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Quando o matemático efetua seus cálculos, ou 

procura novas relações entre os números, não busca a 

verdade para fins utilitários. Cultivar a ciência pela 

utilidade prática, imediata é desvirtuar a alma da 

própria ciência! A teoria estudada hoje, e que nos 

parece inútil, terá aplicações no futuro? Quem poderá 

esclarecer esse enigma na sua projeção através dos 

séculos? Quem poderá, da equação do presente, 

resolver a grande incógnita dos tempos vindouros? Só 

Allah sabe a verdade! Conto os versos de um poema, 

cálculo a altura de uma estrela, avalio o número de 

franjas, meço a área de um país, ou a força de uma 

torrente – aplico, enfim, fórmulas algébricas e 

princípios geométricos – sem me preocupar com os 

louros que possa tirar de meus cálculos e estudos! 

Sem o sonho e a fantasia a ciência se abastarda. É 

ciência morta! (Malba Tahan 1938, p. 71) 
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RESUMO 

 

NASCIMENTO, Elisangela Bernardes. Reflexões sobre o Ensino da Matemática: 

espaço, corpo e movimento, uma perspectiva interdisciplinar nos anos iniciais do ensino 

fundamental. 2018. 66 f. Monografia (Especialização) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria 

de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Especialização em 

Educação Matemática, Rio de Janeiro, 2018. 

 

A pesquisa objetivou interpretar uma experiência de prática pedagógica na área da 

Matemática, analisando a potência criadora dos estudantes no campo da geometria. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, baseada na experiência docente. Envolveu 56 

estudantes e dois professores e teve duração de dois meses. Utilizou ferramentas 

humanas e audiovisuais. A matriz teórica da pesquisa viabilizou um olhar investigativo 

sustentado pelos estudos nosdoscom os cotidianos. Os resultados levaram à 

compreensão de que os estudantes construíram suas próprias criações, revelando seus 

saberes matemáticos na área da geometria com base no espaço, corpo e movimento e na 

interação com o outro 
 

Palavras-chave: Educação Matemática. Geometria. Currículo como Criação Cotidiana. 

Espaço. Corpo. Movimento. 
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ABSTRACT 

 

NASCIMENTO, Elisangela Bernardes. Reflections on the Teaching of Mathematics: 

space, body and movement, an interdisciplinary perspective in the initial years of 

elementary school. 2018. 66 f. Monografia (Especialização) – Colégio Pedro II, Pró-

Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Especialização 

em Educação Matemática, Rio de Janeiro, 2018. 

 

The aim of the research is to interpret an experience of pedagogical practice in the field 

of  mathematics, by analyzing the creative power of students in the field of geometry. 

The present qualitative research, based on the teaching experience,  counted on the 

participation of 56 students and 2 teachers and  was carried out for 2 months. The study 

used human and audiovisual tools. The theoretical matrix of the research enabled an 

investigative eye based on nosdoscom  everyday life  studies. The results lead to the 

understanding of the fact that students built  their own creations, revealing their 

mathematical knowledge in the area of geometry based on space, body and movement 

and  on interaction with each other. 

 

Keywords: Mathematical Education.  Geometry. Curriculum as everyday life Criation. 

Space.  Body.  Movement. 
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1 INTRODUÇÃO  

Em minha trajetória escolar, o contato com a Matemática não ocorreu de forma 

significativa. Minhas experiências basearam-se em resolver situações apresentadas 

pelos professores, de forma mecânica, sem contextualização e análise do pensamento 

matemático. Trabalhávamos apenas com os procedimentos e não havia, naquele 

momento, a preocupação de compreender os sentidos das coisas. Apesar disso, 

apresentei bom desempenho nas atividades propostas pela escola e por muitas vezes até 

me destaquei em sala de aula, mas poucos conteúdos que estudei nessa área, durante 

esse período, fizeram sentido na minha vida. Iniciei meus fazeres docentes com dezoito 

anos, em uma escola particular onde me formei. No curso do Magistério os estudos se 

concentraram em procedimentos com conteúdos do 1º ao 5º ano, ainda na perspectiva 

de lousa e giz na área da aritmética, até mesmo na disciplina de Didática da Matemática. 

Os materiais manipuláveis em nenhum momento foram explorados com a turma.   Com 

a visão que tenho atualmente sobre educação, considero que minha formação no campo 

da Matemática foi insuficiente nesse nível de ensino. 

 Seis anos depois, ingressei no ensino público em escolas da Baixada 

Fluminense. Paralelamente, vivenciei formação continuada nos dois ambientes de 

trabalho e assim fui constituindo o ofício de ser professora com muita disponibilidade e 

vontade de aprender. Guardo em minhas memórias, brincadeiras de ser professora na 

infância e a repetição dos fazeres que vivenciei naquela época, que se resumiam em 

passar atividades no quadro, corrigí-las e chamar a atenção dos alunos que, no meu 

imaginário, seriam aqueles mais levados, que às vezes atrapalhavam o desenvolvimento 

da aula. No curso de Pedagogia, cursei duas disciplinas de Matemática: Matemática I e 

Matemática II que se concentraram praticamente nos procedimentos na área da 

aritmética e apresentaram pouquíssimas abordagens no campo da geometria. O 

professor utilizava apenas a lousa, giz e aula expositiva com os conteúdos dos anos 

iniciais do EF. Os materiais manipuláveis pedagógicos foram explorados apenas pela 

professora de Didática da Matemática. Lembro que o Tangram foi muito utilizado 

nessas aulas. Talvez eu tenha criado uma expectativa para a Licenciatura em Pedagogia 

que não se concretizou. 

Minhas angústias em lecionar Matemática passam primeiramente por 

compreender na totalidade o que estou trabalhando com as crianças, e não apenas 

compreender as partes e repetir mecanicamente como me foi ensinado, para poder 
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apoiar as crianças na compreensão dos temas propostos e trabalhados com a turma. Essa 

ação também passa por descontruir a ideia de "monstro" que a Matemática ocupa no 

imaginário social, e sempre que percebo que consegui desconstruir esse mito, sinto um 

imenso prazer, pois vejo a alegria expressa no rosto dos estudantes por terem 

compreendido o assunto trabalhado e por considerá-lo simples e fácil. Vivenciar as 

descobertas e conquistas dos estudantes é o que tem me movido como professora. 

Percebo que a Matemática começou a ter mais significado quando me tornei 

professora dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (EF). Como professora 

pesquisadora e através das formações continuadas que cursei, dentre elas destaco o 

curso Pró-Letramento1, e dos materiais didáticos manipuláveis, comecei a fazer minhas 

conexões sobre o que eu fazia mecanicamente nas aulas de Matemática no período de 

escolarização. 

Esse processo se intensificou nos últimos dois anos e meio em que passei a atuar 

como professora de Matemática no 5º ano, com Dedicação Exclusiva (DE), em uma 

escola federal do Rio do Janeiro, com mais tempo para me dedicar ao ensino, pesquisa e 

extensão. Nesse sentido, pude mergulhar mais na leitura de pesquisas realizadas na área 

matemática e produzir aulas mais dinâmicas e atrativas. Uma das minhas buscas em 

melhorar minha prática pedagógica me trouxe ao curso de Pós- Graduação Lato Sensu 

em Educação Matemática no Colégio Pedro II no ano de 2017. 

Reconheço que as formações inicial e continuada foram essenciais para 

ressignificar meus saberesfazeres2 como professora dos anos iniciais do EF. Assim, 

venho buscando promover nas aulas de matemática, reflexões acerca dos diferentes 

caminhos percorridos pelos estudantes para resolver situações desafiadoras. Com isso, 

tenho a intenção de compreender o pensamento matemático e a forma como as crianças 

constroem o conhecimento. Acredito que essa postura docente de trabalho tem 

                                                           
1  O Pró-Letramento - Mobilização pela Qualidade da Educação - é um programa de formação 

continuada de professores para a melhoria da qualidade de aprendizagem da leitura/escrita e matemática 

nos anos/séries iniciais do Ensino Fundamental. O programa foi realizado pelo Ministério da Educação 

(MEC), em parceria com 18 universidades que integram a Rede Nacional de Formação Continuada e com 

adesão dos estados e municípios. Puderam participar todos os professores que estavam em exercício, nas 

séries iniciais do ensino fundamental das escolas públicas nos anos de 2005 a 2010. Os cursos de 

formação continuada oferecidos pelo programa tinham duração de 120 horas, com encontros presenciais e 

atividades individuais com duração de 8 meses. 
2  Saberesfazeres é a expressão usada para compreender que não podemos separar essas dimensões 

ao tentar entender o cotidiano, tratando saberes e fazeres de forma não dicotomizada, pois as práticas 

vividas no cotidiano acontecem de forma simultânea. Do mesmo modo, adiante usarei expressões como 

pensantespraticantes, pensarefazer, espaçotempo Esses termos buscam sentidos nas pesquisas 

nos/dos/com os cotidianos, para mostrar a superação dos limites de nossa formação, no contexto criado 

pela ciência moderna dominante que visa a conhecer a sociedade. (ALVES, 2008, p. 11). 
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transformado a sala de aula num ambiente mais cooperativo, acolhedor e desafiador 

para ensino da Matemática nos anos iniciais do EF. Minhas inquietações sobre os 

processos de ensino e de aprendizagem, e as estratégias para que as crianças produzam 

sentido para as experiências na escola me levaram a pensar na relevância de se 

investigar o ensino da geometria como criação cotidiana a partir do próprio corpo que é 

o primeiro material manipulável a ser utilizado no ensino da Matemática. 

Dessa forma, busco compreender como as crianças do 5º ano de escolaridade 

revelam suas potencialidades a partir de suas próprias criações acerca dos conteúdos 

trabalhados em sala de aula no campo da geometria. 

Compreendo que materiais didáticos manipuláveis são “objetos” utilizados como 

recursos pedagógicos na aula de matemática visando contribuir para a produção de 

sentidos sobre as ideias matemáticas e favorecer as aprendizagens. Nesse sentido, o 

corpo é considerado o primeiro recurso manipulável, uma vez que começamos nossos 

processos de contagem utilizando “os dedos das mãos”, como “o primeiro ‘instrumento’ 

sensorial do ser humano que auxilia na aquisição do conceito de número relacionado à 

quantidade” (YOKOYAMA, 2014). Posteriormente utilizamos botões, palitos, bolinhas, 

material dourado, blocos lógicos, material de cuisenaire, fracsoma, entre outros 

materiais, que os educandos possam manipular e construir suas conjecturas. 

Dessarte, apresento neste trabalho uma pesquisa que realizei com minhas duas 

turmas do 5º ano de escolaridade no ano de 2017, utilizando o espaço, o corpo e o 

movimento como o recurso pedagógico para trabalhar imagens no campo da geometria. 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo Geral 

Interpretar uma experiência de prática pedagógica, analisando a potência 

criadora e os diferentes percursos que as crianças realizaram para fazer suas produções, 

criações e considerações sobre os estudos de Matemática, no campo da geometria, com 

base no espaço, corpo e movimento como recursos pedagógicos. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

➢ Identificar diversas formas de criação que os estudantes utilizaram para 

formar figuras geométricas através do próprio corpo; 
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➢ Investigar como as atividades propostas com o espaço, corpo e 

movimento despertaram interesse e curiosidade para estudar Matemática; 

➢ Analisar o que revelam os registros escritos das crianças sobre o trabalho 

realizado com o espaço, corpo e movimento.  
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2 JUSTIFICATIVA 

O artigo 206 da Constituição Federal (BRASIL, 1988, p. 123) prescreve que “o 

ensino será ministrado com base nos seguintes princípios”: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte 

e o saber. 

O artigo 32 da LDBEN Nº 9394/96 (BRASIL, 1996, p. 38), determina que “o 

ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola 

pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do 

cidadão, mediante”:    

I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos 

o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 

tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 

aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 

IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 

humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

 

Com base na legislação venho buscando práticas que garantam a permanência e 

o sucesso nas aprendizagens, bem como estímulos que promovam o interesse em 

aprender, a solidariedade humana e o uso das novas tecnologias a partir de intervenções 

pedagógicas adequadas às necessidades dos sujeitos.  

Inspirada no artigo 206, inciso II da CF (BRASIL, ANO, p. 123) que tem como 

princípio “liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 

saber” desenvolvi como professora pesquisadora um estudo com meus discentes do 5º 

ano do EF em um colégio federal do Rio de Janeiro, cujo trabalho tem como base a 

emoção e a interação, em uma perspectiva indissociável. 

Maturana (1998) defende que a emoção fundamental que torna possível a 

história da hominização é o amor, mesmo tendo consciência que pode chocar o leitor 

com o termo que usa e assim fundamenta seu pensamento. Não aborda o amor na 

perspectiva do cristianismo, pois considera que essa palavra tem sido usada de forma 
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desvirtuada, pois a expressão que ela conota perdeu sua vitalidade de tanto se dizer que 

amor é algo especial e difícil. Neste sentido defende que: 

O amor é constitutivo da vida humana, mas não é nada especial. O amor é o 

fundamento do social, mas nem toda convivência é social. O amor é a 

emoção que constitui o domínio de condutas em que se dá a operacionalidade 

da aceitação do outro como legítimo outro na convivência, e é esse modo de 

convivência que conotamos quando falamos do social. Por isso, digo que o 

amor é a emoção que funda o social. Sem a aceitação do outro na 

convivência, não há fenômeno social (MATURANA, 1998, p. 23). 

Os conceitos de espaço, corpo e movimento também são explorados neste 

trabalho em harmonia com os conceitos de emoção e interação. Busquei avançar na 

concepção do que é corporiedade na educação pensando o currículo como criação 

cotidiana, apostando na emoção e interação dos estudantes em oposição às abordagens 

baseadas em ouvir, memorizar e reproduzir.  Assim: 

Considerando-se que “das coisas ao pensamento das coisas, reduz-se a 

experiência” (Merleau-Ponty, 1945/1994, p. 497) é 

preciso enfatizar a experiência do corpo como campo criador 

de sentidos, isto porque a percepção não é uma representação 

mentalista, mas um acontecimento da corporeidade e, como tal, da existência 

(NÓBREGA, 2008, p. 148). 

É nesse sentido que esta pesquisa se justifica, pois busca apresentar reflexões 

sobre o ensino da Matemática acerca de espaço, corpo e movimento, numa perspectiva 

interdisciplinar nos Anos Iniciais do EF, trabalhado com base na emoção e na interação 

entre os aprendizes. Esta proposta buscou horizontalidade nas relações discente-docente 

e discente-discente, pautada na ação, no diálogo, na responsabilidade e na confiança, 

bem como na sistematização através dos registros dos trabalhos desenvolvidos em sala 

de aula. Esperamos que esta experiência se torne  relevante para a vida dos estudantes, 

uma vez que “na concepção fenomenológica da percepção a apreensão do sentido ou 

dos sentidos se faz pelo corpo, tratando-se de uma expressão criadora, a partir dos 

diferentes olhares sobre o mundo”. (NÓBREGA, 2008, p.142). O presente trabalho 

buscou sair da inércia causada nos corpos dos estudantes como meros receptores de 

atividades passivas e tentou equilibrar a ideia de movimento, ação e criação.  

 

2.1 Pressupostos teóricos 

Os pressupostos teóricos que sustentam esta pesquisa abordam questões 

relacionadas à ideia de espaço, corpo e movimento. Dialogo com autores que me 
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ajudam a enredar o texto e a refletir sobre o ensino de geometria com ações e práticas 

pedagógicas alternativas, em relação àquelas preestabelecidas.  

Dessa forma, o trabalho de Santos (1978; 2006) nos ajuda a pensar a ideia de 

espaço; Maturana (1998) aborda questões relacionadas a emoção, linguagem e 

corporeidade; D’Ambrósio (1999) nos traz a ideia de pensar em uma Matemática outra, 

com mais liberdade; Certeau (2013) e Oliveira (2012) nos ajudam a pensar o currículo 

como criação cotidiana, pensado e elaborado no cotidiano das escolas por sujeitos 

pensantespraticantes que criam currículos inéditos para além daqueles prescritos nas 

diretrizes oficiais. Tais referenciais teóricos contribuem para a construção e para as 

reflexões desta pesquisa. 

Neste trabalho as disciplinas de Matemática e Educação Física, que 

aparentemente não apresentam interseção, relacionaram os conteúdos para aprofundar 

os conhecimentos e dinamizar as aulas, levando em consideração a construção do 

conhecimento pelos estudantes. Nesse sentido, ampliou o horizonte de todos os 

participantes, uma vez que promoveu a aproximação dessas áreas e a sua articulação 

entre os professores que tinham objetivos estabelecidos, além de permitir emergir 

pontos comuns a essas áreas do conhecimento. Para Fazenda (2015, p. 9): 

Se definirmos interdisciplinaridade como junção de disciplinas, cabe pensar 

currículo apenas na formatação de sua grade. Porém se definirmos 

interdisciplinaridade como atitude de ousadia e busca frente ao 

conhecimento, cabe pensar aspectos que envolvem a cultura do lugar onde se 

formam professores, seu aspecto Humano!!!!! 

Assim, este trabalho buscou provocar nos professores e estudantes “atitudes de 

ousadia e busca frente ao conhecimento”, conforme defende Fazenda (2015, p. 9). 

Nessa perspectiva, os estudantes envolvidos na pesquisa foram considerados parceiros, 

atuando em todo o processo de construção do trabalho, e não como objetos. 

Enfatizo que a abordagem de currículo apresentada aqui se baseia no currículo 

criado no cotidiano escolar por professores, estudantes e demais profissionais da 

educação, tecido na escola por sujeitos praticantespensantes , conforme defende 

Oliveira (2012, p. 68-69): 

Os conhecimentos são tecidos pelos sujeitos a cada momento, sendo, 

portanto, sempre novos, diferentes dos anteriores e, sobretudo, provisórios. 

Entendemos, na perspectiva da tessitura do conhecimento em redes, que dizer 

algo a alguém apenas provoca aprendizagem e (re)criação de conhecimentos 

quando aquilo que foi dito se conecta às redes já existentes e com tudo o que 

as compõe – valores, experiências, conhecimentos formais, crenças, 

convicções, emoções, sensações, sentimentos – e passa a integrá-las, 
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modificando-as. (...) Cada um tem uma forma própria e singular de tecer suas 

redes de conhecimentos através dos modos como atribui significados às 

informações recebidas de diferentes fontes, estabelecendo conexões entre os 

fios e tessituras anteriores e os novos.  

2.2 Pressupostos metodológicos 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, baseada na experiência docente, da 

professora pesquisadora, considerando a prática pedagógica e buscando instrumentalizá- 

-la. Dessa forma, enfatizo a Matemática, tentando expressar um outro viés, dando 

especialidade à representação, criando linguagens e interpretando o que foi construído a 

partir da consideração das relações entre docente e discentes. 

Assim, a pesquisa desenvolvida nosdoscom3 os cotidianos envolveu 56 

estudantes de duas turmas do 5º ano do EF que foram parceiros nesse trabalho e dois 

professores que atuavam com essas turmas, sendo um de Educação Física e a outra 

professora que acompanhava o estudante com baixa visão, além da professora 

pesquisadora. Teve duração de 2 meses, utilizou ferramentas humanas, ao investigar as 

produções que os estudantes realizaram com o corpo, recursos audiovisuais que 

possibilitaram apresentar os trabalhos em vídeos e registros escritos que serão 

apresentados e discutidos mais adiante. 

Esta monografia está organizada em 5 capítulos. O primeiro destaca minha 

trajetória profissional e inquietações que motivaram a realização da pesquisa, assim 

como as questões teóricas e metodológicas. No segundo capítulo, apresento um breve 

panorama da Educação Matemática no Brasil, que nos ajuda a pensar o Ensino da 

Matemática no contexto atual. No terceiro capítulo dialogo com os pressupostos 

teóricos que sustentam este levantamento a partir dos conceitos de espaço, corpo e 

movimento em diálogo com as pesquisas realizadas nessa área. No quarto e último 

capítulo detalho o percurso metodológico e a proposta de trabalho construída e 

desenvolvida pela professora pesquisadora em parceria com os seus estudantes do 5º 

ano do EF. Por fim, nas Considerações Finais, teço algumas reflexões que nos ajudam a 

pensar sobre formas alternativas de desenvolver o Ensino da Geometria com 

possibilidades de ampliar e aprofundar pesquisas futuras sobre esse campo. 

                                                           
3  A expressão nosdoscom refere-se as pesquisas realizadas nos, dos, com os cotidianos escolares e 

são abordadas nos estudos currículares das professora Nilda Alves e Inês Barbosa de Oliveira 

(Proped/UERJ). 
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3 HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NO BRASIL  

[...] Nesse nível aparente a memória imposta está armada por uma história ela 

mesma “autorizada”, a história oficial, a história aprendida e celebrada 

publicamente. De fato, uma memória exercida é, no plano institucional, uma 

memória ensinada [...] (RICOEUR, 2007, p.98).  

Neste capítulo, apresento um breve panorama histórico da Educação Matemática 

no Brasil, buscando destacar desde o período colonial, sem a pretensão de esgotar um 

assunto tão importante para a área.  

Considerei relevante me aprofundar mais neste campo da Educação Matemática 

e comprender mais a área que estou lecionando. Conforme fui tecendo o texto percebi 

como a História do Colégio Pedro II, escola em que realizei o curso de Pós-Graduação 

em Educação Matemática, está imbricada na História da Educação no Brasil. Assim, 

não tinha como abordar uma sem citar a outra. Dessa forma, senti necessidade de 

destacar a evolução dos processos de democratização dessa instituição de ensino, neste 

momento político de ataque à democracia em que estamos vivendo, que ameaça o 

acesso das camadas mais populares do Brasil a espaços educacionais de qualidade 

socialmente referendados, como o Colégio Pedro II. Como professora pesquisadora, 

estou consciente de que este trabalho deixa muitas lacunas na História da Educação 

Matemática, uma vez que muitos conhecimentos sobre esse campo ainda estão 

invisibilizados por não fazerem parte da “memória ensinada”. Assim, necessitamos de 

um intenso trabalho de pesquisa, que nunca será esgotado, pelos limites e por se tratar 

de um tema tão amplo e complexo. 

Ao mesmo tempo, a História da Educação Matemática abordada neste trabalho, 

através da “memória ensinada”, tem o objetivo de ajudar a situar o leitor, para 

compreender o contexto dessa área em tempos passados que se refletem na atualidade. 

Além disso, busca visibilizar as lutas travadas para se alcançar o que temos construído 

no tempo presente, almejando melhorar o ensino da Matemática de forma a propiciar 

que todos os estudantes avancem nas aprendizagens, independente da cor, raça, gênero, 

classe social e outros elementos que os constituem. 

 

3.1 Parte do princípio: uma abordagem do período Brasil Colônia (1500 – 1822) 
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A ideia de dívida é inseparável da de herança. Somos devedores de parte do 

que somos aos que nos precederam. O dever de memória não se limita a 

guardar o rastro material, escrito ou outro, dos fatos acabados, mas entretém 

o sentimento de dever a outros, dos quais diremos mais adiante que não são 

mais, mas já foram. Pagar a dívida, diremos, mas também submeter a herança 

a um inventário (RICOEUR, 2007, p.101).  

 

A História da Educação Matemática e das demais ciências no Brasil, com um 

viés colonizador, se inicia no período colonial, quando o país passa a ser receptor de 

conhecimentos produzidos na Europa, ignorando os conhecimentos que já haviam sido 

produzidos pelos nativos que por aqui viviam. Os conhecimentos selecionados e 

considerados válidos e universais na perspectiva dos grandes impérios europeus 

invisibilizaram outros saberes, conforme apontado por D’Ambrósio (1999, p.7): 

Os modos de fazer e de saber originários dos grandes impérios europeus dos 

séculos XVI, XVII e XVIII foram transmitidos, absorvidos e transformados 

nas colônias e nos novos países independentes.  

A invasão de Pedro Álvares ao Brasil em 22 de abril de 1500 foi catastrófica, 

pois causou a dizimação física, simbólica e cultural de maior parte dos povos indígenas 

que habitavam as terras nesse período e consequentemente o aniquilamento de 

conhecimentos outros, construídos ao longo da história da humanidade e abordados 

pelos estudos da etnomatemática, que não apenas aqueles considerados válidos segundo 

a cultura eurocêntrica. 

Desde 1549, o ensino no Brasil era de responsabilidade dos padres da 

Companhia de Jesus que chegaram juntamente com Tomé de Souza, o primeiro 

governador-geral. Coordenados pelo padre Manuel da Nóbrega, os jesuítas criaram a 

primeira escola elementar, em Salvador, Bahia. (GOMES, 2012). Os jesuítas 

dominaram o ensino no Brasil Colônia por um longo período, até que, em 1759, foram 

expulsos de todas as colônias por ordem de Sebastião José de Carvalho e Melo, o 

marquês de Pombal, primeiro-ministro de Portugal no período 1750-1777. Dessa forma, 

a direção das escolas foi assumida por outros líderes, sendo que poucas delas 

continuaram sendo dirigidas por outras ordens religiosas e instituições de ensino militar. 

Esse fato é um marco relevante na história da educação do Brasil (GOMES, 2012). 

Com dizimação dos povos nativos, ampliou-se o tráfico de africanos 

escravizados para o Brasil e a imigração voluntária de grupos europeus em busca de 

melhores condições de vida, a partir das mobilizações de independência. 
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Um marco importante nesse período para a educação foi a vinda da família real 

portuguesa para o Brasil em 1808, que expandiu as oportunidades educacionais pelo 

território brasileiro. Segundo Schultz, (2007, p. 3): 

Uma Imprensa Real foi instituída pela primeira vez na história da 

colonização portuguesa no Brasil, e novas academias reais, uma escola de 

medicina, a biblioteca real e aulas régias ampliadas ofereciam novas 

oportunidades de educação e de treinamento profissional. 

3.2 Algumas perspectivas do período Brasil Império (1822 – 1889) 

Após a proclamação da independência, em 1822, D. Pedro I apontou a urgência 

de uma legislação especial sobre a instrução pública na construção da Constituição de 

1824, que perdurou durante o período imperial, declarando a gratuidade da instrução 

primária para todos os brasileiros, 

[...] mas foi somente depois de muitos debates sobre a educação popular que, 

em 15 de outubro de 1827, a Assembleia Legislativa votou em favor da 

primeira lei de instrução pública nacional no Império do Brasil. Essa lei 

estabelecia que houvesse escolas de primeiras letras em todas as cidades, 

vilas e lugares populosos (GOMES, 2012, p. 14-15). 

Segundo Gomes (2012), entende-se como escolas de “primeiras letras” aquelas 

voltadas para o ensino “ler, escrever e contar”. A lei de outubro de 1827 instituía ensino 

para meninos e meninas em escolas em distintas com currículos diferenciados.  

No ensino das primeiras letras, a Matemática estava presente: “primeiras 

letras” significavam, afinal, “ler, escrever e contar”. É interessante notar que 

a lei de outubro de 1827 diferenciava a educação para meninos e meninas, 

prevendo escolas separadas para os dois sexos. O currículo para as escolas de 

meninos envolvia “ler, escrever, as quatro operações aritméticas, prática de 

quebrados, decimais e proporções, noções gerais de geometria, gramática da 

língua nacional, moral cristã e doutrina católica”. As escolas para meninas 

existiriam nas localidades mais populosas, seriam dirigidas por professoras e 

em seu currículo eliminava-se a geometria e a prática de quebrados, 

incluindo-se o ensino de práticas importantes para a economia doméstica 

(GOMES, 2012, p. 15-16). 

Nesse momento surge o primeiro arranjo da educação da população como direito 

social. Com a descentralização que o governo do Brasil promoveu em 1834, a atribuição 

das “primeiras letras” foi passada para a responsabilidade das províncias e a população 

que sofria as antigas marcas da exclusão continuou sendo desassistida, uma vez que 

indígenas eram considerados bárbaros e os negros escravizados, propriedades de seus 

senhores. A educação para um país colonizado por uma metrópole contrarreformista era 

perfeitamente dispensável. Associados a isso, as naturais dificuldades de oferta escolar 
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num país de grande extensão territorial com imensas distâncias entre suas províncias, 

dificultavam a construção de uma política de oferta educacional no Brasil (CURY, In 

LOPES, 2003). 

No início do século XIX, os colégios, liceus, ginásios, ateneus, cursos 

preparatórios anexos às faculdades e seminários religiosos visavam preparar os 

estudantes para os exames de acesso às academias militares e às poucas escolas 

superiores existentes no país. Aumentou a quantidade de colégios particulares em quase 

todas as províncias que também passaram a oferecer ensino público no nível secundário. 

No Rio de Janeiro, o Município da Corte, em 1837, o ministro Bernardo 

Pereira de Vasconcelos, inspirado na organização dos colégios franceses, 

criou o Imperial Colégio de Pedro II, concebido para funcionar como 

internato e externato. O Colégio dava o grau de bacharel em letras aos alunos 

aprovados em todas as disciplinas durante os sete anos do curso e os alunos 

concluintes eram dispensados dos exames de ingresso aos cursos superiores. 

As matemáticas, que eram as disciplinas de Aritmética, Álgebra, Geometria, 

e, posteriormente a Trigonometria, apesar do predomínio das disciplinas 

literárias e humanistas, estavam presentes em todas as séries do curso do 

Colégio de Pedro II, em todas as várias reformas que modificaram o seu 

plano de estudos ao longo do tempo (GOMES, 2012, p. 16). 

Nesse sentido, o Colégio Pedro II, tornou-se a instituição modelo para o ensino 

secundário no Brasil. Até 1873, os exames eram centralizados nessa instituição e os 

estudantes de outras províncias tinham que se deslocar para o Rio de Janeiro para 

realizá-los. Posteriormente por força de lei, os exames foram autorizados a serem 

realizados nas próprias províncias. Durante o período imperial, o Colégio Pedro II, os 

liceus provinciais, os estabelecimentos religiosos e outros laicos ofereciam o ensino 

secundário no Brasil. 

Gomes (2012) ressalta que o ensino era destinado à elite econômica masculina 

do Brasil que era preparada para ocupar cargos político-administrativos e/ou para 

ingressar nos cursos superiores. As meninas da classe dominante eram educadas para as 

atividades do lar e para a convivência social em colégios femininos ou em casa com 

professoras estrangeiras. Já as moças das camadas populares podiam frequentar apenas 

aulas de instrução elementar, cursos de formação de professores e profissionalizantes.  

   Percebemos que a escola é um espaço que atua através de seu currículo de 

forma ideológica sobre a população, pois a atinge por um longo período de tempo. 

Segundo Silva (2002) a ideologia atua de forma discriminatória: ela inclina as pessoas 

das classes subordinadas à submissão e à obediência, enquanto as pessoas das classes 

dominantes aprendem a comandar e controlar. 
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3.3 Avanços e retrocesso do Brasil República (A partir de 1889) 

Segundo Romanelli (2001), a proclamação da República aconteceu com 85% da 

população na condição de não alfabetizada. Nesse período, Benjamin Constant (1836 – 

1891), primeiro Ministro da Instrução, Correios e Telégrafos foi responsável, em 1980, 

por uma reforma do ensino, consolidada no Decreto 981, que se referia somente à 

instrução pública de nível primário e secundário no Distrito Federal, situado na ocasião, 

no Rio de Janeiro. 

 É relevante destacar que o Colégio Pedro II, que era referência, passou a ser 

chamado Ginásio Nacional quando se instituiu a República, com a preparação para a 

educação superior. Os estudantes que não faziam um curso regular, para ingressar nos 

cursos superiores, passavam por exames preparatórios que integravam também as 

disciplinas matemáticas: Aritmética, Álgebra, Geometria e Trigonometria (GOMES, 

2012). 

Em 1920, aconteceram profundas mudanças políticas, econômicas e sociais, com 

reformas na legislação dos sistemas de ensino para a educação primária e a formação de 

professores. Essas reformas foram inspiradas no movimento Escola Nova, liderado por 

Anísio Teixeira, com influência das ideias do filósofo estadunidense Dewey (1859- 

1952), ao colocar a atividade prática e a democracia como componentes essenciais à 

educação. 

De acordo com a filosofia deweyana, a prática docente deve se basear na 

liberdade do estudante para elaborar as suas próprias certezas, sem redução da 

importância do currículo e dos saberes do professor. Para Dewey, os conteúdos 

escolares devem ser problematizados em vez de se começar com definições ou 

conceitos já elaborados.  Deve-se estimular o estudante a raciocinar e a elaborar seus 

próprios conceitos, para depois confrontar com o conhecimento.  

Miorim (1998, p. 90), pesquisadora no campo da Educação Matemática, destaca 

que o movimento de renovação pedagógica ficou concentrado apenas na educação 

primária, não alcançando assim a educação secundária, que continuou desenvolvendo 

ações pautadas “num ensino livresco, sem relação com a vida do aluno, baseado na 

memorização e na assimilação passiva dos conteúdos”. 

Em 1931, a partir de decretos na reforma Francisco Campos, primeiro titular do 

Ministério da Educação e da Saúde, instituído no governo Getúlio Vargas, que se 

concretizaram as ideias modernizadoras nas escolas secundárias, com a proposta de 
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instituir nacionalmente educação no Brasil. Tal proposta era minuciosa e superava uma 

simples lista de conteúdos a serem ensinados na escola secundária. 

Francisco Campos constatou que o ensino secundário brasileiro vinha sendo um 

“mero curso de passagem” ou um “esqueleto das provas finais”, marcado pelo caráter 

propedêutico e meramente instrutivo. Defendia que o ensino secundário deveria ter um 

“caráter eminentemente educativo”, afirmando: 

A sua finalidade exclusiva não há de ser a matrícula nos cursos superiores; o 

seu fim, pelo contrário, deve ser a formação do homem para todos os grandes 

setores da atividade nacional, construindo no seu espírito todo um sistema de 

hábitos, atitudes e comportamentos que o habilitem a viver por si mesmo e a 

tomar em qualquer situação as decisões mais convenientes e mais seguras. 

Muito de propósito atribuo ao ensino secundário a função de construir um 

sistema de hábitos, atitudes e comportamentos, ao invés de mobiliar o 

espírito de noções e de conceitos, isto é, dos produtos acabados, com os quais 

a indústria usual do ensino se propõe a formar o stock dos seus clientes 

(CAMPOS, 1933, p. 6). 

 

A proposta da Reforma de Francisco Campos ressaltava a necessidade de 

promover o desenvolvimento e o interesse dos estudantes por meio da descoberta, de 

experimentações, da construção e da atuação ativa diante dos conhecimentos, em 

oposição ao ensino por memorização. Apesar de densa, a proposta da reforma 

apresentava um grande avanço, pois passou a ter um caráter de formação dessa etapa de 

ensino, em detrimento aos princípios anteriores de preparação para cursos superiores. 

Vale destacar que essa reforma, assim como aquelas que a sucederam, estava sofrendo 

forte tensão de grupos com uma concepção curricular mais tradicional. Compreendendo 

que o currículo é um campo em disputa e está sempre imbricado em relações de poder e 

de interesses, conforme afirma Silva: 

O currículo está implicado em relações de poder, o currículo transmite visões 

sociais particulares e interessadas, o currículo transmite identidades 

individuais e sociais particulares. O currículo não é um elemento 

transcendente e atemporal – ele tem uma história, vinculada a formas 

específicas e contingentes de organização da sociedade e da educação 

(SILVA, 2002, p. 8). 

Nesse sentido, a reforma Francisco Campos foi ultrajada de diversas formas. 

Uma das críticas apontadas por Miorim (1998) destaca alguns dos problemas ocorridos, 

como a falta de livros didáticos de acordo com as novas diretrizes: 

Os professores de Matemática que defendiam o ensino tradicional, em que a 

Matemática era concebida com disciplina mental, consideraram que a nova proposta 

apresentada em alguns livros didáticos de forma mais clara, rebaixava o ensino. O 
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professor do Colégio Pedro II, Almeida Lisboa, era líder desse grupo que atacava o 

professor Euclides Roxo, o principal representante pela reforma na área da Matemática, 

em artigos propagados em jornais desse período. 

Percebemos que é um grande desafio elaborar uma proposta educacional, numa 

perspectiva mais reflexiva e progressiva e ao mesmo tempo garantir que ela seja 

implementada na prática, nos cotidianos das salas de aula, com toda a complexidade que 

envolve as escolas. Ao mesmo tempo, essa mesma complexidade nos permite aproveitar 

as brechas, resistir e criar currículos únicos e inéditos, diante das políticas que vem 

sendo implementadas nesse contexto político pelo governo golpista de Michel Temer 

(Certeau, 2013). 

3.4 Os sentidos do ensino da Matemática e a educação pública no Brasil 

O sistema educacional do Brasil, ainda na década de 1950, passou por 

transformações para atender às camadas populares na educação pública. Gomes (2012) 

aponta que a escola estava numa fase de intensas mudanças, provocadas pelo 

crescimento industrial, e necessitando adaptar seu conteúdo à realizada daquele 

contexto histórico do Brasil: 

A partir da década de 1950, as disciplinas escolares, e entre elas a 

Matemática, começam a se modificar. Uma transformação das condições 

econômicas, sociais e culturais do Brasil e das possibilidades de acesso à 

escola começa a requerer alterações no funcionamento e nas finalidades dessa 

instituição, o que repercute no ensino das diversas disciplinas (GOMES, 

2012, p. 22). 

 O ensino de Matemática na década de 1950 tinha especificidade de aproximar a 

população que ingressava na educação pública a situações práticas vividas pelos sujeitos 

no cotidiano. Essa era uma forma de relacionar os assuntos estudados com a realidade 

da vida das pessoas das camadas populares. Assim, Gomes destaca que: 

Modifica-se o público de estudantes, com a inserção, na educação escolar, de 

alunos provenientes das camadas populares, que vinham reivindicando há 

muito tempo o direito à escolarização. Trata-se de uma democratização da 

escola, que passa a receber também os filhos da classe trabalhadora, e cresce 

enormemente o número de alunos no primário e no secundário. As 

necessidades de professores para atender a esse público à diminuição das 

exigências na seleção desses profissionais. Assinala-se, nesse momento, 

portanto, uma mudança significativa das condições escolares e pedagógicas, 

das necessidades e exigências culturais (GOMES, 2012, p. 22). 

Nesse sentido, a escola é um artefato de transformações que representa as 

imagens das políticas educacionais instituídas pelo poder hegemônico existente no 
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Estado, pelo mercado financeiro e pelas discussões dos primeiros congressos4 nacionais 

de ensino em Matemática. Cabe destacar que nesse período há uma ampliação na oferta 

de ensino, que passa a atender a mais estudantes, tornando-se mais democrática, apesar 

de todos os desafios. 

Com a ampliação do público da escola pública, os estudantes de camadas 

populares (os filhos dos trabalhadores), além da classe média e alta (os filhos da 

burguesia) passam a ocupar os bancos escolares. Logo, a rede escolar apresenta a 

necessidade de aumentar seu corpo docente que, nesse contexto, já não apresenta mais a 

formação apropriada e pertinente à profissão. No intuito de sanar essa demanda escolar, 

foi realizado um recrutamento mais amplo e menos seletivo de professores (SOARES, 

2002). 

Gomes (2012) descreve o relato de Soares (2002) com relação à situação geral 

da realidade da educação brasileira. 

a necessidade de um recrutamento mais amplo e menos seletivo de 

professores em decorrência do crescimento da necessidade desses 

profissionais, já comentada anteriormente, levou a uma intensificação do 

processo de depreciação da função docente, que se manifestou no 

rebaixamento salarial e na maior precariedade das condições de trabalho. 

Nesse momento, os professores precisam de recursos que suavizem as 

atribuições docentes, e uma das estratégias para isso é transferir ao livro 

didático a tarefa de preparar aulas e exercícios. Observa-se, então, um 

aumento da importância dos livros didáticos no ensino de todas as disciplinas 

escolares (GOMES, 2012, p. 24). 

Esse processo desencadeou a inferiorização da docência no Brasil e em 

consequência ocasionou rebaixamento salarial, precarização das condições de trabalho e 

da formação docente. Nesse contexto, a política de livros didáticos tentou assumir o 

papel dos professores de planejamento das aulas e das atividades.  Corroboram com 

essas reflexões as autoras Freitag; Costa; Motta, 1997, p. 115), ao afirmarem que: 

 

Antes de editar e comprar livros didáticos e distribuí-los em grandes 

quantidades pelo Brasil afora, consideremos indispensável reconsiderar a 

questão do professor: sua formação profissional, sua valorização enquanto 

educador (proporcionando-lhe um salário digno), suas condições de trabalho 

(sobrecarga de turmas e número de alunos) [...]. Enquanto o governo não 

resolver os problemas do professor, nenhum programa [...] poderá ser bem 

sucedido e nenhum problema – do analfabetismo ao fracasso escolar 

(repetência e evasão) – terá solução adequada (FREITAG; COSTA; 

MOTTA, 1997, p. 115). 

                                                           
4 O primeiro desses encontros ocorreu em Salvador, em 1955, com a participação de 115 

professores de sete estados, e o segundo em Porto Alegre, em 1957, com a presença de 240 professores 

(Gomes, 2012, p. 22). 
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Diante da extensa carga horária de trabalho, da fragilidade na formação de 

professores e da falta de materiais básicos para lecionar, muitos docentes de escolas 

públicas planejam as aulas seguindo os livros didáticos como único recurso pedagógico. 

No cenário atual, essa situação vem sendo acentuada com a elaboração de apostilas e de 

avaliações em larga escala para se cumprir o que vem sendo determinado pela OCDE 

por intermédio de fundações privadas que vem captando os recursos públicos que 

deveriam estar sendo aplicados na melhoria das condições de trabalho, infraestrutura e 

valorização docente, conforme afirma Frigoto (2000, p. 186): 

Os efeitos do abandono do Estado no campo da saúde e educação básica nos 

oferecem um quadro perverso. Trata-se de uma violência, 

incomensuravelmente maior que a dos arrastões. Há, pois, que se ampliar o 

papel do Estado nestas áreas. As políticas em curso de delegar as empresas 

privadas, bancos etc., a tarefa de salvar a escola básica e as propostas de 

escolas cooperativas a cargo dos bairros, centros habitacionais ou de 

empresas (fundações) prestadoras de serviços educacionais que trafegam 

recursos públicos são subterfúgios e, portanto, estratégias antidemocráticas. 

Bancos, emissoras de rádio e TV e empresas devem pagar os impostos que 

lhes cabem. Ao Estado, cabe gerir democraticamente os recursos. O volume 

fantástico de recursos públicos repassados a empresas como a TV Globo, 

acrescidos das isenções, em nome de programas educativos que são passados 

em horários pouco comerciáveis, são uma prática perversa de dilapidar o 

fundo público sem avaliação e controle pela sociedade organizada. 

Consideramos incontestáveis os avanços que observamos na elaboração dos 

livros didáticos na última década. A parceria entre os professores das universidades 

públicas e o Ministério de Educação (MEC) foi essencial para fortalecer o trabalho nas 

escolas públicas do Brasil, diante de tanta precariedade na infraestrutura dessas 

instituições de ensino. O Programa Nacional de Livro Didático (PNLD) pressionou as 

editoras a se adequarem a construir propostas pedagógicas mais dialógicas e reflexivas. 

Mesmo que numa perspectiva nacional, sem atender as especificidades locais, esses 

livros servem como suporte à prática docente no cotidiano escolar. No Guia de livros 

didáticos (PNLD, 2012) de Matemática, está explícito a seriedade e compromisso 

social, no que tange a avaliação de obras inscritas no referido ano: 

Nos últimos anos, a Secretaria de Educação Básica (SEB/MEC) e o Fundo 

Nacional para Desenvolvimento da Educação (FNDE/MEC), em convênio 

com instituições públicas de ensino superior, têm executado uma etapa chave 

de todo o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), que é a avaliação 

das obras inscritas nesse programa (BRASIL, 2011, p. 7). 
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Freitas (2012, p.), também destaca a seriedade e sigilo nesse processo de análise 

dos livros didáticos ao afirmar que: 

Não creio existir qualquer possibilidade de “pressão” por parte das editoras 

sobre os pareceristas, pois o processo é altamente sigiloso. Durante o 

processo de avaliação, nos livros didáticos que estão sendo analisados pelos 

avaliadores não há identificação nem dos autores da obra e nem da editora. 

Além disso, os avaliadores se comprometem a manter sigilo sobre sua 

participação até que o Guia do PNLD daquele ano seja publicado, no qual 

evidentemente aparecem os nomes de todos os participantes. 

A partir do ano de 2012 essa oferta foi estendida a Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), com o Programa Nacional de Livro Didático para a Educação de Jovens 

e Adultos (PNLD EJA). Mesmo precisando de muitas adequações e um olhar sensível 

às especificidades da EJA, a aquisição dos livros didáticos para EJA é reconhecida 

como marco de visibilidade para a modalidade. 

Segundo minha interpretação, vivemos no atual momento político uma situação 

inversa na escolha do PNLD para 2019, uma vez que alguns livros mais progressistas na 

área da Matemática para os anos iniciais do EF, como dos autores “Bigode e Gimenez” 

e “Luiz Márcio Imenes, Marcelo Lellis e Estela Milani”, que resistiram as propostas da 

Base Nacional Curricular Comum (BNCC), não constam na relação de livros a serem 

adotados. Os que permanecem retrocederam em elementos pertinentes que haviam 

avançado, aparentando um estado de engessamento. Além disso, todos os livros do 1º ao 

5º ano a partir de 2019 serão consumíveis, contexto que gerará um grande desperdício 

de recursos públicos para tentar legitimar o que nos é imposto e essa ação dificilmente 

se reverterá em qualidade de educação socialmente referendada. O direito de 

aprendizagem dos estudantes acaba deixando de ser o centro de interesse do trabalho 

diante da voracidade frente ao lucro. 

Em nenhum momento deixamos de perceber que as editoras têm um grande 

interesse de captar os recursos públicos da educação com esse trabalho. Mais que uma 

prestação de serviço, trata-se de uma forte relação de interesses econômicos que servem 

ao capital financeiro. 

 A partir do Século XX, percebemos uma abertura da academia a outros 

saberesfazeres, mas pouco se avançou no ensino de Matemática na Educação Básica 

(EB), que ainda encontra-se muito enraizada em modos de fazer e de saber da cultura 

dominante. Pensar a Matemática em outras perspectivas que não estejam centradas na 

visão eurocêntrica, vem sendo um desafio encarado por algumas linhas de pesquisas que 

buscam pensar e fazer de formas outras, em relação àquelas prestabelecidas. Repensar a 
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formação inicial do docente de Matemática é uma questão que tem ganhado força na 

academia, uma vez que  

[...] a compreensão histórica de diversos aspectos ligados à formação e à 

atuação docentes, a partir de concepções passadas e presentes, é um elemento 

de importância considerável na formação docente, pois esses conhecimentos, 

adequadamente problematizados, podem levar os estudantes a entenderem 

melhor suas próprias concepções sobre a profissão de professor e sobre as 

práticas docentes em relação à Matemática. Mais ainda, esses conhecimentos 

têm o potencial de contribuir para a proposição, pelos professores, de formas 

alternativas positivas de atuação em relação ao que se tem feito na maioria 

das vezes – reproduzir práticas inadequadas do passado, mesmo sem entendê- 

-las (GOMES, 2012. p. 7-8). 

Nóvoa (2017), também contribui com essa ideia ao defender a formação docente 

em espaços colaborativos entre os professores das universidades e os professores das 

escolas básicas, assim como acontece na Medicina, em que todos se responsabilizam 

pela formação do futuro profissional, que em alguns anos se formará e atuará. Nesse 

sentido, o referido autor afirma que: 

Hoje, sabemos que é na colaboração, nas suas potencialidades para a 

aprendizagem e nas suas qualidades democráticas, que se definem os 

percursos formativos. O espaço universitário é decisivo e insubstituível, mas 

tem de se completar com o trabalho no seio de comunidades profissionais 

docentes. A profissão docente está a evoluir, rapidamente, de uma matriz 

individual para uma matriz coletiva (NÓVOA, 2017, p. 17). 

Vale ressaltar que acompanhei muitos professores das escolas onde atuei nos 

municípios de Mesquita e Nova Iguaçu, bem como na Secretaria de Educação de 

Mesquita (SEMED), os cursos do Pró-letramento de 2005 a 2010 e do Pacto Nacional 

pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) a partir 2013, ambos ofertados pelo 

Governo Federal em parceria com as universidades públicas e as Redes de Ensino 

Municipais. Observei que tiveram um impacto muito positivo na formação dos 

professores dos três primeiros anos do EF que foram gradativamente desenvolvendo 

ações apresentadas nesse materiais e discutidas nos cursos de formação de professores, 

envolvendo mais os estudantes e professores nas aulas a partir da análise do que era 

produzido e da percepção dos avanços nas aprendizagens dos discentes. 

3.5 Marcos de democratização do ensino e os avanços do Colégio Pedro II diante 

da diversidade discente  

A história do Colégio Pedro II está diretamente inserida na história da educação 

no Brasil. Não há como abordar a segunda, sem citar a primeira. Durante 147 anos, o 
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Colégio Pedro II era dedicado, predominantemente, à formação das elites brasileiras. 

Porém, no decorrer da história encontramos alguns marcos que vão desconstruindo essa 

característica. 

Salles (2014 apud SANTOS, 2010) afirma que o acesso ao Colégio Pedro II 

dava-se por um exame rigoroso que “prezava a idade, o mérito adquirido e o mérito 

ingênito, ou seja, pessoas que possuem um dom inato” (p. 18). Além disso, relata que 

apesar de se tratar de um colégio público, não era gratuito, pois os alunos pagavam uma 

quantia fixada pelo governo imperial pelo ensino prestado. Como apenas a classes mais 

favorecidas tinham acesso à educação e condições de realizar um exame satisfatório e 

pagar pelos estudos, o exame e a condição do pagamento já se incumbiam por fazer o 

recorte de classe social.   

Galvão (2009, p. 220), em sua tese de doutorado, enquanto docente da 

instituição, afirma no título do trabalho que “Nós Somos a História da Educação”, 

“Identidade institucional e excelência escolar no Colégio Pedro II” (p. 2).  A aludida 

autora identifica o primeiro marco de democratização da educação pública no Colégio 

Pedro II no ano de 1838, quando aponta a diversidade na composição do corpo docente, 

então composto por monges beneditinos, anarquistas, militares, poetas filósofos, 

romancistas etc. Também destaca a diversidade entre os discentes ao afirmar que 

(...) a diversidade na composição deste grupo iniciou-se na mesma época. 

Analisando-se a listagem dos primeiros 91 alunos do Colégio, matriculados 

no ano de sua fundação (1837), constatamos que 70 eram nascidos na corte. 

Dentre os 21 restantes, cinco eram oriundos do Rio Grande do Sul, nove de 

outras localidades do Rio de Janeiro, três de Minas Gerais, dois de São Paulo, 

um de Mato Grosso e um de Moçambique. Havia, ainda, 11 alunos gratuitos5 

(GALVÃO, 2009, p. 220). 

Segundo Salles (2014), algumas vagas eram destinadas a não pagantes, desde 

que conseguissem passar no exame de admissão no colégio, o que “provavelmente 

poderia gerar um preenchimento de vagas6 aquém das 21 disponíveis” (p. 18). As 

narrativas de Galvão (2009) e Salles (2013) nos ajudam a compreender que apesar de 

todos os desafios, sujeitos das camadas menos favorecidas tiveram acesso, ainda que 

muito limitado, ao Colégio Pedro II. 

                                                           
5  Pelo Decreto de 2/12/1837, O Colégio poderia admitir até 29 alunos gratuitos. (Galvão, 2009) 
6  Decreto de 19/11/1838, “Art. 11. O Governo poderá admitir gratuitamente até onze alunos 

internos, e dezoito externos”.  
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Em 1970, identificamos o segundo marco relevante de abertura à diversidade na 

história da democratização do ensino público no Colégio Pedro II. Salles (2013), aponta 

que o Colégio Pedro II, a fim de atender à Lei 5692/71, que proibia a realização do 

tradicional exame de admissão à antiga 5° série, abre suas portas para estudantes do 

município do Rio de Janeiro (RJ), que tivessem concluído a antiga 4ª série, numa 

parceria com a Secretaria de Educação. Assim destaca que  

Essa medida levaria nos anos seguintes a um esvaziamento gradativo do 

efetivo de alunos na 8° série e à extinção iminente das 5°, 6° e 7° séries. 

Diante do funcionamento precário e do número ínfimo de alunos em suas 

unidades escolares, o Colégio Pedro II fez um convênio com a Secretaria de 

Educação do Município do Rio de Janeiro, abrindo suas portas para a 

matrícula de alunos que haviam concluído a anterior denominada 4° série, 

hoje 5º ano do Ensino Fundamental (PGE 1983 apud SALLES, 2013, p. 19). 

Salles (2013, p. 18-19), ainda destaca que: 

essa abertura para a diversidade discente representou mais uma estratégia de 

sobrevivência do que uma ação baseada na sensibilidade cultural da 

instituição. Condição que geraria algumas tensões entre professores e os 

novos alunos.  

Em 1980, o Colégio Pedro II, começou a reformular o currículo da instituição e 

elaborou dez guias complementares intitulados Planos Gerais de Ensino (PGEs) que 

pretendiam: 

garantir a uniformização dos conteúdos selecionados para cada uma das 

disciplinas escolares, da grade curricular e os critérios de avaliação. A 

novidade que esses guias apresentavam dizia respeito aos programas das 

diferentes disciplinas que não poderiam se constituir apenas de um rol de 

conteúdos, como até então eram estabelecidos. Para cada conteúdo 

selecionado especificou-se um objetivo, e os professores foram chamados a 

planejar as aulas a partir dos objetivos e não dos conteúdos (OLIVEIRA 

2008, p. 361 apud SALLES, 2013, p. 20).  

Salles (2013, p. 20) ao analisar o PGE (1981, p. 6), encontrou os critérios para a 

seleção desses estudantes que destinava “50% das vagas serem destinadas a crianças 

cujos responsáveis recebem menos de 2 salários mínimos e os 50% restantes serem 

abertas àqueles cujos responsáveis recebam mais de 2 salários mínimos”. Também 

encontrou, no PGE (1983, p. 21) outros critérios, entre eles, “entre 11 e 13 anos; 

aprovação escolar em nível ‘A’; residência nas imediações da Unidade Escolar; 

indicação pelos serviços educacionais do Município”. 

 Esse novo contexto, ampliou significativamente a diversidade de estudantes do 

Colégio Pedro II, que se deparou um grande desafio que se apresentava: trabalhar com 

crianças, adolescentes e jovens com outro perfil e disciplina intelectual de estudos. Tais 
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estudantes eram considerados bem acima da média, devido ao grande esforço 

desprendido para serem aprovados nos exames de admissão, diferentes daqueles que já 

chegavam à escola bem preparados no conhecimento das disciplinas básicas. Diante 

disso, muitos professores se incomodaram pela falta de expertise para lhe dar com 

crianças a partir de 9 anos de idade que começaram a ingressar na escola. 

Salles (2013, p. 21) ainda destaca que o Colégio Pedro II também não 

demonstrava querer repensar seu Projeto Político Pedagógico, “em rever seus 

paradigmas curriculares, não pensava em abdicar da cultura humanística de sua origem, 

de não abrir mão da densidade e da profundidade na transmissão de conhecimentos” 

(PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 2002, p. 21 apud SALLES 2013, p. 21). Nesse 

sentido, ao invés da pensar sobre adaptações curriculares para atender ao novo público, 

e manter a ideia de uma escola de excelência, os estudantes é que precisaram se adaptar 

a “excelência curricular” imposta pelo Colégio Pedro II. Naquele momento, ainda era 

muito forte a ideia de valorizar os conhecimentos acumulados historicamente pela 

humanidade “como se a excelência curricular fosse diametralmente oposta à diversidade 

cultural”. (SALLES, 2013, p. 21) 

O terceiro marco essencial e transformador na história da educação pública no 

Brasil foi a oferta dos anos iniciais do EF no Colégio Pedro II, ocorrida em 1984. 

Naquela época de acordo com a legislação, correspondia ao primeiro segmento do 1° 

grau. O Colégio destinado a esse público teve sua primeira Unidade de Ensino (UE) em 

São Cristóvão batizada, de “Pedrinho”.  

Salles (2013, p. 21) destaca que esse avanço ocorreu devido a um sucesso do 

convênio que “desencadeou uma espécie de corrupção de grupos de políticos militantes 

que pressionavam as redes Estaduais e Municipais de ensino a preparar listas dirigidas 

de forma a atenderem sua clientela eleitoral”. É notório que o Colégio Pedro II 

favoreceu as camadas populares com o ingresso dos estudantes também nesse nível de 

ensino, por meio de um sorteio público tendo como única exigência a idade prevista no 

edital.  

Posteriormente o acesso a essa instituição veio se consolidando com a 

inauguração de outros campi, ampliadas pela força política, responsabilidade e 

transformação social do governo do Partido dos Trabalhadores (PT). 

Nesse momento político de golpe que estamos vivendo, em que o governo vem 

atuando contra os direitos do povo, cabe destacar que nas últimas duas décadas foram 

inauguradas várias novas Unidades do Colégio Pedro II, todas ofertando ensino médio: 
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em Realengo, em 2004; Niterói em 2006; Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, em 

2007. Em 2010, também foi inaugurada uma Unidade oferecendo os Anos Iniciais do 

EF em Realengo; e em 2012 os moradores da Zona Oeste foram favorecidos com a 

oferta da Educação Infantil também na Unidade Realengo. O campus Tijuca 1 está 

funcionando em Vila Isabel, num prédio inaugurado no ano de 2017. 

Dessa forma, o quarto e, até o momento esse momento histórico, último marco 

de grande abertura a diversidade discente, aconteceu nos anos de 2004 e 2006, 

conforme destaca Salles (2013, p. 21-22):  

quando os concursos de seleção para o ingresso de estudantes no 6° ano do 

ensino fundamental e no 1° ano do ensino médio estabeleceram o seguinte 

critério de preenchimento de vagas: 50% delas seriam preenchidas por 

candidatos provenientes de escolas da Rede Pública de Ensino Fundamental, 

mantida pelos Governos Municipais, Estaduais e Federal, e 50% preenchidas 

por candidatos que não preenchessem o primeiro critério. 

Em 2015, o Colégio Pedro II extinguiu o jubilamento de estudantes reprovados 

mais de uma vez em uma mesma série, através da Portaria Nº 1343, de 24 de abril de 

2015, o que representa um avanço na luta pela permanência dos estudantes na escola, 

bem como pelo sucesso nos processos de ensino aprendizagem. 

De acordo com a Lei 12.677/2012, o Colégio equiparou-se aos Institutos 

Federais (IFEs) em relação aos assuntos administrativos. As antigas UE's foram 

intituladas denominadas de Campi e a direção-geral passou a ser reitoria7. O Colégio 

Pedro II, em virtude dessa lei, passou a ofertar cursos de pós-graduação, lato sensu e 

stricto sensu, em educação e terá que oferecer cursos de Licenciatura também. 

No próximo capítulo apresento os pressupostos teóricos que sustentam esta 

pesquisa a partir de reflexões sobre espaço, corpo e movimento e os conceitos de 

emoção e integração em diálogo com as pesquisas realizadas nesse campo. 

                                                           
7  O órgão executivo máximo em uma Instituição de Nível superior de Ensino 
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4 PENSANDO EM CONCEPÇÕES SOBRE ESPAÇO, CORPO E 

MOVIMENTO E REINVENTANDO SABERESFAZERES  

Achadouros  

Acho que o quintal onde a gente brincou é maior do que a cidade. A gente só 

descobre isso depois de grande. A gente descobre que o tamanho das coisas 

há que ser medido pela intimidade que temos com as coisas. Há de ser como 

acontece com o amor. Assim, as pedrinhas do nosso quintal são sempre 

maiores do que as outras pedras do mundo. Justo pelo motivo da intimidade 

(Manoel de Barros). 

O poeta Manoel de Barros nos ajuda a pensar os conceitos de espaço, corpo e 

movimento, que se integram a esta pesquisa na medida em que são intrínsecos e se 

conectam pelas concepções dos próprios sentidos das palavras. Assim, seu trabalho 

retrata os conceitos de espaço, corpo e movimento de forma poética, observados por 

diversas perspectivas, dentre elas aquela que envolve a emoção. 

Santos (1978) aponta que é árdua a ideia de encontrar uma definição única para 

espaço, pois qualquer definição não é estática e eterna. É sim, versátil e propícia a 

mudanças. Os conceitos acabam tendo diversos significados, dependendo do contexto 

histórico. Assim,  

(...) O espaço por suas características e por seu funcionamento, pelo que ele 

oferece a alguns e recusa a outros, pela seleção de localização feita entre as 

atividades e entre os homens, é o resultado de uma práxis coletiva que 

reproduz as relações sociais, (...) o espaço evolui pelo movimento da 

sociedade total. (SANTOS, 1978, p. 171). 

Na escola cuja pesquisa foi realizada, temos crianças de diversas origens e 

localidades. Essas formas de ser e de estar no mundo possibilitam que os estudantes 

possam interagir entre si e compreender suas diversas formas de ocupar o espaço da 

cidade, que também passam por questões sociais e econômicas e interferem diretamente 

na compreensão do que é oferecido a alguns e negado a outros. Isso é assimilado por 

cada um de acordo com as relações sociais que são construídas dentro e fora do 

ambiente escolar e ajudam a nos constituir como humanos. O ingresso à escola por 

sorteio público é uma forma democrática de promover essas relações sociais na 

diversidade e contribuir para se construir um mundo mais justo e menos desigual. Nas 

palavras de Children (1998, p. 21): 

As crianças e os adultos precisam pertencer a um grupo social para comparar 

ideias e dividir experiências com os outros. A proximidade cria vínculos que 

permitem cada um reconhecer a si e ao outro (...). Trata-se da comunidade 
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como internalização do outro como um valor (...). Comunidade é uma 

qualidade do espaço que encoraja encontros, trocas, empatia e reciprocidade. 

Quando as crianças se movimentam livremente no espaço, há uma tendência de 

formar subgrupos, sejam eles a partir de suas origens, ideias, gostos comuns, entre 

outros fatores que contribuem para suas afinidades. Observamos na escola que espaços 

e objetos estimulam encontros e favorecem a integração e convivência. Em sala de aula 

precisamos criar critérios democráticos na formação dos grupos, buscando promover a 

convivência entre os diferentes para se descobrirem entre si e evitar que os grupos se 

constituam sempre pelos mesmos integrantes. 

O trabalho da escola precisa estar voltado para além de ensinar conteúdos, sem 

desconsiderar em nenhum momento que a escola tem o papel social de trabalhar com o 

conhecimento. Nesse sentido o discente precisa também aprender a partir de currículos 

mais humanizadores e menos excludentes, pensando e agindo sobre possíveis formas de 

transformação social, pois como afirma Paulo Freire (1996), “o mundo não é, o mundo 

está sendo”, uma vez que “meu papel no mundo não é só o de quem constata o que 

ocorre, mas também o de quem intervém como sujeito de ocorrências” (p. 30), buscando 

transformações sociais com menos privilégio e mais igualdade. A preocupação com a 

forma de ocupação do espaço da sala de aula é muito importante e nos ajuda a repensar 

o currículo. Cuidar das relações é uma necessidade e um grande desafio, pois como 

afirma Silva (1999, p. 150): 

O currículo é lugar, espaço, território. O currículo é relação de poder. O 

currículo é trajetória, viagem, percurso. O currículo é autobiografia, nossa 

vida, curriculum vitae: no currículo se forja nossa identidade. O currículo é 

texto, discurso, documento. O currículo é documento de identidade. 

A ocupação do lugar está relacionada com a corporeidade dos sujeitos no espaço 

e o cérebro reconhece e utiliza o corpo como instrumento para interagir no mundo. A 

organização da sala também em grupos favorece a relação do corpo no ambiente escolar 

e contribui para formarmos nossa identidade. Sabemos que a criança explora seu corpo 

desde seu nascimento. O corpo é o autêntico órgão e estrutura que dá sustentação à 

aprendizagem, pois é responsável por captar e registrar as informações. Maturana 

(1998,p. 53), compreende o corpo como instrumento de expressão pelo nosso operar 

cognitivo e também como um limite para sua expressão. Dessa forma, defende que “o 

corpo não nos limita, mas ao contrário, ele nos possibilita”. 

Ferreira (1997, p. 525), afirma que: 
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[…] O corpo como totalidade orgânica, não se define apenas pela 

interactuação mecânica de suas partes, mas por uma consistência interna, pela 

capacidade de estabelecer relações com outros corpos. Estes são tanto mais 

poderosos, terão tanto mais potência, quanto mais maleável for a sua 

capacidade relacional. (p. 525) 

Quando abordamos o trabalho com o corpo precisamos refletir sobre que tipo de 

corpo estamos defendendo: aprisionado, submisso, obediente, silenciado ou criativo, 

feliz, livre, empoderado? O corpo como propriedade do próprio sujeito ou como 

propriedade do outro? Esta é uma indagação relevante para pensarmos sobre que tipo de 

educação estamos defendendo e o que pretendemos potencializar nos corpos no 

ambiente escolar.  

Maturana (1998) traz essa reflexão em seu livro “Emoções em Linguagem na 

Educação e na Política” trazendo como grande pergunta: “Que país queremos?”. Assim, 

defende que não se pode refletir sobre educação sem antes, ou concomitantemente, 

refletir sobre esta coisa tão fundamental no viver cotidiano: que projeto de país estão 

inseridas nossas reflexões sobre educação? Responde a essa indagação com a 

preocupação que os estudantes de sua época tinham como propósito comum: 

[...] devolver ao país o que estávamos recebendo dele. Quer dizer, vivíamos 

nosso pertencer a ideologias diversas como diferentes modos de cumprir com 

nossa responsabilidade social de devolver ao país o que havíamos recebido 

dele, num compromisso explícito ou implícito ou de realizar a tarefa 

fundamental de acabar com a pobreza, com o sofrimento, com as 

desigualdades e os abusos (MATURANA, 1998, p. 12). 

Nesse sentido o referido autor se manifesta com a situação e preocupação dos 

estudantes de hoje que mudaram. Assim aponta que: 

Hoje, os estudantes se encontram no dilema de escolher entre o que deles se 

pede, que é preparar-se para competir no mercado profissional, e o ímpeto de 

sua empatia social, que os leva a desejar mudar uma ordem política-cultural 

geradora de excessivas desigualdades, que trazem pobreza e sofrimento 

material e espiritual (MATURANA, 1998, p.12-13). 

Trata-se de uma preocupação relevante, pois não existe competição sadia, uma 

vez que a competição se constitui em ações que negam do outro. Esse é um grande 

entrave que, assim como a educação no Chile, país de origem de referido autor, o Brasil 

e os demais países da América Latina e da África se deparam frente as metas 

estabelecidas pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (ODCE) que é constituída por economias com um 

elevado Produto Interno Bruto (PIB) per capita e Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH), sendo assim considerados países desenvolvidos, bem distintos dos 
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demais. O que nos inclina a perceber e ter o bom senso que esses países jamais 

poderiam ser avaliados pelo mesmo instrumento considerando essa imensa desigualdade 

social e econômica. 

Nessa perspectiva Maturana (1999, p. 29), defende que:  

O educar se constitui no processo em que a criança ou o adulto convive com 

o outro e, ao conviver como outro, se transforma espontaneamente, de 

maneira que seu modo de viver se faz progressivamente mais congruente 

com o outro no espaço de convivência. O educar ocorre, portanto, todo o 

tempo e de maneira recíproca. 

Nas palavras do referido autor, reconhecemos que as pessoas passam por uma 

transformação estrutural com uma história no conviver que se configura no conviver em 

comunidade em que vivem. Assim, educandos em seus diversos e distintos momentos 

de aprendizagem e professores em seu ofício de ensinar confirmam o mundo em que 

viveram educação, no sentido de ser educado no educar, na cooperação, aos invés da 

competição e do desejo crescente de aniquilar do outro. Na contramão dos estudos de 

Maturana (1999) e na esteira do movimento de controle mundial, a OCDE lançou e 

fomentou a necessidade de um Programa Internacional de Avaliação de Estudantes 

(PISA). O PISA é uma iniciativa internacional de avaliação comparada, aplicada a 

estudantes na faixa dos 15 anos, idade em que se pressupõe o término da escolaridade 

básica obrigatória na maioria dos países. O Programa visa a demonstrar o atraso 

educacional de algumas nações e a referência que outras nações podem constituir, o que 

impõe uma escalada de competição sem tréguas e, consequentemente, a venda de 

serviços educacionais que alterem o quadro desastroso que, especialmente países menos 

desenvolvidos, apresentam. Isso tudo, considerando o que estabeleceram como ideal, 

como se uma prova pontual fosse capaz de capturar e traduzir os conhecimentos de um 

sujeito mergulhado em culturas diversas. 

No capítulo seguinte, detalho o percurso metodológico e a proposta de trabalho 

construída e desenvolvida pela professora pesquisadora, em parceria com os seus 

estudantes do 5º ano do EF. A trajetória deste trabalho foi ilustrada com imagens e traz 

algumas reflexões teórico-metodológicas sobre possibilidades outras, de práticas 

pedagógicas na área da Geometria que foram significativas para as crianças envolvidas. 
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5 PERCURSO METODOLÓGICO 

Na gaiola, o avanço do conhecimento é normalmente comprometido com 

formalismo e com métodos rigorosos e se dá num estilo a que o matemático 

Pierre Samuel comparou ao de um âne qui trotte: segue trotando caminhos já 

trilhados, seguros. Típico desse avanço seguro, comprometido com 

formalismo e métodos rigorosos, é o chamado estilo euclidiano, o 

encadeamento “rigoroso” de noções primitivas, definições, axiomas, 

teoremas (D’AMBRÓSIO, 2016, p. 227). 

Ubiratan D’Ambrosio, professor emérito de Matemática da Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP) e um dos principais representantes da 

etnomatemática no Brasil, utiliza a “Metáfora das Gaiolas Epistemológicas” para 

discutir o conhecimento tradicional com a proposta de substituir o pensamento que 

isola, pelo pensamento que une toda a humanidade. Segundo o referido autor, essa 

perspectiva, só é considerada possível através de um rol de saberes fundamentais à 

cidadania planetária. Dessa forma, defende que “organizados, esses saberes permitem 

propor uma ‘grade curricular’ que não ‘engradeia’ e que é aplicável em todos os níveis 

de escolaridade e de discussões e reflexões, tanto populares quanto acadêmicas”. 

(D’AMBRÓSIO, 2016, p. 227) 

Considero que o nosso grande desafio como professor(a) é tentar sair de gaiolas 

epistemológicas, uma tarefa que não é fácil, pois as gaiolas oferecem vários benefícios, 

tais como ser reconhecimento pelos pares, garantia de empregos e promoções.  Há quem 

considere, ainda, que preencher as propostas verticalizadas seja um benefício para a 

categoria. Ao mesmo tempo, as grades nos impedem de sair e voltar livremente. Assim, 

não há possibilidade de ver e conhecer a realidade natural e social, de se buscar inspirar-

se pelo novo para a criatividade. Este seduzir-se precisa constantemente ser provocado 

nos estudantes e professores para que tenham competência e compromisso com as 

questões cognitivas e sociais a fim de transformá-las. 

Nesse sentido, as redes de convivências e significados de cada indivíduo são 

únicas e, portanto, promovem diversificadas formas de aprender na interação com 

outros sujeitos. 

5.1 Saindo da gaiola, reaprendendo e criando outras formas de voar 

A ideia desta pesquisa nasceu com intenção de sair da gaiola, de inspirar, 

promover criação e externar a criatividade dos estudantes. Ela surgiu na aula do curso 

de Pós-Graduação em Educação Matemática, lato sensu, no Colégio Pedro II, na 
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disciplina de Fundamentos e Didática da Matemática II, ministrada pela professora 

Liliana Costa, que em sua primeira aula apresentou dois vídeos com coreografias que 

formavam figuras geométricas. Uma delas utilizava apenas as mãos para fazer a 

performance e a outra, o corpo. Naquele instante, fiquei movida a explorar o campo da 

geometria saindo das atividades de papel e propondo aos educandos atividades que 

envolviam espaço, corpo e movimento, de forma que interagissem entre si e tivessem 

liberdade de sair e de voltar para a gaiola quando e se quisessem. 

No primeiro momento não encontrei os vídeos na internet, mas em diálogo com 

a professora Priscilla Guez, responsável pela mesma disciplina na plataforma moodle, 

esta imediatamente os disponibilizou. A partir desses vídeos, foram encontrados outros, 

inclusive alguns que trabalhavam simetria a partir da imagem de espelhos.  Assim, foi 

montado um diretório no laptop com os vídeos, pela professora pesquisadora, para ser 

compartilhado com as crianças em sala de aula. 

 Imagem 1 – Coreografias compondo polígonos com o corpo         

  

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=GC-PV2BSYD4       
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Imagem 2 – Coreografias compondo polígonos com o corpo e simetria no espelho  

           

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=7zXQl5OAOyw 

                                                  

Propus uma parceria ao professor de Educação Física, que concordou em 

realizar um trabalho interdisciplinar. Enviei os vídeos para que ele pudesse assistir. Na 

semana seguinte, agendamos o projetor e o som, e organizamos a sala para que as 

turmas pudessem assistir os vídeos selecionados, cada turma, em seus respectivos 

tempos de aula.  

Esse primeiro momento foi muito agradável, pois os estudantes demonstraram 

estar encantados com a criatividade das coreografias e as com possibilidades de criação 

a partir do próprio corpo e posteriormente demonstraram estar, também, preocupados 

com esse desafio.  

O trabalho foi desenvolvido em duas turmas do 5º ano. Deixei as turmas se 

dividissem em grupos, conforme desejassem: duplas, trios, quartetos, quintetos ou 

sextetos. Nesse momento, considerei importante priorizar a afinidade entre eles para que 

o trabalho se desenvolvesse bem. Conversamos sobre o estilo e as cores de roupa 

utilizados nos vídeos para visibilizar as figuras geométricas, o cuidado e discrição com 

o cabelo e acessórios para não chamar mais atenção que as imagens que o corpo 

apresentaria no momento da dança.  

Como eu tentava sair das gaiolas e estimulava para que os estudantes também 

saíssem, não imaginava os tipos de voos, nem a altura que cada grupo de crianças 

alçaria, muito menos se iriam conseguir atravessar as portas que se encontravam 

abertas. Assim fomos tentando construir e contornar os obstáculos que iam surgindo ao 

longo do caminho. 

https://www.youtube.com/watch?v=7zXQl5OAOyw
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Em todo o percurso desta proposta pedagógica, acreditamos que o trabalho com 

o corpo deva ser parte do currículo como criação no cotidiano escolar, pois somos 

corpóreos e nos relacionamos através da corporeidade. Essa dimensão precisa ser 

considerada em conjunturas de ensino e de aprendizagem. Nesse sentido, Soares (2004, 

p. 110) nos ajuda a pensar sobre a inclusão da corporeidade no currículo escolar. 

Os corpos são educados por toda realidade que os circunda, por todas as 

coisas com as quais convivem, pelas relações que se estabelecem em espaços 

definidos e delimitados por atos de conhecimento. Uma educação que se 

mostra como face polissêmica e se processa de um modo singular: dá-se não 

só por palavras, mas por olhares, gestos, coisas, pelo lugar onde vivem. 

Uma preocupação inicial dos estudantes e da professora pesquisadora foi quanto 

à apresentação de coreografias que utilizariam apenas as mãos, pois seria difícil para 

que todos visualizassem. Surgiu, então, a ideia por parte da docente de gravar vídeos 

com as danças que usassem apenas as mãos por conta dessa questão. As crianças, então, 

decidiram estender essa ideia aos demais grupos, a partir da preocupação com o “erro”, 

pois se os vídeos fossem gravados e alguém errasse a coreografia ou movimentos 

sincronizados, daria para repetir ou editar. Deixamos a critério de cada grupo gravar o 

vídeo da coreografia ou apresentar ao vivo e combinamos de usar os celulares ou 

máquinas fotográficas como recursos pedagógicos para fazer as gravações. Assim, 

destinamos cerca de 15 minutos de algumas aulas para que ensaiassem e montassem as 

coreografias.  

Paralelo a esse trabalho, fomos aprofundando os estudos sobre as figuras 

geométricas planas e espaciais, através de manipulação e contorno de caixas com 

diferentes formas e tamanhos, vídeos, observação de sólidos geométricos planificados e 

montados, comparação de imagens e suas diversas classificações quanto à forma, 

quantidade de vértices, arestas e aos ângulos, bem como em poliedros e não poliedros. 

Além disso, fizemos relações da geometria com a natureza e o desenho animado 

“Donald no país da Matemágica”, foi utilizado para iniciar essa discussão.  

A experiência foi bem diferente nas duas turmas. Nesse momento refleti 

novamente sobre as gaiolas e o quanto cada indivíduo conseguia perceber as portas 

abertas para sair e entrar quando necessitam ou se preferiam fechar a porta, permanecer 

com os mesmos modos de pensarefazer ou produzir novas tramas e tecer outros 

enredos. De qualquer forma foi um bom exercício que nos tirou da área de conforto e da 

comodidade. 



44 
 

 

Na turma “B” um dos grupos se desfez logo no início, pois duas meninas 

queriam ensaiar na hora do recreio e as demais discordaram. Elas ficaram arrasadas, 

pois queriam fazer uma imagem com profundidade e apenas com duas crianças, 

consideram, naquele momento, que não conseguiriam. 

Passamos os vídeos selecionados mais uma vez para quem ainda se sentia 

inseguro/a diante do trabalho proposto. Os dias foram se passando e eu percebia mais 

movimento de alguns grupos saindo da gaiola que outros, ao mesmo tempo em que, 

pelos ensaios que acompanhei pareciam que estavam conseguindo vencer os desafios da 

atividade proposta.  

Uma dupla de crianças pediu ajuda para gravarmos na hora do recreio. 

Montaram a coreografia com as mãos e utilizaram a estratégia de contagem para marcar 

o tempoespaço. Consideraram a coreografia pequena e eu sugeri que repetissem a 

coreografia para ficar num tempo satisfatório. Aceitaram e gostaram da ideia. Na hora 

do recreio, forramos a mesa com papel preto, fechamos as janelas para minimizar os 

ruídos externos. Elas pesquisaram no Youtube do celular da professora pesquisadora a 

música que havia escolhido e a gravação foi feita no celular delas. 

                                          Imagem 3 – Coreografia com as mãos               

 

Fonte: A autora, 2018. 

Ficamos muito satisfeitos com o resultado. Para surpresa da professora 

pesquisadora e das famílias, essa dupla pesquisou um aplicativo e montou uma abertura 

personalizada, uma vez que havia sugerido que elas apresentassem o rosto no trabalho 

no início ou no final da gravação. Essa foi uma forma encontrada por elas de atender a 
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solicitação feita pela professora pesquisadora. Uma das mães estava viajando a trabalho 

e relatou ter ficado surpresa, quando recebeu os vídeos pelo celular. 

 

Imagem 4 – Parte I do vídeo editado                     

       

Fonte: A autora, 2018. 

Imagem 5 – Parte II do vídeo editado 

    

Fonte: A autora, 2018. 

 

Essa dupla foi a primeira a concluir o trabalho e o enviou para o WhattsApp da 

professora pesquisadora. A outra dupla que pertencia ao grupo desfeito, citado 

anteriormente, ficou muito preocupada com o contexto. Decidiram fazer o trabalho com 

elástico fora da escola e fizeram essa solicitação repentinamente de um elástico que, 

com a ajuda de um professor que trabalhava no 2º ano, foi possível comprar em pouco 

tempo e atendê-las. Uma das preocupações delas era que com apenas duas pessoas não 

seria possível fazer uma imagem com profundidade. Ao concluírem o trabalho ficaram 
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muito satisfeitas, pois, conforme podemos perceber na imagem 6, conseguiram criar e 

atingir o objetivo que tinham almejado: construíram uma pirâmide. 

 

Imagem 6 – Coreografia com elástico 

      

Fonte: A autora, 2018. 

 

Imagem 7 – Figura com profundidade 

 

                                                 Fonte: A autora, 2018.  

 

A maior parte das crianças da turma “B” fez o trabalho na escola, mas alguns 

grupos preferiram gravar em casa, fazendo um encontro de confraternização entre 

amigos. Deixei que os grupos se organizassem da melhor forma possível, tanto para 
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eles, quanto para as famílias. Foram muitos momentos que necessitaram de confiança 

entre professora e estudantes, além de autonomia dos grupos, pois em alguns momentos, 

precisamos ficar separados em espaços diferentes na escola para que os grupos 

conseguissem ensaiar e fazer as gravações. 

No dia marcado, a aula iniciou na turma “B”, organizamos a sala e os estudantes 

demonstraram autonomia, trazendo o pendrive para passar para o laptop o arquivo com 

o vídeo. O vídeo da dupla da imagem citada anteriormente não abriu no computador da 

professora pesquisadora. Então, pegaram o pendrive e se dirigiram à direção adjunta de 

ensino para tentar abrir o vídeo em outro computador e passar para o outro dispositivo. 

Tudo se encaminhou muito bem e o vídeo pode ser exibido com sucesso.  

Cinco duplas e um trio dessa turma trouxeram excelentes apresentações. Uma 

dupla apresentou na sala e diante do fato das crianças estarem muito inseguras o 

trabalho não fluiu, pois ficaram muito nervosas em fazer ao vivo. Percebi nesse 

momento que a preocupação das crianças em gravar o trabalho em vídeos era pertinente. 

Nem conseguimos fazer o registro dessa dupla no momento da apresentação. Esta era 

uma das intenções iniciais do trabalho proposto: gravar enquanto os grupos 

apresentassem o trabalho em sala de aula. 

A coreografia com os pés foi a inovação de um dos grupos, pois não havia sido 

apresentada pela professora pesquisadora nenhuma dança com essa proposta e o grupo 

ampliou brilhantemente o repertório de expressão, imaginação e criação, conforme 

defende Braz (2012, p. 17): 

O ser humano, ao tomar consciência da sua corporeidade, adquire a 

possibilidade de ter experiências essenciais para a ampliação do repertório 

expressivo, das sensações e percepções, bem como a capacidade imaginativa 

e criativa, necessárias para a aprendizagem. 

 Assim, podemos contemplar na imagem 8 que o trio abaixo ampliou o 

repertório expressivo, ao utilizar os pés para comunicar suas ideias sobre polígonos.  

Imagem 8 – Coreografia com os pés 
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                                                 Fonte: A autora, 2018.  

 

Cabe destacar que esse trio tinha entre um dos componentes uma criança com 

baixa visão, com uma doença degenerativa denominada Stargardt8. A imagem abaixo 

ilustra a forma como ele vê o mundo pelo campo periférico. 

Imagem 9 – Retrata como uma pessoa com a doença Stargardt enxerga o mundo 

 

 

 

 

 

Fonte: www.lmc.org.br/bv.htm 

Segundo um dos relatórios da professora mediadora que acompanhava esse 

estudante em sala de aula:  

Outro ponto que considerei muito interessante foi a multiplicidade dos 

recursos explorados durante a disciplina. Como exemplo, podemos citar um 

trabalho sobre figuras geométricas realizado em grupos, em que os alunos 

deveriam realizar uma coreografia e apresentá-la de forma livre. Muitos 

alunos utilizaram recursos tecnológicos para a elaboração e apresentação. O 

estudante com baixa visão não teve dificuldades impostas pela deficiência e 

sim dificuldades comuns na realização, como os outros alunos. Percebo que o 

trabalho em dupla, trios ou grupos facilita o desenvolvimento dele, uma vez 

                                                           
8  Doença hereditária recessiva autossômica incluída no grupo de doenças maculares degenerativas 

(no caso de jovens trata-se de uma distrofia), que consiste na progressiva perda da acuidade visual em 

diversos níveis”. Foi descoberta em 1909 por um oftalmologista de Berlim chamado Karl Stargardt. 

Disponível em http://stargardtbrasil.blogspot.com.br/p/doenca-de-stargardt.html. Acesso em 25 de 

Nov de 2017. 

http://www.lmc.org.br/bv.htm
http://stargardtbrasil.blogspot.com.br/p/doenca-de-stargardt.html
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que a mediação (neste caso, dos colegas) diminui o espaço que a deficiência 

impõe entre seu pensamento e sua prática. 

Imagem 10 – Coreografia das crianças compondo polígonos com o corpo         

  

Fonte: A autora, 2018. 

As coreografias apresentadas nas imagens oito e dez foram realizadas no 

parquinho de pedras da escola e as gravações foram feitas pelos colegas de turma e 

contaram com a contribuição de um dos pais na edição. Por essa razão no momento das 

apresentações, exigiram que a exibição fosse até o final na qual apareciam os créditos 

do trabalho desenvolvido. 

Outro grupo fez um vídeo que não atendia a proposta, para não ficar sem 

entregar. Apenas coletaram fotos com objetos que representam imagens geométricas e 

montaram um vídeo. Eu os elogiei pela responsabilidade de entregar o trabalho na data 

proposta e eles se propuseram a refazê-lo.  

 

Imagem 11 – Todas as fotos tem uma forma geométrica – Trabalho provisório 

 

    Fonte: A autora, 2018. 
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Imagem 12 – Fotos do trabalho provisório 

 

Fonte: A autora, 2018. 

 

Um trio e quatro duplas da turma 15 B não conseguiram concluir o trabalho em 

tempo para apresentar na data marcada com o grupo, sendo que um desses trabalhos foi 

destruído por um vírus no computador.  

Na turma “15A”, apenas um grupo gravou. Outro grupo tentou apresentar na 

sala, mas as crianças também ficaram inseguras, riram e a coreografia não fluiu. 

Percebemos que faltava apenas fechar, pois acompanhamos vários momentos de 

planejamento da atividade. Ficaram entre a gaiola e o sair dela, não ousaram em 

realizar, pelo menos, um voo rasante. Então, apresentamos os vídeos da turma 15 “B” 

para essa turma e algumas crianças consideraram que a outra turma foi mais auxiliada 

do que a delas. Não acreditaram, no primeiro, momento na autonomia e 

responsabilidade dos colegas da outra turma, ao mesmo tempo que demonstraram estar 

impressionados por eles terem conseguido concluir o trabalho com bastante criatividade 

e no tempo proposto. A imagem 13 retrata o trabalho concluído, com êxito e no tempo 

previsto, na turma “15A”. 

Imagem 13 – II Coreografia das crianças compondo polígonos com o corpo 

 

    Fonte: A autora, 2018. 
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Remarcamos a data para quem ainda não tivesse concluído, tivesse condições de 

terminar o trabalho na perspectiva proposta. 

Por conta desse contexto, os estudantes tiveram acesso do telefone da professora 

pesquisadora para facilitar a comunicação e o envio dos trabalhos e caso houvesse 

dúvidas pudessem esclarecê-las. Essa ação acabou estreitando mais a relação professora 

pesquisadora e estudantes. A turma “15A”, nesse segundo momento, acabou se 

encorajando e apresentou muito mais envolvimento. Conforme finalizavam os vídeos, 

foram encaminhando para WhattsApp da professora pesquisadora. 

No dia da segunda apresentação, organizamos as duas turmas na mesma sala e 

fizemos uma culminância dos trabalhos em áudio visual. 

Imagem 14 – Momento de Integração das turmas para apresentação dos vídeos 

      

  

Fonte: A autora, 2018. 

As imagens 14 foi uma grande surpresa para mim, pois foram capturadas, sem 

que eu percebesse, pela professora mediadora que acompanhava a turma 15B.  

O grupo que anteriormente ficou de refazer o trabalho trouxe, nesse segundo 

momento, uma excelente apresentação que contou com o auxílio até de um drone para 

fazer a gravação. Conforme afirma Santos (2006, p. 212), 

[...] a globalização faz também redescobrir a corporeidade. O mundo da 

fluidez, a vertigem da velocidade, a frequência dos deslocamentos e a 

banalidade do movimento e das alusões a lugares e a coisas distantes, 

revelam, por contraste, no ser humano, o corpo como uma certeza 

materialmente sensível, diante de um universo difícil de apreender. 

Percebemos que assim foi através da fluidez e da velocidade da tecnologia 

fomentada pela globalização que esse grupo redescobriu a corporeidade, conforme 

podemos perceber na imagem 15. 
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Imagem 15 – Representação do pentágono e do decágono9 com o corpo 

    

Fonte: A autora, 2018. 

Desse trabalho pedagógico apresentado através de algumas ilustrações resultou 

propostas de ações para que professores praticantespensantes que atuam com ensino de 

Matemática possam pensar e criar: 

[...] currículos únicos, inéditos, “irrepetíveis”, alternativas aos problemas e 

dificuldades que enfrentam, ao que não lhes agrada ou contempla, ao já 

existente e ao já sabido, contrariamente ao que supõem as perspectivas 

hegemônicas de compreensão dos currículos escolares, que os compreendem 

como um eterno reproduzir daquilo que foi previsto e prescrito. (OLIVEIRA 

2012, p. 90-91) 

Ainda para Oliveira (2012, p. 101): 

O fazer cotidiano nas/das escolas aparece, portanto, como espaço 

privilegiado de produção curricular para além do previsto nas propostas 

oficiais. Isso significa que o processo de constituição da atividade pedagógica 

se associa às memórias pessoais e culturais, às aprendizagens de todo o tipo, 

efetivas em todos os espaçostempos, que são produtoras das redes de sujeitos 

que somos e das redes de conhecimentos que tecemos, definidoras dos nossos 

modos de estar no mundo e de praticar currículos. 

A narrativa do professor de Educação Física que foi parceiro nesse trabalho 

enfatiza que as coreografias, criadas e apresentadas pelos estudantes, foram 

bastante diversificadas e excepcionalmente criativas. Grande parte dos 

trabalhos teve como característica principal o uso satisfatório do espaço, 

ampla diversidade de materiais empregados para fazer referência às formas 

geométricas e um roteiro que permitiu, não só aos docentes, como os demais 

estudantes, o acompanhamento das coreografias. 

Os vídeos construídos pelos estudantes foram apresentados às famílias na I 

Mostra de Trabalhos realizada no ano de 2017 que relataram a surpresa e satisfação com 

o trabalho. Uma mãe ficou assistindo por muito tempo e relatou como o ensino mudou 

                                                           
9  Ou um decalátero 
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da época dela para os dias atuais e completou narrando que agora as crianças são muito 

mais envolvidas e compreendem o que fazem. O referido trabalho também foi 

apresentado na Jornada Pedagógica do colégio. 

Imagem 16 – Famílias participando da Mostra de Trabalhos 

 

Fonte: A autora, 2018. 

5.2 Da expressão corporal à expressão escrita 

No segundo momento do trabalho, a professora pesquisadora printou uma 

imagem de cada coreografia para identificar a figura geométrica que cada grupo 

representou, sistematizando através da escrita o nome dos polígonos ou sólidos 

geométricos representados com o corpo. 
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Imagem 17 – I Parte do trabalho escrito 

  

 

 

Fonte: A autora, 2018. 
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Imagem 18 – II Parte do trabalho escrito – Identificando polígonos ou sólidos 

geométricos

 

Fonte: A autora, 2018. 
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Imagem 19 – III Parte do trabalho escrito – Identificando polígonos ou sólidos geométricos 

 

 

Fonte: A autora, 2018. 
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Nessa atividade as crianças identificaram figuras geométricas apresentadas em 

todos os trabalhos. Foram consideradas todas as classificações que caracterizam as 

imagens como, por exemplo, quadrilátero ou quadrado. Em seguida, os estudantes 

fizerem uma produção textual apresentando as suas impressões sobre o processo de 

produção e o resultado desse trabalho. 

Para Certeau (2013, p. 183) “todo relato é um relato de viagem”. Assim, o 

referido autor defende que os relatos ajudam a organizar a caminhada dos sujeitos 

pensantespraticantes dos/nos espaços, entre eles, as escolas em que docentes e discentes 

atuam no cotidiano escolar. Para Certeau (2013, p. 182), os relatos “atravessam e 

organizam lugares; eles os selecionam e os reúnem num só conjunto; deles fazem frases  

e itinerários. São percursos de espaços”. 

Imagem 20 – IV Parte do trabalho escrito – Produção de texto 

 

Fonte: A autora, 2018. 
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Na produção de texto da imagem 20, percebemos que a criança mesmo sem 

anunciar produziu um texto na forma de literatura em cordel, fazendo um intertexto com 

os textos utilizados pela professora de Língua Portuguesa que realizava um projeto 

concomitante a este trabalho. Nele cita o drama da dupla por ter tido o vídeo inicial 

destruído por um vírus e a necessidade de refazê-lo. 

Ao finalizar esse trabalho percebo que ele está inacabado, uma vez que abre 

portas para muitas outras reflexões. Assim acabo o inacabável nas palavras de Assmann 

(2007, p. 111): “Aprender é construir mundos onde caibam todos. Mundos onde caibam 

outros mundos. Campos semânticos que tenham interfaces com outros campos 

semânticos. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Gaiolas e asas 

 
"Há escolas que são gaiolas. Há escolas que são asas". 

Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo.  

Pássaros engaiolados são pássaros sob controle.  

Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser.  

Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser pássaros.  

Porque a essência dos pássaros é o voo. 

Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados.  

O que elas amam são os pássaros em voo.  

Existem para dar aos pássaros coragem para voar.  

Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros.  

O voo não pode ser ensinado. Só pode ser encorajado. 

Rubem Alves  

Rubem Alves me inspira nas considerações finais deste trabalho ao me ajudar a 

refletir sobre o movimento de sair da gaiola e tentar fazer parte das “escolas que são 

asas”. Considerando que o voo já nasce dentro de cada um, em nenhum momento os 

estudantes foram ensinados a voar, mas sim encorajados a ensaiar voos próprios. 

O desejo para que as crianças alçacem seus próprios voos, de acordo com o seus 

próprios ritmos foi o que nos encorajou a encorajá-los. Durante todo o processo de 

construção desse trabalho não tínhamos ideia de como seria a altitude de cada voo. Os 

sujeitos pensantespraticantes envolvidos nesta pesquisa foram essenciais na construção 

e definição do percurso da pesquisa, pois criaram seus voos próprios e deram o tom 

deste trabalho, sempre inéditos e irrepetíveis. Por mais que esta proposta seja realizada 

em outros momentos, com outros estudantes, nunca acontecerá da mesma forma, pois os 

sujeitos da cena serão outros. 

Identifiquei na realização deste trabalho, diversas formas de criação utilizadas 

pelos estudantes para formar figuras geométricas através do próprio corpo, usando a 

criatividade e a imaginação para criar polígonos ou sólidos geométricos com o 

movimentos sincronizados na interação com o outro. 

Os diálogos que busquei realizar com os discentes contribuíram para pensar e 

repensar o percurso teórico-metodológico do trabalho que realizamos. Constatei que os 

estudantes precisam ser protagonistas nas propostas e práticas curriculares, uma vez que 

quanto mais envolvidos estão, mais atuantes e proponentes se apresentam nos processos 

de ensinoaprendizagem. 
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Através das produções apresentadas pelos estudantes percebi que as atividades 

propostas com o espaço, corpo e movimento despertaram interesse e curiosidade para 

estudar Matemática e os registros escritos das crianças sobre o trabalho realizado 

revelaram conceitos matemáticos que construíram nesse processo. 

Ao final desta pesquisa tive a oportunidade de comprovar a criatividade e 

potência criadora dessas crianças que foram estimuladas a construir suas próprias 

criações, tornando assim, parceiros deste trabalho. Os estudantes revelaram suas 

potencialidades, seus saberes matemáticos na área da geometria em parceria com a 

disciplina de Educação Física, com base no espaço, corpo e movimento, em uma 

perspectiva interdisciplinar 

A convivência promoveu processos de interação e cooperação entre as crianças e 

favoreceu os processos de aprendizagens. A proposta pedagógica desenvolvida 

possibilitou que os discentes pudessem expressar de diversas formas figuras 

geométricas através do próprio corpo e de suas produções. Durante o desenvolvimento 

do trabalho foi possível perceber que esse trabalho pedagógico proposto pela professora 

pesquisadora despertou interesse e curiosidade nas crianças para estudar Matemática. 

Os registros das crianças sobre o trabalho realizado com o espaço, corpo e 

movimento revelaram que aprenderam geometria brincando e criando, e se sentiram 

empoderadas ao constatarem a capacidade e o potencial de suas criações construídas na 

interação e no amor consigo mesmo e com o outro. 
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