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RESUMO 
Trata-se de um estudo decorrente de um projeto de iniciação científica, com o qual, 
acompanhamos o trabalho docente em uma turma do 2º ano do Ensino Fundamental durante 
as aulas de matemática. Das observações e entrevistas, percebemos que seria oportuno 
elaborar e executar um plano de trabalho que ultrapassasse as aulas rotineiras, ou seja, um 
plano de trabalho baseado na Pedagogia Histórico-Crítica. Os conteúdos contemplados foram: 
figuras planas, linhas retas e linhas curvas. Trabalhamos a partir de um plano de trabalho que 
contempla as práticas sociais dos alunos numa perspectiva de desenvolver um ensino mais 
participativo. Desse modo, o processo de ensino e de aprendizagem tornou-se mais 
significativo para os alunos. O nosso maior desafio é a incorporação de novas práticas pelos 
educadores. 
Palavras chave: Ensino da Matemática, Pedagogia Histórico-Crítica, Protextualidade. 
 
  
ABSTRACT 
This is a study resulting from a project of basic scientific research, with which we follow the 
teaching in a class of 2nd year of elementary school during math lessons. From observations 
and interviews, we realized that it would be appropriate to develop and implement a work 
plan that exceeded the routine classes, a work plan based on the Historical and Critical 
Pedagogy. The contents covered were: plane figures, straight lines and curved lines. We work 
from a work plan that addresses the social practices of students with a view to develop an 
active education. Thus, the process of teaching and learning became more meaningful for 
students. Our biggest challenge is the incorporation of new practices by educators. 
Keywords: Mathematics Teaching, Pedagogy Historical-Critical, Pro textuality. 
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INTRODUÇÃO 

 

A disciplina de matemática ainda é vista e trabalhada de uma maneira muito 

arcaica, onde não existe uma preocupação por parte dos educadores em aproximar o educando 

ao objeto de estudo. Nós enquanto educadores devemos primar pela melhor forma de 

aprendizagem dos alunos. Assim sendo, torna-se viável refletirmos sobre a metodologia 

utilizada nas aulas de matemática, especialmente nas séries iniciais do ensino fundamental. 

Nesta perspectiva, Gasparini salienta que  

Uma das formas para motivar os alunos é conhecer sua prática social 
imediata a respeito do conteúdo curricular proposto. Como também ouvi-los 
sobre a prática social imediata, isto é, aquela prática que não depende 
diretamente do indivíduo, e sim das relações sociais como um todo. 
Conhecer essas duas dimensões do conteúdo constitui uma forma básica de 
criar interesse por uma aprendizagem significativa do aluno e uma prática 
docente também significativa (GASPARINI, 2008, p.13).  

Desta forma, valorizamos uma abordagem metodológica que valoriza os 

conteúdos escolares. Infelizmente alguns educadores não compreendem qual é o seu 

verdadeiro papel em sala de aula, e ao invés de favorecer a aprendizagem dos alunos, eles 

acabam se omitindo da responsabilidade de criar as condições necessárias para que o processo 

de socialização do conteúdo aconteça de uma maneira favorável a todos.  

Desenvolvemos a presente investigação, em uma turma composta por 29 alunos 

no 2º ano do Ensino Fundamental de uma Escola Municipal localizada na zona rural da cidade 

de Crato-CE. Na referida escola encontramos nos relatos de alguns alunos características de 

aulas de matemática muito rotineiras, sem desafios concretos, limitadas apenas a escrita do 

quadro para os cadernos.   

Após algum tempo de acompanhamento do trabalho pedagógico desenvolvido na 

turma, resolvemos investigar a aplicação de uma proposta de trabalho denominada de 

PROTEXTUALIDADE que valoriza o desenvolvimento de atividades que possibilitem a 

compreensão dos conceitos matemáticos. Assim, elaboramos um plano de trabalho para as 

aulas de matemática durante uma semana, e com o qual abordamos os conteúdos: figuras 

geométricas planas, linhas retas e linhas curvas. 
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1- A PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA E A PROTEXTUALIDADE 

  

 

A educação brasileira sempre foi marcada por uma série de conflitos que, de uma 

forma ou outra, refletem as teorias educacionais. Neste caso destacamos as seguintes 

tendências: a tradicional, a pedagogia nova e a tecnicista, que deixaram a desejar no sentido 

de contemplar a sociedade de acordo com suas reais necessidades, sem distinção de classes 

(Saviani, 2007). Assim sendo, Demerval Saviani (2007) representa estas tendências em dois 

grandes grupos: As Teorias Não-Críticas e As Teorias Crítico-Reprodutivistas, que são 

explicadas da seguinte forma “[...] enquanto as teorias não-críticas pretendem ingenuamente 

resolver o problema da marginalidade por meio da escola sem jamais conseguir êxito, as 

teorias crítico-reprodutivista explicam a razão do suposto fracasso” (2007, p.29 a 30). Saviani 

questiona-se e responde da seguinte forma: 

[...] é possível uma teoria da educação que capte criticamente a escola como 
um instrumento capaz de contribuir para a superação do problema da 
marginalidade? [...] Uma teoria do tipo acima enunciado impõe-se a tarefa 
de superar tanto o poder ilusório (que caracteriza as teorias não-críticas) 
como a impotência (decorrente das teorias crítico-reprodutivistas), 
colocando nas mãos dos educadores uma arma de luta capaz de permitir-lhes 
o exercício de um poder real, ainda que limitado. (SAVIANI, 2007, p.31).      

A teoria da qual o autor está se referindo é a Pedagogia Histórico-Crítica que foi 

proposta pelo mesmo, com o objetivo de superar as teorias existentes até então. “Assumir esta 

teoria do conhecimento no campo da educação significa trabalhar um conhecimento científico 

e político comprometido com a criação de uma sociedade democrática e uma educação 

política.” (GASPARIN, 2008, p.08). Ademais, não adianta levantar somente críticas sem 

perspectiva de mudanças efetivas no meio educacional. Concomitantemente, foi descrito pelo 

João Luiz Gasparini (2008) os cinco passos para trabalhar se em sala de aula com base na 

Pedagogia Histórico-Crítica, que ao nosso entender, é a melhor e mais precisa teoria para se 

trabalhar em nossa realidade atual. Os passos entendidos no processo dialético fundamentado 

na relação, ação – reflexão – ação, são os seguintes: Prática Social Inicial do Conteúdo, 

Problematização, Instrumentalização, Catarse e Prática Social Final do Conteúdo.  

Um modismo vem tomando conta da educação brasileira pregando ideais de 

liberdade que secundarizam o verdadeiro papel da escola e conseqüentemente, do educador. 

Assim, algumas funções clássicas da escola perdem seu lugar principal e dão espaço a 

questões secundárias, e com isso o objetivo da educação sistematizada é perdido diante da 
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classe menos favorecida, algo que para a classe detentora do poder é bem satisfatório. 

(SAVIANI, 2008). 

A PROTEXTUALIDADE é uma ferramenta para trabalhar a leitura e a escrita, 

que surgiu da necessidade de apresentar uma proposta frente ao crescente problema social, 

onde adolescentes chegam ao ensino médio com grande dificuldade de leitura/escrita, 

limitando-se a mera decodificação (FERNANDES, 2003). Um dos maiores objetivos é 

trabalhar a leitura e a escrita na disciplina de matemática, visto que, os alunos por não 

conseguirem ler e escrever corretamente ficam a margem nesta disciplina, pois sequer 

compreendem o enunciado de uma questão.  

A PROTEXTUALIDADE está dividida em sete etapas com as quais será 

realizado o trabalho pedagógico. As etapas são as seguintes: Apresentação onde o professor 

deve mostrar aos alunos uma visão geral do tema podendo também derivar temas secundários; 

Problematização realizada através de questionamentos; Sondagem que é feita com a Produção 

Textual Inicial para verificar o conhecimento prévio do aluno e o professor deve receber e 

arquivar; a Aula Propriamente Dita é o momento de destaque do trabalho educativo onde o 

professor deve utilizar os instrumentos que considera mais adequados, sempre valorizando a 

leitura e a escrita; Retorno a Problematização é o momento de submeter os alunos, novamente 

aos questionamentos feitos anteriormente; Produção Textual Inicial que será semelhante à 

produção inicial devendo ser juntada a P.T. I.; e por fim o Redimensionamento, o momento 

de comparar as duas produções e verificar o resultado do trabalho educativo. 

   

 

2- PLANO DE TRABALHO DESENVOLVIDO 

  

 

Na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica o trabalho desenvolvido na sala 

deve coadunar com a transformação social, quer dizer, contribuir para a formação do 

leitor/escritor que processe adequadamente as informações, assimilando os conceitos 

científicos extrapolando a cotidianidade. Assim sendo, o plano de trabalho encontra-se 

fundamentado em uma ação metodológica dialética, quer dizer, planejamos uma ação que 

emerge de uma analise textual de cada aluno comparando entre si suas produções e ao mesmo 

tempo identificando acertos/erros e evitando o estabelecimento de parâmetros onde todos os 

alunos são categorizados como aprovados quando atingem determinado critério (a famosa 
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'média' para passar). Desse modo, o trabalho desenvolvido reflete as características citadas 

no final do item anterior. 

- Apresentação. O primeiro passo ao chegar à sala de aula foi apresentar a 

temática. Para isso, demonstramos algumas imagens presentes no próprio ambiente escolar 

que apresentavam figuras planas, linhas retas e curvas, com o objetivo de apresentar uma 

visão geral do tema. Em termos específicos, fizemos a exibição de fotografias do ambiente 

escolar e solicitamos que eles procurassem figuras dentro da sala de aula que lembrassem 

figuras planas, linhas ou retas. Assim, imediatamente as crianças identificaram alguns objetos 

como à lousa, janelas, paredes, carteiras e etc. 

- Problematização. Neste segundo momento, realizamos alguns questionamentos 

de fácil compreensão com as crianças para que elas compreendessem melhor como é possível 

identificar essas figuras no seu convívio diário. A temática principal foi problematizada com 

as seguintes perguntas: Quais as figuras que você vê ao seu redor? Você percebe alguma linha 

reta ou curva ao seu redor? Durante o percurso de casa para a escola, que figuras geométricas, 

linhas ou curvas você vê? 

  - Sondagem. Solicitamos que as crianças respondessem quatro perguntas baseadas 

nos conteúdos apresentados anteriormente, o objetivo aqui foi identificar o conhecimento 

prévio do aluno sobre o assunto. Assim, este foi o momento da Produção Textual Inicial (P. T. 

I.). Não havendo qualquer orientação por parte da professora as crianças responderam sem 

contar com intervenções ou qualquer tipo de auxílio, posteriormente, as questões foram 

arquivadas para comparação futura. 

- Aula Propriamente Dita (A. P. D.). Realizamos três atividades para facilitar a 

apreensão conceitual dos alunos, uma delas foi o quadrado criativo, onde os alunos receberam 

um quadrado e os transformaram em quatro triângulos, com esses triângulos eles formaram 

uma série de desenhos e objetos (vide figura 1). Nesta atividade notamos uma convergência 

com a compreensão de Maria Luiza Kraemer quando ela afirma que 

O professor deve ter em mente que a criança precisa passar a infância 
brincando e o adolescente gosta de atividades lúdicas. Para preencher essas 
necessidades dos alunos, o professor deve oferecer as atividades lúdicas 
educativas para desenvolver os conteúdos e proporcionar a aprendizagem de 
forma agradável e descontraída, porém disciplinada (2007, p.15). 
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Figura 1- As crianças construindo figuras no chão da sala. 

 

O nosso objetivo com essa atividade foi proporcionar as crianças um momento de 

descontração onde ela pudesse manusear as figuras e descobrir como é possível formar novas 

figuras a partir de um quadrado primeiramente e de quatro triângulos posteriormente. Logo as 

crianças começaram a observar que poderiam formar outras figuras e elas foram descobrindo 

sem nenhuma intervenção por parte da professora. 

Posteriormente, os alunos receberam uma folha contendo seis desenhos diferentes, 

esses desenhos eram formados com os triângulos que eles tinham manuseado anteriormente, a 

folha era para que eles escrevessem uma história a partir das imagens demonstradas acima da 

folha. Como o nosso trabalho está baseado na proposta de FERNANDES (2003) - A 

PROTEXTUALIDADE – que propõe contribuir para formação do leitor/escritor na aula de 

matemática, essa atividade está em concordância com a proposta citada, pois trabalhamos 

com o exercício da escrita e da leitura durante as aulas de matemática. 

Assim, construímos a atividade para valorizar a escrita dos alunos durante a aula 

de matemática. Todos os alunos mostraram-se entusiasmados no momento de escrever a 

história e um grande silêncio tomou conta da sala, logo eles foram utilizando a imaginação e 

criaram as mais variadas histórias. Conforme é possível observar na figura 2, mesmo que de 

formas bem distintas eles se expressaram através da escrita. 
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Tivemos o caso de dois alunos que escreveram poucas palavras, e mais cinco que 

não foi possível identificar o que eles tinham escrito. Entretanto, os vinte e dois alunos 

restantes fizeram lindas histórias utilizando todos os personagens, dando nomes e criando as 

mais diversas situações, mesmo que ainda de uma forma muito particular de codificação.  

A última atividade foi explicações realizadas no quadro sobre linhas retas e linhas 

curvas onde os alunos participaram ativamente com as respostas dos questionamentos 

realizados anteriormente, todas as perguntas foram feitas em relação ao ambiente que eles 

convivem diariamente. Percebendo a dificuldade encontrada na produção inicial para 

diferenciar o quadrado do retângulo, fizemos questão de demonstrar a diferença sem deixar 

dúvidas. 

- Retorno a Problematização. Os questionamentos feitos anteriormente foram 

contemplados novamente pela professora com explicações e com novos questionamentos 

envolvendo a temática. Os alunos identificaram figuras que estavam na sala de aula e que eles 

não tinham percebido anteriormente. Esse foi o momento que estabelecemos relações entre a 
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Aula Propriamente Dita e os pontos principais da problemática, para perceber se os objetivos 

foram contemplados, ou seja, se os alunos realmente compreenderam o conteúdo apresentado. 

- Produção Textual Final (P. T. F.). Novamente os alunos realizaram outra 

produção semelhante aos mesmos questionamentos realizados na produção inicial. Assim 

sendo, quatro questões compuseram a P. T. F. que nos auxiliaram no momento de estabelecer 

relações entre os dois momentos, antes e depois do trabalho educativo. Concomitantemente, 

assim como a primeira produção essas perguntas foram arquivadas para comparação.  

- Redimensionamento. Este foi o momento de comparação entre as duas 

produções de cada aluno. O objetivo foi compreender como aconteceu o trabalho educativo e 

como ele foi incorporado pelos alunos. Realizamos, assim, a análise das questões em outro 

momento na Universidade, contando com o aporte da bibliografia escolhida. Vale salientar 

que não podemos descartar a idéia de continuidade e procurar sempre a melhor maneira de 

repassar o conteúdo. 

 
 

CONCLUSÕES  

 

 

 Um conteúdo de geometria, ou como alguns autores denominam de senso espacial 

da criança, teve como objetivo estimular a percepção das crianças diante dos objetos que as 

cercam, nos mais variados ambientes de convívio social. A percepção de determinados 

objetos e ambientes é de fundamental importância para que a criança transcenda entre o 

abstrato e o concreto formando assim novos conceitos. Girdineto (2010) salienta que devemos 

ter a compreensão de que concreto é construído de forma mediatizada pelo abstrato.  

  Assim sendo, analisamos o material arquivado na perspectiva de obter dados mais 

concretos em relação ao trabalho realizado em sala de aula. Na Produção Textual Inicial que 

foi composta por quatro perguntas, obtivemos 56% de Acertos e 44% de Erros, já na 

Produção Textual Final foram 80% de Acertos e 20% de Erros, isso significa que ouve um 

crescimento de 24% entre a primeira e a segunda produção.  

 A nosso ver o crescimento se deve a forma como o conteúdo foi trabalhado pela 

professora em sala, onde os alunos tiveram um envolvimento muito grande no momento da 

aula. Mediante essa comparação foi possível perceber ainda que os alunos passaram a 
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observar e reconhecer os objetos que os cercam no seu trajeto diário para a escola e também 

nos mais variados espaços do seu convívio social.  

 Acreditamos que a PROTEXTUALIDADE é uma ferramenta que pode contribuir 

com o processo de ensino-aprendizagem, especialmente em uma sociedade como a nossa, 

onde a educação sempre foi e ainda é, um motivo de grande preocupação principalmente por 

conta das divergências que a cercam. Mesmo compreendendo que a educação sofre 

determinações da classe social dominante não podemos sucumbir mediante este fato. De nada 

vale compreender o que está errado se não nos propomos a modificá-lo. A educação continua 

sendo um mero instrumento de vital importância para a transformação, ou seja,   

[...] a educação se relaciona dialeticamente com a sociedade. Neste sentido, 
ainda que elemento determinado, não deixa de influenciar o elemento 
determinante. Ainda que secundário, nem por isso deixa de ser instrumento 
importante e por vezes decisivo no processo de transformação da sociedade 
(SAVIANI, 2007, p.66).  

A postura do educador deve estar pautada no propósito transformador. Neste caso, 

condenamos a utilização do lúdico realizada aleatoriamente. Pelo contrário, pretendemos 

analisá-lo de uma maneira crítica e coerente com a transformação social (BEZERRA & 

FERNANDES, 1998). Assim sendo, ele é um instrumento de contribuição para o processo de 

ensino e de aprendizagem, mas sem fetiches. LEONTIEV (2006), afirma que a aprendizagem 

não surgirá diretamente do jogo, entretanto, ele ressalta a importância dos jogos didáticos para 

auxiliar o desenvolvimento psíquico.  

  Concomitantemente, recomendamos a utilização deste plano de trabalho aos 

educadores que estejam realmente comprometidos com a transmissão/assimilação do 

conhecimento científico produzido historicamente, considerando a perspectiva de contribuir 

para a formação de uma cidadania que desperte as ações alienantes desta sociedade.  No 

momento da ação docente não existem formulas prontas ou mesmo uma 'receita de bolo', 

entretanto, é indispensável que tenhamos um objetivo definido, uma metodologia clara e um 

norte a seguir, para que, de fato a aprendizagem efetivamente aconteça. 
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