendimento do leitor. 
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Feito isso, os dados foram analisados como um conjunto de colocações e 

opiniões que manifestam aspectos da presença da argumentação, prova e 

demonstração matemática na realidade das práticas docentes dos entrevistados. 

Com isso chegou-se a algumas conclusões, referente a esse universo de 

entrevistados, que possivelmente refletem a realidade da educação matemática 

brasileira do Ensino Médio com relação ao uso de argumentação e prova. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Nesse capítulo apresentamos algumas considerações sobre argumentações, 

demonstrações e provas. Trata-se da teoria que fundamentou a investigação. 

Primeiramente abordamos o significado de prova e demonstração para a 

matemática. Como o objetivo do trabalho não é desenvolver esse assunto, serão 

apenas apresentadas algumas observações. 

O segundo tópico trata do significado teórico dado à demonstração, 

argumentação e prova no ensino de Matemática. Houve uma atenção maior a essa 

parte do capítulo. Discutimos vários aspectos sobre demonstração e prova no 

ensino. 

Finalizamos o capítulo com alguns apontamentos sobre a importância de 

atividades que envolvem demonstração e prova no Ensino Médio. Destacam-se 

algumas pesquisas, dissertações de mestrado e teses de doutorado que se 

debruçaram sobre esse tema. 

 

 

3.1 Um pouco de História 

 

 

Pouco se sabe do momento que o ser humano começou a desenvolver seus 

pensamentos matemáticos. Acredita-se que há 50.000 anos os homens já 

ensaiavam elucubrações matemáticas, quando davam forma a seus barcos. Existem 

indícios que há 20.000 anos produziam-se rudimentos matemáticos como suporte 

para o comércio de lâminas de sílex nas tribos européias (GARBI, 2009, p.8). 

Os Papiros de Ahmes – ou de Rhind – e o Papiro de Moscou são registros 

inegáveis de que mesopotâmios e egípcios já produziam um conhecimento 

matemático, numa época anterior a 1600 a.C. (BOYER, 1999, p.19). 

No entanto, apenas a partir de Tales – considerado o primeiro grande 

matemático grego – a prova e demonstração foram introduzidas na produção do 

conhecimento. Garbi (2009, p. 15) afirma que “a ele devemos a primeira profunda 

transformação pela qual passou o pensamento matemático desde que o homem 

aprendera a contar”. 
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Tales visitou o Egito e a Babilônia e de lá trouxe para a Grécia o estudo da 
Geometria. Entretanto, ao invés de apenas transmitir o que aprendera, 
introduziu um conceito revolucionário: as verdades atemáticas precisam ser 
demonstradas. Foi a primeira vez que um homem havia explicitado esse 
princípio fundamental de toda atividade científica (GARBI, 2009, p. 15). 

 

Com referência maior em demonstração, a fim de validar seus pensamentos, 

temos o matemático geômetra Euclides, cuja produção “Os Elementos” marca a 

história da Matemática. Esse livro-texto, por sua vez, é considerado por muitos como 

a mais influente teoria Matemática de todos os tempos (GARBI, 2009, p.16). 

Acredita-se que o interesse por demonstrações, através de inferências lógica 

partindo de axiomas, nas escolas filosóficas gregas contribuiu grandemente para o 

surgimento desta (PIETROPAOLO, 2005, p. 51). É interessante ressaltar que nem 

todos os matemáticos gregos viam a necessidade da demonstração para validar 

seus trabalhos (PIETROPAOLO, 2005, p. 53). 

No decorrer da idade Média, o eixo de produção matemática deslocou-se para 

os mundos árabe e hindu. Esses povos também se preocupavam com a validação 

de seus resultados, no entanto não tão formalmente se comparadas com as práticas 

gregas (BOYER, 1999, p.165). Nessa época houve uma atenção maior à Aritmética 

e, por conseqüência, à Álgebra (GARBI, 2005, p.23). 

Já durante o Renascimento houve o retorno às obras de Euclides e à cultura 

grega. Assim construíram-se as bases da Matemática moderna, com a procura de 

novos conhecimentos matemáticos – ainda que sem a preocupação com o rigor 

(PIETROPAOLO, 2005, p.54). 

No final do século XIX, a Matemática procurava novos fundamentos. Nesse 

século a demonstração e a prova assumiam o caráter explicativo e de 

convencimento de algum teorema específico. 

 

Até os últimos anos do século XIX, a noção de demonstração era 
primordialmente, de carácter psicológico. Uma demonstração era uma 
atividade intelectual que objetivava convencer o próprio indivíduo e outras 
pessoas da verdade da sentença em discussão; mais especificamente 
demonstrações eram utilizadas no desenvolvimento de uma disciplina 
matemática para convencer o próprio indivíduo e os outros de que a 
sentença em discussão deveria ser aceita como verdadeira, uma vez que 
certas sentenças haviam sido aceitas como tal. Não havia restrições com 
respeito aos argumentos usados na demonstração, exceto que eles 
deveriam ser intuitivamente convincentes (TARSKI apud PIETROPAOLO, 
2005, p.54). 
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Pietropaolo (2005, p.55) afirma que, após o advento das contribuições de 

Frege (1848 - 1925) sobre demonstrações e com a publicação das obras de Kant, já 

no século XIX a demonstração e prova eram fundamentais ao processo de 

formulação de verdades matemáticas. 

Somado ao retorno da cultura grega no Renascimento, o desenvolvimento das 

teorias lógicas oriundas dos pensamentos dos filósofos, entre eles Frege e Kant, 

explorou-se os teoremas matemáticos a partir de novos axiomas. Isso repercutiu até 

os dias atuais. As novas teorias formais sobre demonstração e prova contribuíram 

que houvesse a criação de novas áreas de conhecimento matemático. Dentre essas 

áreas estão a Geometria não-euclidiana, a Análise Matemática, e o Cálculo 

(PIETROPAOLO, 2005, p. 56). 

 

 

3.2 Argumentação e provas no ensino da Matemática 

 

 

A confusão entre informação e conhecimento induz à idéia de que basta a 

presença de um indivíduo no ambiente em que as informações são expostas para 

que haja aprendizagem (BICUDO, 1999). Considerando que tanto a educação 

quanto a aprendizagem se dão devido a vários processos aquém da presença dos 

alunos em sala de aula, podemos destacar alguns aspectos teóricos do fazer 

docente na educação matemática, debruçando-nos no uso de argumentação, prova 

e demonstração no ensino. 

Tratando-se do ensino de Matemática, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(1997, p. 30) afirmam que “o conhecimento matemático formalizado precisa, 

necessariamente, ser transformado para se tornar passível de ser 

ensinado/aprendido; ou seja, a obra e o pensamento do matemático teórico não são 

passíveis de comunicação direta aos alunos”. Com isso fica evidente a necessidade 

da contribuição docente para a aprendizagem. Também, pensando na contribuição 

da matemática para a educação como um todo, vemos que “o enfoque do saber 

matemático, do ponto de vista didático, permite destacar algumas peculiaridades: 

seu caráter abstrato, a precisão dos conceitos, o rigor do raciocínio e a 

especificidade da linguagem” (BICUDO, 1999, p. 155). 
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Ainda sobre as características da Matemática relacionada com a educação, 

Dante (2004, p.9) destaca que a "Matemática é uma das mais importantes 

ferramentas da sociedade moderna. Apropriar-se dos conceitos e procedimentos 

matemáticos básicos contribuindo para a formação do futuro cidadão [...]". O autor 

ainda nos alerta que para exercer plenamente a cidadania o indivíduo necessita, 

entre outras habilidades, argumentar logicamente. 

Sob a luz dos Parâmetros Curriculares Nacionais (1999, p.41) temos que: 

"aprender Matemática no Ensino Médio deve ser mais do que memorizar resultados 

dessa ciência e a aquisição do conhecimento matemático deve estar vinculada ao 

domínio de um saber fazer Matemática e de um saber pensar matemático". Sobre o 

domínio de um saber fazer matemático é destacado nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais a capacidade de argumentação como uma das diversas buscas do 

desenvolvimento de habilidade no ensino da matemática. 

Ainda podemos destacar a análise crítica de Bkouche, Charlot e Rouche (1991 

apud BICUDO, 1999, p. 165), que afirma que “se hoje a aprendizagem das 

matemáticas é tão difícil, não é porque as matemáticas sejam abstratas, é porque 

essa aprendizagem não se apóia sobre a atividade intelectual do aluno, mas sobre 

memorização […]” 

Nos processos que envolvem o ensino da Matemática, o uso de argumentação 

e provas possibilita a interação da linguagem matemática, o rigor do raciocínio, e o 

desenvolvimento do caráter abstrato (NASSER e TINOCO, 2003, p. 7). Destacamos 

o pensamento de Bicudo (1999, p. 96), quando este diz que o método dedutivo, as 

demonstrações, as relações conceituais logicamente definidas e as especificidade 

das representações simbólicas com seus significados preciso, diferenciavam o saber 

matemático dos demais saberes. 

Fica interessantemente claro, nas citações acima que a demonstração e 

argumentação, além de presentes no "saber matemático", devem estar integradas à 

realidade escolar. Temos nessas linhas gerais que a Matemática não deve ser 

apenas uma extensão do conhecimento trabalhado em sala de aula, mas sim como 

um saber para a vida. D'Amore (2007, p. 354, grifo do autor) alega que os alunos, 

"na vida comum e na escola (em tudo que não  diz respeito à Matemática), podem 

argumentar e inclusive a argumentação é demandada e avaliada positivamente [...]". 

Podemos recorrer ao significado das palavras: argumentação, prova e 

demonstração. Isso certamente não responderá todas as nossas questões mas, no 
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entanto, norteará num sentindo mais amplo a aplicação delas no ensino. Temos no 

dicionário Aurélio que argumento é o raciocínio no qual se tira uma conseqüência ou 

dedução, também temos que argumentar é o ato de apresentar argumentos, discutir, 

e, por fim, temos que argumentação é um conjunto de argumentos (FERREIRA, 

1993, p.43). Sobre prova temos que é aquilo que atesta a veracidade ou 

autenticidade de algo, já provar é estabelecer a verdade e a realidade de alguma 

coisa. (FERREIRA, 1993, p. 448). Por fim, temos que demonstrar é provar com 

relação ao raciocínio concluinte, e uma demonstração é tudo o que serve para 

demonstrar (FERREIRA, 1993, p. 165). Verificamos que esses significados não são 

matemáticos e não tem o rigor matemático. No entanto, esse pode ser o sentido 

dado pelos nossos alunos em sala de aula e por professores sobre tais conceitos. 

É evidente que, na Matemática, o papel da argumentação e da prova 

(demonstração) são distintos até mesmo no ensino. No entanto, podemos 

considerar, na prática escolar, que a argumentação é um meio para a demonstração 

(D'AMORE, 2007, p. 360). Dante (2004, p. 10, grifo nosso) acredita que a 

demonstração é uma peculiaridade própria da matemática. E assim como a 

argumentação também deve ser praticada em sala de aula, “a matemática tem 

características próprias que deve ser ressaltada na importância dos conceitos, das 

propriedades, das demonstrações  e dos encadeamentos lógicos [...]”. Ainda sobre 

argumentação, D'Amore (2007, p. 354) afirma que "em tudo que não diz respeito à 

matemática os alunos podem argumentar", se valendo da idéia que a argumentação 

não tem apenas intenções matemáticas. São diferenças epistemológicas e 

conceituais, porém argumentação e demonstração são importantes instrumentos a 

serem utilizados em sala de aula, como será apresentado. 

 

Como o conhecimento matemático está baseado em demonstração, não em 
observação, a matemática é aparente contra exemplo à principal tese 
empirista. De fato a matemática é algumas vezes tida como um paradigma 
de um conhecimento a priori – conhecimento anterior a, e independe da 
experiência (SHAPIRO, apud BICUDO, 2002, p. 87). 

 

Considerando as palavras de Shapiro, podemos observar que a atividade 

matemática se dá pelo processo racional. Sendo assim, fica indiscutível a presença 

dela em sala de aula, bem como vimos. No entanto, o que dá o sentido racional da 

Matemática é a prova, segundo as palavras do mesmo autor. Ficaria incoerente, 

segundo tais indagações que o ensino da matemática ficasse diferente às 
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demonstrações. É importante salientar que, em pesquisas sobre educação 

recentemente produzidas, concluiu-se que. 

 

No âmbito exclusivo da Matemática, prova e demonstração são, em geral, 
sinônimas e não precisam de adjetivações: se uma prova foi plenamente 
aceita pela comunidade de matemáticos, então ela teria adquirido o status 
de rigorosa, embora a noção de rigor tenha sofrido algumas adaptações no 
decorrer do tempo (PIETROPAOLO, 2005 p. 49). 

 

Isso complementa a argumentação de D'Amore, que na educação as 

definições de demonstração e prova são sutis e irrelevantes. 

Objetivamente, D'Amore (2007, p. 356) destaca algumas diferenças entre 

provar/demonstrar e argumentar a fim de relacionar os conceitos didáticos com os 

pareceres científicos e formais matemáticos. A passagem de uma preposição para 

outra na argumentação depende de regras implícitas que dependem de estruturas 

lingüísticas, caracterizando um aspecto semântico; já na demonstração usam-se 

regras de derivação explicitadas e acordadas que não vinculam conteúdos 

semânticos particulares, mas que intervêm no decorrer da demonstração. Os 

conectores utilizados na argumentação são os mesmos da linguagem habitual, já na 

demonstração e prova os conectores adquirem características operatórias e não 

agem sobre as preposições semanticamente. Sobre o encadeamento de 

proposições, na argumentação assume papel de acumulação e agregamento; já na 

demonstração, assume o caráter de substituição, com novas regras substituindo, 

assim, as antecedentes. 

Também podemos considerar, de uma maneira geral, que o resultado de uma 

observação pela argumentação tem caráter provisório e com características 

marcantes do grupo social que a construiu. Já a demonstração e prova tem caráter 

formal, e com certas exigências de um universo maior daqueles que a produzem 

(como exemplo, podemos citar a prova elaborado por alunos do Ensino Médio com 

relação às exigências formais do meio acadêmico) (SOLIS, 2008, p.30). 

A diferença entre argumentação e prova no ensino da Matemática é clara 

teoricamente, e tende a se afastar durante suas aplicações em sala de aula e 

através do aperfeiçoamento das demonstrações. No entanto, há muitos pontos em 

comum, principalmente referente às habilidades que podem ser desenvolvidas 

através das práticas dessas ferramentas. Destacamos a seguir aspectos relevantes, 
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segundo pareceres de teóricos, sobre o papel da demonstração e argumentação em 

sala de aula. 

 

[...] tendo verificado o teorema em muitos casos particulares, obtivemos 
uma forte evidência indutiva a seu respeito. A fase indutiva venceu a nossa 
suspeita inicial e deu nos uma forte confiança no teorema. Sem tal 
confiança dificilmente teríamos encontrado coragem para empreender a sua 
demonstração que não parece de modo algum uma tarefa rotineira. Quanto 
se está convencido que o teorema é verdadeiro, começamos a demonstrá-lo 
(POLYA apud VILLIERS, 2001, p. 31). 

 

Segundo Nasser e Tinoco (2003, p. 3-4), a prova ou demonstração tem 

diversas funções, tais como: 

a) validação, de certo objeto matemático; 

b) explicação de determinada fórmula, identidade matemática, proposição, 

teorema, etc.; 

c) estímulo de descobertas, através do desencadeamento de idéias; 

d) verificação e convencimento de certa conjectura matemática; 

e) sistematização, ajudando a esclarecer algumas hipóteses e expondo outras; 

f) meio de comunicação, tanto professores como matemáticos desenvolvem as 

demonstrações a fim de tornar mais claro para os alunos/estudiosos suas 

conclusões sobre um determinado tema; e 

g) desafio intelectual, isso pode ser encontrado até mesmo em fatos históricos 

da matemática. 

Segundo as autoras, a função mais usada é a de validar um resultado, isto é, 

comprovar que é verdadeiro. No entanto, a autora completa, “nem sempre é 

motivadora para alunos de escola básica. Muitas vezes o resultado é óbvio para eles 

[...]” (NASSER e TINOCO, 2003, p.3). 

Podemos notar que o papel da validação de um resultado é um dos papeis 

centrais, e talvez os mais importantes, da demonstração e prova. Isso se dá 

principalmente no meio acadêmico. No entanto, alguns autores defendem que 

 

O papel da demonstração em sala de aula é diferente do papel que tem na 
pesquisa. Nessa última, seu papel é de convencer. Na aula “convencer” não 
é problema. Os estudantes se convencem  inclusive facilmente demais […]. 
No nível de ensino fundamental, o papel primeiro da demonstração é o de 
“explicar” (HERSH, 1993 apud D'AMORE, p. 347, grifo do autor). 
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Com isso, De Villiers (2001) apresenta o parecer de Polya no qual, suspeitando 

a veracidade de um teorema, pôs-se a buscar uma prova rigorosa. Sabendo que o 

teorema era fiável a casos particulares, a demonstração então serviria como uma 

ferramenta de validação e comprovação. A demonstração, e por conseqüência a 

prova, também assumem dimensão explicativa quando aplicadas a alguma 

particularidade matemática. Podemos comprovar através de Davis e Hersh (apud DE 

VILLIERS, 2001, p. 3), quando estes afirmam parecer “claro que desejamos uma 

demonstração porque [...] se algo é verdadeiro e não conseguimos demonstrá-lo, 

este é um sinal de falta de compreensão da nossa parte”. 

 

[...] na maior parte dos casos em que os resultados em questão são 
intuitivamente evidentes por si mesmos e/ou são apoiados numa quase 
empírica evidência convincente, a função da demonstração para os 
matemáticos não é a de verificação, mas sim a de explicação [...] (DE 
VILLIERS, 2001, p. 33). 

 

Num aspecto mais aplicado ao entendimento dos objetos estudados através de 

demonstrações temos que 

 

O fato de estarmos convencidos da veracidade de uma afirmação não quer 
dizer, necessariamente, que conhecemos a explicação ou o porquê desta 
veracidade. Podemos estar convencidos porque o professor assim afirmou 
ou mesmo por termos nos servido de um software matemático que, 
visualmente, nos convenceu. Nesse caso, uma prova teria a função de 
explicar os “porquês” em jogo (PEREIRA, 2007, p. 40). 

 

Se tratando de argumentação, há várias utilidades para esta em sala de aula, 

dentre elas “entender  e ser capaz de checar uma variedade de casos particulares” 

(GALBRAITH apud NASSER, 2003, p. 7, grifo nosso). O aspecto de descoberta 

também pode ser explorado na elaboração de uma demonstração.  

 

[...] existem numerosos exemplos, na história da matemática, de novos 
resultados que foram descobertos ou inventados por processos puramente 
dedutivos; de facto, é completamente improvável que alguns resultados 
(como por exemplo as geometrias não-euclidianas) pudessem alguma vez 
ter sido encontrados por mera intuição e/ou pela utilização de métodos 
quase empíricos (DE VILLIERS, 2001, p. 33). 

 

Segundo Pereira (2007, p. 40), a busca por uma prova “é um processo que 

prescinde de uma atitude investigativa e de criatividade, o que pode nos levar à 

conclusão que provavelmente não encontraríamos se não tivéssemos lançado mão 
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de uma prova”. Villiers (apud PEREIRA, 2007, p. 40, grifo nosso) afirma que “[...] a 

demonstração é, portanto, não apenas um meio de verificação de um resultado já 

descoberto, mas muitas vezes uma forma de explorar, analisar, descobrir e 

inventar novos resultados ”. 

 

[...] (A) existência de uma demonstração matemática pressupõe a sua 
comunicação a uma comunidade. No contexto da sala de aula é igualmente 
pertinente que os alunos comuniquem uns aos outros e ao professor as 
conjecturas que formulam, e que partilhem o seu processo de refutação ou 
demonstração (YACKEL e COBB apud GARNICA apud MACHADO, 2006, 
p. 11). 

 

Já na essência da demonstração está a função desta de comunicação. Com 

relação à função comunicativa, segundo De Villiers (2001, p. 33), “um dos valores 

concretos da demonstração é a criação de um fórum para debate crítico”. Segundo o 

autor, esse espaço é importante tanto para refinamento e identificação de erro na 

demonstração quanto para a aquisição de habilidades. 

Ainda sobre a função comunicativa da argumentação, temos que “o ato de 

pronunciar o raciocínio desenvolvido no processo de elaboração da prova gera uma 

discussão verbal e uma troca de informações.” (SILVA, 2008, p. 37). Com isso se 

desenvolve uma comunicação entre o grupo vinculado ao conhecimento matemático 

explorado, ou seja, além de apenas comunicar e explorar conceitos matemáticos de 

uma forma lingüística é possível criar uma interação no grupo na qual se trabalha. 

Segundo Vieira (2007, p. 40) “a utilização da prova e demonstração, bem como 

a argumentação, é defendida pelos Parâmetros Nacionais Brasileiros”. Segundo o 

autor, os Parâmetros defendem tal ferramenta incorporada na metodologia de 

ensino em todo o sua estrutura desenvolvendo a idéia não como uma obrigação 

docente, mas como uma atividade inerente do ensino. Notamos, com tudo isso, a 

importância e a finalidade de argumentações, provas e demonstrações na educação 

matemática. 

Destacaremos algumas considerações sobre o Ensino de Matemática. Essas 

considerações, aparentemente, não guardam relação direta à demonstração e à 

prova no ensino, mas, como veremos, são fortemente pertinentes estarem contidas 

nessa fundamentação teórica. 

Caruso (2002, p.275) observa que “em aula, o fator primordial e que determina 

o comportamento e a forma de trabalhar do professor é a preocupação com o 
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cumprimento do conteúdo”. O mesmo autor ainda destaca que para o professor “o 

aprender fica submetido à ação de ensinar, exercida pelo professor, ou seja, é um 

subproduto do ensinar” (CARUSO, 2002, p. 277). Com isso, notamos que a 

perspectiva do professor, analisada no trabalho desse autor, de ensinar fica atrelada 

à prática do professor, de tal maneira que não há aprendizado que não seja aquele 

que foi ensinado pelo professor. Por sua vez, o aluno fica estagnado, não podendo 

ele próprio contribuir para seu desenvolvimento. Isso tudo torna-se ainda mais 

aterrorizador quando verificamos, nas conclusões de Caruso (2002, p. 283), que “o 

professor se torna cativo de uma listagem de conteúdos que se expressa em 

seqüências curriculares anuais, sem ter o domínio sobre o todo e sem dispor de 

elementos para justificar a necessidade ou a importância de cada item de tal 

programação”. 

No entanto, o mesmo autor questiona “como atender a todos em turmas por 

vezes tão grandes e por outras vezes tão heterogêneas, de forma que se possa abrir 

espaço para a autonomia?” (CARUSO, 2002, p. 292). O problema da educação 

transcende a metodologia e didática utilizada pelo professor em sala de aula. E só 

através de um diálogo social condizente poderá haver mudanças (CARUSO, 2002, 

p.294). Verificamos em outras pesquisas que 

 

O professor, hoje, está sobrecarregado de trabalho. Deve agir 
simultaneamente em frente distintas tais como atender individualmente os 
alunos, programar atividades para os mais lentos, receber e orientar os pais, 
manter a disciplina, organizar atividades extra curriculares na escola, 
atender a inúmeras solicitações burocráticas. Além disso, o professor 
trabalha em mais de uma escola, em prédios sucateados (CURI, 2000, p. 
31). 

 

A autora ainda destaca que os modelos de formação existentes no Brasil não 

fazem adequação da formação à realidade que o futuro professor vai encontrar 

(CURI, 2000, p.32). 

A importância da educação matemática ficou evidente nos primeiros parágrafos 

desse capítulo. As funções, bem como os benefícios, do uso de argumentações, 

demonstrações e provas também nos foram expostos. Um pouco da nossa realidade 

docente foi comentada. Agora é interessante analisar se tudo o que foi comentado 

tem respaldo na sociedade em que vivemos. 

O diálogo entre universidade e comunidade, nesse caso a cidade onde se 

encontra a universidade, é interessante e de grande valia. Como a realidade social 
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de uma cidade é complexa e ampla, não caberia nesse trabalho discutir todas as 

questões pertinentes à educação matemática. No entanto, é possível explorar, 

através de um diálogo com o corpo docente de Canoas – que se dá na forma de 

entrevista, como nos é relatado na metodologia –, mesmo que parcialmente, a 

realidade docente de Canoas. 

Com tudo isso, há no professor a atenção ao uso de argumentações, 

demonstrações e provas na sua prática de ensino? Quais as suas crenças 

referentes a isso? Quais as suas experiências e conclusões? E sua formação, se faz 

presente atualmente, influenciando a metodologia de suas práticas? São perguntas 

que visamos explorar. Não para encontrar respostas definitivas e acabadas, mas 

para que haja um início de diálogo sobre esses temas tão enriquecedores, como 

prova e argumentação, para o ensino. 
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4 ANÁLISE DE DADOS 

 

 

Nesse capítulo apresentamos os dados coletados após a aplicação das 

entrevistas com os professores que lecionam no Ensino Médio das escolas 

estaduais de Canoas. Os dados serão apresentados e analisados em duas seções. 

A primeira corresponde a informações que nos auxiliaram a situar socialmente os 

professores que fazem parte da amostra de entrevistados da nossa pesquisa. 

Primeiramente apresentaremos as informações referentes às questões dos números 

1 a 8, das questões destacadas na metodologia. Podemos considerar essas 

informações como um perfil das práticas profissionais da amostra de professores 

que trabalhamos. Isso tudo será apresentado da maneira que achamos mais prática 

e interessante para o leitor. 

Em seguida analisaremos as respostas dos professores, referente às questões 

restantes. São questões subjetivas sobre a opinião dos desses a respeito da prática 

de demonstração, prova e argumentação em sala de aula, sendo fundamental 

nortearmos a catalogação das respostas através do mecanismo de núcleo de 

significados. Isso se dará de forma que as respostas serão interpretadas e assim 

refinadas numa resposta que possa ser relacionada amplamente com a amostra. 

Para isso recorreremos ao uso de gráfico. O modo que cada questão será analisada 

será discutido após a apresentação da mesma. 

Foram entrevistados 15 professores de 14 escolas estaduais distintas da 

cidade de Canoas.  Os nomes dos professores serão preservados. Elaboramos a 

nomenclatura de forma arbitrária na qual chamamos os professores de: PA, PB, PC, 

PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PL, PM, PN, PO, e PP. 

 

 

4.1 Características profissionais dos professores e ntrevistados 

 

 

Conforme mencionamos acima, neste item abordaremos as informações que 

nos permitiram traçar o perfil profissional dos professores entrevistados. Através das 

questões de número 1 a 8 investigamos alguns aspectos gerais da formação dos 

professores entrevistados, bem como parte da sua realidade escolar. Após algumas 
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considerações referentes a cada questão apresentamos um gráfico que possibilita 

ilustrativamente abstrair alguns dados sobre o conjunto de professores. 

Desejávamos, com a questão “Qual a sua formação?”, verificar qual a 

modalidade na qual os professores graduaram-se, se em Licenciatura Plena de 

Matemática ou Curta e, obviamente, se os professores têm outras formações, e 

quais são, em outras áreas do conhecimento. 

 

 

4.1.1 Formação 

 

 

O gráfico a seguir corresponde aos dados coletados sobre a formação dos 

professores. Encontramos, além da formação de Licenciatura Plena de Matemática, 

professores que se formaram em outras áreas da ciência, como nos é mostrado no 

gráfico a seguir. 

 

 
Figura 1 – Número de professores relacionados com diferentes formações 

Fonte: Autoria própria, 2009. 
 

É interessante verificar que PE, formado em Matemática e Arquitetura, também 

trabalha no ramo da Arquitetura. Ele destaca que, mesmo havendo um desinteresse 

cada vez mais crescente dos alunos pelas atividades da escola, garante que tem um 
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retorno interessante quando trabalha com aplicações em sala de aula, 

principalmente aquelas referente à arquitetura. 

Já PO, que tem formação também em Engenharia Civil, avalia que o curso de 

engenharia lhe trouxe contribuições importantes para a sua prática. Comenta que 

algumas habilidades, como construir figuras, formas e desenhos, bem como resolver 

algumas aplicações, foram adquiridas no curso de Engenharia. 

 

 

4.1.2 Ano de formação 

 

 

A segunda pergunta que fizemos teve o objetivo de situar quando o professor 

concluiu sua graduação: “Em que ano te formaste?”. Segue a relação dos anos em 

que os professores da amostra entrevista concluíram sua graduação em 

matemática. 

 

 
Figura 2 – Relação do número de professores e os anos em que se formaram. 

Fonte: Autoria própria, 2009. 
 

Notamos que um número expressivo de professores formou-se após o ano de 

2000, num total de 11 professores. É interessante verificar que não houve uma 

preocupação na seleção dos professores com a formação mais recente. Mas 
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entrevistamos apenas professores que se dispuseram a fazer parte de nossa 

pesquisa. Sendo assim, na nossa amostra, apenas um professor concluiu sua 

formação em 2007. 

 

 

4.1.3 Instituição de origem 

 

 

Na questão de número três, “Em que instituição te formaste?”, desejávamos 

destacar em que instituição o professor concluiu sua graduação. A seguir é 

apresentado o gráfico que relaciona o número de professores formado nas 

instituições citadas nas entrevistas. 

 

 
Figura 3 – Número de professores formados em cada instituição. 

Fonte: Autoria própria, 2009. 
 

Notamos que há um número expressivo de professores que concluíram sua 

graduação em instituições na cidade onde trabalham. As universidades ULBRA e 

UNILASALLE são instituições universitárias canoenses. É interessante destacar que 

dois professores da amostra entrevistada têm dupla formação em Física e 

Matemática, sendo que uma das duas foi concluída na instituição Lasallista. Esses 

mesmos professores, atualmente concluem seus mestrados sobre ensino de Física. 
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Devido às diversas dificuldades e à falta de incentivos, principalmente 

governamentais, muitos professores não conseguem concluir alguma especialização 

e assim exercer uma formação continuada. Perde os alunos e a comunidade. Visto 

isso desejávamos verificar qual o número de professores que concluíram alguma 

especialização através da questão: “Tens alguma especialização?”. 

 

 

4.1.4 Curso de especialização 

 

 

É interessante verificar que o número de professores sem especialização é 

consideravelmente maior do que o número de professores com a especialização. No 

entanto, é fundamental destacar que dois professores que não tem especialização 

encontram-se em faze de conclusão de mestrado no ensino. PB e PP estão 

concluindo seus mestrados em ensino de Física. Ambos têm a formação de 

Licenciatura Plena em Matemática e Física. 

 

 
Figura 4 – Relação do número de professores com ou sem especialização. 

Fonte: Autoria própria, 2009. 
 

É interessante verificar que devido a contratações de meio turno há um número 

considerável de professores que trabalham em diversas instituições. O que 

possibilita uma contribuição mais interessante para nossa investigação, visto que as 
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realidades de diferentes tipos de escolas são notoriamente distintas. Utilizamos para 

isso a questão: “Trabalhas apenas em Escolas Estaduais?”. 

 

 

4.1.5 Escolas em que atuam 

 

 

Com esses dados constatamos que o número de professores contido na 

amostra que trabalham somente em escolas particulares é maior. No entanto o 

número de professores que trabalham em outro tipo de instituição é bem significante. 

Como destacamos no gráfico a seguir. 

 

 
Figura 5 – Número de professores que trabalham somente em escolas estaduais e 

em outros tipos de instituição. 
Fonte: Autoria própria, 2009. 

 

 

4.1.6 Jornada de trabalho 

 

 

A carga horária de trabalho dos professores também contribui para que o 

professor desenvolva essa ou aquela metodologia. Visto que para o professor 

organizar-se, quando há uma carga horária maior, é mais penoso. Com isso 

questionamos aos professores: “Quantas horas trabalhas na semana?”. 
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Figura 6 – Relação do número de professores com a carga horária. 

Fonte: Autoria própria, 2009. 
 

Esse gráfico nos mostra que é bem expressivo o número de professores que 

trabalham 40 horas. É importante ressaltar que, por motivos de contrato, muitos 

professores trabalham um número de horas “quebradas”. Por exemplo, PO tem a 

carga horária de 70 horas, no entanto descontando algumas horas que esse 

professor trabalha em outras atividades das instituições fecha uma carga horária de 

65 horas lecionando. Assim resolvemos aproximá-lo à categoria de 60 horas. O que 

não altera o nosso entendimento, visto que a carga horária de 60 horas é tão 

expressiva quando 65 horas. É necessário destacar que essa é a aproximação de 

maior diferença entre o número de horas que o professor leciona efetivamente e o 

valor que o enquadramos na pesquisa. 

 

 

4.1.7 Quantidade de turmas de Ensino Médio 

 

 

Outro detalhe interessante é o número de turmas de cada professor. 

Atualmente sabemos que muitas turmas se encontram com um número significante 

de alunos. Saber o número de turmas do ensino médio do professor é ter uma idéia 

da quantidade de alunos que o professor atende. Para determinar esse número, na 

entrevista fazemos a seguinte pergunta: “Quantas turmas de Ensino Médio?”. 

Elaboramos a relação de número de turmas de Ensino Médio para cada professor 

devido à divergência de número de turmas de um professor para outro. 
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Figura 7 – Número de turmas para cada professor. 

Fonte: Autoria própria, 2009. 
 

O conteúdo do ensino médio é distribuído em três anos. Há professores que 

trabalham os três anos, há outros que apenas em algum, ou alguns, dos três. Para 

verificar isso fizemos a seguinte questão: “Quais os anos da turma?”. 

 

 

4.1.8 Ano em que atua 

 

 

Criamos a relação do número de professores e os anos em que atuam. É 

interessante destacar que há professores que não lecionam em todos os anos do 

Ensino Médio. E ainda, que não há professor na nossa amostragem que lecione 

somente os segundos anos. Há algumas relações que podem ser averiguadas a 

esses dados. Uma por exemplo é que o número de repetentes do primeiro ano é 

bem significante. Havendo assim um aumento do número de turmas do primeiro ano, 

em detrimento das turmas de segundo e terceiro ano de Ensino Médio. 
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Figura 8 – Relação da quantidade de professores e os anos que lecionam. 

Fonte: Autoria própria, 2009. 
 

 

4.1.9 Considerações sobre as características profissionais 

 

 

Com isso finalizamos a primeira parte da exploração dos dados coletados na 

entrevista. Podemos notar algumas interessantes informações. Como o número 

reduzido de professores que concluíram a especialização comparada àqueles que 

concluíram. O expressivo número de professores que trabalham 40 horas no estado. 

E que, mesmo que poucos, há professores que concluíram a graduação de outra 

área do conhecimento: engenharia civil e arquitetura. Notamos também que há dois 

professores formados em Licenciatura Plena de Matemática e Física.  Assim, na 

nossa amostra, encontramos um número expressivo de professores com apenas a 

graduação em Licenciatura Plena em Matemática. 

Outro dado interessante são os anos de formação dos professores. 

Encontramos, na nossa amostra, professores que se formaram em 1986. No entanto 

o número mais expressivo é de professores que se formaram a partir do ano de 

2000. Sendo os anos de 2000, 2003 e 2005 os anos que corresponde um número 

maior de conclusão de curso na nossa amostragem. Outro aspecto que podemos 

notar na nossa amostragem pode notar que há um número maior de professores que 

trabalham 40 horas. 
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4.2 A prática de demonstrações na sala de aula 

 

 

Nessa parte analisaremos as respostas dadas pelos entrevistados com relação 

às questões apresentadas na metodologia de pesquisa números 9 a 14. 

Trabalharemos com unidade de significados. De maneira que a resposta a pergunta 

pode estar inserida numa resposta dada ao professor em outra pergunta. De tal 

forma que destacaremos das entrevistas os pontos mais significantes de cada 

entrevista. As questões serão abordadas separadamente. 

 

 

4.2.1 A função explicativa da demonstração na sala de aula 

 

 

Neste item analisamos as respostas dadas à pergunta: “O professor acredita 

que a prática das demonstrações em aula pode assumir função explicativa na 

aula?”. 

Nas entrevistas nós procuramos questionar o professor sobre sua opinião com 

relação a função explicativa da demonstração em sala de aula, isso de uma forma 

geral. No entanto, muitos professores fizeram relação com a sua prática. Notamos, 

já nas primeiras entrevistas, que era praticamente impossível questioná-los sobre 

esse assunto sem que houvesse uma resposta que eles relacionassem com seu 

cotidiano escolar. 

Para os professores PA, PB, PD, PF, PG, PL e PO a demonstração em sala de 

aula não necessariamente assume função explicativa em sala de aula. Os 

professores PA e PG condizem quando afirmam que as aplicações são mais 

interessantes para seus alunos do que propriamente a demonstração e a prova. 

Segundo PA: ”Eu acredito mais no trabalho com práticas. Eu trabalho mais com 

práticas e laboratório de Matemática”, e para PG “eles preferem a aplicação do que 

a demonstração”. É interessante destacar que PG afirmou já ter utilizado 

demonstrações, porém sem obter o êxito desejado. “No início do meu trabalho eu 

pensava: vou mostrar para os meus alunos da onde vem tudo. Mas hoje eu vejo que 

não dá. Eles comentam quando eu faço alguma demonstração: a professora falou, 
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falou, pra chegar nisso”. Notamos que houve uma adequação das práticas de PG 

com relação aos interesses dos alunos. 

Completando a visão de PG temos a opinião de PF, que acha “que usar 

demonstração e prova está fora da realidade da escola. É fora da realidade para os 

nossos tipos de alunos. Eles têm uma dificuldade muito grande”, e completa que na 

sua prática quando “tu desenvolve algo como uma demonstração tu choca eles. Tu 

chocas alguns. Tem aluno que sempre participa e constrói contigo. Nem todos”. O 

professor também teve uma experiência na qual não obteve êxito. Segundo ele os 

alunos ficaram comentando sobre a dificuldade de demonstrar durante outras aulas. 

O que nos remete a visão de PB, que coloca como impedimento da explicação com 

demonstrações a grande dificuldade dos alunos. Podemos relacionar essas 

posições a alguma pesquisa de cunho social em Educação Matemática. 

Encontramos em Caruso (2002, p. 294) que “o problema da educação transcende a 

metodologia e didática utilizada pelo professor em sala de aula. E só através de um 

diálogo social condizente poderá haver mudanças”. 

PD afirmou que durante seu início de prática docente acreditava que conseguia 

explicar aos seus alunos o conteúdo com demonstrações e provas, mas com o 

passar do tempo viu que não tinha uma resposta interessante dos alunos. Ele 

comenta que “na ocasião, no início da minha carreira eu tentei, mas uma que eles 

não valorizam, e outra eles já pedem um exemplo, e também que é bem abstrato e 

exige mais tempo, em comparação ao exemplo e aplicação”, e reforça que até 

demonstrações mais simples, como, a de equações de somas de áreas de um 

prisma. As afirmações dadas por PD complementam a opinião de PL, que afirma 

que de nada serve aplicar demonstrações e provas se os alunos não se interessam. 

O que pode ser relacionado com a opinião de PO, que afirma que “os alunos não 

estão interessados. Eles querem a informação instantânea. Eles também não 

questionam se está certo ou não. Se tu quiseres trabalhar melhor o conteúdo eles já 

ignoram e não acompanham”. 

Para os Professores PC, PE, PH, PI, PJ, PM, PN, PP as demonstrações 

podem assumir papel explicativo quando aplicados em sala de aula. Para PH, a 

demonstração pode ser útil como ferramenta explicativa, mas não comenta e nem 

trás a tona alguma relação com suas práticas. Para PI essas práticas são 

interessantes porque apresentam o porquê, segundo ele “quando o professor coloca 

o porquê, facilita pro aluno”. 
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Notamos na consideração de PI que a demonstração assume um papel 

explicativo, visto que, “quando o professor coloca donde vem fica mais fácil para o 

aluno”. Sendo assim podemos relacionar a posição do professor com as 

considerações de alguns autores. A demonstração, e por conseqüência a prova, 

também assumem dimensão explicativa quando aplicado a alguma particularidade 

Matemática. Podemos comprovar através de Davis e Hersh (apud DE VILLIERS, 

2001, p. 33), que “parece claro que desejamos uma demonstração porque [...] se 

algo é verdadeiro e não conseguimos demonstrá-lo, este é um sinal de falta de 

compreensão da nossa parte”. 

PJ, que além de acreditar na função da demonstração a aplica em suas 

práticas, acha “que a demonstração é mais formal e não consigo atingi todos os 

alunos. Mas eu vou perguntando para eles, vou trabalhando com eles o conteúdo.”. 

Podemos verificar que a professora desenvolve a função de comunicação durante a 

construção de uma demonstração ou prova. E notamos também que o formato que 

isso se dá, “menos formal” indica uma construção mais argumentativa, 

caracterizando a prática, então, como ato de argumentação. Na resposta de PM 

encontramos que o professor, além de acreditar no papel que assume a 

demonstração, tenta aplicar nesse tipo de desenvolvimento do conteúdo em sala de 

aula. O professor afirma que defende “muito isso. Eu procuro trabalhar com isso. 

Mostrar que é assim que chegamos às equações, teoremas e a conclusões”. No 

entanto, ele vai de encontro a PO, afirmando que “é muito desgastante, eles não 

estão nem ai. Eles querem tudo simplificado, e de preferência colocado nas provas. 

É complicado”. 

Na opinião de PN, as provas e demonstrações têm finalidades explicativas. Até 

mesmo para desenvolver um estudo individual. O professor alega comentar “para 

meus alunos a situação do meu filho. Ele estuda Engenharia na UFRGS e somente 

consegue estudar Matemática provando”. Esse professor propõe aos seus alunos 

trabalhos nos quais explora as propriedades e regras de certos conteúdos através 

de uma pesquisa no Laboratório de Matemática. Os resultados encontrados pelos 

alunos são cobrados em prova. “Eu, por exemplo, trabalho demonstração com 

pesquisa também. Aqui na escola agora temos laboratório de Matemática. Então dou 

atividades para eles encontrarem as demonstrações. Eles me entregam. Eu cobro 

na prova também”. 
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Segundo PP, as demonstrações podem assumir função explicativa 

dependendo da turma em que se trabalha. É interessante verificar que esse 

professor tem experiências em ensinos técnicos e para concursos. E mesmo assim 

trabalha demonstrações com seus alunos, como podemos notar nas outras 

questões.  Esse professor acredita que as turmas estão cada vez mais 

heterogênicas. Sendo necessário “trabalhar um pouco de cada (modo)”. Mas admite 

que em instituições de ensino particular as demonstrações são melhores aceitas, 

tendo em vista que “nessas instituições tem um público que está mais voltado a 

concursos públicos e militares”. 

Nessa questão destacamos a opinião de PC, que afirma que somente para 

parte do universo de seus alunos é interessante trabalhar com demonstrações a fim 

de explicar os conteúdos. “Para parte de meus alunos sim. Dou demonstrações. 

Pelo menos eu tento. Nas turmas da manhã é mais fácil de trabalhar demonstrando 

e construindo com eles. [...] Só com as turmas da noite que é mais complicado. Eu 

trabalho mais com aplicações e exercícios a noite.” Na avaliação do professor, 

exercícios de aplicação e exercícios de Matemática são mais interessantes para as 

turmas da noite devido ao perfil da turma, como veremos nas outras respostas. No 

entanto, ele aplica demonstração e prova para as turmas da manhã. Sendo assim, 

podemos concluir que o professor PC acha importante demonstrar a fim de explicar 

o conteúdo. Para sintetizar o que afirmamos acima, construímos o gráfico a seguir: 

 

 
Figura 10 – Relação dos números que acreditam e que não acreditam na função 

explicativa da demonstração em sala de aula. 
Fonte: Autoria própria, 2009. 

 

Novamente encontramos uma diferença sutil entre o número de professores 

que acreditam e o número de professores que não acreditam em tal prática. 
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4.2.2 Argumentações e provas como incentivo à descoberta 

 

 

Para análise da questão “O(a) professor(a) entende que é possível com 

argumentações e provas trabalhar e desenvolver o conteúdo de forma que instiga o 

aluno a descoberta?”, destacamos os núcleos de significados que apóiam ou negam 

a idéia que demonstração, prova e demonstração podem  levar o aluno a 

descobertas. 

Os Professores PB, PC, PD, PF, PJ, e PO acreditam que não seria 

interessante trabalhar com demonstrações e provas a fim de desenvolver o conteúdo 

desejando desenvolver habilidades dedutivas dos alunos. O professor PB destaca 

que na suas turmas não seria possível, Concluindo que seus alunos têm muitas 

dificuldades e defasagem do conteúdo. Nesse sentido encontramos a afirmação de 

PF, “que há uma dificuldade enorme para eles acompanharem.”. E ainda completa 

que ao final da demonstração eles comentariam “é só para isso professora?” 

Já PC acredita que os alunos não têm uma autonomia necessária para 

trabalhar com demonstrações. Segundo ele, “nós temos que puxar muito eles”. Para 

PD, a dificuldade está no interesse dos alunos. Nas suas palavras, “como podem 

desenvolver algo se não tem interesse?” Para PF a turma não recebe tão bem as 

demonstrações, já que “esperando que eles desenvolvam tudo contigo, dependendo 

a demonstração, tu vai demorar muito”. Na opinião de PJ, o trabalho de 

demonstração, pensando em desenvolver o conteúdo como uma forma de 

descoberta, pode ser realizado, mas os alunos não vêem a matemática como algo a 

ser “descoberto”. Na opinião de PO já é difícil que os alunos acompanhem a 

apresentação dos conteúdos, mais difícil seria trabalhar o conteúdo de maneira que 

eles o descobrissem. Esse professor acredita que os alunos não apresentam 

interesse. 

 

O professor, hoje, está sobrecarregado de trabalho. Deve agir 
simultaneamente em frente distintas tais como atender individualmente os 
alunos, programar atividades para os mais lentos, receber e orientar os pais, 
manter a disciplina, organizar atividades extracurriculares na escola, atender 
a inúmeras solicitações burocráticas. Além disso, o professor trabalha em 
mais de uma escola, em prédios sucateados (CURI, 2000, p. 31). 
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As colocações de Curi encontram eco nas posições desses professores. Ainda 

poderíamos destacar aspectos quanto ao desinteresse dos alunos, detalhe que 

encontramos repetidamente na nossa pesquisa. 

Já para os professores PA, PE, PG, PH, PI, PL, PM, PN, e PP o conteúdo pode 

ser desenvolvido privilegiando a descoberta através de demonstrações. Os 

professores PE, PH, e PL responderam de forma afirmativa. Podemos notar que há 

um entendimento que a demonstração e prova no ensino, bem como argumentação 

podem ser ferramentas que possibilitam o descobrimento dos conteúdos pelos 

alunos. No entanto, esses são condizentes na atuação do aluno. Não adianta nada a 

ação do professor sem interesse dos alunos. 

A afirmação do professor PA é interessante, pois considera o universo total da 

turma. Para esse professor, não seria interessante esse tipo de aplicação para seus 

alunos, mas talvez “para alguns”. Para PG “depende muito dos alunos”, mas é 

possível sim desenvolver o conteúdo através de demonstrações. Para PI, PM, PN, e 

PP, é possível. Segundo PP, podemos tanto desenvolver o conteúdo como trabalhar 

melhor os conceitos aplicados. Podemos relacionar algumas opiniões do professores 

com nosso referencial teórico. Como por exemplo, a opinião de PL, que, sobre a 

importância da demonstração no ensino, declara que “assim não ficaria somente na 

decoração de fórmulas e regras.” Temos, sob a análise crítica de Bkouche, Charlot e 

Rouche (1991 apud BICUDO, 1999, p. 165), que “se hoje a aprendizagem das 

matemáticas é tão difícil, não é porque as matemáticas sejam abstratas, é porque 

essa aprendizagem não se apóia sobre a atividade intelectual do aluno, mas sobre 

memorização […]”. 

Podemos relacionar as opiniões de PA, PE, PG, PH, PI, PL, PM, PN, e PP com 

a teoria de De Veilliers (apud PEREIRA, 2007, grifo nosso), que afirma que “[...] a 

demonstração é, portanto, não apenas um meio de verificação de um resultado já 

descoberto, mas muitas vezes uma forma de explorar, analisar, descobrir e 

inventar novos resultados ”. No entanto é interessante verificar que as opiniões dos 

professores são fundamentadas nas suas realidades. Que per si são complexas. 

Notamos em algumas opiniões baseiam-se em verificações já realizadas, e a 

demonstração quando não é mais aplicada, é porque outros métodos são mais 

interessantes para a realidade do professor. 

De uma forma mais sintética podemos relacionar as opiniões dos professores 

através de um gráfico, destacando assim a parcela de professores favoráveis e não-
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favoráveis à demonstração como auxílio para trabalhar o conteúdo de forma a 

possibilitar a descoberta dos alunos. 

 

 
Figura 11 – Relação do número de professores favoráveis ou não à demonstração. 

Fonte: Autoria própria, 2009. 
 

 

4.2.3 Sistematizações e desenvolvimento de habilidades dedutivas 

 

 

Seguimos com a análise da questão “O(a) professor(a) acredita que com as 

sistematizações próprias das demonstrações e provas é possível incentivar o 

desenvolvimento de habilidades dedutivas dos alunos?”. Os professores PE, PG, 

PH, PI, PJ, PM, PN, e PP acreditam que as sistematizações próprias das 

demonstrações contribuem para o desenvolvimento de habilidades dedutivas dos 

alunos. Já PE, PH, e PI concordam de forma sucinta. 

PG, concordando com PJ, acredita que as sistematizações podem contribuir se 

os alunos estiverem imbuídos na atividade. Esses professores acreditam que a 

participação é fundamental. Os professores PM, PN, e PP demonstram acreditar que 

tal prática gere o efeito citado. Segundo PN, um dos obstáculos para que o trabalho 

com demonstração seja desenvolvido mais freqüentemente é o tempo, mas acha 

“legal trabalhar com situações também. A gente tem pouco tempo para fazer tudo o 

que quer, é difícil”. Para PM é importante trabalhar dessa forma porque “ajuda eles a 

desenvolver, sim”. Já para PP, é necessário que os alunos construam junto com o 

professor a demonstração. 
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Podemos notar que, mesmo que não haja respostas complexas dos 

professores PE, PG, PH, PI, PJ, PM, PN, e PP à questão, ainda há uma crença de 

que a prática de demonstração ajude a desenvolver a dedução dos alunos. 

Podemos relacionar essa posição à opinião de Nasser e Tinoco (2003, p. 3-4), que 

afirmam que a demonstração e prova assume também o papel de prova ou 

demonstração tem diversas funções. Tal como estímulo de descobertas, sendo 

assim, também como estímulo de deduções. A função mais usada é a de validar um 

resultado, isto é, comprovar que é verdadeiro, porém “nem sempre é motivadora 

para alunos de escola básica. Muitas vezes o resultado é óbvio para eles [...]” 

(NASSER e TINOCO, 2003, p.3). 

Na opinião dos professores PA, PB, PC, PD, PF, PL e PO as demonstrações e 

provas não necessariamente desenvolvem, quando aplicadas em sala de aula, as 

habilidades dedutivas dos alunos. Para PA os alunos acabam não participando se 

veem alguma dificuldade. Para PB há a dificuldade dos alunos dominarem o básico, 

por isso as demonstrações podem não ser tão úteis. Já PC acredita que o 

desenvolvimento da habilidade de deduzir se dará em apenas alguns alunos, não 

sendo uma prática tão interessante quando se pensa no total dos alunos.  Os 

professores PD e PO acreditam que os alunos não se empenham em participar de 

uma demonstração. Para o professor PD “depende muito da atenção deles”, já para 

o professor PO eles recorrem à informática, onde encontram a “informação [...] ali 

pronta, não precisa deduzir”. Para os professores PF e PL os alunos distanciam-se 

das demonstrações. Sob a visão de PF, seus alunos não recebem bem as 

demonstrações, já para PL as “sistematizações e regras afastam mais eles do que 

aproximam”. 

Para os professores acima, desenvolver argumentações, provas e 

demonstrações em sala de aula a fim de desenvolver a habilidade de dedução dos 

alunos pode não ter tanto sucesso quanto se imagina. Para Nasser e Tinoco (2003, 

p.3), uma atividade como as citadas “nem sempre é motivadora para alunos de 

escola básica”. 
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Figura 12 – Número de professores que não acreditam ou acreditam no 
desenvolvimento da capacidade dedutiva do aluno quando trabalhado 

argumentação, prova e demonstração em sala de aula. 
Fonte: Autoria própria, 2009. 

 

É interessante verificar que o número de professores que acreditam no 

desenvolvimento de habilidades dedutivas através de demonstrações é aproximado 

daqueles que não acreditam. A diferença é de apenas de um professor. Outro 

aspecto interessante é que tanto os professores que acreditam ou refutam a 

hipótese da pergunta remontam às suas práticas diárias. Podemos então salientar 

que as opiniões dos professores são fortemente relacionadas com o comportamento 

e o interesse de seus alunos. 

 

 

4.2.4 Trabalho com argumentações e provas e interesse dos alunos 

 

 

Segue a análise das respostas encontradas para questão “O(a) professor(a) 

considera a possibilidade de trabalhar com provas e argumentações com seus 

alunos? Eles mostrariam interesse?”. É pertinente fazer uma ressalva para a análise 

dessa questão. Como a entrevista aplicada aos professores é semi estruturada, o 

entrevistador, achando que se o professor já tivesse respondido essa questão, não 

consideraria pertinente – e talvez indelicado – refazer novamente a pergunta, até 

mesmo porque encontramos alguns professores em momentos de descanso e 

intervalo. Para exemplificar essa situação temos a entrevista com PM, que já na 

primeira pergunta comentou que suas práticas não obtiveram total êxito devido ao 

desinteresse dos alunos. Esse professor exemplifica com uma experiência recente o 



48 

“que a gente tá conversando. Tava trabalhando Distâncias de dois pontos com eles, 

agora a pouco, Geometria Analítica. A distância é facilmente demonstrado através 

do triângulo retângulo. Chego no final eles disseram: ‘fez tudo isso só pra mostrar 

isso?’ Nossa, isso desmotiva a gente”. 

Como o objetivo da entrevista não era manipular as respostas, afim de que se 

enquadrassem perfeitamente nas perguntas, concordamos que não haveria 

problema em relacionar as respostas de algumas questões, visto que fogem, 

ligeiramente, do tema da pergunta enunciada para responder uma outra pergunta 

ainda não realizada na entrevista. Na entrevista encontramos que os professores, na 

grande maioria, acreditam que o aluno não tem interesse em demonstrações e 

provas aplicadas em sala de aula. Apenas PN acredita que seus alunos mostrariam 

interesse e que talvez essa prática seja eficiente para o ensino. 

Na colocação de PA temos que a dificuldade está em obter a atenção deles. 

Muitos alunos vão para a sala de aula com outras intenções além do estudo, “para 

fazer o social, como eu digo.” O professor também afirma que se o educador “não 

trabalhar de uma forma que atinjam eles nem prestam atenção. Com demonstrações 

então eles não iam estudar”. PB também considera que a aplicação em 

demonstração e prova não é interessante para sua turma. O professor comenta 

durante a entrevista que para outra comunidade de alunos esse tipo de 

desenvolvimento de conteúdo pode ter mais resultado. Na opinião do professor, 

“pelo menos na minha turma não dá. Eles têm muita dificuldade e defasagem de 

conteúdo. Eles não dominam o básico: proporções, regras de sinais, relações 

trigonométricas”. 

Para PC, demonstração e prova já faz parte de suas aulas, e por isso “acho 

que eles já acostumaram um pouco com eles.” No entanto o professor garante que 

tenta “trabalhar de uma forma mais tranqüila para que eles acompanhem.” Em sua 

opinião, muitos alunos vão à escola por obrigação, e não estão inteiramente 

preocupados com o conhecimento que adquirirão. Há outros, completa o professor, 

que são jovens pais de família e que não desejam e nem conseguiriam desprender 

muita energia para estudar. Segundo PD os alunos preferem o ensino mais 

tecnicista, pois “eles pretendem arranjar trabalho. Principalmente aqui, que é uma 

instituição pública com pessoas que precisam trabalhar”, e ainda completa que o 

valor dado ao conhecimento explorado em sala de aula decai devido à falta de 

perspectiva. “Muito poucos alunos daqui começam uma faculdade. Menos de dez 
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por cento. Eles se voltam para estudos mais técnicos, o que pra nós já é uma vitória. 

A realidade da periferia é bem complicada. Principalmente com relação aos estudos 

mais teóricos”. Notamos que a influência da cultura local é determinante para as 

práticas de ensino da professora, e no decorrer da entrevista pudemos perceber que 

há deficiências na escola, até mesmo falta de equipamentos para o Laboratório de 

Matemática. 

Para PE essa pergunta remete a uma análise do decorrer de seus anos que 

leciona, afirmando que “os alunos demonstram a cada ano que passa menos 

interesse nos trabalhos que os professores propõem”. Podemos relacionar essa 

visão com a perspectiva de PL, que afirma não crer “que meus alunos mostrariam 

interesse. Eles já se acostumaram com esse ensino que recebe tudo pronto. Não sei 

te fala. Mas eu acho que não”. 

Para o professor PF o retorno que esperava dos alunos não foi o que ele 

desejava, e conclui que “eles não recebem bem, com certeza”. No entanto, o 

professor reflete que “pode ser até que eu não trabalhei do modo mais correto. No 

entanto eu acho que a aplicação é mais interessante para eles.” Segundo o 

professor, suas práticas teriam mais retorno com aplicações e resolução de 

problemas de situações reais. O professor admite que sua prática também reflete os 

desejos dos alunos, pois “eles questionam muito a aplicação do conteúdo: para que 

vou usar isso, onde vou usar isso. Essas coisas, eles sempre ficam questionando 

isso. Desde o início do trimestre”, e termina sua colocação afirmando que 

“particularmente gosto de trabalhar com situações problemas. [...]. Não é dado 

simplesmente, é aplicado. Tu se sente até mais entusiasmado como professor”. 

PG responde à questão tomando como ponto de partida nossa atualidade, 

dizendo que “até eu gostaria de trabalhar com algo a mais nas aulas, mas não to 

conseguido. Isso (apontando para a folha e indicando 64 horas) dificulta tudo.” Essa 

colocação vai de encontro à posição de PO, que simplesmente comenta que “eles 

não se interessariam por demonstração. Eles, como te falei, desejam a informação 

instantânea”. 

Já para PH a construção da demonstração não se dá sem a participação 

atuante do professor, dizendo que “nem tanto, acho que eles até acompanham na 

hora que o professor ta explicando, mas eles não conseguem produzir 

(demonstrações e provas). Acho que eles até gostam de ver (o professor realizando 

uma demonstração), mas não de fazer”. O professor PI tenta “explicar tudo 
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demonstrando da onde vem. Às vezes até demora demais. Mas os alunos não 

parecem gostar”, o que completa a percepção de PJ. Esse não acredita que tal 

prática pode ser interessante para os alunos, pois “eles não desejam estudar, 

aprender. Muitos deixam bem claro que eles vêm para a aula para concluir o Ensino 

Médio para conseguir emprego”. 

PN utiliza-se da ferramenta computacional para garantir que os alunos tenham 

contato com demonstrações. O professor desenvolve pesquisas utilizando 

computadores com acesso à Internet, objetivando que os alunos desenvolvam o 

trabalho de determinada demonstração de um conteúdo específico. Quando 

entrevistado, ele nos exemplificou que os alunos estavam fazendo uma pesquisa 

sobre a demonstração de propriedades de exponenciação. Na sua resposta o 

professor comenta que “o laboratório, por exemplo, ajuda”. No contexto ele afirma 

que sem o laboratório ficaria difícil trabalhar com demonstrações de uma forma que 

chamasse atenção dos alunos. No entanto, notamos que o professor poderia ter 

permanecido inerte mesmo com o laboratório. É louvável sua preocupação com o 

desenvolvimento de demonstração. Podemos relacionar as respostas dos 

professores PN e PO, tendo em vista que ambos comentam sobre o uso da 

informática na educação. Tanto PN quanto para PO a utilização de ferramentas 

tecnológicas é pertinente. 

Também podemos relacionar essas posições com a posição de PD, que afirma 

que a inexistência de um material interessante, como um laboratório matemático, ou 

um ferramental tecnológico como, por exemplo, um laboratório de informática, 

dificulta a atividade do professor. Podemos relacionar também com a posição de 

Curi (2000, p. 31), na qual as dificuldades que o professor enfrenta são inúmeras, 

desde escolas sucateadas à falta de recursos. 

Notamos uma pequena mudança de pensamento para o professor PP, que 

afirma que a abordagem do conteúdo é a chave para o desenvolvimento. Mesmo 

que eles não achem tão interessantes demonstrações e provas, o modo como o 

professor apresenta é determinante. Podemos relacionar a posição do professor 

com a argumentação, já que ele pensa numa demonstração mais próxima a 

linguagem do aluno e não tanto formal. Podemos relacionar essa opinião com a 

posição dos seguintes autores, que acreditam na 
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[...] existência de uma demonstração matemática pressupõe a sua 
comunicação a uma comunidade. No contexto da sala de aula é igualmente 
pertinente que os alunos comuniquem uns aos outros e ao professor as 
conjecturas que formulam, e que partilhem o seu processo de refutação ou 
demonstração (YACKEL e COBB apud GARNICA apud MACHADO, 2006, 
p. 11). 

 

Notamos que um número expressivo de professores acredita que 

demonstrações e provas não são atividades de interesse para os alunos. Como 

podemos notar no gráfico: 

 

 
Figura 13 – Ilustração do número de professores que acreditam e não acreditam que 

demonstração e provas são interessantes a seus alunos. 
Fonte: Autoria própria, 2009. 

 

 

4.2.5 A influência da formação na prática do professor 

 

 

Para a análise da questão “O(a) professor(a) acredita que  suas práticas de 

ensino são reflexos do modo como os conceitos matemáticos lhe foram ensinados 

na graduação de licenciatura?” é interessante inteirar o modo como será avaliada 

cada questão. A pergunta questiona se o professor acredita que o modo que lhe foi 

apresentado o conteúdo na sua graduação influenciou a sua prática docente, de tal 

maneira que se ele tivesse vivido outro método de ensino ele estaria mais ou menos 

preparado para a aplicação. 

Notamos que muitos professores relacionam a forma de ensino da instituição 

formadora de professores com a realidade do Ensino Médio. Para esses, ou alguns 

professores desses entrevistados, as habilidades adquiridas na faculdade são 
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somadas às habilidades desenvolvidas na prática de ensino. Quando as respostas 

são dessa forma, acreditamos que o ensino desenvolvido nas instituições superiores 

não é tão determinante quanto outras características. Podemos dizer então que 

outras características, tais como o ambiente escolar, a motivação dos alunos, e a 

estrutura, são mais determinantes do que o modo como os conteúdos foram 

trabalhados na formação dos professores. Assim, para essas respostas, 

consideramos como núcleo de significado negativo, ou seja, serão considerados 

similares à resposta “não acredito que a forma como os conteúdos são trabalhados 

na graduação são tão significantes para influenciar minha prática.” 

PA, iniciando a nossa análise, acredita que tanto a forma como os conteúdos 

foram trabalhados na graduação quanto a forma com que os conteúdos foram 

trabalhados ainda quando os professores cursavam o Ensino Básico são 

determinantes. “Não só da graduação, mas como me foi ensinado antes também. O 

sistema inteiro e os alunos estão acostumados com o modo tradicional”, e completa 

dizendo que “ainda tenho colegas de fundamental que seguem o modo tradicional 

sem ao menos trabalhar com recortes, ou com concreto. Como um aluno desses vai 

chegar no médio? Achando que aprender é do modo tradicional”. Notamos que o 

professor acredita que uma formação mais tradicional acarreta professores 

tradicionais. E ainda conclui que “na graduação a gente aprende muita coisa que 

não vai aplicar, no entanto é Matemática temos que ver. Agora a prática ensina 

muito, principalmente nas dificuldades”. Notamos nas colocações do professor uma 

forte presença da influência da realidade educacional, de tal forma que “a prática 

ensina muito, principalmente nas dificuldades”. Sendo assim, consideraremos a 

resposta da professora como uma negação da influência predominante do ensino da 

sua formação nas suas práticas atuais, sendo a realidade a maior influente. 

Para PB as práticas do Ensino Universitário e as práticas do Ensino Médio 

estão muito distantes. E um dos fatores que contribui com essa distância seria a 

motivação dos alunos, sendo que “não tem nem como comparar. A gente tem que 

estudar na faculdade, por um motivo ou por outro. Agora os alunos do médio 

principalmente do público não querem nada”. Das suas práticas, PB acha ”que o que 

mais dificulta no ensino são vários fatores. Tu viu que a nossa carga horária de 

matemática foi reduzida  né? Imagina trabalhar modelagem de um problema em três 

períodos semanais, com a dificuldade que eles têm. Eu acho que como estudamos 

na escola não é tanto problema, mas o problema é a estrutura da educação”. 
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Notamos que o professor acredita que outros fatores influenciam suas práticas., e 

não somente o modo como foi ensinado na formação.  E completa afirmando que “se 

eu sei o conteúdo e quero trabalhar com eles, sei lá, aplicando resolução de 

problemas, modelagem, o que for, é fácil pra mim. Agora depende se eles vão 

querer entende? Tenta fazer alguma coisa diferente na minha turma, na próxima 

aula não vem ninguém. Entende? A educação está complicada. Não é o modo que 

eu dou o não o conteúdo que vai resolver tudo”. Com essa elucidação o professor 

reforça a idéia de que não somente aquilo que estudamos anteriormente, ou o modo 

como nos foi apresentado, é a influência predominante nas práticas. 

PC acredita que as práticas na qual foi ensinado na sua graduação não têm 

influencia tão dominante. “Por exemplo, eu estudei demonstração e prova na minha 

graduação. E com eles não tem como trabalhar só desse modo. Na graduação eu 

concluía muitos exercícios praticava, tu acha que eles fazem as atividades de casa? 

A realidade é outra, então são muitas diferenças em cada realidade”. Novamente 

encontramos distinção entre a graduação e o Ensino Médio. Segundo o professor 

PD a escola “é outro mundo”. E ainda afirma que “não tem nem como tu avaliar os 

alunos como na graduação senão tu roda todos. Acho que na graduação o modo 

tradicional que me foi ensinado os conteúdos também influência, mas não só isso. 

Se tu tivesse incentivos e como fazer tu faria coisas a mais nas aulas. Mas nem os 

alunos querem nem a gente tem estrutura”. Novamente encontramos que a 

realidade da escola, com seus problemas e suas deficiências, são norteadores das 

práticas docentes. 

Já para PE, o modo que suas atividades são desenvolvidas é fruto da união de 

suas experiências. Perguntado sobre qual era a influência de maior destaque das 

suas práticas, o professor acredita “que são um somatório dos conceitos com as 

experiências vividas dentro e fora da sala de aula com os conhecimentos que adquiri 

durante os últimos trinta anos. Eu pesquiso muito, leio muito. E tento trazer pra sala 

de aula”. PF considera que “aprende muito em sala de aula mesmo. E tem muita 

coisa que é praticamente impossível de aplicar em sala de aula, das coisas que tu 

aprende no curso. Eu acho que a realidade em sala de aula é bem complexa.” O 

educador faz ressalvas referentes às atitudes dos alunos. “Os alunos vem pra sala 

de aula com uma vida bem complicada. Se tu cobrar muito deles acaba distanciando 

eles da escola.” E sobre a graduação comenta que nela “tu desenvolve muitas 
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habilidades, mas trabalhar com os alunos, até os mais problemáticos, depende muito 

da prática”. 

Já para PG a realidade da escola poderia ser mais bem trabalhada ainda na 

formação, afirmando que “poderia ser mais bem trabalhado essas questões na 

faculdade. Trabalhar mais com a realidade em sala de aula. É bem diferente. Na 

sala de aula mesmo é que a gente começa a desenvolver as habilidades”. No 

entanto, encontramos na resposta do professor PH que a prática é sim decisiva. Ele 

apenas comenta “sim, acho que sim.”, diferentemente da resposta de PI que acredita 

ser “bem diferente escola da faculdade”. 

Para PJ não é somente a forma como foram trabalhados os conteúdos na 

graduação que determinam a prática docente no Ensino Médio. Para esse professor, 

“lá (na faculdade) a gente até trabalha mais com demonstração. Mas na minha 

opinião é um público diferente, entende. Se eu for trabalhar como na faculdade eu 

rodo a maioria dos meus alunos”. Fica claro que PJ não considera tão interessante a 

prática de demonstração e prova para os seus alunos. Modelando-se à sua 

realidade ele desenvolve atividades mais pertinentes aos seus alunos. Segundo PJ, 

“faço trabalhos, atividades, para que eles não fiquem só nas provas. Se eu avaliasse 

só pelas provas eu ia rodar grande parte da turma”. Notamos que este professor 

sente a necessidade de adequar-se aos seus alunos até mesmo nos seus métodos 

avaliativos. Já PL, argumentando sobre outro aspecto, acredita que há influência do 

modo que lhe foi ensinado os conteúdos e o modo como ele trabalha em sala de 

aula. O professor afirma que “na Universidade a gente houve muitas críticas ao 

ensino tradicional, mas e como a gente estuda lá? Poucas cadeiras não são dadas 

de forma tradicional”. No entanto, acredita, como os outros professores, que a 

diretriz assumida em suas atividades “envolve outros problemas. Requer muito 

tempo para práticas diferenciadas, material. Mas o que mais desmotiva é o 

desinteresse dos alunos, por tudo”, uma característica presente na opinião de muitos 

professores. 

Nas considerações de PM sobre essa questão, temos que a prática de ensino 

desenvolvida pelos professores é adequada à sua realidade. A universidade 

contribui, mas, como notamos, é trabalhado aquilo que o professor consegue atingir. 

“Não, eu acho que a gente vai se moldando, se habituando. A universidade contribui. 

Mas tu vais fazendo o que tu podes e o que tu acredita. Eu acredito em 

demonstração por exemplo. Acredito que é importante, mas vejo que eles não se 
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interessam como eu gostaria que fosse”. No entanto, verificamos que mesmo o 

professor tentando uma abordagem nova do conteúdo para seus alunos, como um 

trabalho que envolve embalagens e geometria espacial, PM acredita que não teve o 

êxito esperado. Podemos relacionar a opinião de PM com a de PN, que coloca que 

“a gente vai aprendendo, vendo o que dá certo e tal”. 

Quando questionado, PO considerou sua formação integral – licenciatura plena 

em Matemática e graduação em Engenharia Civil. Ele afirma trazer “algumas coisas 

do curso de engenharia para a aula. Alguns conhecimentos que adquiri com o curso 

de engenharia me ajudam a dar aula”, e exemplifica que dentre as habilidades que 

adquiriu foram as de construir figuras, produzir gráficos, formas de desenho, e 

trabalhar com aplicações. Para PP a graduação contribuiu muito. Apesar de o 

professor ter começado a lecionar antes de estar formado, acredita que a 

contribuição maior para sua prática docente foi o conhecimento que adquiriu. “Não 

digo que tudo me ajudou. Mas me deu uma segurança, um conhecimento firme. Isso 

faz diferença”. Sobre as disciplinas que envolvem o conteúdo histórico, o professor 

comenta que lhe ajudaram muito a trabalhar com a apresentação dos conteúdos. No 

entanto PP ressalta que “a prática em sala de aula te ensina muito”. Para esse 

professor, o conhecimento adquirido em sala de aula sobre Matemática, como 

podemos deduzir, é a contribuição principal da graduação. No entanto, notamos que 

o professor não faz menção à demonstração e a outras metodologias que foram 

exploradas na sua graduação. 

Na sua crítica com relação à formação do professor, Curi (2000, p. 32) comenta 

que “os modelos de formação existentes no Brasil, não fazem adequação da 

formação à realidade que o futuro professor vai encontrar”, o que muito se relaciona 

com os dados coletados. Notamos isso nas afirmações dadas por diferentes 

professores, que “a prática em sala de aula te ensina muito” (PP), ou que “eu acho 

que a gente vai se moldando, se habituando” (PM), “tu aprende muito em sala de 

aula mesmo.” (PF), somente para citar alguns. Uma das contribuições significantes 

sobre isso é a de PG, sobre a realidade da escola. “Poderia ser mais bem trabalhado 

essas questões na faculdade. Trabalhar mais com a realidade em sala de aula. É 

bem diferente. Na sala de aula mesmo é que a gente começa a desenvolver as 

habilidades”. 

Finalizando, consideramos que nas respostas dadas pelos professores PA, PL, 

e PP a forma como o conteúdo foi lhe apresentado na sua formação contribui 
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diretamente na forma como trabalha atualmente seus conteúdos. Mesmo que a 

resposta dos professores não tenha sido elaborada com as mesmas palavras com 

as quais foi avaliada, essas respostas consideraram fortemente que a graduação 

tem uma contribuição essencial na atuação docente. 

Já para os professores PB, PC, PD, PE, PF, PG, PJ, PM, PL, e PO notamos 

que a forma como foram trabalhados os conceitos na graduação não influenciam 

tanto quanto a realidade escolar. Notamos nessas respostas que os professores são 

fortemente influenciados por diversos problemas educacionais. Salientamos que 

esses problemas não são apenas sanados, ou minimizados, por um ou outro modo 

de trabalhar o conteúdo. Exemplificando isso temos o desinteresse aparentemente 

inabalável dos alunos com tudo aquilo que se refere à educação. Feitas as devidas 

observações, podemos considerar o ilustrativamente o gráfico que segue como 

relação entre os pares de professores que elaboraram considerações equivalentes. 

 

 
Figura 14 – Relação dos professores que acreditam ou não que suas práticas são 

reflexos do modo como os conteúdos foram trabalhados na sua formação. 
Fonte: Autoria própria, 2009. 



57 

5 CONCLUSÃO 

 

 

Quais as considerações dos professores de Matemática sobre as práticas de 

demonstração, prova e argumentação no ensino da Matemática nas séries do 

Ensino Médio? Para responder essa pergunta investigamos as concepções e 

crenças de professores de Ensino Médio da cidade de Canoas através de 

entrevistas semi estruturadas. 

Na primeira parte da análise de dados apresentamos algumas informações 

sobre as características profissionais dos professores entrevistados. Notamos que 

referente à formação dos professores aproximadamente 67% têm apenas formação 

em Licenciatura Plena em Matemática e cerca de 27% dos professores 

entrevistados têm formação em outras áreas. Verificamos também que, na amostra, 

encontramos uma distinção considerável com relação ao número de professores 

especializados e não especializados. O número de professores sem especialização 

chega a 60% do número de professores da amostra, e 20% desses estão concluindo 

a especialização. Outra informação pertinente à nossa análise que encontramos é o 

numero de professores com a carga horária de 60h semanais. Cerca de 60% dos 

professores entrevistados lecionam os três turnos durante a semana, o que de certa 

forma dificulta a realização de cursos paralelos a prática docente, bem como 

especializações, mestrados e doutorados. No entanto, encontramos na amostra o 

professor PP que, mesmo lecionando nos três turnos, está concluindo seu mestrado 

em Ensino de Física. 

No que se refere à crença na realização de demonstrações, provas e 

argumentações matemáticas na prática de ensino do Ensino Médio das escolas 

estaduais, temos que o número de professores que acreditam que essas práticas 

assumem função explicativa é superior, em um professor, daqueles que não 

acreditam. Também temos que 60% dos professores entrevistados consideram que 

demonstração, provas e argumentações no ensino privilegiam a descoberta. O 

restante dos professores, totalizando 40%, não acredita que tal prática tenha 

influência em tal efeito. 

O número de professores que acreditam que demonstrações, provas e 

argumentações podem desenvolver as capacidades dedutivas dos alunos é tão 

próximo ao número de professores que não acreditam que tais práticas possam 
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desenvolver a habilidade dedutiva dos alunos. Temos que sete professores não 

acreditam em tal desenvolvimento através das práticas com argumentação e provas, 

e oito professores consideram que trabalhando com essas práticas desenvolvem nos 

alunos as capacidades dedutivas. É importante salientar que foram entrevistados 

professores de distintas realidades, tanto de instituições localizadas em zonas 

periféricas da cidade quanto de escolas localizadas no centro da cidade de Canoas. 

Cada realidade demanda do professor certa habilidade e influencia na prática 

docente. Notamos que os professores, durante a realização das entrevistas, 

argumentavam que suas práticas eram reflexos de suas experiências e vivências em 

sala de aula e da necessidade dos alunos. Isso também nos preocupa, pois não é 

somente o critério “interesse do aluno” que deve ser levado em conta quando se 

elabora um programa de ensino, pois outros aspectos também são fundamentais. 

Mas como nos lembra os professores, quando há uma cobrança mais intensa dos 

alunos esses acabam se afastando da escola e, até mesmo, deixando de estudar. 

Sobre o interesse dos alunos, os professores na sua maioria acreditam que os 

alunos não demonstram interesse em provas e argumentações. O número de 

educadores que consideram ser de interesse dos alunos demonstrações 

corresponde a apenas um professor. É interessante destacar que esse professor 

utiliza o laboratório de informática para que os alunos pesquisem as demonstrações, 

ou seja, de outra forma, talvez, os alunos não se interessariam. No entanto, o 

professor comenta que aborda as demonstrações em avaliações. 

Constatamos que os professores estão divididos com relação às funções 

explicativas e dedutivas das demonstrações e argumentações. Notamos também 

que os professores consideram que os alunos não demonstram interesse nesse tipo 

de prática. É comum identificar nas considerações dos professores que os alunos 

preferem aplicações de situações práticas relacionados aos conteúdos e exercícios 

de fixação. Notamos também que, segundo as considerações dos professores, os 

alunos se acostumaram a práticas tradicionais de ensino. Também verificamos, sob 

a luz dos comentários dos professores, que os alunos desejam uma apresentação 

simplificada dos conteúdos, bem como ferramentas de avaliações simples e que 

exijam menos esforço deles. Com isso tudo, podemos verificar que o ensino de 

Matemática, considerando o Ensino Médio, necessita de mudanças. As práticas 

estão distanciadas de demonstrações e provas, que estão intimamente ligadas à 

identidade da Matemática. 
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Verificamos também que os alunos demonstram mais interesse nas aplicações 

e exercícios sendo que dessa forma, como é colocado pelos professores, o aluno 

apenas recebe o conteúdo acabado. Eles esperam o professor corrigir as atividades 

para copiarem. Os professores, em alguns casos, desenvolvem avaliações 

constantemente a fim de incentivar a participação dos alunos nas atividades. Outro 

aspecto que fica claro nas declarações dos professores são as considerações dos 

alunos sobre a educação. Os professores comumente acreditam que os alunos 

estão desmotivados para aprender. Alguns professores afirmam que para uma 

grande parte dos alunos a conclusão das séries do Ensino Médio lhe é de maior 

interesse do que o conteúdo que é trabalhado. 

Mesmo concluindo essa pesquisa, muitas perguntas ainda ficam sem 

respostas, tais como: 

a) quais seriam as dificuldades que os alunos encontram ao elaborar uma 

prova ou demonstração? 

b) seria possível trabalhar demonstrações e provas no ensino a fim de 

popularizar tais práticas? 

c) a relação do laboratório de informática aproxima o aluno a prática de 

demonstração e prova no ensino? 

Tais questionamentos ficam como sugestão para futuras investigações. 

Esperamos que nosso trabalho tenha contribuído tanto na formação de novos 

professores, quando trazemos à academia pareceres docentes das práticas atuais, 

quanto para que novos olhares sejam lançados para os professores de Ensino 

Médio, que, como podemos notar, mais pela realidade do que talvez pela 

monografia apresentada, são profissionais heróicos que incansavelmente dedicam-

se à educação. Bem como esperamos que essa monografia seja apenas o início de 

pesquisas e investigações educacionais sobre demonstração e prova nas práticas 

em sala de aula. 

Assuntos tão pertinentes quanto a nossa preciosa Matemática. 
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ANEXO A – Entrevista realizada com o professor PA 

 

 

Qual a sua formação? 

Ciências e Matemática e tenho Licenciatura Curta. 

Em que ano te formaste? 

1982. 

Em que instituição? 

Iniciei na PUC e terminei na ULBRA. 

Tens alguma especialização? 

Curso pós em Psicopedagogia. 

Quantas horas tu trabalhas na semana? 

60h. 

Trabalhas apenas em aulas estaduais? 

Agora sim, mas já dei aula no La Salle São Roque. 

Quantas turmas do Ensino Médio? 

Tenho quatro turmas. 

Quais os anos das turmas? 

Segundos e terceiros. 

O (a) professor (a) acredita que usando prova e demonstração em sala de aula 

pode-se explicar melhor o conteúdo? 

Eu acredito mais no trabalho com práticas. Eu trabalho mais com práticas e 

laboratório de Matemática.  Por exemplo, em geometria espacial, que estou 

trabalhando com os segundos anos, eu levo os materiais para sala de aula e 

desenvolvo os conteúdos. 

O(a) professor(a) entende que é possível com argumentações e provas 

trabalhar e desenvolver o conteúdo de forma que instiga o aluno a descoberta? 

Para alguns pode ser. Mas não atingiria toda a turma. Com aplicação e o 

laboratório, com a pesquisa por exemplo eu acho que consigo atingi mais eles. 

O(a) professor(a) acredita que com as sistematizações próprias das 

demonstrações e provas é possível incentivar o desenvolvimento de habilidades 

dedutivas dos alunos? 

Não sei se isso ajudaria. Eles não acabam participando se acharem muito 

complicado. 
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A professora acha que através de uso de aplicações e material concreto é mais 

interessante para o aluno do que trabalhar com atividades de demonstração, prova e 

argumentação? 

Pra quem é interessado sim.  Muitos não querem nada com nada, estão 

desmotivados. Sem perspectiva. Está difícil ter a atenção deles em sala de aula. 

Muitos vêem para a escola para fazer o social, como eu digo. Se tu não trabalhar de 

uma forma que atinjam eles nem prestam atenção. Com demonstrações então eles 

não iam estudar.Tenho alunos muito bons que querem algo a mais na vida. Esses 

estudam, desejam algo. Mas há outros mais difíceis de trabalhar, esses sim não 

querem nada. Estão desmotivados. 

Com aplicações, agora com o ENEM, alguns alunos se interessam mais. 

Porque eles vêem que o conteúdo é trabalhado sobre a forma de aplicação. Assim 

eles até prestam mais atenção nas aulas. Eu trago as atividades com aplicações, 

resolvemos juntos os exercícios, e discutimos em aula. 

A professora acha que utilizando aplicações e material concreto conseguimos 

trabalhar com as habilidades dos alunos? E com demonstrações e provas. O que a 

professora acha? 

Eu acredito que sim. Eu vou construindo o conteúdo com eles. Somos apenas 

mediadores.  Eu vou perguntando e eles vão respondendo. As características dos 

poliedros, por exemplo, eu vou perguntando, anotando, fazendo relação com outros 

conteúdos que já trabalhamos. 

Eu também acho que eles devem pesquisar. Eu tento mostrar para eles que a 

Matemática também é pesquisa.  Eu elaboro trabalhos sobre determinados 

assuntos, e depois eles apresentam para as turmas. 

A professora organiza apresentações entre as turmas? 

Sim, cada uma apresenta o material que elaborou para as outras. Fazemos 

uma grande exposição. Eu marco um dia e fazemos uma socialização do 

conhecimento que eles pesquisaram. 

A professora já tentou trabalhar com demonstrações e provas? 

Sim, mas foi bem complicado. É necessário retomar muito o conteúdo.  Os 

alunos tem tanto dificuldade com relação a falta de conteúdo,  e é muito formal para 

eles. Eu prefiro trabalhar com argumentando, algo menos informal. Eu não 

apresento nada pronto;. Eu vou construindo com eles. 
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O professor acredita que as sistematizações próprias das demonstrações e 

provas ajudam os alunos a desenvolver suas habilidades? Ajuda a eles, por 

exemplo, prever os resultados, de alguma atividade, a deduzir logicamente? 

Acho que sim. Mas ainda acredito que manipulando e aplicando o conteúdo 

trabalhado eles aprendem mais. Até se interessam mais. 

Acredita que os alunos mostrariam interesse em trabalhar com provas e 

demonstrações? 

Eu acredito que eles mostram mais interesse aplicando o conteúdo e 

trabalhando com o concreto para o abstrato. 

O(a) professor(a) acredita que  suas práticas de ensino são reflexos do modo 

como os conceitos matemáticos lhe foram ensinados na graduação de licenciatura? 

Não só da graduação, mas como me foi ensinado antes também. O sistema 

inteiro e os alunos estão acostumados com o modo tradicional. Eu ainda tenho 

colegas de fundamental que seguem o modo tradicional sem ao menos trabalhar 

com recortes, ou com concreto. Como um aluno desse vai chegar no médio? 

Achando que aprender é do modo tradicional. Na graduação a gente aprende muita 

coisa que não vai aplicar, no entanto é Matemática temos que ver. Agora a prática 

ensina muito, principalmente nas dificuldades. 
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ANEXO B – Entrevista realizada com o professor PB 

 

 

Qual a sua formação? 

Licenciatura Plena de Matemática 

Em que ano te formaste? 

Na segunda metade de 98. 

Em que instituição? 

Na UFRGS. 

Tens alguma especialização? 

Em faze de conclusão do mestrado, em Física. 

Trabalha apenas em escolas estaduais? 

Uma estadual a outra é municipal. 

Quantas horas tu trabalhas na semana? 

40 horas. 

Quantas turmas de Ensino Médio? 

1 á tarde. 

Quais os anos d turma? 

Só primeiro ano. 

O professor acredita que é possível explicar melhor o conteúdo trabalhando 

com demonstrações, provas e argumentações nas aulas? 

Não, pelo menos na minha turma não dá. Eles têm muita dificuldade e 

defasagem de conteúdo. Eles não dominam o básico: proporções, regras de sinais, 

relações trigonométricas. 

Não tem como trabalhar com demonstrações com eles assim. Em toda aula eu 

tenho que retomar o conteúdo com eles, tenho que retomar aquilo que trabalhei nas 

aulas passadas e ainda alguns fundamentos. Tu imagina se eu fosse provar e 

demonstrar o conteúdo. 

Não para os meus alunos. Eles tem dificuldade de dominar o básico. Imagina 

trabalhando com alguma sistematização mais longa. 

Já trabalhaste alguma vez com provas e demonstrações? E argumentações? 

Não. Eu trabalho mais com exemplos e aplicações. Eles trabalham melhor 

assim. Com a minha formação de física eu utilizo alguns exemplos de física para 
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trabalhar alguns conteúdos. Mesmo assim não tem como aplicar todos os 

conteúdos. 

A professora acha que a prática de demonstração ajudaria a desenvolver 

habilidades dos alunos? 

Até ajudaria. Mas não meus alunos. Precisa de uma base sólida para trabalhar 

com uma matemática mais abstrata. Talvez em outras instituições. Eu acho que o 

aluno esta desmotivado, ele na tem mais interesse em estudar. Então trabalhando 

com aplicações eu acho que consigo atingir mais eles. Mesmo assim a realidade é 

complicada. 

A professora acredita que os alunos mostrariam interesse em trabalhar com 

provas argumentações e demonstrações? 

Já é difícil eles participarem das aulas. Pra minha turma não é interessante 

trabalhar com demonstrações e provas. 

A professora tem resultado com essa metodologia de aplicação que 

desenvolve? 

Sempre tem um e outro que aproveita. Mas é como te falei, a maioria esta 

desmotivada. Uma coisa por exemplo, eu não crio nota do nada. Eles que fazem a 

nota deles. Eles sabem que eu cobro, e mesmo assim, tem alunos que não estão 

nem ai se rodar ou não. É complicado. 

Quer ver um exemplo, as vezes eu dou um trabalho sobre um determinado 

assunto para pesquisarem. Queria que eles pelo menos vissem o conteúdo antes de 

trabalhar em sala de aula, mas nem isso. Eles copiam e me entregam igual como 

está na internet. Eles não se dão o trabalho de mudar o tamanho da fonte. Pra ti ver. 

A professora trabalha com aplicações da Matemática na Física, então a 

professora trás muito da sua formação para sala de aula? 

Sim, sim. Mas mesmo assim não consigo ter o interesse deles. 

O(a) professor(a) acredita que  suas práticas de ensino são reflexos do modo 

como os conceitos matemáticos lhe foram ensinados na graduação de licenciatura? 

Báh, eu acho que não tem nem como comparar. A gente tenque estudar na 

faculdade, por um motivo ou por outro. Agora os alunos do médio principalmente do 

público não querem nada. Eles querem a formatura no final do ano, entende? 

Falando das minhas práticas eu acho que o que mais dificulta no ensino são vários 

fatores. Tu viu que a nossa carga horária de matemática foi reduzida  né? Imagina 

trabalhar modelagem de um problema em três períodos semanais, com a dificuldade 
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que eles têm. Eu acho que como estudamos na escola não é tanto problema, mas o 

problema é a estrutura da educação. 

Então  a professora acha que o modo que foi ensinado na escola não interfere 

tanto na sua prática de ensino? 

Olha, se eu sei o conteúdo e quero trabalhar com eles, sei lá, aplicando 

resolução de problemas, modelagem, o que for, é fácil pra mim. Agora depende se 

eles vão querer entende? Tenta, fazer alguma coisa diferente na minha turma, na 

próxima aula não vem ninguém. Entende? A educação está complicada. Não é o 

modo que eu dou o não o conteúdo  que vai resolver tudo. 
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ANEXO C – Entrevista realizada com o professor PC 

 

 

Qual a sua formação? 

Licenciatura Plena em Matemática. 

Em que ano te formaste? 

Ano retrasado: 2007. 

Em que instituição? 

Na ULBRA. 

Quantas horas tu trabalhas na semana? 

40h. 

Quantas turmas de ensino médio? 

Oito turmas. 

Quais os anos das turmas? 

Todos os anos. 

A professora acredita que usando provas e demonstrações em sala de aula 

pode-se explicar melhor o conteúdo? 

Eu trabalho com demonstrações. Pelo menos eu tento. N as turmas da manhã 

é mais fácil de trabalhar demonstrando e construindo com eles. Vou perguntando e 

eles vão me ajudando.  Só com as turmas da noite que é mais complicado. Eu 

trabalho mais com aplicações e exercícios a noite. 

Entendes que com provas e demonstrações a professora consegue 

desenvolver as habilidades dos alunos? 

Acredito que até consigo ensinar algo para eles. No entanto eu cobro bastante 

deles. Principalmente para o pessoal da manhã. É complicado mantê-los focados 

nas aulas, pra isso eu cobro bastante deles. O pessoal da noite é mais tranqüilo de 

se trabalhar. Mas também, é complicado porque é um pessoal trabalhador. Dá pra 

contar nos dedos os alunos que não trabalham. Muitos são pais de família. Alguns 

desistem no meio do trimestre. Por isso se cobrar muito eles desistem. Por isso eu 

vou com mais calma. 

Acredita que os alunos acham interessante a demonstração em sala de aula? 

Eu acho que eles já acostumaram um pouco com eles. Eu tento trabalhar de 

uma forma mais tranqüila para que eles acompanham. Mas em questão de desejar 

estudar eu acho que eles não querem não. Muitos vêem pra aula apenas por 
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obrigação. Alguns alunos da noite vêm párea aula apenas para manter o emprego 

deles. Alguns são pais de família, tem filhos, eu não cobro muito deles por causa 

disso.   

O(a) professor(a) entende que é possível com argumentações e provas 

trabalhar e desenvolver o conteúdo de forma que instiga o aluno a descoberta? 

Não tanto. A gente sempre tenque orienta eles. Muitas vezes eles param num 

lugar e sem a gente fazer eles não conseguem sair. A noite então é bem mais 

complicado. Na manhã sempre tem mais alunos dedicados. 

A professora utiliza alguma metodologia específica? 

Não. Eu tento trabalhar da melhor maneira com eles. Eu cobro também. Agora 

com as provas do Enem eu levo para eles algumas atividades desse tipo ( a 

professora me mostrou o seu material ) e vou trabalhando com eles. Alguns querem, 

como aquela guria, passar no vestibular, conseguir bolsa. Por isso eu trabalho as 

atividades do tipo ENEM com eles.  

 A professora acha que o modo que a senhora trabalha na aula é reflexo do 

modo como os conceitos matemáticos lhe foram ensinados na graduação de 

licenciatura? 

Acho que nem tanto. Eu estudei direto demonstra;’ao e prova na minha 

graduação. E com eles não tem como trabalhar só desse modo. Na graduação eu 

concluía muitos exercícios praticava, tu acha que eles fazem as atividades de casa, 

a realidade é outra, então são muitas diferenças em cada realidade. 
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ANEXO D – Entrevista realizada com o professor PD 

 

 

Qual a sua formação 

Licenciatura Plena em Matemática. 

Em que ano te formaste? 

Ano 2000. 

Em que instituição? 

Na PUC. 

Tens alguma especialização? 

Não. 

Trabalhas apenas em escolas estaduais? 

Só em estaduais. 

Quantas horas trabalhas na semana? 

60 h. 

Quantas turmas de Ensino Médio? 

7 turmas de médio todos os anos. 

A professora credita que usando a prova e demonstração em sala de aula 

pode-se explicar melhor o conteúdo? 

Inicialmente, quando eu comecei achava. Um exemplo é a forma de Básckara. 

Eu tentei trabalhar, mas os alunos não alcançam. Eu tentei no segundo ano, mas 

não tem. Eles têm muita dificuldade. Na ocasião, no início da minha carreira eu 

tentei, mas uma que eles não valorizam, e outra eles já pedem um exemplo, e 

também que é bem abstrato e exige mais tempo, em comparação ao exemplo e 

aplicação.   

Como o exemplo já foi abstraído, fica mais prático pra eles. Que nem agora eu 

to trabalhando com geometria espacial. Embora eu queira demonstrar, um exemplo 

bem simples, é a soma total das áreas de um prisma. Porque se soma todos os 

lados e a área da base multiplica por dois.  Nem isso que é simples eles 

acompanham, até dificulta. 

A senhora acha que despertaria a habilidade de descoberta nos alunos 

aplicando demonstrações em aula? 

Não, acredito que seja difícil. Como eles desenvolveriam algo se eles não 

teriam interesse. 
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A professora acha que nessas experiências de demonstração e prova a 

senhora não teve um resultado significativo na aprendizagem deles? 

Não, acho que não, até dificulto mais um pouco. Porque eles têm resistência a 

muitos conteúdos, deve tomar cuidado com o modo que tu apresenta. 

Eu também acho que a realidade da escola estadual é muito diferente. 

Comparada por exemplo com a universidade ou escolas particulares. Muitos alunos 

mau tem expectativa de se formar no ensino médio. E para alguns o ensino Médio 

Já é o topo do topo. 

A professora nota certa desmotivação do aluno no estudo em geral? A senhora 

acha que os alunos não demonstrariam interesse? 

 Tem a falta de motivação sim, e os alunos não têm objetivos. Não desejam 

aprender. No caso da demonstração e prova quem precisa daquilo ali, é o 

Matemático, em minha opinião. Quem deve saber da onde que vem tal fórmula e se 

ela é valida é de interesse maior para os Matemáticos. Os alunos não se interessam 

por isso. A gente não pode pensa em formar todos nossos alunos como 

Matemáticos.  

Os alunos preferem um ensino mais tecnicista. Eles pretendem arranjar 

trabalho. Principalmente aqui, que é uma instituição pública com pessoas que 

precisam trabalhar. Muito poucos alunos daqui começam uma faculdade. Menos de 

dez por cento. Eles se voltam para estudos mais técnicos, o que pra nós já é uma 

vitória. A realidade da periferia é bem complicada. Principalmente com relação aos 

estudos mais teóricos. 

A professora desenvolve uma metodologia de aplicação? 

Não, eu não sigo uma Metodologia. Eu fui aprendendo na prática como dar 

aula. Agora por exemplo tem o ENEM. Alguns alunos estão interessados. Eles 

estudam pra isso. Ficam motivados. E para esses eu do uma atenção especial. Eles 

precisam, eles buscam então eu ajudo. 

Mas também é difícil para o professor. A gente não tem tempo. A gente não 

tem estrutura, incentivo, recursos. O professor não é apenas um educador, é uma 

pessoa normal. Tem necessidades. Também a gente deve cuidar de vários 

aspectos, nós não somos apenas mediadores, somos muito mais que isso na sala 

de aula. Por exemplo, a questão social eles brigam, discutem não te educação um 

com o outro. Eles não têm o mínimo de respeito que esperamos tragam de casa.  
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A professora acha que eles têm uma resistência com a Matemática e aplicando 

o conteúdo no dia-a-dia eles aparentam melhor interesse? 

Sim, isso é verdade. Ou aprendem porque gostam daquilo ali. Ainda tem 

alguém que goste, ou por que eles não têm escolha. Tem que passar pra conseguir 

emprego. Eu adoro Matemática. Mas eu noto que para os alunos é um pouco mais 

complicado. Por exemplo, em relação às humanas, que eu acho que eles se 

empenham mais. 

O(a) professor(a) acredita que  suas práticas de ensino são reflexos do modo 

como os conceitos matemáticos lhe foram ensinados na graduação de licenciatura? 

Nossa, é outro mundo a escola. Por exemplo, não tem nem como tu avaliar os 

alunos como na graduação senão tu roda todos. Acho que na graduação o modo 

tradicional que me foi ensinado os conteúdos também influência, mas não só isso. 

Se tu tivesse incentivos e como fazer tu faria coisas a mais nas aulas. Mas nem os 

alunos querem nem a gente tem estrutura. 
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ANEXO E – Entrevista realizada com o professor PE 

 

 

Qual a sua formação? 

A primeira foi em arquitetura e urbanismo pela UNISINOS e depois licenciatura 

em matemática pela ULBRA. 

Em que ano se formaste nas graduações? 

Terminei arquitetura em 1987 e matemática em 2005. 

Tens alguma especialização? 

Não 

Em nenhuma área? 

Nenhuma. 

Trabalhas apenas em escolas estaduais? 

Atualmente sim. 

Quantas horas tu trabalhas na semana? 

Atualmente 20h em escola. No resto do tempo trabalho na área de arquitetura. 

Eu queria me dedicar somente a licenciatura, mas ta cada vez mais difícil. 

Quantas turmas do ensino médio? 

5 turmas. 

Quais os anos? 

Tudo primeiros anos. Mas já dei “pros” outros anos. 

Acreditas que a prática de argumentação, demonstração e provas em sala de 

aula podem assumir função explicativa? 

Sim. 

Já aplicaste alguma vez demonstração nesse intuito? 

Sim, várias vezes. Até já tentei mostra pra alguns alunos da onde saiu a 

fórmula de Básckara. Uns gostaram, a maioria acho muito complicado e “dão de 

ombros”. 

Entendes que é possível com argumentação e provas trabalhar e desenvolver 

o conteúdo de forma que instiga o aluno a descoberta? 

Sim. O professor até deve fazer isso. E até tu nota em sala de aula, algum 

aluno sempre te acompanha, alguns mais aplicados até vão fazendo junto contigo. 

Logo que eu comecei acho que dava mais certo. 
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Acreditas que com sistematizações próprias das demonstrações e provas é 

possível incentivar o desenvolvimento de habilidades dedutivas dos alunos?  

Sim. 

Já notou que deu certo alguma vez nas suas aulas? 

É difícil comprovar, mas acredito que pode ajudar sim.  

Acreditas que teus alunos mostrariam interesse em trabalhar com provas e 

argumentações nas aulas de Matemática? 

Talvez. Não sei. Os alunos demonstram a cada ano que passa menos 

interesse nos trabalhos que os professores propõem. 

Porque achas isso? 

É o que eu noto. 

A escola ta muito distinta da realidade do aluno talvez? 

Não tem como a escola se aproximar só de um aluno. Tem cada vez mais 

gente diferente na turma, imagina o esforço da escola pra se preocupar com a 

realidade de cada aluno e trazer pra aula. Eu até tento melhor minhas aulas, trago 

textos interessantes, até mesmo não de Matemática. Mas não adianta, sempre tem 

aluno lixando unha nas minhas aulas. 

Acreditas que tuas práticas de ensino são reflexos do modo como os conceitos 

matemáticos lhe forma ensinados? 

Não. Eu acredito que são um somatório dos conceitos com as experiências 

vividas dentro e fora da sala de aula com os conhecimentos que adquiri durante os 

últimos trinta anos. Eu pesquiso muito, leio muito. E tento trazer pra sala de aula. 
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ANEXO F – Entrevista realizada com o professor PF 

 

 

Qual sua formação? 

Licenciatura Plena em Matemática. 

Em que ano te formastes? 

Em 2003. 

Em que instituição? 

Na ULBRA. 

As professoras têm alguma especialização? 

Não, mas realizando alguns cursos de novas tecnologias do Programa Gestar 

do MEC. 

Trabalhas apenas em escolas estaduais? 

Não, no município também. 

Quantas horas tu trabalhas na semana? 

70 horas 

Quantas turmas de ensino médio? 

10 turmas 

Quais os anos das turmas? 

Todos os anos. 

Acreditas que a prática de argumentações, demonstrações e prova em sala de 

aula podem assumir função explicativa? 

Acho que nem tanto. Acredito que usar demonstração e prova está fora da 

realidade da escola. É fora da realidade para os nossos tipos de alunos. Eles tem 

uma dificuldade muito grande. Quando tu desenvolve algo como uma demonstração 

tu choca eles. Tu choca alguns. Tem aluno que sempre participa e constrói contigo. 

Nem todos. 

Já fiz isso, de pegar uma equação, por exemplo a equação de Girard, lá em 

polinômios para o terceiro ano. Eu pensei que para o terceiro ano iria ser mais fácil. 

Mas chocou eles. Ficaram frustrados de um jeito que umas aulas depois eles 

comentavam sobre a demonstração. 

Acredito que distancio mais alguns alunos do conteúdo. 

O(a) professor(a) entende que é possível com argumentações e provas 

trabalhar e desenvolver o conteúdo de forma que instiga o aluno a descoberta? 
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Se a turma recebesse bem. Mas não é isso que eu noto. Há uma dificuldade 

bem grande para eles acompanharem. E se tu fores fazer uma demonstração 

esperando que eles desenvolvam tudo contigo, dependendo a demonstração tu vai 

demora muito. E no final eles vão dizer: é só pra isso professora? 

O(a) professor(a) acredita que com as sistematizações próprias das 

demonstrações e provas é possível incentivar o desenvolvimento de habilidades 

dedutivas dos alunos? 

Eu acredito que o professor pode desenvolver as habilidades dos alunos 

aplicando outras metodologias. Eu trabalho mais com aplicações. Sou um pouco 

tradicional. Eu já tentei trabalhar de outros modos, mas eu acho que não funcionou 

muito bem. Por exemplo, começar com um problema, para resolver ele e depois 

entrar no conteúdo. Não funcionou muito para meus alunos, é uma realidade que 

eles não estão acostumados. Choca muito eles. 

Por isso no final de cada trimestre ou de cada conteúdo eu preparo umas aulas 

com trabalhos só de aplicações. Por exemplo, agora eu estou trabalhando com 

exponenciais, o que eu trabalhei daí foram situações que se usa exponenciais em 

laboratórios. Por exemplo, o número de bactérias numa colônia com o passar do 

tempo, também ao crescimento populacional, também numas situações da física 

onde entra aquilo ali. 

O(a) professor(a) considera a possibilidade de trabalhar com provas e 

argumentações com seus alunos? Eles mostrariam interesse? 

Como eu te disse eu até já trabalhei. Mas não tive o retorno que eu esperava. 

Eles não recebem bem, com certeza. 

Pode ser até que eu não trabalhei do modo mais correto. No tentando eu acho 

que a aplicação é mais interessante para eles. Eu tenho um retorno maior com 

aplicações e resolução de problemas de situações reais. E acaba sendo até mais 

difícil. Por que não é tão fácil, nem para eles nem para mim trabalhar só com 

aplicações. 

Eles questionam muito a aplicação do conteúdo: para que vou usar isso, onde 

vou usar isso. Essas coisas, eles sempre ficam questionando isso. Desde o início do 

trimestre.  

Eu particularmente gosto de trabalhar com situações problemas. Tu ta vendo o 

conteúdo aplicado. Não é dado simplesmente, é aplicado. Tu se sente até mais 

entusiasmado como professor. 
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 O(a) professor(a) acredita que  suas práticas de ensino são reflexos do modo 

como os conceitos matemáticos lhe foram ensinados na graduação de licenciatura? 

Depende muito. Eu acho que tu aprende muito em sala de aula mesmo. E tem 

muita coisa que é praticamente impossível de aplicar em sala de aula, das coisas 

que tu aprende no curso. Eu acho que a realidade em sala de aula é bem complexa. 

Os alunos vêm pra sala de aula com uma vida bem complicada. Se tu cobrar muito 

deles acaba distanciando eles da escola. Na graduação tu desenvolves muitas 

habilidades, mas trabalhar com os alunos, até os mais problemáticos, depende muito 

da prática. 
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ANEXO G – Entrevista realizada com o professor PG 

 

 

Qual sua formação?  

Ciências com habilitação em Matemática. 

Em que ano se formaste professora? 

Me formei em 2003, mas antes disso já dava aula. 

Em que instituição? 

No Unilasalle. 

Tens alguma especialização? 

Está em andamento. 

Quantas horas trabalhas na semana? 

64 horas. 

Quantas turmas de ensino Médio? 

Deixa eu ver. Aqui quatro, mas no total ( pensou um pouco ) são 15 turmas de 

ensino Médio. 

Quais os anos das turmas? 

Todos os anos, tanto aqui quanto nas outras turmas. 

Acreditas que a prática das argumentações, demonstrações e provas emsala 

de aula podem assumir função explicativa? 

Eu acreditava que sim. No início do meu trabalho eu pensava: vou mostrar para 

os meus alunos da onde vem tudo. Mas hoje eu vejo que não dá. Eles comentam 

quando eu faço alguma demonstração: a professora falou, falou, pra chegar nisso. 

Eles preferem a aplicação do que a demonstração. 

Entendes que é possível com argumentações e provas trabalhar e desenvolver 

o conteúdo de forma que instigue o aluno a descoberta? 

Sim, mas depende deles. Depende bastante deles até. A gente tem uma série 

de obrigações, e conteúdos para serem trabalhados. Não adianta a gente tentar 

desenvolver algo que demore muito. 

Acredita que com as sistematizações próprias das demonstrações e provas é 

possível incentivar o desenvolvimento de habilidades dedutivas dos alunos? 

Pode dar certo, dependendo o contexto e dos alunos com que trabalha. Eu tive 

alunos, quando eu comecei a trabalhar que até achavam interessante ( demonstrar, 
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provar ) e com isso eles acompanhavam as minhas atividades, participavam. Hoje 

acho que nem tanto. 

Acredita que os teus alunos mostrariam interesse em trabalhar com provas e 

argumentações nas aulas de matemática? 

Não, hoje acho que não. E até eu gostaria de trabalhar com algo a mais nas 

aulas, mas não to conseguido. Isso ( apontando pra folha e indicando 64 horas ) 

dificulta tudo. E tu vai ver que a gente tem certas obrigações e cobranças, tem 

conteúdo pra ser trabalhado, não adianta. 

Acredita que suas práticas de ensino são reflexos do modo como os conceitos 

matemáticos lhe foram ensinados na graduação de licenciatura? 

Em partes. Acho que poderia ser melhor trabalhado essas questões na 

faculdade. Trabalhar mais com a realidade em sala de aula. É bem diferente. Na 

sala de aula mesmo é que a gente começa a desenvolver as habilidades. 

E sobre o método que o conteúdo é trabalhado? 

Áh. Eu tive muitos colegas interessados. Isso facilita o trabalho do professor 

quando os alunos ajudam. Isso é o diferencial da universidade e a escola. Muitos 

alunos querem a informação rápida. 

No Unilasalle por exemplo eu tive demonstração em salade aula, e a gente 

gosta, né. Até quando eu comecei a dar aulaeu queria trabalhardessa forma, mostrar 

para os alunos isso. 
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ANEXO H – Entrevista realizada com o professor PH 

 

 

Entrevista com a professor Cláudia e Márcia da Escola Estadual de Barão do 

Amazonas 

Qual sua formação? 

Minha formação é plena. 

Em que ano te formastes? 

Em 2003. 

Em que  instituição? 

ULBRA. 

As professoras tem alguma especialização? 

Comecei o pós mas não concluí. 

Trabalhas apenas em escolas estaduais? 

Trabalho só aqui no Barão mesmo. 

Quantas horas trabalhas na semana? 

Trabalho 40 horas. 

Quantas turmas de ensino médio? 

Oito turmas. 

Quais os anos das turmas? 

Segundos e terceiros de dia, e segundo e terceiros de noite. 

Acreditas que a prática de argumentações, demonstrações e prova em sala de 

aula podem assumir função explicativa?( Notei que a minha leitura foi atrapalhada 

por uma aluna que entrou na sala, então expliquei:) Quero dizer, a professora acha 

que demonstrando e argumentando facilita a explicação?  

Sim, pode ser útil sim. 

Acreditas que é possível com argumentações e provas trabalhar e desenvolver 

o conteúdo deforma que instigue o aluno a descoberta? 

Sim, com certeza. 

As professoras nas suas aulas acham que conseguem atingir os alunos com 

provas e demonstrações? 

 É verdade. Até acho bom que eles vejam daonde vem. Mas nem todos estão 

acostumados. Mas eles tem uma certa resistência a Matemática, a linguagem eu 

acho. Eles não gostam então nem se empenham. 
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Acreditas que com as sistematizações próprias das demonstrações e provas é 

possível incentivar o desenvolvimento de habilidades dedutivas dos alunos? 

Ajuda sim. 

Então vocês acham que com demonstrações e provas o aluno melhora para 

chega em um resultado? ( foi bem assim a pergunta professo, e aparentemente eles 

entenderam melhor) 

 Ah, melhora sim. 

Acredita que eles mostram interesse em trabalhar com provas, demonstrações 

e argumentações nas aulas de matemática? 

Aplicaste nas provas ou em trabalhos algum tipo de questão de argumentação 

e demonstração. Do tipo, explique com suas palavras porque se chega nesse 

resultado? 

Não. Se tivesse na prova ia ser um desastre. 

Acreditas que suas práticas de ensino são reflexos do modo como os conceitos 

matemáticos lhe foram ensinados na graduação de licenciatura? 

Acho que sim. 

Por exemplo, vocês acreditam que se os professores na universidade ensinam 

de um jeito, o aluno quando vira professor trás pra sala de aula? 

Professora Márcia – Eu acho que nem tanto, acho que eles até acompanham 

na hora que o professor ta explicando mas eles não conseguem produzir ( 

demonstrações e provas ). Acho que eles até gostam de ver ( o professor realizando 

uma demonstração) mas não de fazer. Fica difícil né, trabalhar com outro jeito, 

porque a gente já ta acostumado. E acho que é mais certo assim (…) hãn (…) do 

que com outras atividades. 

Alguma consideração professoras? 

Não, tudo bem. 
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ANEXO I – Entrevista realizada com o professor PI 

 

 

Qual sua formação? 

É curta. 

Em que ano te formastes? 

Eu em 1986. 

Em que  instituição? 

Puc do Paraná. 

As professoras tem alguma especialização? 

Não tenho. 

Trabalhas apenas em escolas estaduais? 

Eu trabalho em mais uma escola de fundamental aqui em Niterói. 

Quantas horas trabalhas na semana? 

40 também. 

Quantas turmas de ensino médio? 

Pra ensino médio só 4. 

Quais os anos das turmas? 

Ah, eu tenho uma de cada ( risos ). Não, tenho duas de primeiro, uma de 

segundo e uma de terceiro.  

Acreditas que a prática de argumentações, demonstrações e prova em sala de 

aula podem assumir função explicativa?( Notei que a minha leitura foi atrapalhada 

por uma aluna que entrou na sala, então expliquei:) Quero dizer, a professora acha 

que demonstrando e argumentando facilita a explicação?  

 Sim, quando o professor coloca o porquê facilita pro aluno. Eu acho que sim. 

Acreditas que é possível com argumentações e provas trabalhar e desenvolver 

o conteúdo deforma que instigue o aluno a descoberta? 

Professora Cláudia (mostrou certa dúvida ) – Olha, mais ou menos. Mas pode 

dar sim. Numa turma com 40 alunos, depois que um desperta a desatenssao dos 

demais fica dificil tu quere explora o conte[udo de forma que eles pensem  ou fiquem 

deduzindo. Mas pode ser possivel. 

As professoras nas suas aulas acham que conseguem atingir os alunos com 

provas e demonstrações? 
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Alguns alunos. Nem todos. Depende um pouco deles entende, e as vezes eles 

não querem nada. 

Acreditas que com as sistematizações próprias das demonstrações e provas é 

possível incentivar o desenvolvimento de habilidades dedutivas dos alunos? 

Sim, sim. 

Então vocês acham que com demonstrações e provas o aluno melhora para 

chega em um resultado?  

Mas tem que ver se eles prestam atenção. Fica complicado, quando a gente 

quer fazer algo e eles não querem.  

Acredita que eles mostram interesse em trabalhar com provas, demonstrações 

e argumentações nas aulas de matemática? 

Aplicaste nas provas ou em trabalhos algum tipo de questão de argumentação 

e demonstração. Do tipo, explique com suas palavras porque se chega nesse 

resultado? 

Não que eles não saibam fazer, porque se tu perguntar eles até respondem. 

Mas passar pro papel, acho que eles tem bastante dificuldade. 

Acreditas que suas práticas de ensino são reflexos do modo como os conceitos 

matemáticos lhe foram ensinados na graduação de licenciatura? 

É bem diferente escola de faculdade. 

Por exemplo, vocês acreditam que se os professores na universidade ensinam 

de um jeito, o aluno quando vira professor trás pra Professora Márcia – Eu acho que 

nem tanto, acho que eles até acompanham na hora que o professor ta explicando 

mas eles não conseguem produzir ( demonstrações e provas ). Acho que eles até 

gostam de ver ( o professor realizando uma demonstração) mas não de fazer. 

Olha, eu tento explica tudo demonstrando da onde vem. As vezes até demora 

demais. Mas os alunos não parecem gosta. 

O modo como os conteúdos Matemáticos foram trabalhados na graduação 

influenciam as suas práticas em sala de  aula? A universidade influencia então? 

Sim,sim. 
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ANEXO J – Entrevista realizada com o professor PJ 

 

 

Qual a sua formação? 

Licenciatura curta em Ciências  e Licenciatura Plena em Matemática. 

Em que ano te formaste? 

Em 1989 fiz A curta, e a Plena eu fiz em 2003. 

Em que instiuição? 

URI. 

Tens algumas especialização? 

Não, fiz somente alguns cursos de laboratório. 

Trabalhas apenas em escolas estaduais? 

Sim. 

Quantas horas trabalhas na semana? 

35 horas. 

Quantas turmas de Ensino Médio? 

Seis turmas. Três delas de Matemática, duas de Física e tenho uma que 

leciono artes. 

Acreditas que a prática da argumentação, prova e demonstração em aula 

podem assumir função explicativa? 

Acredito que sim.  Eu até aplico. Alguns alunos acompanham. Eu acho que a 

demonstração é mais formal e não consigo atingi todos os alunos. Mas eu vou 

perguntando para eles, vou trabalhando com eles o conteúdo. 

Acreditas que com as sistematizações próprias das demonstrações e provas é 

possível incentivar o desenvolvimento de habilidades dedutivas dos alunos? 

Acho que sim. Mas depende um pouco deles também. Eu sempre trabalhando 

com uma e outra demonstração, me programo pra não deixar falta. Mas eu noto que 

a maioria tem muita dificuldade. E alguns já se acostumaram, entende. Tem isso 

também, se tu não insistir e trabalhar com demonstração eles não entende a outra 

vez que tu for fazer. Tenque ir fazendo.  

O(a)professor(a) entende que é possível com argumentações e provas 

trabalhar e desenvolver o conteúdo de forma que instiga o aluno a descoberta? 

Pode ser possível. Mas acho difícil. Eles n’ao vem a Matemática como uma 

descoberta. 
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Acredita que os alunos mostrariam interesse em trabalhar com demonstrações 

e provas nas aulas de Matemática? 

Acredito que não. Eu trabalho com eles, mas é complicado. Eles não desejam 

estudar, aprender. Muitos deixam bem claro que eles vêm para aula para concluir o 

ensino médio pra conseguir emprego. 

Como a professora acha que eles se interessariam pelo conteúdo? 

Ólha, a gente nunca vai ter todo o interesse deles. É difícil. Eles querem a 

informação rápida. Eles têm um pouco de preguiça também. Eu vi com meus anos 

de prática que trabalhar com algum material concreto, por exemplo, com elaboração 

de figuras espaciais através de dobraduras, utilizar algumas poliedros, fica mais 

interessante pára eles. Eu faça assim. Eu utilizo material do laboratório, entende. 

Mostrando no concreto. E eu acho que eles também compreendem melhor o 

conteúdo através de problemas. Daí eles resolvendo vão encontrando aplicação 

para aquilo. 

Acreditas que o modo que a professora trabalha com seus alunos é reflexo do 

modo como os conceitos matemáticos lhe foram ensinados na graduação de 

licenciatura? 

Não só isso. Lá a gente até trabalha mais com demonstração. Mas na minha 

opinião é um público diferente, entende. Se eu for trabalhar como na faculdade eu 

rodo a maioria dos meus alunos. Então faço trabalhos, atividades, para que eles não 

fiquem só nas provas. Se eu avaliasse só pelas provas eu ia rodar grande parte da 

turma. 
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ANEXO K – Entrevista realizada com o professor PL 

 

 

Qual a sua formação? 

Licenciatura Plena em matemática. 

Em que ano te formaste? 

Em 2005/02. 

Em que instituição? 

UNILASALLE. 

Tens alguma especialização? 

Sim. 

Trabalhas apenas em escolas estaduais? 

Não, em escolas particulares também. 

Quantas horas trabalhas na semana? 

Eu trabalho 40 horas. No entanto em sala de aula dá 49 horas. 

Quantas turmas de Ensino Médio? 

5 turmas. 

Quais os anos das turmas? 

Primeiros e segundos anos. 

O professor acredita que usando a prova e demonstração em sala de aula 

pode-se explica\r melhor o conteúdo? 

Na prática depende o grau de interesse da turma. Pode ser que seja 

interessante para o aprendizado tu trabalhar com demonstração e prova 

continuamente, mas se a turma não vê significado no trabalho será só perda de 

tempo. 

O(a) professor(a) considera a possibilidade de trabalhar com provas e 

argumentações com seus alunos? Eles mostrariam interesse? 

Atualmente não creio que meus alunos mostrariam interesse. Eles já se 

acostumaram com esse ensino que recebe tudo pronto. Não sei te fala. Mas eu acho 

que não. 

A professora acha que trabalhando com demonstração e prova em sala de aula 

ajudaria os alunos a deduzirem, a descobrirem por conta própria o conteúdo 

matemático?  



88 

Claro, porque assim não ficaria somente na decoração de fórmulas e regras. O 

ensino não pode ser só decoreba. Mas é complicado por que eles não estão 

interessados também. Imagina fazer uma prova ou avaliação só com provas e 

demonstrações. Ia da repetência em massa. 

Já trabalhaste alguma vez dessa forma. Acredita que os alunos mostrariam 

interesse? 

Sim. Sempre tem as pessoas interessadas no estudo em si. E aqueles que 

gostam de Matemática. Esses acham interessante. Mas a maioria acha muito difícil. 

Talvez não estejam acostumados.  

O professor acreditas que suas práticas de ensino são reflexos do modo como 

os conceitos matemáticos lhe forma ensinados? 

Certamente. Na Universidade a gente houve muitas críticas ao ensino 

tradicional, mas e como a gente estuda lá? Poucas cadeiras não são dadas de 

forma tradicional. E envolve outros problemas. Requer muito tempo para práticas 

diferenciadas, material. Mas o que mais desmotiva é o desinteresse dos alunos, por 

tudo. 



89 

ANEXO L – Entrevista realizada com o professor PM 

 

 

Qual a sua formação? 

Licenciatura Plena em matemática. 

Em que ano te formaste? 

Em 1995. 

Em que instituição? 

ULBRA. 

Tens alguma especialização? 

Sim, especialização em Informática na Educação. 

Trabalhas apenas em escolas estaduais? 

Não, em escola estadual, municipal e na rede privada também. 

Quantas horas trabalhas na semana? 

Via contrato eu trabalho 60h. No entanto em sala de aula dá 49 horas. 

Quantas turmas de Ensino Médio? 

11 turmas. 

O professor acredita que usando a prova e demonstração em sala de aula 

pode-se explica\r melhor o conteúdo? 

Em particular eu defendo muito isso. Eu procuro trabalhar com isso. Mostrar 

que é assim que chegamos às equações, teoremas e a conclusões. Mas é muito 

desgastante, eles não estão nem ai. Eles querem tudo simplificado, e de preferência 

colocado nas provas. É complicado. 

Exemplo bem prático disso que a gente ta conversando. Tava trabalhando 

Distâncias de dois pontos com eles, agora a pouco, Geometria Analítica. A distância 

é facilmente demonstrado através do triângulo retângulo.  Chego no final eles 

disseram: fez tudo isso só pra mostrar isso? Nossa, isso desmotiva a gente. 

A professora acha que trabalhando com demonstração e prova em sala de aula 

ajudaria os alunos a deduzirem, a descobrirem por conta própria o conteúdo 

matemático? A senhora acha que através desse desinteresse eles estão perdendo a 

oportunidade de desenvolver certas habilidades? 

Com certeza. Eles perdem muito. Além de perder com o conteúdo em si eles 

perdem em praticar o desenvolvimento de trabalhar uma nova informação. Por 

exemplo, em divisões de frações, isso no ensino fundamental, a gente se esmera em 
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trabalhar uma aula pintando frações de uma determinada figura. Eles até 

acompanham, mas no final vem o comentário: “tu mostro isso tudo pra chegar 

nisso?”, “é só isso professora?”.  

O que eles querem é macetes e dicas. Eles não se esforçam não se dedicam. 

E muitos têm como, a gente sabe que eles podem.  Eu sinceramente acho que está 

muito fácil para eles passarem. Eles não se interessam muito pela descoberta, 

entende. Querem tudo pronto. Se eu não conseguir na prova tem recuperação, não 

tem problema a professora faz uns trabalhinhos. Eles já se acostumaram com essa 

idéia de facilidade. 

Já trabalhaste alguma vez dessa forma. Acredita que os alunos mostrariam 

interesse? 

Já tentei e não tive a resposta que eu desejava.  O caso das distâncias é um 

exemplo. Eu gosto de trabalhar dessa forma. Eu acho que é valida. Mas eles não 

têm interesse. Eles perguntam, em tom jocoso: da onde vem isso professora? Eles 

sabem que quando eu to construindo a demonstração eu pergunto e peço para eles 

construírem junto, no entanto poucos trabalham. Sempre tem um e outro que estuda. 

E pra esse já vale a pena. Eles perguntam isso, me perguntam da onde vem porque  

seu eu for demonstrar eles ficam parados, è pra matar tempo, alguns alunos só se 

preocupam com isso.  

A professora utiliza algo modo em particular de trabalhar com os conteúdos 

com eles? 

Eu trabalho também com aplicações. Mas é difícil também. Uma vez eu fiz um 

trabalho envolvendo sólidos geométricos e embalagens. Eles tinham que encontrar 

algum sólido geométrico, diferente do bloco, enfim o primas com base quadrangular, 

para verificar porque aquela embalagem é assim. Poder verificar o volume dela. 

Enfim, trabalhar com aplicações numa situação concreta e do cotidiano. Pedi para 

eles que catalogassem as embalagens e aplicassem as fórmulas para encontrar o 

volume deles. O trabalho saiu bem bonito, com ilustrações e tudo. Mas o que eu 

encontrei de erro foi absurdo. Erros de matemática, erros de português. É 

complicado. Eles têm uma base muito fraca. Não sei se é o sistema,  a sociedade, 

só sei que é tudo muito fácil. É fácil para eles passarem então eles não se dedicam a 

estudar com afinco. Foi tudo muito nivelado por baixo.  Eu particularmente acho que 

eles passam fácil. Passa um produto notável para eles. Tu notará que no ensino 

médio muitos não conseguirão fazer. 
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 O professor acha que o modo que trabalhas hoje é reflexo do modo que foi 

ensinado na graduação? 

Não, eu acho que a gente vai se moldando, se habituando. A universidade 

contribui. Mas tu vais fazendo o que tu podes e o que tu acredita. Eu acredito em 

demonstração por exemplo. Acredito que é importante, mas vejo que eles não se 

interessam como eu gostaria que fosse. Eu tento aplicar outros métodos, como os 

da embalagem, mas não deu um resultado legal. 
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ANEXO M – Entrevista realizada com o professor PN 

 

 

Qual a sua formação? 

Licenciatura Plena em Matemática. 

Em que ano te formaste? 

2005. 

Em que instituição? 

Unilasalle. 

Tens alguma especialização? 

Cursando. 

Trabalhas apenas em escolas estaduais? 

Sim. 

Quantas horas trabalhas na semana? 

45 horas. 

Quantas turmas de Ensino Médio? 

6 turmas. 

Quais os anos das turmas? 

Só tenho turmas do primeiro ano. 

Acreditas que a prática das argumentações, demonstrações e provas em aula 

podem assumir função explicativa? 

Sim. Eu até comento para meus alunos a situação do meu filho. Ele estuda 

Engenharia Na UFRGS e somente consegue estudar matemática provando.  Ele 

pega as demonstrações de livros e vai estudando. Eu tento mostrar para eles que 

depois que se pega o jeito, se entende o que se deseja mostrar fica mais fácil. Eu 

por exemplo trabalho demonstração com pesquisa também. Aqui na escola agora 

temos laboratório de Matemática. Então dou atividades para eles encontrarem as 

demonstrações. Eles me entregam. Eu cobro na prova também. 

Entendes que é possível com argumentações e provas trabalhar e desenvolver 

o conteúdo  de forma que instiga o aluno a descoberta? 

Acho que sim. Agora na escola a gente tem o laboratório. Eles tem acesso, 

eles podem ir na biblioteca e usar os computadores para pesquisa.  Isso até 

incentiva eles. Mas só no quadro acho que não daria certo. 
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Acreditas que com as sistematizações próprias das demonstrações e provas é 

possível incentivar o desenvolvimento de habilidades dedutivas dos alunos? 

Sim, mas acho legal trabalhar com situações também. A gente tem pouco 

tempo pra fazer tudo o que quer, é difícil. Por exemplo,  as situações são mais 

tranqüilas de trabalhar, tanto para nós quanto para eles.  

Acreditas que teus alunos mostrariam interesse em trabalhar com provas e 

argumentações nas aulas de matemática? 

Sim, mas só isso não é suficiente para chamar a atenção deles. O laboratório 

por exemplo ajuda. Eles recebem bem aplicações também. 

Acreditas que suas práticas de ensino são reflexos do modo como os conceitos 

matemáticos lhe forma ensinados na graduação de licenciatura? 

Mais ou menos. A gente vai aprendendo, vendo o que dá certo e tal. 
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ANEXO N – Entrevista realizada com o professor PO 

 

 

Qual sua formação? 

Sou formando em engenharia civil e depois conclui a Licenciatura Plena de 

Matemática. 

Em que ano te formaste? 

Concluí engenharia em 1976. A Plena eu concluí em 2000. 

Em que instituição 

Na ULBRA fiz a graduação de Licenciatura, na PUC a de engenharia. 

Tens alguma especialização? 

Tenho apenas alguns cursos promovidos pelo governo. 

Trabalha apenas em escolas estaduais? 

Sim, as duas escolas que trabalho são estaduais 

Quantas horas tu trabalhas? 

Trabalho 48 horas. 

Quantas turmas de Ensino Médio? 

7 turmas de regular e uma de EJA. 

Quais os anos das turmas? 

Todos os anos. 

O professor acredita que a prática de argumentações, demonstrações e provas 

em aula podem assumir papel explicativo? 

Não, até porque os alunos não estão interessados. Eles querem a informação 

instantânea. Eles também não questionam se está certo ou não. Se tu querer 

trabalhar melhor o conteúdo eles já ignoram e não acompanham. 

O professor entende que é possível com argumentações e provas trabalhar e 

desenvolver o conteúdo de forma que instiga o aluno a descoberta? 

Já é difícil eles acompanharem a aulas da maneira tradicional, imagina se 

trabalhar com demonstrações. Como te falei eles desejam a informação rápida. Com 

os computadores agora eles vão ali e encontram o que procuram. A informação está 

muito acessível para eles. 

O professor trabalha com alguma metodologia específica? 

Eu acho que há outros meios de trabalhar o conteúdo com eles. Trabalho com 

aplicações, e situações. Trabalho também com algumas questões de engenharia. E 
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as aplicações eu noto que eles acompanham e se interessam mais. Eu acho que 

quando eles estão interessados eles aprendem. Se tu desejar se matemático tu vai 

trabalhar com demonstrações. Se a pessoa desenvolver algum trabalho então se 

dedica e aprende. Por exemplo, um a pessoa que vai trabalhar com um osciloscópio 

vai estudar ondas a fim de entender o equipamento. Na sala de aula por exemplo, 

eu trabalhei agora a pouco com a turma envolvendo uma situação na qual eles tinha 

que encontrar a rota mais barata para um determinado lugar usando as nossas 

estradas. 

E até apresento a teoria para eles. Eu acho importante trabalhar com teoria. 

Mas é preciso mostrar Eles não se interessariam por demonstração. Eles, como te 

falei, desejam a informação instantânea.  

aplicação para que eles se interessem. 

O professor acha que talvez aplicando a demonstração e prova poderia 

desenvolver melhor as habilidades dos alunos? 

Não. Até porque eles não teriam interesse. Eu acredito que há outros meio de 

trabalhar os conteúdos. Por exemplo, eu acho importante o aluno desenvolver a 

agilidade mental. Eu acho que a álgebra é fundamental. Se eu tivesse o poder de 

decisão eu colocaria no programa a álgebra. É muito importante para eles. 

O professor acredita que a sua experiência acadêmica influencia o seu modo 

de dar aula?  

Sim, eu trago algumas coisas do curso de engenharia para a aula. Alguns 

conhecimentos que adquiri com o curso de engenharia me ajudam a dar aula. Por 

exemplo, eu trouxe da engenharia a habilidade em construir figuras, em produzir 

gráficos, formas de desenho. Trabalhar com algumas aplicações. 
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ANEXO O – Entrevista realizada com o professor PP 

 

 

Qual a sua formação? 

Eu sou mestrando em Ensino de Física. Concluí O curso de Física em 2006. E 

o de Matemática em 2002.   

Tens alguma especialização? 

Não. 

Trabalhas apenas em escolas estaduais? 

Não. 

Quantas horas trabalhas na semana?  

Em sala de aula são 65 horas, contando com as atividades eu trabalho 70 

horas por semana. 

Quantas turmas de Ensino Médio? 

No total 14 turmas. 

Quais os anos das turmas? 

Todos os anos. 

Acreditas que a prática das argumentações, demonstrações e provas em aula 

podem assumir função explicativa? 

Pode. Tudo depende do público que tu atende. No caso por eu trabalhar em 

escolas particulares eu vejo que demonstração e prova é mais aceita lá. Nessas 

instituições tem um público que mais voltado a concursos públicos e militares. Agora 

com a chegada do Enem, que é bastante aplicativo, algumas turmas que querem 

trabalhar com aplicações,  trabalhar só com provas e demonstrações  torna-se, 

como posso dizer, uma perda de tempo. Não que seja uma perda de tempo, mas pro 

objetivo do aluno é. 

Agora, tem uma coisa. Numa turma de estado com 40 alunos, como as que 

tenho, é um público muito heterogêneo. Por que até tem alunos que não querem 

nada com nada.  Tens outros alunos que almejam entrar na federal por exemplo. 

Tem aqueles que pretendem fazer um curso técnico. Tem de tudo. Então, eu acho 

que a gente tenque trabalhar um pouco de cada.  E a parte mais abstrata, como 

aplicação, para aquele aluno que deseja passar por um teste mais rigoroso, como 

um exame militar, mesmo que ele não vai usar na profissão, mas para admissão ele 

vai precisar dessa parte abstrata. Vai ser cobrado dele. 
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Então o professor acha que pode ser ou não explicativa, dependendo do 

público? 

Exatamente. Cada turma é uma turma.  

Entendes que é possível com argumentações e provas trabalhar e desenvolver 

o conteúdo  de forma que instiga o aluno a descoberta? 

Eu trabalho com demonstrações e prova com as turmas.  Para mim é um 

pouco mais fácil de demonstrar, porque eu tenho a formação de física também, na 

qual a gente sempre retoma alguma demonstração e tal. Eu vejo que se na 

Matemática tu não trabalhar direito um conteúdo, lá em Física ele vai ter uma 

dificuldade . Um exemplo é o vértice de uma parábola, com relação a altura de um 

projétil. Se tu trabalhar de forma que mostre que aquele é o valor máximo, se tu 

trabalhar na Matemática os conceitos e propriedades, na física fica mais fácil de 

relacionar.  

Daí eu noto a carência da demonstração. Porque para tu demonstrar, por 

exemplo, o x do vértice, tu precisa saber das propriedades da parábola, e vai 

trabalhando tudo isso na demonstração.  Daí ele entende melhor uma situação. 

O(a) professor(a) entende que é possível com argumentações e provas 

trabalhar e desenvolver o conteúdo de forma que instiga o aluno a descoberta? 

Sim, ajuda ele a acompanhar os conceitos também. Tu podes ver na minha 

aula ali, na questão do volume das esferas. Eles devem também descobrir como 

chegar à resposta, entende, não é só aplicar a fórmula. 

Acreditas que com as sistematizações próprias das demonstrações e provas é 

possível incentivar o desenvolvimento de habilidades dedutivas dos alunos? 

Acho que eles ganham muitas habilidades sim. Até mais quando eles 

constroem junto comigo.  É legal também trabalhar com o contexto histórico inserido 

nas aulas também.  

Acreditas que teus alunos mostrariam interesse em trabalhar com provas e 

argumentações nas aulas de matemática? 

Com certeza se tu trabalhar com modelagem ou aplicações os alunos acharam 

muito mais interessante.  Para o aluno gostar da coisa não é somente a metodologia 

que tu usa. Sendo que tu ganha a turma de outra maneira tu coloca qualquer coisa 

no quadro.  Eu não digo que falo a mesma linguagem do aluno. Aluno é aluno e 

professor é professor. Tu tenque interagir com eles, para que no momento do quadro 

tu consiga a participação deles, para que seja mais tranqüilo.  
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O senhor acha que somente com essa relação com a turma fica mais 

interessante trabalhar com demonstração? 

Aí, entra o que eu digo.  Depende de cada turma. Uma turma que não sou tão 

bem recebido porque iria bater de frente com ela? Assim, quando eu me aproximo 

dos alunos eu faço uma soldagem para poder direcionar meu trabalho. Eu sou muito 

fã de deduzir quase todas as equações. Por isso eu levo  para eles.  

E as vezes que tu trabalhaste com provas e demonstrações, os alunos 

acharam interessante? 

Depende da turma. Mas quer ver, eu tentei a demonstração de Básckara para 

muitas turmas mas não tive o resultado esperado. Esse é um exemplo que nem 

sempre da certo trabalhar com demonstrações muito abstratas. Nesse caso acho 

que foi um perda de tempo.  

O professor cobra demonstrações em suas avaliações? 

Eu não cobro uma demonstração formal. Eu cobro por exemplo uma aplicação 

que o aluno vai ter que manipular as fórmulas. Por exemplo, eu tava trabalhando, 

como tu viu, com o volume da esfera. Eu dividi ela em partes e pedia o volume. 

Assim, os alunos tinham que aplicar a equação, mas no final o que devemos 

determinar pra ver o que fazer.  

Por exemplo, eu demonstrei para eles o volume da pirâmide. Fiz as relações 

com o paralelepípedo.  Daí eu aplico alguma situação que não seja apenas o cálculo 

diferente do que eu fiz. Eu não nas avaliações algo que seja uma demonstração 

formal, mas algo que o aluno deva refletir sobre. Não quero que eles apliquem só a 

fórmula, mas que pensem a partir dela. 

Acreditas que suas práticas de ensino são reflexos do modo como os conceitos 

matemáticos lhe forma ensinados na graduação de licenciatura? 

Sem dúvida a formação contribui muito. Apesar de ter começado a lecionar 

antes de estar formado. Eu já dava aula no contrato a partir do quarto semestre. Não 

digo que tudo me ajudou. Mas me deu uma segurança, um conhecimento firme. Isso 

faz diferença. Até mesmo as cadeiras de conteúdos históricos, me ajudaram muito a 

trabalhar a apresentação dos conteúdos. Por exemplo, os números naturais. 

Quando eu comecei a trabalhar eu apenas dizia: é isso, praticamente jogava para 

eles. Ao longo da formação eu fui vendo que os números naturais são assim por 

uma razão. 
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Acho que a contribuição maios foi a de segurança. De conhecer o conteúdo. 

Mas a prática em sala de aula te ensina muito. 


