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Este trabalho tem como objetivo analisar as concepções e a frequência em que professores de matemática do Ensino Médio utilizam
metodologias alternativas no processo de ensino-aprendizagem da matemática nas escolas de tempo integral da cidade de
Arapiraca-AL. Para tanto, será realizada uma pesquisa de campo, de cunho qualitativo, cuja coleta de dados ocorrerá por meio de
entrevista semiestruturada com os professores de matemática e por visita in loco para verificar quais são os recursos físicos, humanos e
materiais disponibilizados. O referencial teórico contempla discussões acerca das metodologias alternativas, da aprendizagem
significativa e do ensino em tempo integral. Espera-se que esta pesquisa conduza os professores de matemática a refletirem sobre o uso
das metodologias alternativas como complementação ao ensino que já é ofertado, visando a aprendizagem significativa do aluno.
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METODOLOGIAS ALTERNATIVAS NO ENSINO DE MATEMÁTICA: UM ESTUDO NAS ESCOLAS
DE TEMPO INTEGRAL

ALTERNATIVE METHODOLOGIES IN MATH TEACHING: A STUDY IN FULL TIME SCHOOLS

METODOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS: UN ESTUDIO
EN ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO

Eixo Temático 20: Educação e ensino de matemática, ciências exatas e ciências da natureza

Resumo

Este trabalho tem como objetivo analisar as concepções e a frequência em que professores de matemática do Ensino Médio utilizam
metodologias alternativas no processo de ensino-aprendizagem da matemática nas escolas de tempo integral da cidade de
Arapiraca-AL. Para tanto, será realizada uma pesquisa de campo, de cunho qualitativo, cuja coleta de dados ocorrerá por meio de
entrevista semiestruturada com os professores de matemática e por visita in loco para verificar quais são os recursos físicos, humanos e
materiais disponibilizados. O referencial teórico contempla discussões acerca das metodologias alternativas, da aprendizagem
significativa e do ensino em tempo integral. Espera-se que esta pesquisa conduza os professores de matemática a refletirem sobre o uso
das metodologias alternativas como complementação ao ensino que já é ofertado, visando a aprendizagem significativa do aluno.

Palavras-chave: Aprendizagem significativa. Professores. Matemática. Ensino de Tempo Integral.

Abstract:

This paper aims to analyse the conceptions and frequency in which high school mathematics teachers use alternative methodologies in
the teaching-learning processo f mathematics in the full time schools of Arapiraca – AL. To the end, a qualitative field resarch will be
carried out, and data collection will take place through semi-structured interviews with math teachers ando n-side visits to verify the
available physical, humam end material resources. The theoretical framework contemplates discussions about alternative
methodologies, meaningful learning and full-time teaching. It is hoped that this research will lead math teachers to reflect on the use
alternative methodologies as a complement to the teaching that is already offered, aiming at meaningful learning of the student.

Keywords: Meaningful learning. Teachers. Mathematics. Full Time Teaching.

Resumen

Este artículo tiene como objetivo analizar las concepciones y la frecuencia en que los profesores de matemáticas de secundaria usan
metodologías alternativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en las escuelas de tiempo completo de
Arapiraca-AL. Con este fin, se llevará a cabo una investigación de campo cualitativa, y la recopilación de datos se llevará a cabo a
través de entrevistas semiestructuradas con maestros de matemáticas y visitas in situ para verificar los recursos físicos, humanos y
materiales disponibles. El marco teórico contempla discusiones sobre metodologías alternativas, aprendizaje significativo y enseñanza
a tiempo completo. Se espera que esta investigación lleve a los profesores de matemáticas a reflexionar sobre el uso de metodologías
alternativas como complemento de la enseñanza que ya se ofrece, con el objetivo de lograr un aprendizaje significativo del alumno.

Palabras clave: Aprendizaje significativo. Maestros. Matemáticas Enseñanza a Tiempo Completo.

INTRODUÇÃO

Cada professor adquire ao longo da sua vida profissional saberes e práticas docentes que são utilizadas diariamente no processo de
ensino e aprendizagem da matemática. Porém, por diversos fatores, dentre eles, a falta de tempo, muitos professores estagnam perante
a uma única forma de ensino, o que é preocupante, pois sabe-se que há diversas maneiras de ensinar os conteúdos matemáticos e
estimular o desenvolvimento de um raciocínio que contribua para a quebra do paradigma de que a matemática é a disciplina mais
difícil, reservada para os mais inteligentes e inacessível à maioria dos alunos (LORENZATO, 2010).

O ensino tradicionalista caracterizado por valorizar o ensino universalista, sem se preocupar com o cotidiano dos alunos, onde a única
função do professor é dominar o conhecimento sem dar importância ao modo de transmissão do mesmo ainda é muito utilizado nas
instituições educacionais. Entretanto, ao considerar a amplitude da matemática que está presente em basicamente tudo, será notória a
necessidade de interligá-la ao cotidiano dos alunos, de trabalhar com ferramentas diversificadas de ensino com o objetivo de ensinar de
uma forma que possibilite a compreensão da matemática por todos e que desperte o interesse pela disciplina.
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Nota-se que o desenvolvimento social e tecnológico também influenciou na dinâmica do espaço escolar, inquietando pesquisadores e
professores quanto às práticas pedagógicas desenvolvidas em sala de aula, buscando alternativas que possibilitassem tanto a
aprendizagem significativa quanto o melhoramento da relação professor e aluno (FOLLADOR, 2007). E, diante do exposto, emerge a
necessidade de transformação do professor de matemática e adequação da sua prática pedagógica por meio do uso de metodologias
alternativas em busca de uma aprendizagem que possa acontecer a todo momento, onde os alunos participem ativamente do processo
de ensino-aprendizagem (D’AMBROSIO, 1989). Pode-se dizer que a aula tradicional expositiva precisa ceder espaço para formas que
privilegiem a autoeducação, a transversalidade, a interdisciplinaridade, transformando a prática pedagógica do professor de
matemática e, consequentemente, a apropriação da matemática pelos alunos.

É significativo os professores utilizarem constantemente seus conhecimentos pessoais e um saber personalizado com suas
características profissionais, mesclando com conhecimentos prévios de seus anos escolares, o que foi aprendido durante a graduação,
utilizando o livro didático e até dicas vistas na internet com o objetivo de deixar sua aula mais atrativa, esse saber-fazer de cada
professor de matemática é muito importante, e recursos didáticos vêm para enriquecer esses aspectos metodológicos. “Nesse sentido o
saber profissional está de um certo modo, na confluência entre várias fontes de saberes da história de vida individual, da sociedade, da
instituição escolar, dos outros atores educativos, dos lugares de formação, etc” (TARDIF, 2002, p.64).

As inquietações levantadas através de experiências vivenciadas ao longo da graduação a respeito da utilização de metodologias
alternativas pelos professores de matemática compuseram a motivação para o desenvolvimento dessa pesquisa. Durante os estágios
supervisionados, notava-se os alunos estagnados perante as aulas tipicamente tradicionais, cujo único recurso utilizado era o livro
didático. Após a aplicação de projetos de intervenções nas turmas acompanhadas, utilizando materiais concretos e jogos como
ferramentas de ensino, percebeu-se uma melhora significativa na aprendizagem dos alunos sobre os conteúdos trabalhados,
evidenciando assim a importância das mesmas. A partir daí as dúvidas quanto ao motivo da não utilização das metodologias
alternativas no processo de ensino e aprendizagem da matemática, e, em relação aos professores que as utilizavam, quais delas eram
levadas para a sala de aula com maior frequência, tornaram-se constantes. A participação no Programa de Residência Pedagógica,
proporcionou o trabalho em uma escola em tempo integral, onde a mesma disponibilizava mais recursos materiais, tecnológicos e tinha
a infraestrutura melhor que as escolas dos estágios. Porém, mesmo com tantas melhorias, novamente foi observada a ausência da
utilização das metodologias alternativas para o ensino da matemática. Isso causou uma inquietação, pois os alunos passavam várias
horas na instituição de ensino, demonstravam-se cansados de terem repetidamente as mesmas aulas de matemática, onde o único
diferencial era a troca de conteúdo. Diante desse cenário, foi despertado o interesse em investigar de que maneira poderia conciliar o
tempo do contra turno com a utilização de metodologias alternativas no ensino da matemática em escolas de tempo integral. Pois,
compreende-se que ao fazer uso de metodologias alternativas, tais como, as tecnologias, a história da matemática, os jogos, o material
concreto, a modelagem matemática o professor amplia a possibilidade de alcançar os objetivos educacionais.

Diante do exposto, pretende-se desenvolver uma pesquisa cujo objetivo geral é analisar as concepções e a frequência em que os
professores de matemática do Ensino Médio utilizam metodologias alternativas no processo de ensino-aprendizagem da matemática
nas escolas de tempo integral da cidade de Arapiraca-AL. Como objetivos específicos, foram delineados: compreender a proposta de
ensino de matemática atrelada à proposta de ensino integral no Ensino Médio no município de Arapiraca; identificar quais e com que
frequência as metodologias alternativas são utilizadas pelos professores de matemática que lecionam no ensino integral da cidade de
Arapiraca-AL; investigar quais as dificuldades enfrentadas pelos professores quanto ao uso das metodologias alternativas no ensino da
matemática; fazer uma análise referente às possibilidades metodológicas para as aulas de matemática no ensino integral a partir dos
recursos físicos, materiais e humanos disponibilizados; analisar quais as relações entre o uso das metodologias alternativas e a
aprendizagem significativa da matemática.

As situações expostas contribuíram para o levantamento das seguintes questões de investigação: Quais os motivos que influenciam na
maneira como os professores de matemática fazem uso das metodologias alternativas? Qual a concepção dos professores de
matemática quanto ao ensino tradicionalista? Qual a compreensão dos professores de matemática quanto à aprendizagem por meio do
uso de metodologias alternativas? Qual a influência do ensino em tempo integral para as escolhas metodológicas do professor de
matemática? Qual a melhor forma de conciliar o tempo do contra turno com a utilização de metodologias alternativas no ensino da
matemática?

O público escolhido foram os professores de matemática do Ensino Médio das escolas que atuam em tempo integral no município de
Arapiraca-AL, buscando compreender a relação entre a prática pedagógica desses professores e o uso de metodologias alternativas,
considerando que os mesmos passam mais tempo em contato direto com os alunos.

A pesquisa apresenta-se do tipo pesquisa de campo de cunho qualitativo e cuja coleta de dados ocorrerá por meio de entrevista
semiestruturada com os professores de matemática; e por meio de visita in loco para verificar quais são os recursos físicos, humanos e
materiais disponibilizados pelas escolas em tempo integral do município de Arapiraca para o ensino de matemática. A revisão da
literatura é pertinente ao ensino em tempo integral para melhor compreensão da sua proposta, tempo de atuação e função do professor
nesses espaços; das metodologias alternativas referentes ao processo de ensino e aprendizagem da matemática; da aprendizagem
significativa.

Espera-se que este trabalho possibilite uma reflexão sobre o uso de metodologias alternativas pelo professor de matemática que atua
em escolas de tempo integral e que resulte em um retorno não só para nós pesquisadores, mas para os professores quanto à prática
pedagógica desenvolvida e o reflexo na aprendizagem dos alunos, para as secretarias de educação quanto à oferta de cursos de
formação continuada, para os cursos de formação inicial de professores e também subsidie o desenvolvimento de outras investigações
na área.

METODOLOGIAS ALTERNATIVAS: POSSIBILIDADES PARA O ENSINO DE
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METAMÁTICA PARA ALÉM DO ENSINO TRADICIONAL

Considerando que a matemática ainda é uma das disciplinas mais temidas pelos alunos e que isso motivou vários pesquisadores a
buscarem alternativas metodológicas para o ensino da matemática, resultando em uma pluralidade de maneiras estimulantes de se
ensinar matemática, fica evidente a necessidade de inclui-las em sala de aula tornando as aulas mais atrativas e dinâmicas, convidando
os alunos para participarem efetivamente do processo de ensino e aprendizagem dessa disciplina (SILVEIRA E MIOLA, 2008).

De acordo com Ens e Donato (2011, p.83) a “atividade de ensinar realiza-se a partir de conhecimentos específicos e necessários [...] os
quais são adquiridos, construídos na formação inicial e na formação que acontece durante toda a vida profissional”. Dessa forma, é
importante que os professores estejam abertos à inclusão de novas propostas de ensinar, e à utilização de metodologias alternativas
oportuniza o enriquecimento profissional de professores adeptos à mudanças, visando uma melhor compreensão da disciplina
lecionada por ambos os participantes envolvidos no processo de ensino e aprendizagem da matemática. Essa abertura para o novo é
importante, pois “visões empobrecidas e distorcidas que criam o desinteresse, quando não a rejeição, de muitos estudantes e se
convertem em obstáculo para a aprendizagem” (CACHAPUZ et. al, 2005, p.18).

As metodologias alternativas têm, dentre seus objetivos, auxiliar os docentes em sua prática pedagógica, possibilitando que
aperfeiçoem suas aulas, que saiam da dicotomia de aulas puramente expositivas para aulas interativas onde alunos e professor podem
trabalhar lado a lado na construção de uma aprendizagem significativa. É comum ouvir dos alunos que a matemática é chata e
desinteressante, que é difícil e inacessível. Por outro lado, professores desmotivados julgam a capacidade dos seus alunos de
aprenderem a disciplina. Dentre os motivos para tais afirmações tem-se as repetidas aulas utilizando um único método de ensino onde
professor é o detentor do conhecimento, e o aluno deve acatar e aprender o que é transmitido em sala de aula.

Essa forma de ensino não é a mais eficaz, é necessária uma mudança de postura, pois “a falta de reflexão do professor sobre a sua
prática pedagógica pode garantir a repetição de um ensino destituído de significado para os alunos” (LORENZATO, 2010, p.127)
colaborando para que os alunos se sintam incapazes de aprender e acabem por abandonar a disciplina. Cabe ao professor desmistificar
a matemática, e superar as crendices impostas pela sociedade quanto à concepção de matemática, à aprendizagem da matemática e ao
ensino de matemática, que, em geral, considera ser essa disciplina acessível a poucos e reduzida ao simples fazer cálculos
(LORENZATO, 2010).

Pensando em propostas nas quais o aluno passe a fazer parte da produção do conhecimento, as aulas com diferentes tipos de
metodologias auxiliam no processo de ensino e aprendizagem, e tendem a atender a diversidade de dificuldades apresentadas em sala
de aula, pois ultrapassam a proposta da simples aula expositiva, onde os conteúdos são passados aos alunos com o rigor matemático
sem nenhuma aplicação prática envolvendo o cotidiano dos mesmos. D’Ambrósio (1989) faz críticas construtivas sobre a tradicional
aula de matemática, intercalando com a importância da utilização de metodologias no ensino de matemática, e afirma que:

[...]a típica aula de matemática a nível de primeiro, segundo ou terceiro graus ainda é uma aula expositiva em
que o professor passa para o quadro negro aquilo que ele julga importante. O, aluno por sua vez, cópia da lousa
para o seu caderno e em seguida procura fazer exercícios de aplicação, que nada mais são do que uma repetição
na aplicação de um modelo de solução apresentado pelo professor. Essa prática revela a concepção de que é
possível aprender matemática através de um processo de transmissão de conhecimento. Mais ainda, de que a
resolução de problemas reduz-se a procedimentos determinados pelo professor. (D’AMBROSIO, 1989, p.15)

Utilizar unicamente aulas expositivas com apresentação de algoritmos matemáticos caracteriza a escola tradicional, onde a única
função do professor é ser detentor do conhecimento e o aluno deve apenas absorver esse conhecimento verdadeiro e imutável. O
professor de matemática precisa compreender que existe diferença entre o matemático e o educador matemático, pois nota-se que esses
papéis, por vezes, são confundidos em sala de aula, porém:

Enquanto os matemáticos, de um lado estão preocupados em produzir, por meio de processos
hipotético-dedutivos, novos conhecimentos e ferramentas matemáticas que possibilitam o desenvolvimento da
matemática pura e aplicada, os educadores matemáticos, de outro, realizam seus estudos utilizando métodos
interpretativos e analíticos nas ciências sociais e humanas, tendo como perspectiva o desenvolvimento de
conhecimentos e práticas pedagógicas que contribuam para a formação integral, humana e crítica do aluno e do
professor. (FIORENTINI e LORENZATO, 2012, p. 4)

No entanto, os professores devem saber que não existe uma fórmula pronta de como ser um “bom professor”, de como ministrar uma
aula interessante e de qualidade, cabe a cada um encontrar sua fórmula ideal e “é importante que se destaque que uma aula excelente
não necessita ser ministrada sempre com a mesma estratégia. Todo bom professor de Matemática deve buscar aprender, além do seu
jeito de ministrar aula, outras situações de aprendizagem, desde que estas possam revelar os fundamentos que acabou de se explicar”
(SELBACH, 2010, p. 45 - 46).

A autora destaca a importância de se diversificar as estratégias de ensino e as metodologias alternativas aparecem para auxiliar esses
profissionais, é importante ressaltar que existe vários condicionantes que envolvem a profissão docente, entre esses tem-se, por
exemplo, os saberes teóricos que difere a cada professor, as experiências únicas de cada profissional irá ajudar na construção dos
saberes docentes e assim fornecer aos alunos aulas de qualidade que visem a diversidade em sala e trabalhe de forma a auxiliar os
estudantes em seus empecilhos com a disciplina.

Desconsiderar a diversidade dos perfis de aluno presentes em sala de aula e acreditar que a aprendizagem de matemática se dá através
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de um acumulo de fórmulas e algoritmos, restringindo a criatividade a apenas o método de solução mostrado pelo professor, produz
nos alunos a impressão que a matemática é um corpo de conceitos verdadeiros e estáticos, do qual nunca se dúvida, pelo fato de “os
professores em geral mostram a matemática como um corpo de conhecimento acabado e polido. Ao aluno não é dado em nenhum
momento a oportunidade ou gerada a necessidade de criar nada, nem mesmo uma solução mais interessante. O aluno assim passa a
acreditar que na aula de matemática o seu papel é passivo e desinteressante” (D’AMBROSIO, 1989, p.16). Precisa-se quebrar o
paradigma de que o aluno aprenderá melhor quanto maior for o número de questões resolvidas e fórmulas acumuladas.

Existem diversas formas de ensino que vão além do quadro e giz e não se prende apenas ao livro didático, cabe às escolas e aos
professores buscarem um aprimoramento sobre elas, ajudando a melhorar o desempenho dos alunos, motivando a aprendizagem, pois
“a motivação do aluno tem muito a ver com a contextualização, pelo fato de dar sentido aquilo que ele aprende, fazendo com que
relacione o que está sendo ensinado com sua experiência cotidiana. Através da contextualização. É possível que o aluno faça uma
ponte entre teoria e a prática, o que é previsto na LDB e nos parâmetros curriculares Nacionais” (BRASIL, 1998)

A utilização de metodologias alternativas de ensino tem sido por muito tempo um problema para professores, e um dos motivos é a
falta de preparação desses profissionais, muitas vezes durante a graduação os mesmos não aprendem como utilizar essas metodologias
em sala de aula. É notório que o ensino tradicional prevalece nas instituições educacionais, mas essa não pode ser a única forma de
transmissão de conhecimento, o ensino não pode ser resumido a técnicas e serem trabalhas. Muitos professores empregam a falta de
tempo e de recursos como justificativa para não utilizar metodologias alternativas em sala de aula, o que não é conivente com o
ambiente educacional encontrado hoje em dia.

Quando o olhar é voltado ao ensino integral, sabe-se que as escolas que atendem esse tipo de ensino passaram por reformas estruturais
visando o melhor aproveitamento do conta turno, que é reservado para a parte de recreação onde os professores de matemática
poderiam trabalhar com uma dentre as várias possibilidades de metodologias e assim estimular os alunos a permanecerem nas escolas,
mostrando que a escola em tempo integral realmente trabalha de forma diferenciada visando uma aprendizagem coletiva e completa,
principalmente no Ensino Médio onde o foco é voltado a introduzir esses alunos no ensino superior e no mercado de trabalho. Saviani
(2008) aponta a importância do ensino básico na formação do cidadão, e acredita que:

É preciso, no entanto, não perder de vista que o conceito de educação básica adotado implica não apenas uma
reordenação do ensino fundamental, mas o empenho decidido em universalizar o ensino médio na perspectiva de
uma escola unificada, capaz de articular a diversidade de experiências e situações em torno do objetivo de
formar seres humanos plenamente desenvolvidos e, pois, em condição de assumir a direção da sociedade ou de
controlar quem dirige. (SAVIANI, 2008, p.210)

Dentre as diversas metodologias alternativas que podem ser utilizadas no processo de ensino e aprendizagem da matemática, serão
destacadas as mais usuais, cujo objetivo é fornecer ao professor de matemática possibilidades de criação de aulas interativas e
proporcionar aos alunos uma aprendizagem significativa. A pesquisa se debruçará sobre as seguintes metodologias: resolução de
problemas, modelagem matemática, etnomatemática, história da matemática, tecnologias da informação e comunicação e jogos.

A resolução de problemas, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática (Brasil, 1998), possibilita aos alunos
mobilizar conhecimentos e desenvolver a capacidade para gerenciar as informações que estão ao seu alcance. Sabendo-se que a
atividade de resolver problemas está presente na vida de todas as pessoas e que isso exige estratégias de resolução, trabalhar essa
proposta em sala de aula possibilita ao aluno o conhecimento necessário para que o mesmo possa utilizar diferentes métodos para
resolver uma mesma questão, encorajando os alunos a pesquisarem e se questionarem sobre os métodos de resolução expostos durante
as aulas. Vale ressaltar que a resolução de problemas “como ação didática, como provocadora do movimento de aquisição de saberes,
requer a seleção de problemas que realmente exijam dos alunos alguma habilidade na busca de estratégias de resolução” (SILVEIRA e
MIOLA, 2008, p. 52 e 53).

A modelagem aparece com o objetivo de contextualizar o ensino da matemática e relacioná-lo ao cotidiano do aluno, que por sua vez
não enxerga a necessidade e a aplicabilidade da disciplina no seu dia a dia. Entre os autores que abordam essa temática, pode-se citar:
D’Ambrósio (1989) e Paiva (2016) ao destacar que:

Dentro desta perspectiva, a modelagem matemática se revela como uma excelente ferramenta de
ensino-aprendizagem, pois possibilita ao aluno uma autonomia na aquisição de conhecimentos e exige que o
professor esteja aberto a construir uma nova relação com seus alunos. Ou seja, a modelagem matemática propõe
uma nova dinâmica em sala de aula, rompendo com o modelo tradicional tendo como único empecilho o alto
tempo desprendido para organizar a atividade. (PAIVA, 2016, p. 24)

Além disso, para se obter um modelo a partir da proposta da modelagem matemática, o aluno precisa ir “além dos conhecimentos de
matemática, o modelador precisa ter uma dose significativa de intuição e criatividade para interpretar o contexto, saber discernir que
conteúdo matemático melhor se adapta e também ter senso lúdico para jogar com as variáveis envolvidas” (BIENBENGUT e HEIN,
2009).

A Etnomatemática, por sua vez, busca entender ao longo da história da humanidade o saber/fazer (D’AMBRÓSIO, 2005). Dessa forma
a mesma seria construída a partir de diferentes culturas, tendo seus conceitos e práticas definidos num modelo matemático. Vale
ressaltar que o pensamento próprio se estabelece nos meios culturais. Logo a etnomatemática estabelece diferentes conexões entre os
pensamentos da humanidade e possibilita que a matemática seja desenvolvida a partir de situações particulares relevantes aos alunos
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pertencentes a determinados grupos, tornando-a mais significativa.

A história da matemática auxilia no processo de ensino e aprendizagem da matemática, entrelaçando a história com a prática
matemática. Por meio dessa proposta metodológica, espera-se que os professores a estudem a história dessa ciência e procurem meios
de inseri-la no contexto da sala de aula, objetivando possibilitar ao aluno a oportunidade de instigar suas curiosidades matemáticas e
trazer inquietações sobre o tema para serem discutidas em sala de aula. Segundo Chaquiam (2017):

Neste sentido, os estudos apontam que a história da matemática, combinada com outros recursos didáticos e
metodológicos, pode contribuir para a melhoria do ensino e da aprendizagem da matemática, emerge como uma
possibilidade de buscar uma nova forma de ver e entender a matemática, tornando-a mais contextualizada, mais
integrada às outras disciplinas, mais agradável, mais criativa, mais humanizada. (CHAQUIAM, 2017, p.14)

A história da matemática pode tornar as aulas mais dinâmicas e interativas, os professores de matemática devem mostrar os motivos
para se estudar a história de determinados conteúdos, contribuindo assim para a construção do pensamento crítico dos alunos. É
possível também apresentar, a partir da história da matemática, que certos obstáculos de aprendizagem observado sem sala de aula
também foram identificados ao longo da construção do conhecimento matemático.

Por outro lado, a tecnologia ganha cada vez mais espaço na sociedade e no âmbito educacional, exigindo que escolas e professores
adequem seus planejamentos para atender a essa nova demanda, utilizando de práticas inovadoras para a educação matemática,
permitindo aos alunos desenvolverem a autonomia, a criatividade, a criticidade dentro e fora do ambiente educacional. De acordo com
Costa et al. (2017):

As TICs surgiram como mecanismos facilitadores da vida em sociedade ao favorecerem a comunicação de modo
geral. Assim, elas foram sendo inseridas no contexto escolar, por intermédio dos aparelhos de som, de
audiovisual, do computador e, por fim, dos dispositivos móveis que têm ganhado cada vez mais espaço no
contexto educativo. (COSTA et al., 2017, p.59)

Os professores precisam se capacitar para a utilização de ferramentas tecnológicas em sala de aula, sabendo que nessa era digital o
quadro e giz não é suficiente para propiciar uma aprendizagem significativa e atrair a atenção de todos os alunos, pois sabe-se que cada
um tem um tempo e forma de aprendizagem diferentes. As TIC têm um poder de proporcionar experimentação imediata, fornecendo
ao aluno diversas possibilidades para situações matemáticas que antes eram inviáveis (SILVEIRA E MIOLA, 2008) como o fato de
poder apresentar o comportamento de um gráfico a partir da alteração de valores das variáveis da função por meio de um software, por
exemplo.

O jogo, por sua vez, é uma metodologia facilitadora do processo de ensino e aprendizagem da matemática por se caracterizar com uma
ferramenta dinâmica. De acordo com Silveira et al (2014):

Desse modo, conceitua-se o jogo como um recurso natural em que a criança e, também, os adultos recorrem para
aliviarem-se das tensões geradas pela necessidade mental de assimilarem e acomodarem as informações diárias,
cientificas e não-cientificas, fazendo uso do lúdico, da brincadeira e do imaginário como um
intermediário/facilitador da realidade e provocador da aprendizagem. (SILVEIRA et al., 2014, p.11)

A proposta de jogo a ser considerada nesse trabalho considerara que os jogos devem ser trabalhados em sala de aula visando a
aprendizagem significativa, o trabalho em equipe ou reforço para determinados conteúdos, o professor deve deixar explícito o objetivo
do jogo utilizado, ajudando os alunos a participarem efetivamente da aula, e não apenas utilizando essa ferramenta como forma de
distração. Aspectos de cunho afetivo, social e cognitivo também podem ser trabalhados por meio dos jogos de regras (RIBEIRO,
2008), possibilitando que o aluno aprenda a trabalhar em grupo, a ouvir outras opiniões, a lidar com frustrações, a testar suas
estratégias e com isso desenvolver habilidades necessárias ao seu desenvolvimento afetivo, social e cognitivo.

Por tanto, ao compreender que a aprendizagem da matemática deve ser acessível a todos, o professor precisa buscar possibilidades
metodológicas para atingir a diversidade dos alunos, tornando esse conhecimento mais significativo e, sendo o tempo um dos fatores
alegados pelos professores para justificar o apego ao ensino tradicional sem a complementação por meio de metodologias alternativas,
a escola de Ensino Médio em tempo integral passou a chamar a atenção para o desenvolvimento dessa pesquisa e esse espaço precisa
ser compreendido.

ENSINO EM TEMPO INTEGRAL

Quando o assunto é a escola de tempo integral, emerge a necessidade de se entender os marcos históricos responsáveis pela adesão
dessa forma de ensino no Brasil, e qual a finalidade da extensão de tempo proposto por esse mesmo ensino. A ideia de um ensino em
tempo integral surgiu no início do século XX a partir do movimento escolanovista[1], influenciado pelo pragmatismo e pelo
pensamento de John Dewey (1859-1952)[2].A ideia por traz desse ensino era sanar as desigualdades educacionais relacionadas ao

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/metodologias_alternativas_no_ensino_de_matematica_um_estudo_nas_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.7-13,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



acesso às escolas da época, fazendo com que instituições educacionais repensassem a organização e distribuição de recursos (espaciais,
financeiros e humanos) que atentassem para a absorção dos discentes que procuravam vagas nas escolas.

Porém o crescente número de alunos matriculados não seria suficiente se não houvesse a qualidade de ensino, e isso só seria possível
com um currículo que atentasse para os desafios educacionais da época e mais, que se preocupasse em resolver esses desafios.
Segundo a Base Nacional Comum Curricular - BNCC (2016), as decisões curriculares e didático-pedagógica devem levar em
consideração a necessidade de superação das desigualdades educacionais, mantendo como foco a equidade, reconhecendo que os
alunos são diferentes e criando assim um currículo baseado nessa diferença para reverter a situação de exclusão histórica que
marginaliza grupos socialmente e culturalmente diferentes.

Voltando ao escolanovismo, o movimento ganhou força no Brasil a partir do manifesto dos pioneiros da educação nova[3], o mesmo
ressalta um movimento novo iniciado da década de 20 e caracterizado por modernizar a educação brasileira na medida em que se
define diretrizes de uma nova política de ensino. Foi a primeira iniciativa de se implantar um modelo de educação inovador, sendo um
momento marcante na história da educação brasileira, onde intelectuais e educadores se uniram com a finalidade de criar um projeto de
educação visando a melhoria do ensino. O documento pregava a universalização da escola pública, laica e gratuita.

Entretanto esse foi apenas o início da luta por uma educação igualitária e de qualidade, ao longo das décadas surgiram as primeiras
experiências com o ensino integral, experiências essas de grande importância para que hoje, no Brasil, tenha um percentual de 17,8%
em matrículas em tempo integral no ensino médio[4]. Com os fatos históricos presentes até o momento observou-se que o ensino
integral propõe boas ideias para trabalhar o contra turno nas escolas, com atividades diversificadas, porém é preciso melhorias
curriculares e estruturais para haver a implantação correta desse ensino na rede pública, daí a necessidade da construção de políticas
públicas voltada a escola de tempo integral. Na segunda metade do século XX, surgiu todo um conjunto legal que embasou os
princípios das escolas de tempo integral. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- Lei nº 9.394/96 (LDB/96) foi criada para
garantir o acesso da população a instituições de ensino integral de forma gratuita e de qualidade, a partir dessa mesma lei que o ensino
integral ganha maior importância no meio educacional, em seguida aparece para complementar o conjunto legal o Plano Nacional da
Educação (PNE) I e II, Leis nº 10.172/2001 e nº 13.005/2014 respectivamente. A meta 21 da Lei nº 10.172/2001 é: ampliar
progressivamente a jornada escolar visando expandir a escola de tempo integral, que abranja um período de pelo menos sete horas
diárias, com previsão de professores e funcionários em número suficiente. E a meta 6 da Lei nº 13.005/14 aponta o seguinte: oferecer
educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25%
(viste e cinco por cento) dos alunos da educação básica.

Em Alagoas o contexto educacional desenvolveu-se em meio a grandes desigualdades sociais e econômicas, onde as oportunidades
educacionais não eram igualmente distribuídas, dificultando assim a implantação de novos métodos educacionais. Com o passar do
tempo e com o Plano Estadual de Educação essas desigualdades foram pouco a pouco minimizadas e hoje o contexto educacional do
Estado mudou. Desde 2015 o Estado de Alagoas oferta vagas no então ensino integral em todas as regiões do Estado, no Ensino
Fundamental e Médio, beneficiando 14.292 estudantes em 2019[5]. No presente ano o programa de ensino integral abrange 53
unidades de ensino distribuídas em 28 municípios, os benefícios com esse tipo de ensino, inclui mais tempo nas escolas, cerca de 10
horas diárias, além disso o ensino integral disponibiliza atividades que despertam o conhecimento, e tem como foco preparar os
estudantes para o tal concorrido mercado de trabalho, dentre outros benefícios. As atividades desenvolvidas nas escolas, são cursos
técnicos profissionalizantes, disciplinas eletivas, aulas culturalmente diversificadas como: robótica, dança, esportes, e projetos
integradores em várias áreas estimulando os alunos em relação ao seu pensamento cientifico.

No município de Arapiraca, cidade selecionada para coleta de dados para formulação do projeto, existem atualmente 4 escolas na zona
urbana que atuam no ensino integral, sendo elas: Escola Estadual de Educação Básica Professora Izaura Antonia de Lisboa, Escola
Estadual Senador Rui Palmeira, Escola Estadual Lions Club e Escola Estadual Aurino Maciel. Sendo essa última de ensino
fundamental.

Nota-se, portanto, que o ensino em tempo integral está ganhando cada vez mais espaço e para manter os alunos motivados a
permanecerem na escola com um horário estendido é necessário um esforço por parte dos professores quanto à adequação de suas
propostas metodológicas, visando alcançar a aprendizagem significativa por parte dos alunos.

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA

O conceito de aprendizagem significativa foi desenvolvido pelo especialista em psicologia educacional David Paul Ausubel
(1918-2008), e essa teoria foi apresentada pela primeira vez em 1963 como uma oposição à concepção de aprendizagem
behavioristas[6]. Para Ausubel a aprendizagem significativa é capaz de ampliar e reconfigurar ideias já existentes na estrutura mental
e, através disso, relacionar e acessar novos conteúdos, ou seja, para o autor o conhecimento verdadeiro e construído pelo sujeito
através de suas próprias interpretações.

Essa aprendizagem propõe a explicação do processo de assimilação que ocorre com a criança na construção do conhecimento a partir
do seu conhecimento prévio, dessa forma para que aconteça uma aprendizagem significativa é necessário: disposição do sujeito para
relacionar o conhecimento material a ser assimilado com “potencial significativo”; e existência de um conteúdo mínimo na estrutura
cognitiva do indivíduo, com subsunçores em suficiência para suprir as necessidades relacionadas, aprendizagem é muito mais
significativa à medida que o novo conteúdo é trabalhado de acordo com os conhecimentos prévios dos alunos.

Esse tipo de aprendizagem ainda é um desafio para muitos professores pois os mesmos precisam estar atentos às dificuldades dos
alunos e suas necessidades e a partir daí conciliar os conhecimentos prévios apresentados pelos alunos com os conteúdos e formas de
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exposição dos mesmos, relacionados à disciplina de matemática, contribuindo assim para uma aprendizagem significativa tanto para os
alunos quanto para os professores que vão melhorando suas práticas pedagógicas a partir dessas experiencias. Segundo Klausen
(2003), “a aprendizagem é muito mais significativa à medida que o novo conteúdo é incorporado às estruturas de conhecimento de um
aluno e adquire significado para ele a partir da relação com seu conhecimento prévio”.

É importante salientar que durante o processo de ensino e aprendizagem da matemática que os alunos estarão sendo preparados para
exercer sua cidadania será formado em conhecimentos, habilidades, valores, atitudes, formas de pensar e atuar em sociedade. Diversos
autores retratam a importância do conceito da aprendizagem significativa, e sua importância para a educação, como por exemplo:
Ausubel (1982), Libâneo (1998), Rogers (2001) e Alves (1982), dentre os quais pode ser destacado Rogers (2001) ao considerar a
aprendizagem significativa como sendo mais do que uma acumulação de fatos. É uma aprendizagem que provoca uma modificação,
quer seja no comportamento do indivíduo, na orientação futura que escolhe ou nas suas atitudes e personalidades. É uma aprendizagem
penetrante, que não se limita a um aumento de conhecimento, mas que penetra profundamente todas as parcelas da sua existência.

Nada é mais motivador do que se sentir capaz, é isso é possível com a aprendizagem significativa, e esse fato corrobora com a
compreensão de Moreira (2009, p.34) ao considerar que a aprendizagem de sala de aula pode ser significativa “[...] na medida em que
os materiais educativos forem potencialmente significativos e o aluno apresentar uma predisposição para aprender” e destaca o papel
do professor ao considerar que “[...] O professor tem um papel extremamente importante em um enfoque ausubeliano porque cabe a
ele “ensinar de acordo”, quer dizer, levando em conta o conhecimento prévio do aprendiz” (MOREIRA, 2009, p. 35).

Dessa forma, acredita-se que o uso de metodologias alternativas pode potencializar a aprendizagem significativa, visto que podem
representar um material potencialmente significante para o processo de ensino e aprendizagem, motivando o aluno, tornando-o
predisposto a aprender e favorecendo a interação entre os novos conhecimentos e os conhecimentos prévios.

METODOLOGIA

A pesquisa será desenvolvida nas escolas estudais que atuam na modalidade de Ensino Médio em Tempo Integral no município de
Arapiraca – Al, por meio de uma abordagem qualitativa, que segundo Minayo (1995):

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um
nível de realidade que não pode ser quantificado, ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos,
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações dos processos
e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. (MINAYO, 1995, p.21-22)

Nesse tipo de pesquisa, supõe-se “ o contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e situação que está sendo investigada,
via de regra, pelo trabalho intensivo de campo” (LUDKE e ANDRÉ, 2017, p.14). A investigação é do tipo pesquisa de campo pois
“pretende buscar a informação diretamente com a população pesquisada. Ela exige do pesquisador um encontro mais direto. Nesse
caso, o pesquisador precisa ir ao espaço onde o fenômeno ocorre, ou ocorreu e reunir um conjunto de informações a serem
documentadas [...]” (GONSALVES, 2001, p.67).

Nesse sentido, a coleta de dados ocorrerá por meio de entrevista semiestruturada por compartilhar do entendimento que:

A entrevista é o encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas, mediante conversação, obtenha
informações a respeito de um determinado assunto. [...] Trata-se, pois, de uma conversação efetuada face a face
de maneira metódica, que proporciona ao entrevistado, verbalmente, a informação necessária. [...] alguns autores
consideram a entrevista como um instrumento por excelência da investigação social. (MARCONI e LAKATOS,
2017, p. 213)

A entrevista será realizada com gestores da 5ª Gerência Regional de Educação (GERE), com gestores das escolas que atendem ao
Ensino Médio em Tempo Integral e com os professores de matemática das escolas contempladas.

A investigação será realizada em cinco etapas. A primeira etapa compete ao estudo bibliográfico acerca das metodologias alternativas,
da aprendizagem significativa e do contexto histórico do ensino em tempo integral. A segunda etapa, refere-se à realização de visitas à
5ª GERE para realização de entrevista com os gestores e coleta de material bibliográfico que auxilie na compreensão de como se deu a
implementação do ensino em tempo integral no município de Arapiraca. A terceira etapa compreende as visitas às escolas que atuam
com o Ensino Médio em Tempo Integral para realização de entrevistas com os gestores e visitação aos espaços físicos para identificar
quais os recursos físicos, humanos e materiais são ofertados aos professores. A quarta etapa é referente às entrevistas com os
professores para compreender como são ministradas as aulas de matemática e quais as metodologias que são aplicadas, visando a
identificação das situações pertinentes a esta pesquisa quanto ao uso das metodologias alternativas por estes profissionais. A quinta
etapa compete à análise dos dados coletados.

Como a ´pesquisa está em andamento, apenas os dados parciais serão apresentados, visto que foram realizadas as atividades
correspondentes às etapas um e dois. A etapa três já foi iniciada, mas os dados ainda estão incompletos.
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RESULTADOS PARCIAIS

A análise bibliográfica acerca das metodologias alternativas, da aprendizagem significativa e do contexto histórico no qual se deu o
ensino em tempos integral reforça a importância ada discussão desse tema, visto que as metodologias alternativas podem representar
instrumentos potencializadores da aprendizagem significativa, uma vez que poderão apresentar a matemática de uma forma mais
atraente e acessível ao aluno, podendo exercer nele uma motivação para aprender.

Por meio de entrevista aos gestores da 5ª GERE – AL e dos documentos na ocasião coletados, pode-se perceber que a implantação do
Ensino Integral em Alagoas se deu em meio a grandes dificuldades educacionais, em 2015 foram matriculados cerca de 98.005
estudantes no ensino médio e nesse mesmo ano registrou-se um baixo desempenho na aprendizagem desses estudantes. Por considerar
esse contexto, entre outras iniciativas, nasceu o Programa Alagoano de Ensino Integral – PALEI, instituído pelo Decreto nº 40.207 de
20 de abril de 2015 e reestruturado pelo Decreto nº 50.331 de 12 de setembro de 2016.

Para atender os objetivos propostos em relação ao PALEI, a secretaria do estado da educação definiu dois modelos de ensino integral
no Estado de Alagoas, o primeiro foi o Ensino Médio Integral e o segundo tratava-se do Ensino Médio Integral Integrado à Educação
Profissional. Ambos com no mínimo 9 horas diária e no máximo 11, dessa forma o ensino integral iniciou-se no Estado de Alagoas em
2015 tendo como primeira experiência desse tipo de ensino a Escola Estadual Marcos Antônio Cavalcante Silva, localizada no bairro
Benedito Bentes, em Maceió. Em relação ao que se constitui na proposta de um ensino Médio em tempo integral, tem-se o seguinte:

A oferta do Ensino Médio em Tempo Integral no Estado de Alagoas se constitui como um avanço significativo
no que se refere a uma nova forma de organização curricular. A partir de práticas pedagógicas inovadoras, pois
prevê que a formação do estudante extrapole os muros das unidades de ensino, destacando a participação da
família e da comunidade, a fim de atender às suas necessidades e interesses, desenvolvendo seu potencial como
sujeitos históricos e sociais, levando em conta seus conhecimentos e experiências. (PALEI, p.13)

Nota que o ensino em tempo integral nasceu entrelaçado à proposta de práticas inovadoras, ou seja, ao planejá-lo, já havia a intenção
de oferecer um ensino que ultrapassasse o modelo tradicional, em busca de avanços quanto à formação dos alunos. Dessa forma,
reafirmando a necessidade dos professores, dentre eles destacamos os de matemática, trabalharem com metodologias alternativas.

Em Arapiraca o ensino integral foi implantado no ano 2016 com um total de 111 alunos matriculados e possui atualmente três escolas
de Ensino Médio em Tempo Integral, e são elas: Escola Estadual Profª. Izaura Antônia de Lisboa, Escola Estadual de Educação Básica
Lions Club, e Escola Estadual Senador Rui Palmeira. Essas escolas contam com os seguintes recursos: Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE), Escola da Hora, PDDE Básico e Estruturas de qualidade visando o melhor aproveitamento das
atividades desenvolvidas no contra turno.

Segundo a 5ª GERE - AL, atualmente estão matriculados no ensino integral da cidade de Arapiraca-AL, 1.279 estudantes. A
distribuição dessas matriculas nas escolas selecionadas para a pesquisa são as seguintes: Escola Estadual Profª. Izaura Antônia de
Lisboa (499 alunos matriculados), Escola Estadual de Educação Básica Lions Club (187 alunos matriculados), Escola Estadual
Senador Rui Palmeira (449 alunos matriculados), os demais localiza-se em escola de ensino fundamental em tempo integral, não
fazendo parte da referida pesquisa. Nota-se um avanço em relação ao número de matriculados que subiu de 111 (em 2016) para 1279
(em 2018), o que destaca a adesão da população a este tipo de ensino.

Em relação ao quantitativo, ao tipo de vínculo e à distribuição dos professores por escola, obtemos as seguintes informações: Escola
Estadual Profª. Izaura Antônia de Lisboa (um professor concursado e três contratados), Escola Estadual de Educação Básica Lions
Club (um professor concursado e um contratado), Escola Estadual Senador Rui Palmeira (um professor efetivo e três contratados).

A terceira etapa já foi iniciada, porém, os dados ainda não estão completos. O que pode ser destacado até o momento é que a estrutura
física ofertada por estas escolas é superior às encontradas na maioria das escolas da mesma rede de ensino.

A análise parcial dos dados aponta para uma ampliação da oferta do Ensino em Tempo Integral no município de Arapiraca e espera-se
que esse avanço tenha ocorrido sob influência de propostas metodológicas inovadoras, podendo ser observado o uso das metodologias
alternativas para o ensino de matemática.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesar de ainda ser predominante nas aulas de matemática, o ensino tradicional precisa ser refletido pelos professores e ceder espaço
às metodologias alternativas visando desmistificar crenças referentes à capacidade do aluno de aprender matemática, tornando esse
conhecimento acessível a todos.

A escola em tempo integral vem a possibilitar que alunos e professores convivam por mais tempo no ambiente escolar, e espera-se que
essa proposta corrobore uma formação do aluno mais próxima ao esperado, tornando-o mais preparado para o prosseguimento dos
estudos e inserção no mercado de trabalho. Para tanto, é necessário que o ensino ofertado ocorra por meio de práticas pedagógicas
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inovadoras e que o professor de matemática faça uso das metodologias alternativas com mais ênfase que no ensino regular pelo fato de
ter mais tempo com os alunos.

Portanto, espera-se que esta pesquisa conduza os professores de matemática a refletirem sobre o uso das metodologias alternativas
como complementação ao ensino que já é ofertado, visando a aprendizagem significativa do aluno e que seja subsídio para demais
pesquisas sobre essa temática.

[1] Movimento de renovação do ensino inserido em 1882 por Rui Barbosa (1849-1923), cujo
objetivo era direito e oportunidades iguais no âmbito educacional.
[2] John Dewey foi um importante filósofo norte-americano que defendia a democracia e a liberdade
de pensamento como instrumento para a maturação emocional e intelectual das crianças.
[3] O manifesto dos pioneiros datado de 1932, foi escrito durante o governo de Getúlio Vargas, o
documento tornou-se marco inaugural do projeto de renovação educacional do país.
[4] Os dados são do censo escolar 2018 e foram apresentadas pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).
[5] Dados da Secretaria de Estado da Educação de Alagoas.
[6] Esta teoria teve início em 1913, com um manifesto criado por John B. Watson – “A Psicologia
como um comportamentista a vê". Nele o autor defende que a psicologia não deveria estudar
processos internos da mente, mas sim o comportamento, pois este é visível e, portanto, passível de
observação por uma ciência positivista
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