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Resumo - Este artigo trata de uma pesquisa qualitativa com abordagem descritiva, que analisou as crenças de 

duas professoras do PROEJA-IFES sobre a Resolução de Problemas, com um enfoque que valoriza as 

experiências profissionais, utilizando-se da metodologia comunicativa crítica. As crenças atuam como um 

sistema regulador na estrutura do conhecimento, influenciando na forma como os professores ensinam e utilizam 

a Matemática e como trabalham a resolução de problemas em suas aulas.  
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Abstract - This article is a qualitative survey with descriptive approach, which examined the beliefs of two 

teachers from IFES PROEJA about  Problem Solving, with focus on the values of the professional experiences, 

using the critical communicative methodology. Beliefs act as a regulatory system in the structure of knowledge, 

influencing the way teachers teach and use mathematics and how they work with Problem Solving in their 

classes. 
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INTRODUÇÃO 

Essa pesquisa, inserida nas ações do grupo de pesquisa PROEJA/CAPES/SETEC/ES e 

do GEMP - Grupo de Pesquisa em Educação Matemática do PROEJA - IFES Campus 

Vitória1
, teve por objetivo analisar as crenças que professores do PROEJA possuem sobre a 

Resolução de Problemas como metodologia de ensino, com um olhar sobre a trajetória 

profissional desses docentes, o que contribuiu para explicar como essas crenças foram 

consolidadas. 

As turmas do PROEJA/ IFES recebem material didático de Matemática produzido a 

partir dos estudos do grupo colaborativo GEMP, cuja concepção é na linha metodológica de 

Resolução de Problemas, o que proporcionou um cenário propício para esta investigação. 

A opção pela metodologia comunicativa crítica, em que o sujeito pesquisado participa 

de todas as etapas da pesquisa, contribuiu para que os professores envolvidos no estudo 

refletissem sobre sua própria prática ao discutirem e analisarem, junto com as pesquisadoras, 

seus pontos de vista, angústias e avanços enquanto professores do PROEJA. 

Dentre os “elementos-chave” dos quais dependem as práticas educativas de Matemática, 

encontram-se os esquemas mentais, que incluem os conhecimentos de Matemática e as 

                                                           
1 O GEMP é um grupo colaborativo de pesquisa em Educação Matemática constituído por professores de Matemática que atuam ou atuaram 

no PROEJA do IFES e alunos de iniciação científica. O GEMP começou a se reunir em março de 2008. Essa sigla não foi definida pelo 

grupo. Foi utilizada pela primeira vez em artigo publicado no I Simpósio Nacional de Ensino de Ciência e Tecnologia (2009) escrito por 
Rony Freitas e Alex Jordane, intitulado Material Didático de matemática para o PROEJA: uma construção colaborativa. A partir de agosto de 

2011, o grupo recebe o nome de Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática do Espírito Santo – GEPEM-ES. 



 

 

crenças. Segundo Chacón (2003), “os conhecimentos matemáticos são importantes, mas os 

fatos demonstram que as diferenças mais significativas produzidas nas atuações do professor 

estão marcadas pelas crenças sobre a Matemática e sua aprendizagem”. Nesse sentido, o 

estudo permitiu verificar que as crenças que os professores sustentam sobre o ensino e a 

aprendizagem afetam suas condutas na gestão de sala de aula.  

 

METODOLOGIA 

Tendo em vista a importância de se ouvir o professor nessa pesquisa de iniciação 

científica, a fim de identificar crenças e estabelecer relações dessas com as experiências dos 

profissionais, foi que se optou pela metodologia comunicativa crítica. 

Tal metodologia resume-se no diálogo do pesquisador com o sujeito pesquisado em 

todo o tempo, inclusive na análise dos dados coletados. Essa metodologia de pesquisa 

privilegia “as interpretações, reflexões e também as teorias que as pessoas participantes 

possuem a respeito da realidade social para que se possa compreendê-la, interpretá-la e 

principalmente transformá-la” (FREITAS, 2010, p. 147). 

A intenção inicial era utilizar as discussões do GEMP como principal meio para a coleta 

de dados, pretendendo-se acompanhar todos os professores do PROEJA que também fossem 

membros do referido grupo. No entanto, a falta de regularidade das reuniões do GEMP 

durante o primeiro semestre da pesquisa dificultou a coleta de dados, de maneira que o estudo 

ficou centrado em um acompanhamento mais próximo de duas professoras, denominadas aqui 

Professora A e Professora B. 

Buscou-se assim, além das discussões do GEMP, outros espaços de diálogo, tais como: 

entrevistas, observações de aulas das professoras pesquisadas e memorial escrito por essas 

professoras, onde relataram suas experiências profissionais. Houve, ainda, reuniões para 

análise conjunta dos dados com as docentes acompanhadas, tendo em vista a metodologia 

adotada. 

A triangulação das fontes de coleta forneceu uma amplitude maior do problema e uma 

análise mais aprofundada, permitindo descrever de forma mais detalhada este estudo. Já a 

metodologia comunicativa crítica, em que as professoras participaram de todas as fases da 

pesquisa, inclusive da análise dos dados, possibilitou às profissionais pesquisadas refletir 

sobre sua própria prática. 

Tudo isso contribuiu para conclusões não gerais, mas que apontam para um caminho no 

sentido de um trabalho mais qualitativo nas aulas de Matemática, numa linha mais 

investigativa que contribua para a aprendizagem dos jovens e adultos inseridos no PROEJA-

IFES. 

 

RESULTADOS 

A Professora A possui bacharelado em Matemática e mestrado em Matemática Pura. 

Antes de ingressar no IFES, trabalhou apenas com ensino superior. Já a Professora B possui 

Licenciatura em Matemática, não possui mestrado e, antes de trabalhar no IFES, lecionou nos 

níveis fundamental e médio. Ambas dizem gostar muito de trabalhar no PROEJA e acreditam 

no potencial de seus alunos. 

As professoras dizem conceber o erro como fonte de aprendizagem. Todavia, durante as 

observações de aula, apenas uma delas trabalhou o erro de forma problematizadora. 

Sobre o papel do professor, a Professora A acredita que, no PROEJA, o professor tem 

um papel social; a ele cabe interessar-se pela vida dos alunos de forma integral, o que é 

extremamente importante para uma relação de afeto com a turma. As demais falas das 

professoras mostram o professor como centro do processo de ensino-aprendizagem, cabendo a 

ele estar à frente da turma explicando o conteúdo e corrigindo os erros e, como diz a 

Professora B, “instigar o aluno a participar, a encontrar um caminho para a solução”. 



 

 

Em certo momento da entrevista, as professoras foram convidadas a narrarem sobre 

suas aulas. As falas da Professora B confirmam a existência de uma metodologia tradicional 

de ensino: “Primeiro eu explico... depois eu dou o problema!”. A Professora A, antes de fazer 

a narrativa de suas aulas, fez uma ressalva: “Depende se eu vou usar o material (referindo-se 

ao material didático elaborado pelo GEMP) ou não”. Ao longo de sua narrativa, percebemos 

que sem o material sua aula fica bastante tradicional. No entanto, com o material, mesmo que 

a professora não tenha muito conhecimento sobre o trabalho com a Resolução de Problemas, a 

aula se torna um pouco mais centrada nos alunos, o que demonstra as potencialidades desse 

material no trabalho pedagógico. 

Sobre a decisão pelo ensino de Matemática, as professoras destacam a afinidade que 

tinham com essa disciplina desde sua educação básica. A Professora B comenta que muitas 

pessoas afirmavam que, com o tempo, ela deixaria de gostar de Matemática. No entanto, não 

foi o que ocorreu: “...até hoje eu não deixei de gostar de Matemática!” (Professora B, maio 

de 2011). Isto é, a relação que estabelecia com a Matemática era mais forte do que aquilo que 

as pessoas lhe diziam, por isso não aceitava as informações do exterior, o que impediu a 

formação de crenças negativas oriundas de informações do exterior (FISHBEIN E AJZEN 

apud VILA e CALLEJO, 2006).   

A professora A comenta que, no início de sua carreira no magistério, lecionou para uma 

turma “muito complicada”, e chegou a acreditar que não daria certo atuando na sala de aula. 

Por isso, iniciou um novo curso superior, que teve de interromper por causa de seu ingresso 

no IFES. Todavia, ela teve oportunidade de ter novas experiências: “... depois eu vi que o 

problema não era só meu não. Era problema da turma mesmo, do curso, né? Tanto que 

depois eu tive outras turmas que eram maravilhosas. E eu sempre tenho um bom 

relacionamento com os alunos.” (Professora A, maio de 2011). 

Os diálogos no grupo GEMP durante os relatos de experiência dos professores 

propiciaram, a todos os que dele participam, um espaço rico de trocas e de construção de 

saberes e relação dos professores com seus saberes, o que contribui para a mudança de 

crenças (PAIVA, 2011).  

A Professora B também ressalta que, antes de iniciar o trabalho com PROEJA, ouvia 

depoimentos de colegas que possuíam experiência com esta modalidade de ensino e, por 

causa desses depoimentos, ficou receosa no início. No entanto, com a atuação no PROEJA, 

modificou as crenças adquiridas com as informações recebidas dos colegas. 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Tendo em vista a metodologia comunicativa crítica, em que os sujeitos pesquisados 

participam de todas as etapas, inclusive da análise dos dados, as conclusões dessa pesquisa 

são também as dos sujeitos pesquisados. 

Durante a análise dos dados, as professoras mostraram ter consciência de que adotam 

em suas salas de aula uma abordagem tradicional no processo de ensino-aprendizagem. 

Afirmam que, ao longo de sua formação, não tiveram oportunidade de discutir as diferentes 

metodologias e os diferentes aspectos que possuem implicações no processo de ensino-

aprendizagem. Além disso, demonstram grande preocupação em conhecer novas 

metodologias que tornem suas aulas mais eficazes, fato que contribuiu para que a Professora 

A se tornasse um dos membros do GEMP e participasse ativamente das discussões e reflexões 

do grupo. 

Esses fatos apontam na direção de que, embora as professoras possuam crenças 

arraigadas sobre o processo de ensino-aprendizagem da Matemática a partir de suas 

experiências como alunas e professoras, elas estão dispostas a modificarem suas crenças por 

acreditarem que isto contribuirá para um trabalho mais qualitativo em suas aulas, no qual o 

diálogo terá um papel preponderante. 
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