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Resumo 
 

A atual crise educacional, neste momento de transição, é assunto de várias discussões. 

Em um mundo pós-moderno com informações na internet e na mídia, o aluno da escola 

atual tem características diferentes do aluno de outras épocas. Neste cenário, procurou-

se enfocar algumas dificuldades encontradas na Educação Matemática no Ensino 

Fundamental  e Médio, apresentando propostas alternativas para trabalhar a disciplina 

de maneira lúdica e interessante ao olhar do aluno. Os problemas na aprendizagem desta 

disciplina  podem estar relacionados com a fragmentação das ciências. O paradigma da 

simplicidade e do reducionismo torna o conhecimento, ainda, linear  e em descompasso 

com a realidade atual. Portanto através da epistemologia da complexidade foram 

apresentados caminhos para trabalhar a disciplina de Matemática. Este trabalho 

apresenta o processo atual do estudo da Matemática e a problemática da construção do 

conhecimento desta disciplina. Mostrou-se um modelo antigo de escola, de uma 

maneira renovada, explorando  conteúdos matemáticos contextualizados e interligados 

com outras ciências. Através de um estudo exploratório,  alunos de diversas séries do 

Ensino Fundamental e Médio, foram reunidos  em uma única sala de aula para estudar a 

matemática através da ludicidade, da poesia, da história da matemática, da abstração e 

aplicação da matemática no cotidiano.  
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Abstract 
 

The current educational crisis, at this moment of transition, is a topic for several 

discussions. In a post-modern world with information on the internet and in the midia, 

the current school student has different characteristics from the student of other times. 

In this scenario, attempts were made to focus some difficulties found in the 

Mathematics Education in the "Fundamental Teaching" (educational program 

corresponding to elementary school) and in the "Medium Teaching" (educational 

program correponding to high school), presenting alternate proposals to deal with the 

subject in a way that is either playful or interesting from the student's point of view.  

The problems of the learning of mathematics may be related to sciences fragmentation. 

The paradigm of simplicity and of reductionism makes knowledge be, still, linear and in 

discompass in relation to the current reality. Thus, through the  epistemology of 

complexity courses of action were presented to work the subject of mathematics.  This 

paper presents the current process of the study of mathematics and the problematic of 

the construction of knowledge of this subject. An antique school pattern has been 

shown, in a renewed way, exploiting mathematics contents which are made contextual 

and connected to other sciences.  Through an exploiting study, students from several 

grades of the "Fundamental and Medium" Teaching were brought together into a single 

classroom to study math through playfulness, poetry, history of mathematics, 

abstraction and application of math into daily life. 
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Canção Excêntrica 
 

Ando à procura de espaço 
Para o desenho da vida. 

Em números me embaraço 
E perco sempre a medida. 
Se penso encontrar saída, 

Em vez de abrir o compasso, 
Projeto-me num abraço 
E gero uma despedida. 

Se volto sobre o meu passo, 
É já distância perdida. 

Meu coração, coisa de aço, 
Começa a achar um cansaço 

Esta procura de espaço 
Para o desenho da vida. 
Já por exausta e descrita 

Não me animo a um breve traço: 
⎯ saudosa do que não faço, 
⎯ do que faço, arrependida. 

 
(Cecília Meireles) 
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Introdução 

 

No ano de 1979, quando eu cursava a Faculdade de Ciências Biológicas na OSEC 

(Organização Santoamarense de Educação e Cultura), participei de um trabalho de pesquisa 

no DPCN (Departamento de Pesquisa de Ciências Naturais), no qual estudava os moluscos de 

água doce da represa Guarapiranga. Neste meu primeiro trabalho já percebi o quanto me 

atraía o estudo e a pesquisa. Porém na sala de aula, algo ficava a desejar. O excesso de 

conteúdo que não se interligava com a realidade e a falta de incentivo à pesquisa fizeram com 

que eu trancasse a matrícula, quando estava no terceiro ano do curso. 

Por um ano fiquei um pouco perdida sem saber o que fazer. Como sempre tive 

facilidade com as disciplinas da área de Exatas, resolvi, então, cursar a faculdade de 

Matemática na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Sant’Anna. Na época, eu acreditava 

que estudando, descobriria o que realmente queria fazer, profissionalmente, e assim, comecei 

a freqüentar o curso, mais por descontração, e menos como projeto profissional. O destino ou 

o acaso me surpreenderam. Ao concluir esse curso fui convidada, por um primo, para 

substituir, temporariamente, uma professora em um curso supletivo, e desde então, sem 

perceber, comecei a trabalhar na profissão pela qual eu me apaixonaria definitivamente. 

Trabalhando com alunos que não tiveram condições de freqüentar o curso ginasial ou 

colegial da época, fui aos poucos percebendo o quanto a escola se distancia da realidade. Num 

período difícil, marcado pela crise econômica dos anos 80, onde a inflação atingiu patamares 

de até 230% em 19841, e com muitos planos econômicos implantados pelos ministros do 

governo de José Sarney, os alunos tinham muitas dificuldades de  entender até os cálculos 

mais simples para controlar suas contas bancárias e reajustes  salariais. Foi num desses planos 

econômicos, em 1985, na gestão do ministro da fazenda Dílson Funaro, que verifiquei o 

quanto os alunos precisavam aprender conteúdos que pudessem utilizar no cotidiano e 

principalmente ajudá-los a enfrentar a crise econômica com um pouco mais de clareza e 

consciência. 

Em 1986, comecei a lecionar no Colégio de Aplicação Salete – UNIBAN, no bairro de 

Santana, região norte da cidade de São Paulo. Os alunos que ali estudavam tinham melhores 

condições econômicas, do que na escola anterior, mas havia uma apatia em relação ao que se 

ensinava na sala de aula. Logo pude perceber que os alunos preferiam falar de qualquer coisa, 

                                                 
1 Dados fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas no site www.fgvsp.br,  acesso em: 03 ago 99. 
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menos de Matemática. 

Como professora da disciplina, muitas vezes, era-me difícil cumprir todo o conteúdo 

programático com aulas agradáveis e atrativas. O planejamento escolar e o preparo para o 

vestibular eram privilegiados, fazendo com que as aulas se tornassem extremamente 

conteudistas e, conseqüentemente, exaustivas. Fui trazendo, aos poucos, para a sala de aula 

alguns problemas de Lógica e de Álgebra, que os alunos consideravam “brincadeiras”. 

Normalmente eles se reuniam em pequenos grupos e tentavam dar solução aos problemas 

propostos. Do ponto de vista dos alunos era como resolver charadas, muito embora, sem que 

percebessem, estavam estudando os diversos conceitos.  

Comecei, então, a observar as diferentes linhas de raciocínio existentes dentro de cada 

grupo. Alguns alunos tentavam resolver os problemas por dedução, outros por tentativas, 

alguns, talvez com receio de errar, preferiam não opinar e poucos procuravam empregar o 

conteúdo desenvolvido para equacionar e chegar a solução. Para minha surpresa verifiquei 

que, independente da série que estavam cursando, utilizavam semelhantes caminhos para 

chegar à solução do mesmo problema. Os alunos da quinta série do Ensino Fundamental, por 

exemplo, resolviam um problema seguindo métodos semelhantes aos alunos da terceira série 

do Ensino Médio, ou seja, a evolução dos conteúdos no decorrer das séries não contribuía, 

necessariamente, para resolução e solução das questões propostas. Esse foi o principal fato 

que me levou a indagar sobre a aplicabilidade do conteúdo como  instrumento para solução de 

problemas cotidianos. 

Seguindo meu caminho profissional, agora já definitivamente assumido como 

professora, comecei em 1997 a lecionar no Ensino Superior, na UNIBAN (Universidade 

Bandeirante de São Paulo), que tem a mesma mantenedora que o Colégio de Aplicação Salete 

– UNIBAN, a Academia Paulista Anchieta e a seguir, passei a lecionar também na 

UNINOVE (Centro Universitário Nove de Julho). As constatações feitas nos Ensinos 

Fundamental e Médio só vieram a se solidificar no Ensino Superior. Os alunos chegam ao 

terceiro grau com muitas defasagens de aprendizado dos conteúdos ministrados nas séries 

anteriormente freqüentadas, como se muito pouco tivessem aprendido em todos os anos 

anteriores da vida escolar, e alguns têm dúvidas até mesmo em operações básicas, ensinadas 

nos primeiros anos escolares. 

No ano de 1998, fui convidada para lecionar a disciplina de Metodologia Específica da 

Matemática, na UNIBAN, em algumas turmas do Programa Especial de Formação de 
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Professores2 . Foi uma experiência muito interessante, pois, havia uma heterogeneidade em 

cada turma, quanto à formação dos alunos. Nesse curso a grande maioria dos alunos é 

engenheiro, arquiteto, tecnólogo ou profissional da área de Exatas e, normalmente, já 

ministram aulas em escolas do Ensino Fundamental e Médio. Eles vêm à procura, não apenas 

de um certificado para poder lecionar legalmente, mas também, buscam diferentes propostas 

para melhorar o ensino da Matemática e tornar a disciplina mais agradável e mais próxima da 

realidade como instrumento para outras disciplinas. A troca de experiências que ocorre neste 

tipo de curso é enriquecedora para qualquer professor, não só de 

Matemática. O entusiasmo e a vontade de promover mudanças nos conteúdos 

curriculares, tornando-os mais interligados, é o ponto forte deste curso. 

Atualmente, estou lecionando Matemática para os Ensino Fundamental e  Médio, no 

Ensino Superior leciono Probabilidade e Estatística no curso de Engenharia Civil, Álgebra no 

curso de Matemática, Matemática Financeira para os cursos Gerenciais3 e  Metodologia do 

Ensino da Matemática para o Normal Superior. Leciono, ainda, para as turmas de 

Complementação Pedagógica, a disciplina de Estatística Aplicada na Educação. Neste último 

curso também venho observando a ansiedade dos professores em transcenderem os limites de 

suas disciplinas para um conhecimento menos linear e mais interligado com a realidade. 

Paralelamente a este trajeto profissional convivi com pessoas que estudaram em 

escolas um pouco diferenciadas das atuais escolas dos centros urbanos. Meus pais, alguns tios 

e amigos da família estudaram em Portugal, por volta das décadas de 40 e 50, em uma escola 

de uma sala só4. Esse modelo de escola existe até os dias de hoje, em países da Europa e da 

América Latina, inclusive no Brasil, porém, atualmente, a maioria dessas escolas localiza-se 

na zona rural.   

A principal característica desse modelo de escola é reunir alunos de diversas séries, 

portanto com faixas etárias diferenciadas, em uma única sala de aula 

A escola, em que meus pais estudaram, separava por fileira cada série diferente. Havia 

divisão, também, quanto ao gênero, meninas em um período e os meninos em outro. 

                                                 
2 O Programa Especial de Formação de Professores é oferecido aos Bacharéis que queiram complementar os 
estudos e tornarem-se professores regulamentados. 
3 Os cursos de Gerenciais agregam cursos de Administração, Comércio Exterior, Ciências Contábeis, Economia 
e Marketing. 
4 Escolas que comportam alunos de diversas séries em uma sala e o conteúdo diferente é ministrado a cada série, 
porém, na mesma sala e pelo mesmo professor. 
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A escola oferecia merenda escolar e possuía grande envolvimento com as famílias 

mais carentes, efetivando trabalhos sociais. Havia uma única professora responsável pela 

turma que ministrava as aulas em todas séries, simultaneamente. Dos relatos de meus pais 

obtive informações sobre a maneira como se dava a aprendizagem. A minha mãe relatou-me, 

por exemplo, que muito pouco se utilizava o caderno e que seu material era um pequeno 

quadro negro que levava diariamente à escola. Nesse quadro resolviam os problemas de sala 

de aula e os demais conhecimentos elaborados eram registrados na memória. Ao final de cada 

ano letivo submetiam-se a uma prova dissertativa em outra escola. O que me surpreende é o 

fato de observar, ao longo dos anos, quanto conhecimento foi produzido e ficou registrado na 

memória de meus pais, embora tenham cursado apenas o equivalente ao ensino básico atual.  

Lembram-se de detalhes da Gramática, efetuam com rapidez e precisão as operações básicas 

da Matemática, utilizam lógica na resolução de exercícios de Física (ainda que simples), 

recordam-se de detalhes da História, da Geografia, de fenômenos científicos, da complexa 

nomenclatura em Ciências e , ainda, citam alguns pensadores da Filosofia. 

Na busca de caminhos facilitadores para a compreensão dos alunos, na disciplina de 

Matemática, comecei a refletir sobre alguns fatores que me levaram a desenvolver um 

trabalho experimental com alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. O primeiro 

fator a que me refiro é com relação à aprendizagem. Há uma grande dificuldade na efetiva 

assimilação do conteúdo curricular da disciplina Matemática. O conteúdo extenso e em 

descompasso com a realidade, somado com uma postura conivente do professor, são os 

principais agravantes da situação caótica na disciplina de Matemática. 

Um outro fato que despertou minha atenção foi a comunicação entre os alunos. 

Utilizavam uma linguagem própria que não obedecia as regras gramaticais, contudo, era 

muito  eficaz no relacionamento entre eles, auxiliando, muitas vezes para a compreensão de 

determinados assuntos. Um colega podia explicar ao outro o seu raciocínio sem a necessidade 

de demonstrar a veracidade de sua afirmação. As gírias, muito comuns, também contribuíam 

para um melhor entendimento entre eles, como se fosse uma tradução da fala do professor. É 

interessante ressaltar que alguns alunos têm uma função parecida com a do tradutor, ou seja, 

compreendem a explicação do professor e repassam  aos colegas com linguajar próprio que 

não requer a utilização de termos técnicos. Várias vezes fui surpreendida com a explicação 

eficaz de alguns alunos aos seus colegas para um  melhor entendimento sobre determinado 

assunto, isto, após uma  demorada, detalhada e muitas vezes fracassada tentativa de 

esclarecimento feita por mim, o que mostra que a aula expositiva nem sempre cumpre seus os 
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objetivos, de fornecer devidamente as informações para a maioria dos alunos, mas apenas 

para alguns. O papel do professor, no que se refere ao processo pedagógico, fica restrito a 

uma pequena parcela de estudantes.  

Na tentativa de amenizar os conflitos na relação professor-aluno e aproveitar os 

benefícios da intercomunicação entre alunos, despertou-me o interesse por uma situação 

pedagógica  utilizada antigamente nas escolas de alguns países da Europa e da América 

Latina e também, no Brasil, na zona rural, que são as escolas de uma sala só. 

Tomando como base estrutural essas escolas, elaborei um projeto levando em 

consideração as características que me pareciam benéficas e apresentei-o à direção do colégio 

em que trabalho, Colégio de Aplicação Salete-UNIBAN. Este colégio tem um projeto 

pedagógico que, através de um Plano Tático Operacional, inclui algumas metas e princípios 

para melhoria da qualidade do ensino, por meio da reformulação dos currículos, implantação 

efetiva do espírito coletivo de trabalho e qualificação do corpo docente. A missão do Colégio 

Salete-UNIBAN, conforme PROJETO PEDAGÓGICO (1999, p.3) -  educar, numa 

perspectiva tecnológica e humanista, formando cidadãos com autonomia intelectual e 

pensamento crítico, de identidade autônoma, solidária e responsável – é  coerente com os 

principais pontos da proposta que foi, por mim, apresentada.  

No início do ano letivo de 1999 o projeto da Escola de Uma Sala Só entrava em 

prática, reunindo alunos de diversas séries para o estudo da Matemática. A experiência teve 

início no mês de março de 1999 e estendeu-se até novembro do mesmo ano. Os alunos 

envolvidos foram alunos da quinta série do Ensino Fundamental à terceira série do Ensino 

Médio. Durante um período de duas aulas semanais, excedentes da carga horária pré-

estabelecida pela escola. Nesse período os alunos discutiam o equacionamento e resolução de 

problemas, trocando diversas informações e diferentes caminhos de raciocínio. Sem o 

compromisso de seguir rigorosamente o planejamento curricular, mas com o 

comprometimento maior por parte dos interessados de efetivarem a aprendizagem, os 

conhecimentos foram se expandindo sem grandes complicações e com muita curiosidade e 

interesse. Os aprendizes das séries mais avançadas se mostravam verdadeiros colaboradores 

no processo de assimilação dos demais, como se o fato de ensinar aos colegas reforçasse neles 

próprios a efetiva aprendizagem. Constantemente os alunos traziam indagações e sugestões. 

Embora a  relação entre eles fosse de solidariedade, também existia uma demonstração da 

potencialidade de cada um, que todos queriam atingir. Através da experiência da Escola de 

Uma Sala Só, fui observando melhor a articulação entre as disciplinas e a inter-relação dos 
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diversos conteúdos da Matemática. 

O interesse por este projeto surgiu com meu ingresso no Mestrado em Educação na 

UNINOVE – Centro Universitário Nove de Julho. No curso de Aspectos Filosóficos em 

Educação aumentou a minha expectativa em encontrar caminhos para atender as propostas de 

transversalidade na escola, comecei então a aprofundar meus estudos da Complexidade, em 

especial no pensamento de Edgar Morin, pensador francês transdisciplinar e contemporâneo.  

No Mestrado, comecei a fazer parte do NIIC – Núcleo Interinstitucional de 

Investigação da Complexidade. Neste núcleo são feitas reflexões sobre temas dos mais 

diversos e as discussões dos encontros quinzenais aumentaram mais ainda a minha 

curiosidade sobre a complexidade e o pensamento moriniano.   

Na incansável esperança de oferecer uma educação mais real e mais humana, 

aproveitei o teor das discussões, durante o curso de Temas da Pós-Modernidade e Seus 

Reflexos na Educação, descobrindo diferentes pontos de vista e atentando para alguns fatos 

que passavam despercebidos. Embora já tivesse a percepção do caos que a escola vive 

atualmente, as causas e as possíveis conseqüências, não me eram claras e um emaranhado de 

informações obscureciam minha mente: um cenário educacional onde conteúdo e realidade, 

disciplina e motivação, dedicação e trabalho, amor e sabedoria não compartilham do mesmo 

planejamento. 

Alguns ideais começavam a amadurecer, porém, os instrumentos para  execução desses 

ideais, ainda eram envoltos em uma teia nebulosa, que foi clareando com as aulas de Políticas 

Educacionais.  

Com formação na área de Exatas, sempre tive dificuldades para compreensão e 

reflexão de assuntos políticos. Os conceitos de sujeito coletivo e criação de um projeto escolar 

foram assimilados e praticados durante este curso. Os conhecimentos adquiridos nas aulas de 

Políticas Educacionais puderam ser aplicados no estudo da Escola de Uma Sala Só.    

A partir de um questionário inicial, foi possível pontuar alguns pareceres dos alunos 

em relação às aulas de Matemática. A partir daí buscou-se os interesses comuns, da escola, 

dos alunos e da família. Então, foi traçado um plano de estudos para ser aplicado nas aulas. É 

importante ressaltar que só foi possível este estudo porque havia um interesse das partes 

atuantes. A  explicação de sujeito coletivo, segundo SILVA (1996, p.95): 
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“Um sujeito coletivo é um grupo de pessoas que possui uma identidade comum, um 
juízo comum sobre a realidade e reconhece-se participante do mesmo ‘nós-ético’, 
ou seja, percebe-se fazendo parte de uma mesma realidade comportamental, que é, 
por assim dizer, extensão de suas próprias pessoas. O grupo procura viver em 
comunidade, não necessariamente sob a mesma determinação geográfica. O que o 
unifica é, principalmente, o juízo comum sobre a realidade.” 

 

O conceito de sujeito coletivo pôde ser aplicada no estudo deste trabalho, pois, tantos 

os alunos como suas famílias e a escola tinham um senso comum, o de proporcionar caminhos 

mais interessantes para a aprendizagem da matemática. A partir daí observei a importância da 

formação de sujeito coletivo, no envolvimento da comunidade para execução de projetos.  

No entanto, ao mesmo tempo em que encontrava respostas para certas questões, 

surgiam múltiplas dúvidas e indagações. Observei que é necessária muita dedicação, 

envolvimento e responsabilidade para se mudar as regras na educação, que deve ser um 

direito igual para todos. 

O projeto foi surgindo nas aulas de Metodologia da Pesquisa, a princípio como uma 

idéia baseada nos relatos de pessoas que estudaram em escolas de uma sala só, depois, com as 

leituras sobre modelos de escolas rurais semelhantes, o projeto foi aos poucos se tornando 

real, primeiramente no papel e depois na prática.  

O meu trabalho tentou buscar alternativas mais reais para a aprendizagem. A Escola de 

Uma Sala Só não se limitou ao estudo da Matemática, mas procurou articular a História, a 

Geografia, a Biologia, enfim, todo o conhecimento que era fragmentado. Procurei, ainda, 

caminhar junto com os alunos, sem conceitos elaborados, mas criando-os conforme as 

necessidades. A diferença das idades não foi um problema, mas sim uma contribuição 

benéfica para a solidariedade e amadurecimento.  

O processo de construção do conhecimento foi ocorrendo com a valorização do 

pensamento multireferencial, entretanto, o pensamento linear não foi descartado, mas sim 

integrado. A Matemática, nesta sala, foi vista como um instrumento para outras disciplinas e, 

ao mesmo tempo, auxiliou o desenvolvimento do raciocínio lógico. Concomitantemente, 

outras disciplinas também vieram auxiliar como instrumento para a Matemática, contribuindo 

com a aplicabilidade e interpretação na solução de problemas.  

A Matemática não deve mais trazer apenas soluções exatas, mas deve ser vista de uma 

maneira diferente. Os números tendem ao infinito, ao cosmos, podem ser infinitamente 

grandes ou infinitamente pequenos. Os limites e os números quânticos trabalham com 

tendências, com acasos e probabilidades. A teoria dos jogos trabalha a lógica, mas prevê o 
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caos. Os fractais são figuras geométricas, onde cada pedacinho é igual ao todo, e na definição 

do matemático americano, conforme publicação na revista Superinteressante Especial: O 

Século da Ciência, MANDELBROT (1999, p. 16-17) são figuras “regularmente 

irregulares”. Esses novos conceitos servem para todas as disciplinas trabalharem a incerteza, 

o acaso, o imprevisível a partir dos conhecimentos que acreditamos saber.  

Da união de meus estudos e leituras no Mestrado com a prática na sala experimental, 

que desenvolvi no colégio, e mais o cotidiano de minha profissão, vou caminhando entre a 

teoria e a prática, tecendo uma aprendizagem diferente, que não vislumbra obter todas as 

respostas, mas aprender a conviver com as incertezas.   

O título de meu trabalho é A escola de uma sala só: um estudo exploratório sobre a 

Educação Matemática. 

O objeto desta pesquisa é a aprendizagem da Matemática desenvolvida em uma sala 

com várias séries. A metodologia consiste de um levantamento bibliográfico sobre a 

epistemologia da Complexidade e sobre o ensino da Matemática que se coloca ao lado do 

relato da experiência de uma sala só desenvolvida com alunos da 5.ª a 8.ª série do Ensino 

Fundamental e alunos do Ensino Médio de uma escola particular, no período de março de 

1999 até novembro do mesmo ano.  

A disciplina destacada será a Educação Matemática. Este trabalho terá como pano de 

fundo a educação na pós-modernidade e procurará atender as propostas do relatório para a 

UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI. 

As perspectivas de uma nova educação se apóiam em descobrir dentro de cada um o 

seu próprio potencial. A obra de Jacques Delors, publicada em 1998, pela Editora Cortez, 

Educação: um tesouro a descobrir com base no Relatório para a UNESCO da Comissão 

Internacional sobre Educação para o século XXI, destaca os quatro pilares básicos essenciais 

a um novo conceito de educação.    

Aprender a conhecer. Na Escola de Uma Sala Só os alunos mais avançados nas séries 

ajudavam os colegas, com isto podiam rever conteúdos  e selecionar o que realmente é 

interessante e importante aprender.  

Aprender a fazer. A verificação da aprendizagem aconteceu de maneira contínua, 

automaticamente os conteúdos aprendidos anteriormente eram retomados, com isto a  

aplicação e assimilação ocorreram de maneira espontânea e efetiva.  
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Aprender a ser.  A troca de informações e o auxílio ao colega ajudaram a despertar no 

aluno o sentido de autonomia e solidariedade com o próximo, contribuindo assim na formação 

de sua personalidade.  

Aprender a viver juntos. O convívio em grupo, para resolução de diversas questões, 

sociabiliza o indivíduo e o faz  aprender, desde cedo, a importância de viver em comunidade. 

Este foi um fator marcante nos alunos que freqüentaram as aulas da Escola de Uma Sala Só.  

Desse modo, assim se coloca o problema deste estudo: quais os principais problemas 

que afetam os alunos no estudo da Matemática no período de 5.ª a 8.ª série do Ensino 

Fundamental e 1.ª a 3.ª série do Ensino Médio? E como a experiência de uma sala só pode 

gerar aprendizagem? 

Entendemos que as dificuldades na aprendizagem da Matemática podem estar 

relacionados com a fragmentação das ciências, portanto com a fragmentação da própria 

disciplina. Uma mudança na postura do professor, partindo de um pensamento linear para um 

pensamento complexo, e o ensino de conteúdos contextualizados com a realidade do 

estudante, podem ser os primeiros passos para estimular a aprendizagem. 

O professor, por conta de uma formação fragmentada, muitas vezes privilegia um tipo 

de pensamento, que é linear, que afasta as múltiplas e variadas perspectivas de ver o todo e as 

partes num processo organizado. É necessário, portanto, que se faça uma reforma do 

pensamento. 

O aluno, da faixa etária em discussão, passa em média sete anos na escola   

incorporando conteúdos e técnicas matemáticas que não são devidamente assimiladas e a 

aplicabilidade desses conteúdos ficam-lhe obscuras. O estudo da Matemática é visto de 

maneira muito fragmentada e sua interação com a realidade do aluno é precária. Esses fatores 

causam o desinteresse por parte do aluno e, conseqüentemente, um  baixo nível de  

aproveitamento, tornado a disciplina pouco atraente.  

No passado há indícios históricos da experiência da escola de uma sala só que 

trouxeram satisfatórios resultados. A aprendizagem duradoura dos conteúdos é um ponto 

significativo. O amadurecimento para a prática do estudo de Matemática também é um fator 

relevante. Alunos mais jovens tendem a valorizar os mais velhos e, com isto, possivelmente 

alunos de séries inferiores adquiram um hábito mais consciente na maneira de estudar. 

Minha pesquisa não teve como objetivo abranger em tempo integral a vida escolar em 

uma sala com as diversas idades, como ocorreu em escolas do passado, mas, apenas em 
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alguns momentos. Os alunos foram reunidos no período posterior ao das aulas regulares, 

totalizando duas horas-aulas extras na semana. O encontro ocorreu sempre no mesmo dia da 

semana (quarta–feira) e no mesmo horário nas dependências do colégio. Os assuntos 

estudados visaram articular a Matemática como instrumento de auxílio, interpretação e análise 

para outras disciplinas. Além dos assuntos propostos pelo professor, o aluno pode interferir 

expressando sua curiosidade e enriquecendo as aulas com propostas de conteúdos que foram, 

na medida do possível, desenvolvidos.  

A experiência do passado pode ser retomada na atualidade atendendo às necessidades 

da educação para o século XXI. A escola de uma sala só pode trazer uma proposta eficiente 

do passado e coerente com os novos conceitos de educação para o futuro. Uma vez que o 

aluno estará integrado com outros de séries diferentes, a visão da parte, a qual estiver 

estudando, se tornará mais clara o que o ajudará a compreender o todo e vice-versa. 

O conteúdo desenvolvido em uma determinada série pode ser insignificante, aos olhos 

do aluno, ao passo que em uma série mais à frente, este aluno poderá compreender a 

necessidade de sua aprendizagem. Com isto, o aluno estará continuamente retomando os 

conteúdos anteriormente estudados e os agregando, formando assim um conhecimento mais 

complexo e menos linear. 

Por outro lado a escola de uma sala só pode proporcionar um clima de convívio em 

grupo, não apenas um grupo onde cada um faz a sua parte, mas um grupo onde todos ajudam 

a todos. Por exemplo, um aluno de 5.ª série do Ensino Fundamental pode ajudar muito ao 

aluno da 2.ª série do Ensino Médio. Na 5.ª série, em Geometria, é ensinada as transformações 

de medidas de área e estas são utilizadas na Geometria Espacial, na 2.ª série do Ensino Médio. 

Pressupõe-se, normalmente que este aluno já aprendeu tal conteúdo, entretanto, a prática é 

outra, e o aluno da 2.ª série do Ensino Médio costuma ter dificuldades para relembrar o 

anteriormente aprendido, fazendo com que as aulas sejam menos proveitosas. 

Almejando uma educação mais humanizadora e próxima da realidade a escola de uma 

sala só pode contribuir com o desenvolvimento da construção do conhecimento de uma 

maneira mais espontânea. 

Desse modo, este trabalho tem como objetivos: conhecer e apresentar o processo atual 

do estudo da Matemática e a problemática da construção do conhecimento desta disciplina; e 

recuperar, de maneira renovada, um modelo antigo de escola através da exploração de 

conteúdos matemáticos contextualizados e interligados com outras ciências e observar se 
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ocorre aprendizagem neste modelo de escola.     

Este trabalho é um estudo exploratório no qual tento estudar e discutir os problemas 

que ocorrem com a fragmentação da Matemática, uma vez que os conteúdos são intensos e 

não repetitivos, com isto, o aluno não entende o todo e constantemente se esquece das partes. 

O referencial teórico deste trabalho é o da epistemologia da Complexidade a partir da 

obra de Edgar Morin. A necessidade de se conhecer e compreender o pensamento complexo é 

fundamental, vinculando-o à educação, como também é importante entender a noção de 

sujeito e o conhecimento transdisciplinar. 

Segundo MORIN (1998(a), p.137), é necessário “pensar/repensar o saber, não com 

base numa pequena quantidade de conhecimentos, como nos séculos 17-18, mas no estado 

atual de proliferação, dispersão, parcelamento dos conhecimentos.”  

O pensamento de Morin, sobre a complexidade, baseia-se em compreender 

“quantidades de unidades, interações diversas e adversas, incertezas, indeterminações e 

fenômenos aleatórios”. (PETRAGLIA, 1995, p. 40) 

Uma sala com alunos de diversos níveis traz à tona todos esses elementos, onde as 

diferenças podem favorecer o processo de construção do conhecimento. O aluno pode estar 

constantemente voltando os estudos das séries anteriores, navegando pelo conhecimento 

matemático num itinerário que vai e vem, buscando sempre as respostas para aprender a 

aprender. Os problemas foram propostos de maneira livre e lúdica, com uma flexibilização do 

conteúdo. A maioria dos exercícios foram jogos, charadas, quebra-cabeças de geometria, 

problemas de lógica, de interpretação e de raciocínio. A ligação com os conteúdos foi feita 

apenas no final da resolução de cada exercício. Todos os alunos tiveram tempo para tentar 

resolver sozinhos os problemas. Em cada problema diversos conceitos foram retomados, o 

que levou o aluno a rever conteúdos anteriores. Os alunos das séries iniciais nem sempre 

conseguiam acompanhar os conceitos teóricos mais avançados, porém, aplicavam com certa 

facilidade o raciocínio lógico na realização de cálculos, que embora não percebessem, eram 

de séries posteriores. Isto fez com que o aluno avançasse sua aprendizagem espontaneamente, 

e retomando constantemente conceitos assimilados anteriormente.  

Para PETRAGLIA (1995, p. 50), o pensamento complexo é responsável na ampliação 

do saber, que não tem limites. Ele é a consciência de que não há certezas absolutas, uma vez  

que não há saber total. A necessidade de estabelecer esta consciência com o aluno, que o 

saber não se esgota, é fundamental, pois assim o estudante estará compreendendo a 
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necessidade de aprender sempre. Esta compreensão leva o indivíduo a buscar autonomia para 

aprender o que quer e compreender o que é importante ou necessário aprender. 

Neste início de milênio a escola passa por uma crise. Na Escola de Uma Sala Só foram 

propostas alternativas que proporcionaram ao aluno a contextualização de conteúdos e a 

integração com outros, conseqüentemente, auxiliando para o aprender a fazer, o tornar-se 

capaz e autônomo, transformando, assim o indivíduo em sujeito.  

D’AMBROSIO (1996, p.28) menciona as propostas para uma nova era: 

“Inicia-se assim uma nova era que abre enormes possibilidades de comportamento 
e de conhecimento planetários, com resultados sem precedentes para o 
entendimento e a harmonia de toda a humanidade. Não a homogeneização biologia 
ou cultural da espécie, mas a convivência harmoniosa dos iferentes, por meio de 
uma ética de respeito mútuo, solidariedade e cooperação.” 

 

O sujeito que aprende a viver em comunidade e ao mesmo tempo torna-se autônomo. E 

para  GADOTTI (1996, p.313), a autonomia é tema fundamental da pedagogia pós-moderna, 

e a escola autônoma tem que despertar em seus alunos a curiosidade, a ousadia, o diálogo com 

outras culturas - pluralismo de todas as culturas - que a partir de uma se abre às demais para 

entendimento das especificidades com manifestação e representação da totalidade.  

Com este raciocínio, a Escola de Uma Sala Só pôde manifestar, em uma pequena parte, 

este pluralismo. O diálogo estabelecido em grupos de níveis de aprendizado diferente levou à 

totalidade e entendimento de cada parte. Efetivamente esta hipótese é uma pequena parte que 

pode ser difundida para outras disciplinas e outras escolas, propondo, assim, a teoria da 

Complexidade na escola de uma sala só para o mundo de uma escola só: uma educação 

consciente da importância das partes e do todo, uma nova ética educacional e uma visão 

menos linear. 

 Porém para que algumas mudanças ocorram, dentro da educação, é necessário pensar 

na postura do professor. Na sua constante formação e na informação que trazem seus alunos. 

A formação de professores de matemática é, portanto, um dos grandes desafios para o futuro, 

conforme mencionado por D’AMBROSIO (1996, p. 87). 

E ainda podemos citar MORIN (2000(c), p.80): 

 

“Enfim, o círculo da docência não deveria fechar-se , como uma cidadela sitiada, 
sob o bombardeio da cultura de mídia, exterior à escola, ignorada e desdenhada 
pelo mundo intelectual. O conhecimento dessa cultura é necessário não só para 
compreender os processos multiformes de industrialização e supercomercialização 
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culturais, mas também o quanto das aspirações e obsessões próprias a nosso 
‘espírito da época’ é trazido e traído pela temática das mídias. A esse propósito, 
em vez de ignorar as séries de televisão – enquanto os alunos se instruem por elas -
, os professores mostrariam que, por meio de convenções e visões estereotipadas, 
elas falam, como a tragédia e o romance, das aspirações, temores e obsessões de 
nossas vidas: amores, ódios, incompreensões, mal-entendidos, encontros, 
separações, felicidade, infelicidade, doença, morte, esperança, desespero, poder, 
traição, ambição, engodo, dinheiro, fugas, drogas.”     

 

Desse modo, esta dissertação será apresentada em quatro capítulos, além desta 

introdução, das considerações finais e os anexos. 

Na Introdução procuro apresentar minha trajetória profissional e abordar os passos do 

projeto de pesquisa, tais como a apresentação do tema, objeto desta pesquisa, explicitação do 

problema, hipótese, objetivos, quadro teórico, procedimentos metodológicos e a apresentação 

do trabalho por capítulos para tentar aclarar este projeto de dissertação de mestrado. 

O Capítulo I: A Escola de Uma Sala Só relata um breve panorama histórico da 

educação desde a educação medieval até os dias atuais. Descreve alguns modelos de escolas 

com uma sala apenas em outros países e no Brasil, sendo que neste destacam-se as 

dificuldades da escola rural. São destacadas algumas vantagens e desvantagens desse modelo 

de escola fazendo-se um paralelo com o pensamento complexo.    

O Capítulo II: Pós-Modernidade, Complexidade e Educação trata de aspectos da 

Complexidade segundo o pensamento de Edgar Morin. Na tentativa de estabelecer uma ponte 

entre Complexidade e Educação, o capítulo apresenta o atual cenário educacional, em tempos 

de pós-modernidade, e destaca a necessidade de reformar do pensamento.  

O Capítulo III: Educação Matemática se refere a novos projetos educacionais, em 

especial na disciplina de Matemática. Os pontos básicos são o histórico da disciplina de 

Matemática no mundo e no Brasil e os desafios que precisam ser vencidos para que a 

educação alcance seu objetivo de garantir a paz mundial num planeta saudável através do 

respeito, da solidariedade e da cooperação. 

O Capítulo IV: Relato da Experiência – A Escola de Uma Sala Só, faz a descrição 

da experiência pedagógica colocada em prática em uma escola privada. O capítulo mostra 

algumas aulas em destaque e a pesquisa que antecede a prática da experiência, com 

ilustrações e exemplos. 

As Considerações Finais trazem algumas reflexões que devem ser feitas pelo docente 

que atua hoje na educação para o futuro. Alguns comentários sobre paradigmas e a função das 
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escolas. Mas o principal destaque está na mudança de atitudes através de uma reforma do 

pensamento . 

Os Anexos mostram resultados de entrevistas  e pesquisas desenvolvidas com 42 

alunos da 5.ª à 8.ª série do Ensino Fundamental e do Ensino Médio do Colégio Salete-

UNIBAN. Também constam nos anexos o conteúdo ministrado em algumas aulas práticas da 

Escola de Uma Sala Só, exemplos de novidades dentro da Matemática, textos dos PCN’s, 

projeto pedagógico do colégio onde foi desenvolvida a pesquisa e outros documentos 

importantes nesta pesquisa.    

 

 

“O problema que se põe àqueles que, mesmo em diferentes níveis, se comprometem com o 
processo de libertação, enquanto educadores, dentro do sistema escolar ou fora dele, de 
qualquer maneira dentro da sociedade (estrategicamente fora do sistema; taticamente 
dentro dele) é saber o que fazer, como, quando, com quem, para que, contra que e em 
favor de quê.”  

(Paulo Freire) 
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CAPÍTULO I:A ESCOLA DE UMA SALA SÓ 
 

1.1  Educação: um breve passeio da educação medieval aos dias atuais 

A história da educação é complexa, uma vez que, ao contrário de outras ciências, suas 

idéias não ficam obsoletas e não seguem, portanto, uma linearidade e idéias clássicas 

continuam atuais. No entanto pode-se distinguir algumas diferentes fases pedagógicas no 

decorrer da história. 

O cristianismo se dissipou, alcançando todos os povos na Europa no século V d.C., 

durante a Idade Média (476 – 1453 d.C). Nessa época  tem-se o apogeu da educação cristã, no 

entanto, seus reflexos permanecem até os dias de hoje.  

A educação cristã ou educação medieval, como também é chamada,  contribuiu para o 

desenvolvimento intelectual e institucional e nascem, nesta época,  as universidades de 

Salermo, Paris, Bolonha, Viena, Oxford e Heidelberg, conforme explica, GADOTTI (1996, 

p.56): 

“...buscavam a universalidade do saber. Elas se constituíram na primeira 
organização liberal da Idade Média. Iniciaram no século XIII, com o 
desenvolvimento das escolas monásticas, a organização gremial da 
sociedade e o vigor da ciência trazida pelos árabes. Permitiram à 
burguesia emergente no final da Idade Média participar de muitas 
vantagens que até então só pertenciam ao clero e à nobreza. Todos os seus 
membros eram ricos. As universidades desenvolveram sobretudo três 
métodos intimamente relacionados: as lições, as repetições e as disputas.  
Elas representaram (e representam ainda hoje) uma grande força nas mãos 
das classes dirigentes.” 

O período da “Escolástica” foi caracterizado por forte movimento intelectual até o 

início da Renascença,  tinha um método particular de ensino e seus filósofos sistematizaram 

as doutrinas filosóficas do cristianismo. Pode-se citar alguns representantes da educação 

medieval, tais como: Clemente de Alexandria, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. 

O século XV foi marcado por uma série de grandes invenções e descobrimentos. A 

invenção da bússola propiciou as grandes navegações e conquista de novas terras. O uso da 

pólvora desenvolve a arte de defesa e ataque nas estratégias de guerra. Os livros passam a ser 

impressos e distribuídos através do advento da imprensa e do papel. Todos estes 

acontecimentos levam o homem a acreditar na própria superação. 

A educação humanista começa no século XV, com a Renascença, e para LUZURIAGA 

(1979, p. 93): 
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“A Renascença não é apenas movimento erudito ou literário, antes é nova forma 
de vida, nova concepção do homem e do mundo, baseada na personalidade 
humana livre e na realidade presente. A renascença rompe com a visão ascética e 
triste da vida, característica da Idade Média, e dá lugar a uma concepção humana, 
risonha e prazenteira da existência.”  

 

O Humanismo é caracterizado por uma mudança de vida, para melhor, e na área da 

educação destaca-se a “formação completa do indivíduo; daí o cultivo das matérias literárias 

e científicas, a consideração da vida física, o cultivo das boas maneiras, etc”, segundo ROSA 

(1999, p.117).  

A educação humanista ou renascentista caracterizou-se pela formação completa do 

indivíduo, porém não foi uma educação para todos, conforme explica GADOTTI (1996, 

p.62): 

“A educação renascentista preparou a formação do homem burguês. Daí 
essa educação não chegar às massas populares. Caracterizava-se pelo 
elitismo, pelo aristocratismo e pelo individualismo liberal. Atingia 
principalmente o clero, a nobreza e a burguesia nascente.” 

 

Alguns nomes de educadores que se destacaram nessa época são: Vittorino da Feltre, 

Erasmo Desidério, Juan Luís Vives, François Rabelais e Michel de Montaigne.   

A Reforma Protestante5 iniciada por Martinho Lutero, foi conseqüência da corrupção e 

avareza por grande parte de membros do clero e também pela influência  renascentista que 

exaltou  no indivíduo o livre-arbítrio, e tornou inevitável a ruptura com a Igreja, conforme 

explica GADOTTI (1996, p. 64). 

Surge com a Reforma a educação pública, mas não é ainda uma escola gratuita para 

todos. Esta nova escola sai do domínio da Igreja para o controle do Estado, principalmente 

nos países protestantes, desenvolve-se mais no ensino médio e surgem muitos colégios 

secundários. A preocupação maior é com as classes burguesas e em segundo lugar com as 

classes pobres. 

A Igreja Católica sentido-se ameaçada responde à Reforma Protestante através de duas 

ações: o Concílio de Trento, entre 1545 e 1563 e a Companhia de Jesus, em 1534. A grande 

influência do Concílio foi a criação do Index Librorum Prohibitorum6 e a Inquisição7. A 

                                                 
5 Movimento que se iniciou na Alemanha e posteriormente parte da Europa, no século XVI, e contestou a 
autoridade da Igreja Católica e do Papa.     
6 Índice dos livros proibidos.   
7 Movimento que tinha como objetivo investigar, castigar e condenar pessoas suspeitas contra o movimento da 
Contra-Reforma.  
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resposta da Igreja Católica é a Contra-Reforma.   

Na educação, as autoridades eclesiásticas e os bispos criaram escolas para conter a 

disseminação das idéias protestantes. Os jesuítas da Companhia de Jesus tinham a missão de 

converter os hereges. Para isso foi criado, em 1599, o Ratio Studiorum que era um plano de 

estudos com programas e métodos da educação católica. A educação jesuíta preocupou-se 

com a formação dos burgueses  e catequização indígena. A educação popular, mais uma vez, 

foi esquecida.   

Os principais percussores do movimento da Contra-Reforma foram Inácio de Loyola, 

fundador do movimento, e João Calvino. 

Nos séculos XVI e XVII a oposição ao sistema feudal de produção inicia uma 

produção de trabalho coletivo. A época foi marcada por avanços científicos e tecnológicos nas 

áreas de matemática, astronomia, física, geografia e medicina.. Tais mudanças atingiram a 

Igreja, como por exemplo, o trabalho de Galileu (1564 – 1642) sobre as leis do movimento. 

Além das descobertas tecnológicas e científicas, tem ainda outros fatores que tangem o 

campo da educação, conforme resume LUZURIAGA (1979, p.125): 

“Acentuação do aspecto religioso tanto no caso da Reforma protestante 
como no da Contra-Reforma católica. Duas fases se distinguem, por sua 
vez, dentro desses movimentos: uma dogmática, cerrada e outra de caráter 
mais íntimo e piedos (...) intervenção do Estado na educação nos países 
protestantes, com legislação escolar mais ampla e compreensiva. (...) novas 
idéias filosóficas, tanto da corrente idealista (DESCARTES, LEIBNIZ), 
como da empirista (BACON, LOCKE). (...) como conseqüência  (...) 
nascimento  da  nova  didática  no  seio  da  pedagogia. (RATKE e 
COMENIUS). ” 
 

Nasce, então, uma pedagogia realista. O domínio do homem sobre a natureza foi 

predominante sobre o domínio do mundo interior. A fé e a razão passam a ser coisas distintas. 

A educação torna-se científica. Porém todo avanço não foi suficiente para se criar um sistema 

de educação para as classes populares. A própria divisão social explicou a dicotomia entre o 

trabalho intelectual e o trabalho manual. 

O século XVIII foi considerado o século da pedagogia, conforme explica 

LUZURIAGA (1979, p. 149). Um século caracterizado pela dúvida metódica influenciada por 

Descartes e pela “Filosofia das Luzes”8.  

No pensamento pedagógico iluminista predomina  a educação racionalista e 
                                                 
8 Movimento que pregava a valorização do intelecto, da inteligência humana. 
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naturalista. Através de Rousseau (1712 – 1778) foi resgatada a relação entre educação e 

política. 

Outro importante educador dessa época foi Pestalozzi que pregava uma educação de 

bondade inata, por este motivo, ele dedicou-se à  educação de crianças carentes e com mais 

idade. 

A Revolução Francesa afeta a vida religiosa, econômica e educacional, e vem 

proclamar a liberdade e a igualdade de direitos para todos os homens. Inicia-se, então a 

educação pública estatal e a educação nacional. A educação preocupou-se com a formação da 

personalidade plena e a educação integral e humana. O ensino religioso foi substituído pela 

instrução de moral e cívica. A educação racionalista e naturalista primou a razão e o 

reconhecimento da natureza. 

A escola, ainda, era elitista, pois apenas os mais competentes conseguiam chegar às 

universidades.  Para GADOTTI (1996, p.92): 

“(...)Apresentava uma teoria educacional nova, revolucionária, que afirmava os 
direitos do indivíduo. Falava em “humanidade”, “cultura”, “razão”, “luzes”... 
categorias da nova pedagogia. Naquele primeiro momento de triunfo, a burguesia 
assumiu de fato o papel de defensora dos direitos de todos os homens, afirmando o 
ideal de igualdade e fraternidade.                               
A nova classe mostrou, contudo, muito cedo −  ao apagar das “luzes” da 
Revolução de 1789 −, que não estava de todo em seu projeto a igualdade dos 
homens na sociedade e na educação.”  

 

Novamente a educação popular foi discriminada, pois havia uma educação preocupada 

com as classes dirigentes, futuros governantes, e outra voltada para a classe trabalhadora, 

educação para o trabalho. 

Além de Pestalozzi e Rousseau, também podemos citar outros grandes nomes do 

Iluminismo como Lepelletier, Kant, Fichte e Hegel. 

O século XIX inicia-se sob a influência de duas correntes antagônicas do século XVIII. 

Uma delas é o movimento popular socialista que vai originar o marxismo, que tem como seu 

maior representante  Karl Marx (1818 – 1883). A outra é o movimento elitista burguês, que 

recebe o nome de positivismo, representado por Augusto Comte (1798 – 1857).  A primeira 

prega a liberdade e igualdade para todos, enquanto a segunda vem consolidar a concepção 

burguesa da educação, pensamento pedagógico positivista. 

Uma grande preocupação com o aperfeiçoamento do trabalho científico ocorre no 

século XIX e, na educação, Spencer (1820 – 1903) é responsável pela formação científica na 
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educação, em conseqüência aparece a sociologia na educação com os trabalhos de Durkheim 

(1858 – 1917).  

Durante todo o século XIX há uma preocupação em efetivar a educação nacional, 

causando uma disputa entre a Igreja e o Estado no controle da educação. Vence o Estado que 

passa a intervir na educação nacional. 

A educação pública nacional foi organizada, basicamente, com a escola primária: 

universal, gratuita e obrigatória. Além da escola primária o governo se encarregou das escolas 

normais: preparação para o magistério. A escola secundária fica para a classe da burguesia, 

uma vez que prepara o estudante para a universidade. 

A educação nacional atinge sua grande marca nos povos europeus e americanos, 

conforme explica LUZURIAGA (1979, p. 181): 

“(...) cumpre distinguir os países nos quais a educação pública se converte 
predominantemente em assunto do Estado, como ocorre nos germânicos e 
latinos, e aqueles onde continua a ser função eminentemente social, como 
nos anglo-saxônicos. Nessa época, entretanto, ainda não se reconheceu 
totalmente o monopólio do Estado, na instrução, pois, ainda nos países em 
que o Estado predomina, é reconhecida a liberdade de ensino para as 
instituições particulares. (...) há países de ensino sumamente centralizado 
no Estado, como a França; há de grande intervenção dos municípios, como 
a Alemanha; também, nos países de educação de caráter social há os que 
como a Inglaterra , mantêm tradição de autonomia escolar; e os de 
tendência mais intervencionista, como os Estados Unidos da América.”   

 

A educação nacional se espalha por diversos países, no entanto, existem algumas 

adaptações de acordo com fatores históricos, mas todos têm em comum o nacionalismo.  

O movimento popular chega ao século XX com a proposta de democratização na 

educação; mais educação para um maior número de indivíduos. O século XIX deixa, como 

herança, uma diversidade de métodos e processos pedagógicos favorecendo a continuidade da 

luta por uma educação democrática. 

Com a criação da nova escola surgem diversas pedagogias, como revolucionária, 

experimental, socialista, pedagogia da ação, etc. que vêm consolidar novos métodos de 

ensino-aprendizagem. 

A diversidade de teorias e educadores do século XX é imensa, portanto seguiremos o 

eixo norteador do trabalho citando apenas alguns importantes educadores, os quais possam de 

alguma maneira contribuir para o entendimento futuro do tema desta dissertação.   
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John Dewey (1859 – 1952) foi o idealizador do método de projetos, favorecendo “a 

liberdade e a totalidade; mas dá, ao mesmo tempo, sentido e propósito ao trabalho 

educativo.” Explica LUZURIAGA (1979, p. 240) . 

Roger Cousinet (1881 – 1973) foi o responsável pelo desenvolvimento dos trabalhos 

em grupo. Cousinet sugere uma aprendizagem a partir de atividades desenvolvidas 

coletivamente, em equipes. 

Jean Piaget (1896 – 1980) fundamenta sua pesquisa na natureza da inteligência da 

criança, portanto a partir da observação desenvolve uma teoria de pedagogia experimental.  

Piaget propõe três estágios no desenvolvimento mental da criança. O primeiro, que vai dos 2 

aos 7 anos no qual são desenvolvidas habilidades lingüísticas e artísticas; em seguida, dos 7 

aos 11 anos, período que desenvolve habilidade do raciocínio lógico e o terceiro estágio, dos 

11 aos 15 anos, no qual a criança deve desenvolver raciocínio abstrato e traçar planos de ação 

para resolução de problemas. “O objetivo da educação não deveria ser repetir ou conservar 

verdades acabadas, mas aprender por si próprio a conquista do verdadeiro. Sua teoria 

epistemológica influenciou outros pesquisadores, como a psicóloga Emíla Ferreiro” explica 

GADOTTI (1996, p.146). 

O método Montessori desenvolvido pela Dra. Maria Montessori (1870 – 1952) foi 

utilizado, primeiramente, na recuperação de crianças deficientes mentais e em seguida 

aplicado em crianças sem deficiência. Este método trabalha com a coordenação motora e 

sensorial e, basicamente, é fundamentado em jogos e materiais concretos como sólidos 

geométricos , brinquedos pedagógicos, etc.    

Anísio Teixeira (1900 – 1971) foi discípulo de Dewey e teve grande influência no 

setor educacional brasileiro, uma de suas grandes contribuições foi a criação do Centro 

Educacional Carneiro Ribeiro, em Salvador (BA), com objetivo de desenvolver uma educação 

cultural e profissional para jovens. 

Paulo Freire (1921 – 1997) foi um dos maiores educadores do século XX. Responsável 

por uma educação preocupada com as classes populares na qual desenvolvia a dialética do 

conhecimento: pensar a realidade e transformá-la. Criou também a pedagogia da 

conscientização com o objetivo de formar uma autonomia intelectual através da educação e, 

assim, uma conseqüente e consciente intervenção do cidadão na realidade política. 

A educação vem sendo ao longo dos séculos uma regalia das classes sociais mais 

abastadas e, portanto, não tem sido facilitado o acesso à educação aos menos favorecidos.  
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A idéia deste trabalho é buscar, a partir deste estudo, um incentivo para mudar a 

postura do professor contribuindo com a reforma do pensamento.  

1.2  A escola de uma sala só em outros países 

Em alguns países de outros continentes existem projetos educacionais  que utilizam a 

escola de uma sala só como recurso para facilitar o acesso do aluno à escola. Em muitos casos 

este recurso é utilizado na zona rural para atender à necessidade da comunidade que trabalha 

no campo e não pode se ausentar por muito tempo pois tem que trabalhar no setor agrícola ou 

pecuário. 

Até meados do século passado, a escola de uma sala só, funcionava, também, nos 

centros urbanos, uma vez que a demanda por vagas não era tão grande quanto hoje. Em 

alguns lugares, bastava uma sala para atender a população estudantil de uma determinada 

região, pois, a prioridade era o trabalho e nem todos se preocupavam com a alfabetização e 

com  estudos posteriores. Com a necessidade de qualificação do trabalhador, esse quadro 

sofre mudanças e aparece, então, a escola para as massas. Atualmente, nos países mais 

desenvolvidos, quase toda população, em idade escolar, freqüenta uma escola, o que faz com 

que seja necessário um maior número de escolas, conseqüentemente, uma maior número de 

salas, permitindo dividi-las em séries, classes seriadas. 

Na Europa, no século XX, algumas escolas do ciclo básico, da 1.ª à 4.ª série, 

caracterizavam por ter uma única sala de aula com todas as séries, a qual tinha um professor 

ou uma professora como responsável. Os alunos eram divididos conforme o gênero e 

normalmente uma professora ensinava às meninas e um  professor ensinava aos meninos.  A 

sala de aula era dividida por fileiras e cada fileira correspondia a uma série. 

Embora essas condições pedagógicas possam ser consideradas precárias, há alguns 

nuances que devem ser destacados, como o desenvolvimento dos conteúdos ao mesmo tempo 

para todas as séries, ou seja, enquanto o professor explicava a matéria para a 3.ª série, por 

exemplo, os alunos da 1.ª, da 2.ª e da 4.ª séries estavam ouvindo a explicação, fazendo com 

que pudessem ter, ao mesmo tempo, a visão do todo e da parte. Outro aspecto importante de 

se ressaltar é que os alunos mais adiantados faziam o papel de um auxiliar do professor, por 

exemplo, um aluno da 4.ª série poderia auxiliar um aluno da 2.ª série nas lições, propiciando 

assim uma solidariedade entre os alunos e a fixação da aprendizagem para ambos. 

O professor era responsável por quase todos os segmentos na escola, era o diretor, o 

professor, o coordenador, o inspetor, cuidava da alimentação dos alunos no período escolar, 
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do material, enfim, tinha um grande vínculo com a comunidade envolvida, o que facilitava a 

prática de projetos sociais. 

Os alunos que freqüentavam esses modelos de escola tinham que passar em um exame 

nacional ao final de cada série. Normalmente esse exame era feito em outra escola, 

considerada um núcleo, e a prova era elaborada por outros professores responsáveis desse 

núcleo. Com isto o aluno era preparado para passar nesses exames o que contribui com a 

qualidade do nível de conhecimento. 

O aumento pela procura de vagas nas escolas fez com que tivesse que aumentar o 

número de escolas e, conseqüentemente, os modelos começam a diversificar. A escola 

multiseriada, ou escola de uma sala só, dá lugar ao modelo seriado, ou seja, a escola que 

trabalha cada série em uma sala de aula. 

Mesmo assim, ainda, podemos perceber em alguns lugares a eficácia que pode ter esse 

modelo de escola, considerado ultrapassado por alguns. É o caso por exemplo do Egito. Em 

um texto da UNICEF - Fundo das Nações Unidas para a Infância, extraído da internet9, com o 

título “Escolas comunitárias no Egito: Um modelo  para a educação de meninas” fala das 

inovações educacionais nas comunidades rurais pobres do sul do Egito.  

Nas regiões agrícolas, próximas ao rio Nilo e ao deserto, as escolas ficam a uma 

distância de no mínimo três quilômetros dos vilarejos mais próximos, e o índice de meninas 

matriculadas é muito menor que o índice dos meninos, chegando a uma taxa de 100 meninos 

matriculados para cada 12 meninas matriculadas10. 

Com a preocupação de amenizar esses índices e melhorar a qualidade educacional, o 

Ministério da Educação e o governo do Egito, em parceria com comunidades, ONGs e 

UNICEF criaram em 1992 as escolas comunitárias. Essas escolas facilitam a participação 

tanto de meninos quanto de meninas  nas atividades escolares através de métodos de 

aprendizagem ativa, com atividades auto-dirigidas, aprendizagem prática, trabalhos em grupo 

e participação das crianças no gerenciamento da sala de aula, contribuindo, assim, para uma 

efetiva aprendizagem, desenvolvendo o pensamento crítico e habilidades para a solução de 

problemas, conforme explica o texto da UNICEF.  

Essas escolas recebem o apoio da Agência Canadense para o Desenvolvimento 

Internacional e combinam em uma sala de aula diversas séries – ‘a escola com uma sala de 

                                                 
9 Extraído do site www.unicef.org/brazil/sowc99/destll.htm,  acesso: 24 mar 2002.  
10 Ibid. p.1. 
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aula’. A base da fundamentação de tais escolas está nos princípios de propriedade 

comunitária e a participação dos pais, obedecendo, portanto, os princípios da Convenção dos 

Direitos da Criança.   

O texto conclui (www.unicef.org/brazil/sowc99/dest11.htm, acesso: 24 mar 2002): 

“Diante de uma demanda tão evidente de educação de qualidade por parte 
de comunidades , pais e formuladores de políticas, está surgindo um 
movimento que vê a escola comunitária como um catalisador de mudanças 
sociais e transformações pessoais. A busca pela aprendizagem de 
qualidade, com as comunidades assumindo responsabilidades e a 
propriedade de suas escolas, está criando uma base sólida para o 
desenvolvimento sustentável e para uma aprendizagem para a vida. 
Algumas pessoas referem-se a esse processo como uma revolução 
silenciosa: uma colaboração carinhosa para a aprendizagem e para a 
capacitação das comunidades.”     

 

 As escolas comunitárias do Egito têm alguns pontos que devem ser levados em 

consideração como o treinamento de professores e diretores para uma metodologia ativa, para 

trabalhar com materiais auto-instrucionais e sistemas de promoção flexíveis de acordo com a 

aprendizagem. Contudo, o avanço já é percebido pelo aumento na demanda, por parte dos pais 

e da comunidade, de uma educação de qualidade ao alcance de todos. 

Um modelo de escola de uma sala só que começa a aparecer em alguns países com um 

sistema educacional mais avançado, é a escola que promove debates, fóruns e pesquisas pela 

internet. Algumas escolas de Portugal e Itália já adotam esse sistema.  

Na Itália o sistema “F@l@ Europa”11 permite aos alunos dialogarem a qualquer 

momento em linha, individualmente ou turmas inteiras, sobre diversos assuntos, com hora 

marcada, em período escolar12. Os professores, pais e pessoas envolvidas com educação 

podem organizar conferências, debates em linha, etc sobre temas específicos. 

Em Portugal há, também um sistema parecido que é o Programa Internet na Escola, do 

Ministério da Ciência e da Tecnologia, que se preocupa com um conjunto de medidas para a 

Sociedade da Informação13. O programa disponibiliza às escolas uma forma de partilhar e 

cooperar com outras escolas sobre temas de  comum interesse científico.  

As escolas em linha podem ser consideradas modelos de escola de uma sala só, pois 

em tempo instantâneo ocorre o debate sobre um tema que pode ser discutido por alunos de 

                                                 
11 Dados obtidos no site www.quipo.it/parlaeuropa/parlaconmepo, acesso: 14 abr 2002 
12 É uma complementação do ensino presencial, à distância, mas apenas com alguns momentos para debates. 
13 Livro Verde para a Sociedade da Informação em Portugal no capítulo A Escola Informada. 
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diversas séries.  

Além das escolas do século passado na Europa, das escolas comunitárias do Egito, ou 

das salas da internet,  têm-se, ainda, as escolas rurais no Brasil, que trataremos no próximo 

item.  

1.3  A escola de uma sala só no Brasil. 

Na América Latina e, especialmente, no Brasil existem diversas escolas de uma sala 

só. Esse sistema é considerado retrógrado e o governo sofre várias críticas em relação a tal 

sistema educacional. No entanto em muitos casos é a única maneira de levar um pouco de 

cultura e educação aos moradores da zona rural. 

No Brasil, muitos alunos estudam em escolas com mais de 500 alunos, tanto no Ensino 

Fundamental como no Ensino Médio, de acordo com os dados do Informe Estatístico da 

Educação Básica, sendo portanto classes seriadas. No entanto existem, ainda, no Brasil mais 

de 40% de escolas formadas por apenas uma sala. O Censo Escolar de Educação Básica em 

1998 registrou uma taxa de 4% dos alunos do Ensino Fundamental e 0,7% dos alunos do 

Ensino Médio estudando em escolas com uma sala apenas, quase todas na zona rural.14 

A estrutura dessas escolas rurais está ligada ao SIER – Sistema Integrado de Educação 

Rural, e são constituídas em três níveis sucessivos e inter-relacionados estruturalmente, 

conforme explica WERTHEIN e BORDENAVE (1981, p. 333-334). 

“Um Sistema Integrado de Educação Rural deve ser entendido não como 
uma construção de facilidades físicas ou identificado com uma escola mais 
sofisticada, melhor equipada em recursos humanos e materiais e localizada 
no setor rural, mas sim deve ser compreendido como um conceito mais 
amplo, que supõe, pelo menos, os seguintes elementos:    

• um conjunto programado e integrado de ações educativas diversificadas e   
flexíveis;                                         
•  ações dirigidas a segmentos específicos da população-alvo;                        
• ações   realizadas   ou a se   realizarem   em   uma    região ou   área 
rural determinada;                                      
• ações estruturadas em três níveis operativos, inter-relacionados e dotados 
de funções específicas para cada nível (Escola de Base – EB, Escola 
Intermediária – EI e Centro de Educação Rural – CERu);.   

•ações  executadas  por recursos humanos  capacitados, conceitual e      
metodologicamente, para programação, execução e avaliação das  
referidas ações educativas;                                                                                             
•   recursos materiais e financeiros suficientes;                         
•ações integradas às comunidades rurais, representadas pelas   populações                     

                                                 
14 Dados obtidos pelo INEP- Instituto Nacional de  Estudos e Pesquisas Educacionais no site 
www.inep.gov.br/imprensa/noticías/censo/escolar/news98_011.htm, acesso: 24 mar 2002. 
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alvo;                                          
• canalização, através de uma estratégia educacional unificada, de todas as  
ações educativas dirigidas à população da região onde atuam, sejam quais  
forem suas origens.”  

 

 Os três níveis operativos dos SIERs funcionam de modo sucessivo e inter-

relacionados, sendo que as Escolas de Base (EB) são pequenas escolas formadas por uma ou 

duas salas e localizam-se nas áreas rurais e têm como função a educação formal e o  ensino 

supletivo. Segundo WERTHEIN e BORDENAVE (1981, p. 336) as EBs tem as seguintes 

funções: 

“•   na área de educação formal:          

-   Ministrar ensino de 1.º grau, da 1.ª à 4.ª séries, aperfeiçoando-o nos 
aspectos qualitativo e de métodos de ensino-aprendizagem,  procurando  
minimizar a  evasão e a distorção de idade e adequar os conteúdos e  
calendários escolares ao processo   produtivo.         

•  na área de ensino supletivo:                                      
- Funcionar como núcleo de alfabetização de adultos;               
- Servir como foco para a promoção cooperativa;                 

 - Tornar-se núcleo de organização comunitária,  formando associações de 
pais  de  família, clubes de mães e clubes juvenis.”  

 

 As Escolas Intermediárias atuam, também, na educação formal e na educação de 

adultos, mas estas possuem classes seriadas. Por conta da localização, as EIs funcionam como 

uma ponte entre as EBs e os CERus e fornecem o apoio didático e pedagógico às EBs. 

Os CERus são centros com uma infra-estrutura física e docente que apóiam as EBs e as 

EIs incentivando a pesquisa e fornecendo materiais didáticos, contribuem na formação e 

aperfeiçoamento do corpo docente, coordenam e orientam as atividades comunitárias e 

cooperativas. 

O objeto de estudo deste trabalho são as escolas com uma sala apenas, como é o caso 

das Escolas de Base, ou escolas unidocente com classes multiseriadas, ou escolas isoladas. 

As classes multiseriadas, nas escolas unidocentes, atendem alunos de diversas séries, 

normalmente de 1.ª à 4.ª série do Ensino Fundamental e contam apenas com um professor 

“polivalente”15. Já as escolas isoladas funcionam com as mesmas características da escola 

unidocente com a diferença que esta atende uma população estável na zona rural. 

Há, ainda, outros modelos de escolas multiseriadas. No estado de São Paulo o Projeto 

                                                 
15 Professor polivalente é aquele que ministra todas disciplinas. 
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Legal desenvolvido pelo Serviço SOS Criança, tem entre outras ações a Escola Legal16 que 

procura atrair crianças e adolescentes que vivem na rua. São classes multiseriadas que 

baseiam-se na metodologia da aceleração e no Telecurso 2000 para alfabetizar e incentivar 

essas crianças a continuar os estudos e aos poucos convencê-las a  abandonarem as ruas. 

A escola com sala multiseriada, como podemos observar, não é a melhor saída para 

resolver os problemas de educação no Brasil, mas em muitos casos é uma luz, ainda que fraca, 

que pode trazer ao jovem uma esperança de efetivar a aprendizagem e elaborar conhecimento, 

baseado no contexto social de cada um.  

1.4  Vantagens e desvantagens   

O sistema de educação no Brasil ainda caminha a passos vagarosos e evidentemente as 

escolas com salas multiseriadas não é a melhor opção para efetivar a aprendizagem. Porém 

em alguns casos é o único espaço para desenvolver e estimular o interesse da criança pelo 

conhecimento. 

Já é possível observar algumas mudanças no sistema educacional e, principalmente a 

preocupação com a postura do professor, ou melhor, mudança na postura do educador. Alguns 

exemplos de tentativas de melhoria têm ocorrido no estado de São Paulo. A extinção das 

“escolas isoladas” em troca de escolas descentralizadas e o incentivo na capacitação de 

professores das “classes de aceleração”, são exemplos, dentro do contexto de escolas de uma 

sala só, de alternativas que podem viabilizar a aprendizagem e a construção do conhecimento.  

A rede pública do Estado de São Paulo deixou de manter as “escolas isoladas” e 

propõe a indicação de “classes descentralizadas”, conforme menciona a Deliberação  número 

06/99 do CEE – Conselho Estadual de Educação. Conforme explica o documento do CEE as 

“classes isoladas” levavam os alunos e os professores a um isolamento, ao passo que as 

“classes descentralizadas” não, por estarem vinculadas a um outro estabelecimento de ensino 

podem contar com  o apoio administrativo e pedagógico de uma escola próxima. 

O documento explica, ainda, sob a Indicação do CEE número 08/99 que: 

“Nesse sentido, reafirma-se que ‘classe descentralizada’ refere-se àquela 
que funciona fora da sede do estabelecimento de ensino, sob a forma de 
extensão, autorizada, em caráter especial e por prazo determinado, para 
desenvolver projeto educacional com justificativa social e atendimento a 
uma demanda específica ou transitória, visando à oferta de educação 
básica, ensino fundamental ou médio, regular ou supletivo, ou de educação 

                                                 
16 Dados pesquisados no site www.missingkids.com.br, acesso: 28 mar 2002.  
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profissional em nível técnico. Todas as classes descentralizadas são 
unidades vinculadas a um estabelecimento de ensino e, quando instaladas 
em áreas de jurisdição diferente da escola vinculadora, a autorização para 
instalação e funcionamento dependerá de prévia aprovação de seu projeto 
educacional pelo Conselho Estadual de Educação.” 

 

As “classes descentralizadas” passam a atender uma demanda mínima, porém ligada a 

outro estabelecimento de ensino e com isto agregam projetos que podem vir para atender a 

necessidade do público alvo. 

Um outro modelo de classes multiseriadas que trouxe alguns benefícios foram as 

“classes de aceleração”, além de inserirem alguns alunos nas séries posteriores, através de 

estudos desenvolvidos em classes que aceleram os conteúdos, de acordo com o 

acompanhamento dos alunos, esse modelo pedagógico trouxe à tona alguns assuntos 

importantes que devem ser priorizados nas escolas em que os alunos precisam de uma atenção 

especial. 

O Parecer do CEE número 424/97 aponta algumas declarações importantes, sobre as 

classes de aceleração: 

“(...)O que é visível:’o maciço empenho de professores e escolas em vencer 
as dificuldades em sala de aula...’             
(...)confirmou-se que’a criação de condições pelas escolas para a 
integração e o desenvolvimento de uma proposta pedagógica nova é 
essencial para seu sucesso.                                                             

 ...Ações como capacitação, disponibilidade de materiais pedagógicos e de 
recursos financeiros podem, quando orientadas para esse fim, contribuir 
para a sustentação e otimização do trabalho pedagógico’ (...)Atuação dos 
Professores – grande parte percebeu que, a partir de condições efetivas de 
ensino, os alunos podem aprender; que no desenvolvimento das atividades 
deve ser levada em conta a heterogeneidade de conhecimento dos alunos e 
que é de suma importância a participação ativa do aluno no processo de 
aprendizagem..” 

 

Têm-se, ainda, trabalhos desenvolvidos pelo Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária – INCRA e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST que 

procuram levar, com muita dificuldade e esforço, uma educação ao povo do campo, através de 

atividades integradas que contribuam para a compreensão da identidade do meio rural e para a 

formação de uma educação política.     

1.5  Primeira aproximação com a complexidade 

Nos últimos tempos uma miscelânea de idéias tem surgido como propostas de levar a 

educação a todos. Algumas mais simples e outras mais complexas. Neste trabalho  vou 
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explorar uma situação que ameniza problemas de distância, nas escolas da zona rural com 

uma linha filosófica, baseada no pensamento de Edgar Morin, a complexidade.    

Antes de fazer um paralelo entre as escolas de uma sala só e a complexidade, vamos  

refletir sobre alguns pontos importantes expressos por Paulo Freire, em  “Educação e 

Mudança” e “Pedagogia da Autonomia”. 

FREIRE (1979 (b), p.30-31) fala sobre as características do homem com sua realidade: 

“Quando o homem compreende sua realidade, pode levantar hipóteses 
sobre o desafio dessa realidade e procurar soluções. Assim, pode 
transformá-la e com seu trabalho pode criar um mundo próprio: seu eu e 
suas circunstâncias. O homem enche de cultura os espaços geográficos e 
históricos. Cultura é tudo que é criado pelo homem. Tanto uma poesia 
como uma frase de saudação.  A cultura consiste em recriar e não repetir. 
O homem pode fazê-lo porque tem uma consciência capaz de captar o 
mundo e transformá-lo. Isto nos leva a uma segunda característica da 
relação: a conseqüência, resultante da criação e recriação que assemelha o 
homem a Deus. O homem não é,  pois, um homem para a adaptação. A 
educação não é um processo de adaptação do indivíduo à sociedade. O 
homem deve transformar a realidade para ser mais (a propaganda política 
ou comercial fazem do homem um objeto).”   

 

A partir da realidade o homem pode transformar o mundo em que vive e melhorar a 

sua condição de vida e a vida do planeta. Quando  algum conhecimento é produzido, a partir 

deste, outros conhecimentos se desenvolvem e, então, o homem pode refletir e tentar 

modificar o meio em que vive. Ele também se modifica a partir das influências que recebe do 

seu meio. A escola rural, em que se concentra o maior número de escolas com uma sala 

apenas, pode elaborar conhecimento, ainda que em condições precárias, e o indivíduo em sua 

identidade, e a partir dela, pode   construir uma rede de conhecimentos baseada em seu 

contexto.  

Para que estes modelos de escolas possam fazer sentido à vida do jovens que as 

freqüentam é necessário pensar uma pedagogia de autonomia, a qual possibilite aos jovens a 

reflexão crítica e ação coerente com a realidade em que vivem. FREIRE (1996, p. 110) fala da 

necessidade de compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo: 

“Outro saber de que não posso duvidar um momento sequer na minha 
prática educativo-crítica é o de que, como experiência especificamente 
humana, a educação é uma forma de intervenção no mundo. Intervenção 
que além do conhecimento dos conteúdos bem ou mal ensinados e/ou 
aprendidos implica tanto o esforço de ‘reprodução’ da ideologia dominante 
quanto o seu ‘desmascaramento’.” 
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As escolas de uma sala só, para alguns estudantes, são o único espaço que têm para 

sedimentar a aprendizagem e adquirir novos conhecimentos. A troca de informações, tanto 

aluno-professor como aluno-aluno, feita durante as aulas pode vir acompanhada de  novas 

descobertas que levem o aluno a repensar a sua condição, social, política, econômica, etc.  

Se por um lado podemos considerar como um sistema retrógrado, o fato de existirem, 

ainda, no Brasil, escolas que funcionem com uma única sala, por outro, pode nascer um 

movimento de contestação, a partir da pulverização de discursos e de mudanças na postura do 

educador que pode levar o aluno à reflexão e ao questionamento. A multiplicação das idéias 

pode adquirir uma dimensão que contribua para o surgimento de uma nova consciência 

preocupada com a situação do indivíduo menos privilegiado e a com a situação do próprio 

planeta. A própria diversificação do meio rural permite uma rede de conhecimentos, desde 

políticos, sociais, da terra, enfim conhecimentos ligados entre si e entre as necessidades dos 

indivíduos a da sociedade que busca a felicidade. 

Toda esta mistura de métodos e necessidades do estudante do campo, e/ou da escola de 

uma sala só, vão ao encontro de um pensamento que é complexo , e que constrói uma teia de 

conhecimentos, sem esquecer a unicidade de cada fato e considerar a importância do todo, e a 

relação do indivíduo e sociedade. Explica MORIN (2000 (b), p.107): 

“Indivíduo e Sociedade existem mutuamente. A democracia favorece a 
relação rica e complexa indivíduo/sociedade, em que os indivíduos e a 
sociedade podem ajudar-se, desenvolver-se, regular-se e controlar-se 
mutuamente. A democracia fundamenta-se no controle da máquina do 
poder pelos controlados e, desse modo, reduz a servidão (que determina o 
poder que não sofre a retroação daqueles que submete); nesse sentido, a 
democracia é mais do que um regime político; é a regeneração contínua de 
uma cadeia complexa e retroativa: os cidadãos produzem a democracia 
que produz cidadãos.” 

 

A educação tem a missão de levar o aluno a questionar e procurar a melhor solução 

para os problemas de sua época. MORIN (2000 (a), p.18) fala da missão de uma reforma 

universitária: 

“A reforma do pensamento contém uma necessidade social chave: formar 
cidadãos capazes de enfrentar os problemas de seu tempo. Com isso, 
tornar-se-ia possível frear o debilitamento democrático que suscita, em 
todos os campos da política, a expansão da autoridade dos expertos, 
especialistas de toda ordem, que limitam progressivamente a competência 
dos cidadãos, condenados à aceitação ignorante daqueles que são 
considerados conhecedores, mas que de fato praticam uma compreensão 
que rompe com a contextualidade e a globalidade dos problemas. O 
desenvolvimento de uma democracia cognitiva só se torna possível através 
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de uma reorganização do saber na qual seriam ressuscitadas, de uma nova 
maneira, as noções trituradas pelo parcelamento disciplinar: o ser humano, 
o cosmos e a própria realidade.” 

 

A partir da própria carência de algumas escolas; da necessidade, do aluno, em construir 

novos saberes que respondam questões de seu tempo e espaço; da dificuldade  ao acesso à 

informação, dos menos privilegiados; por todas as dificuldades que passam algumas escolas, 

rurais e de periferia, principalmente das escolas de uma sala só, pode surgir uma luz que 

ilumine e desperte a curiosidade e a vontade no aluno de  construir um mundo mais justo com 

uma qualidade de vida melhor.   

 

“Não se trata de descongelar as palavras do ensino mas reaquecê-las. Como Platão disse 
há muito tempo: para ensinar é preciso o eros. O eros não é somente o desejo de conhecer 
e de transmitir, ou somente o prazer de ensinar, de comunicar ou de dar: é também o 
amor daquilo que se diz e do que se pensa ser verdadeiro. É o amor que introduz a 
profissão pedagógica, a verdadeira missão do educador.”  

(Edgar Morin) 

 

 

CAPÍTULO II: PÓS-MODERNIDADE, COMPLEXIDADE E EDUCAÇÃO 

 

2.1  Pós-modernidade 

A compreensão do pensamento pós-moderno acontece com a crise do paradigma da 

modernidade. Vamos entender paradigma, pela concepção de KUHN (1962, p. 218), como 

“realizações passadas dotadas de caráter exemplar” que são aceitas e compartilhadas por uma 

comunidade científica. 

O paradigma da modernidade, que data entre o século XVI e finais do século XVIII, 

em uma época de ascensão do capitalismo através da produção dominante nos países 

europeus, é marcado por algumas características tais como a racionalidade, o 

desenvolvimento técnico e o avanço da ciência. Os nomes que tiveram destaque nesse 

período, com a discussão do método, foram  Descartes, Bacon e Locke, na filosofia e Galileu, 

Kepler e Newton na ciência. Newton, por exemplo, utilizou a combinação do método indutivo 

representado por Bacon e o método racional dedutivo representado por Descartes,  unificando 

duas tendências em uma nova metodologia. A visão mecânica do mundo, que foi introduzida 



 

 

40

por Descartes, é comprovada por Newton e a crença na certeza do conhecimento científico 

está na própria base da filosofia cartesiana.  

Em meados do século XVIII e início do século XIX surgem as fábricas, impulsionadas 

pelo desenvolvimento mercantil e pela busca de novas tecnologias e métodos de produção. A 

ciência desenvolve-se pelos caminhos da Física Clássica, com estudos bem avançados da 

mecânica, óptica, termodinâmica e eletromagnetismo. A mecânica clássica, por exemplo, 

permitia o cálculo exato dos movimentos dos planetas. As novas tecnologias também se 

desenvolveram em novos meios de transporte, como grandes navios, submarinos, balões 

dirigíveis e até nos primeiros precursores da asa-delta. O homem trilha o século XIX com 

uma busca incessante do progresso através da técnica e da especialização. 

No século XIX, ainda, desenvolveram-se os estudos das radiações infravermelha e 

ultravioleta. Surge a fotografia e a fotografia em série de objetos em movimentos e a 

conseqüente invenção do cinema. Ocorreu também a descoberta da pilha impulsionando o 

desenvolvimento do estudo da eletricidade e construção de usinas termoelétricas para levar 

eletricidade ao uso doméstico e industrial. Surgem os motores elétricos e os primeiros 

elevadores. A eletricidade revolucionou as comunicações, primeiro através do telégrafo e 

depois pelo telefone. Já era possível fazer ligações interurbanas entre várias cidades da 

Europa e dos Estados Unidos, antes de 1900. 

O século XIX foi marcado por grandes avanços científicos com importantes resultados, 

uma série de novos fenômenos, novas leis que resultaram em novas teorias  gerais. A junção 

de estudos como a eletricidade e o magnetismo, o eletromagnetismo e a óptica, e ainda, a 

mecânica e a termodinâmica produziram uma síntese teórica de significativa importância.  

Aparentemente todo o estudo da Física estava esclarecido, no entanto existia um 

grande número de fenômenos sem explicação e de questões teóricas e conceituais pendentes. 

Havia problemas como, por exemplo, imaginar que o átomo era a menor partícula do 

universo. Algumas teorias da Física seriam abaladas através de novos conceitos formulados 

no século XX.  

As tendências revolucionárias no pensamento científico do século XX foram marcadas 

por Albert Einstein (1879 – 1955), físico alemão e naturalizado americano, com a Teoria 

Especial da Relatividade e Teoria da Radiação Eletromagnética. A Teoria Especial da 

Relatividade mostra que o espaço e o tempo se modificam de acordo com a velocidade em 

que se move o observador. Quanto mais rápido um corpo se move, mais lenta é a passagem do 
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tempo para ele. A Teoria da Radiação Eletromagnética revela que a luz é formada por ondas 

eletromagnéticas que são campos elétricos e magnéticos, paralelos, se propagando no espaço. 

Mais tarde esta teoria deu origem à Teoria Quântica que é um conceito que causa uma 

revolução na forma como entendemos o universo, mostrando que o comportamento da 

matéria no nível atômico não obedece a regras estabelecidas no mundo macroscópico. 

Maximiliano Planck (1858 – 1947), físico alemão, prova que a energia não é absorvida ou 

gerada de modo contínuo, mas por meio de “pacotes” chamados de quanta (quantidades). 

Também foi fundamental o estudo dos Fenômenos Atômicos, no qual  Ernest Rutherford 

(1871 – 1937), professor de Física e Química, nascido em Nova Zelândia, descobriu que os 

átomos têm um núcleo, com carga positiva e é rodeado por elétrons, com carga negativa, 

como o sistema planetário. O modelo de estrutura atômica, utilizado até hoje, foi descoberto 

por Rutherford, no qual os átomos são compostos por um núcleo com carga positiva e ao 

redor do núcleo giram os elétrons, com carga negativa, assim como os planetas giram em 

torno do Sol. Este modelo de estrutura atômica foi corrigido, posteriormente, através da teoria 

quântica, pelo físico dinamarquês Niels Bohr (1885 – 1962), que apontou as falhas 

Rutherford.   

A estrutura atômica de Rutherford deixava uma questão sem solução: por que os 

elétrons, com carga negativa, não eram atraídos pelo núcleo positivo? Bohr descobriu, mais 

tarde, que isto não acontecia porque os elétrons ficam presos a determinadas órbitas e 

enquanto estiverem presos a essas órbitas não ganham nem perdem energia, portanto não são 

atraídos pelo núcleo.  

A Física Quântica não tem respostas exatas para algumas questões. No nível 

subatômico, a matéria nunca está num lugar definido, apenas se pode dizer que há uma 

probabilidade de ela estar num lugar ou não. Ou seja, nunca se sabe ao certo para que lado um 

elétron gira ao redor do núcleo do átomo.  

Outra importante teoria do século XX foi o Princípio da Incerteza, formulada pelo 

físico alemão Werner Heisenberg (1901 - 1976). O simples fato de observar um fenômeno 

pode provocar modificações no mesmo. Existe uma incerteza, mesmo que mínima, portanto, 

no caso dos fenômenos atômicos não é possível determinar ao mesmo tempo, a velocidade e a 

posição dos elétrons, pois o simples fato de observá-los pode provocar alterações. 

O Princípio da Incerteza ou da Indeterminação foi de grande valia aos estudos da 

Física Moderna. Heisenberg percebeu que existia um limite na exatidão para determinar a 

velocidade de uma partícula microscópica, ou seja, teoricamente a velocidade e posição 



 

 

42

poderiam ser determinadas precisamente, mas era impossível a determinação conjunta desses 

valores, e isto ocorre justamente quando tudo, dentro da física, parecia estar esclarecido em 

relação à estrutura da matéria através das descobertas do átomo, do elétron e da estrutura 

atômica.   

Para compreender melhor a indeterminação de Heisenberg podemos imaginar um 

automóvel se movendo de uma cidade A para uma cidade B, se soubermos a localização e a 

velocidade do objeto, é possível determinar o instante da chegada, por outro lado se só 

conhecermos uma das variáveis, ou a velocidade ou a localização, então o momento de 

chegada é indeterminado. 

Com as partículas ocorre algo parecido, mas com alguns agravantes, pois a partícula se 

move em um espaço tridimensional, então, além de  ser desconhecida a velocidade, também é 

desconhecido o caminho, logo, pelo princípio da incerteza, não é possível conhecer mais nada 

sobre ela. Sendo assim, não é possível conhecer o princípio da matéria, pois não sabemos 

como as partículas interagem.  A teoria do princípio da incerteza de Heisenberg muda alguns 

conceitos aceitos, dentro da física, e esse pensamento é remetido a outras áreas do 

conhecimento.    

Muitas descobertas importantes, no século XX, levaram a ciência a rever antigos 

conceitos e formular novas teorias. Entre essas teorias é possível destacar a Teoria do Big 

Bang, a mais aceita  da origem do Universo, e foi desenvolvida pelo cosmólogo e sacerdote 

belga, Georges-Henri Lemaitre (1894 – 1966). A teoria do Big Bang fala que há 

aproximadamente 15 bilhões de anos uma partícula que concentrava grande quantidade de 

densidade energética e alta temperatura, explode e a partir daí começa a expansão do 

universo17. E também, a teoria da Existência da Antimatéria18 que se refere à existência de 

uma partícula que têm mesma massa e carga elétrica invertida, conforme descoberta do físico 

inglês Paul Dirac (1902 - 1984); o Teorema da Incompletude19 que alega que nem todas as 

afirmações matemáticas podem ser provadas demonstrada pelo físico e matemático austríaco 

Kurt Goedel (1906 – 1978); e ainda, a Energia Nuclear20 que obtém radioatividade através do 

bombardeio do urânio com nêutrons, dando os primeiros passos com o físico italiano Enrico 

Fermi (1901 – 1954). 

                                                 
17 Revista Superinteressante. XX o século da ciência. São Paulo, v.1, p. 10, ago 1999. 
18 Revista Superinteressante. XX o século da ciência. São Paulo, v.1, p. 11, ago 1999.   
19 ARCELA, Aluízio. Muito Além da Lógica e dos Fundamentos da Matemática. Correio do livro da UnB , 
Brasília, v.1, n. 2, p. 17-19, mar. 2001. 
20  http://www.ctmsp.mar.mil.br/hisotrico.htm. Acesso em: 21 set 2002.  



 

 

43

As novas descobertas na ciência e a velocidade dos acontecimentos aumentam dia-a-

dia, a tecnologia se expande de maneira espantosa e invade o cotidiano das pessoas com uma 

série de produtos que atendem desde a necessidade de diversão até a informação.  Mas não é 

só na ciência que ocorre tal desenvolvimento, a economia é atingida diretamente, e surge a 

sociedade de consumo. As luzes, as propagandas, o colorido dos shoppings centers atraem o 

novo cidadão que precisa consumir muitos artigos, muitas vezes praticamente descartáveis. 

No meio de tanta mudança, a arte e a literatura também demonstram sinais de uma 

época de pós-modernidade, em que a arte se mostra sem nexo e a cultura começa a ter outros 

valores. Bem diferente da ruptura ocorrida, anteriormente, com o  modernismo, na semana de 

1922, em que a arte se expressou como uma renovação de linguagem, em busca de 

experimentar a liberdade, com criatividade, rompendo com o passado e criticando a arte 

convencional e a estética tradicional, os movimentos artísticos do pós-moderno lançam uma 

antiarte, que não está nos teatros, nas galerias ou nos museus, mas sim, nas ruas.  

A ruptura com o paradigma mecanicista acontece antes da década de 50 e, em seguida, 

a arte rompe com a característica do modernismo, surgindo a arte pop ou pós-moderna. A arte 

pop não tem a intenção de representar nem de interpretar, apenas apresenta-se sem nenhuma 

preocupação com a beleza e utiliza a sucata, os materiais plásticos, latão etc, sem a 

preocupação de mostrar qualquer valor ao homem ou a seu futuro. 

A pós-modernidade pode ser entendida como “o nome aplicado às mudanças ocorridas 

nas ciências, nas artes e nas sociedades avançadas desde 1950, quando, por convenção, se encerra o 

modernismo (1900 – 1950). (...) é decadência ou renascimento cultural.” conforme explicação de 

SANTOS (1980, p. 7-8).  

Os primeiros indícios da arte pós-moderna se apresentam na arquitetura, pintura, 

escultura e depois na literatura. Na literatura, o romance sofre uma mudança, uma indefinição 

no qual não existe personagem, nem assunto, nem enredo. As histórias não têm fim, é uma 

história dentro de outra. Os personagens não têm posição social ou psicológica e desenvolve-

se um clima de comédia que aproxima o homem de sua natureza animal, e a leitura de tais 

textos dependem da leitura de outros textos. Para SANTOS (1980, p. 10) os “modernistas 

(vejam Picasso) complicaram a arte por leva-la demasiado a sério. Os pós-modernistas querem rir 

levianamente de tudo.” 

Uma corrente filosófica também aponta as novas mudanças como sinais de pós-

modernismo. É a ausência de valores, de sentido passado, o nada, o vazio é o niilismo que se 
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instaura na filosofia. O sujeito moderno era caracterizado, segundo o pós-modernismo, pela 

racionalidade, centralização e autonomia advindas do iluminismo. O homem moderno era o 

super-homem. Os pós-modernos desconstróem essa idéia e não falam em super-homens. A 

mensagem pós-moderna desconstrói o sujeito e a partir daí cada um vai fazer sua própria 

construção. Estaria o sujeito desaparecendo na pós-modernidade? O sujeito não é mais o 

centro e é fragmentado. SANTOS (1980, p.11) aponta duas tendências  filosóficas do 

indivíduo no pensamento pós-moderno que ele chama como “criança radiosa – o indivíduo 

desenvolto, sedutor, hedonista integrado à tecnologia, narcisista com identidade móvel, flutuante, 

liberado sexualmente...” e o “andróide melancólico – o consumidor programado e sem história, 

indiferente, átomo estatístico na massa, boneco da tecnociência...”. 

Entre o mundo real e o mundo do simulacro, o irreal, existem todos os meios de 

comunicação. Estes meios passam a imagem do “andróide melancólico” que vive num mundo 

dos aparelhos programáveis, do digital, do consumo, do indivíduo que não tem história, não 

tem memória e é dependente da tecnociência no seu cotidiano. Estes meios de comunicação 

também passam a, falsa, idéia do indivíduo independente, a idéia do espetáculo, das luzes, da 

propaganda sedutora, do sexo liberado e comercializado via Internet, é a “criança radiosa”. 

Os simulacros, que podem ser entendidos “como a produção artificial (mecânica, química, 

eletrônica) de uma imagem, que não precisa referir-se a um modelo externo para a sua aceitação, 

mas também não funda nenhum valor de originalidade ... a exemplo da obra de arte.” SODRÉ 

(1994, p. 28), estão presentes na comunicação, atualmente.    

Nesta nebulosa pós-modernidade, entre tantas novas descobertas advindas da 

curiosidade do indivíduo, foram surgindo novos métodos científicos para dar respostas às 

indagações da humanidade. No entanto nem a tecnociência, nem a religião, conseguem  

responder a questão que tanto perturba a mente humana: o que somos e para onde vamos? 

Não é possível buscar a resposta em nenhum shopping, ou em algum site da Internet.  

Atualmente, os meios de comunicação em massa atuam como reprodutores de uma 

sociedade irreal. Existe uma infinidade de produtos, de todas as espécies, desde utilitários 

domésticos até milagrosas curas, que podem ser adquiridos através da televisão, da internet, e, 

tais produtos são de pouca duração, justamente para que a máquina da produção possa 

continuar reproduzindo e vendendo cada vez mais. Para QUEIRÓZ (1996, p.9): 

“O mundo transformou-se numa grande vitrina – um supermercado global 

– em que milhões de produtos diferenciados e de marcas do mesmo produto são 

oferecidos ao comprador. Além de consumi-los, o mercado os faz envelhecer e os 
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torna obsoletos pois eles carregam na fronte a marca da ‘descartabilidade’, o sinal 

de um ‘destino precário’; de sua destruição depende o calor da demanda e o moto 

perpétuo da produção e da circulação.”  

A produção em grande escala e divulgada pelos meios de comunicação não foi 

suficiente para acabar com a fome e a miséria no planeta, muito pelo contrário, conforme 

explica QUEIRÓZ (1996, p.12): 

 

“Nunca, como hoje, o homem foi capaz de produzir – e produz – uma 
grande opulência. Jamais a miséria foi tão grande e generalizada, fome e 
carência convivendo com a superabundância e o desperdício. Ao lado da 
velocidade vertiginosa, populações inteiras vivem no imobilismo e na 
estagnação.” 

 

A mídia dita os modelos, e  os consumidores já esperam por determinado produto, 

muitas vezes antes mesmo de ser lançado, e são influenciados pelos meios de comunicação a 

gostar daquilo que os produtores querem vender.  

A propaganda apresenta um produto e este se torna padrão, um símbolo de poder. Para 

BAUDRILLARD (1995, p. 97) quando estes produtos "se tornam símbolos e signos, a mensagem 

que contêm fica mais difícil de ser decifrada e compreendida, viram testes onde, eles passam a 

interrogar-nos e somos conduzidos a respostas que já estão incluídas na pergunta.". 

Na sociedade de consumo o valor do signo é muito forte, é a valorização dos 

simulacros, do hiper-real, ou seja, imaginar que se tem o que não se tem, conforme explica 

BAUDRILLARD (1991, p.8): 

“Já não tem de ser racional, pois já não se compara com nenhuma 
instância, ideal ou negativa. É apenas operacional. Na verdade, já não é o 
real, pois já não está envolto em nenhum imaginário. É um hiper-real, 
produto de síntese irradiando modelos combinatórios num hiperespaço sem 
atmosfera...” 

 

No mundo moderno, industrial, já havia o confronto entre a racionalidade produtiva e 

os valores morais e sociais, mas na pós-modernidade isso se acentua e a tecnociência invade o 

cotidiano com uma grande quantidade de artefatos e serviços que só atendem o consumismo 

pelo próprio consumismo sem se preocupar com valores morais. O objetivo de tal invasão é o 

poder e o lucro, sem a preocupação com as conseqüências que isto pode trazer para o planeta 

ou para a humanidade, como desastres ecológicos, ameaças nucleares, crises políticas e 

econômicas, diversas formas de violência, ameaças de terrorismo ou mesmo a própria tortura 
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psicológica.   

A filosofia mostra, no pós-moderno, um discurso de desconstrução do discurso, na 

procura de encontrar a repressão que foi escondida, ou silenciada, nos outros discursos; e, 

ainda, procura resgatar alguns temas  que foram considerados menores como o desejo, a 

loucura, a sexualidade. SANTOS (1980, p.73-74) divide em duas frentes o pensamento 

filosófico pós-moderno: 

“1) Desconstrução dos princípios e concepções do pensamento ocidental – 
Razão, Sujeito, Ordem, Estado, Sociedade etc. – promovendo a crítica da 
tecnociência e seu casamento com o poder político e econômico nas 
sociedades avançadas, que resultou no tão amaldiçoado Sistema.                               
2) Desenvolvimento e valorização de temas antes considerados menores ou     
marginais em filosofia: desejo, loucura, sexualidade, linguagem, poesia, 
sociedades primitivas, jogo, cotidiano – elementos que abrem novas 
perspectivas para a liberação individual e aceleram a decadência dos 
valores ocidentais.” 

 

 Os novos pensadores do pós-moderno foram influenciados pelas idéias do filósofo e 

escritor alemão Nietzsche que tece duras críticas ao Sistema por anular o lado criativo e o 

próprio instinto do homem, com as idéias implantadas na sociedade moderna. Ele faz crítica 

desconstrutiva ao “Fim” que representa o cristianismo, à “Unidade”  que é a representação do 

conhecimento científico e à “Verdade” que é a razão filosófica e moral. Para Nietzsche a 

negação da vida na Terra é o Fim do homem, por outro lado a suposta Unidade do cosmos 

levou a ciência a opor o homem contra a natureza e a Verdade se escraviza quando o homem 

quer governar só pela Razão, explica SANTOS (1980, p. 74-75).  Seguindo os pensamentos 

de Nietzsche teremos outros filósofos que vão tecer suas críticas nas diversas áreas.   

Com tantas mudanças, o saber também foi atingido, principalmente no que se refere à 

“pesquisa e a transmissão de conhecimento”, conforme explica LYOTARD (1998, p.4). Através 

da tecnologia  podemos ter, atualmente, uma vasta quantidade de meios tecnológicos para 

divulgar o conhecimento, que vem em forma de informação e esta nem sempre é traduzida da 

maneira mais fidedigna. Para LYOTARD (1998, p. 4-5): 

“Pode-se então prever que tudo o que no saber constituído não é traduzível 
será abandonado, e que a orientação das novas pesquisas se subordinará à 
condição de tradutibilidade dos resultados eventuais em linguagem de 
máquina. Tanto os ‘produtores’ de saber como seus utilizadores devem e 
deverão ter os meios de traduzir nestas linguagens o que alguns buscam 
inventar e outros aprender.   (...)Esta relação entre fornecedores e usuários 
do conhecimento e o próprio conhecimento tende e tenderá a assumir a 
forma que os produtores e os consumidores de mercadorias têm com estas 
últimas, ou seja, a forma de valor. O saber é e será produzido para ser 
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vendido, e ele é e será consumido para ser valorizado numa nova 
produção: nos dois casos, para ser trocado. Ele deixa de ser para si mesmo 
seu próprio fim...”.  

 

O maior problema não está apenas no fato da informação chegar através da mídia mas 

sim de que maneira, e por quem, essa informação é articulada. Um conteúdo articulado pelas 

instituições organizacionais pode envolver o espectador  e influenciar em formações 

ideológicas, desde questões do consumo diário, como uma marca de refrigerante até a escolha 

de um governante.  SODRÉ (1994, p. 28) nos fala sobre esse assunto: 

“Mas o problema não se localiza nos conteúdos específicos dos meios de 
informação, que seriam hegemonicamente impostos de cima para baixo. A 
verdadeira questão está na articulação dos conteúdos e formas produtivas 
da indústria cultural com as formações ideológicas e práticas institucionais 
da sociedade civil. Trata-se de determinar até onde vão os efeitos de 
organização das relações sociais provocadas pelos mass-media.” 

 

A forte influência da mídia e a invasão tecnológica desrealizou a miséria e degradação 

do homem. O mundo da fantasia não exige compromisso – só sonhos – e sem  realidade, não 

existe mais sentido. É o idealismo sendo substituído pelo nada. 

A quantidade de e-mails que um jovem recebe, hoje, com o advento do correio 

eletrônico, é superior ao número de cartas que um jovem de décadas anteriores poderia 

receber. E devemos, ainda levar em consideração que muitas mensagens eletrônicas são 

apenas redirecionadas, ou seja, não existe a elaboração pessoal da mensagem, o ritual da 

escrita de uma carta, e caso não estivesse de acordo, rasgava-se e  escrevia-se outra. A carta 

era direcionada a uma pessoa, já a mensagem eletrônica pode ser passada de uma só vez a 

muitas pessoas, e estas muitas pessoas podem repassá-las a muitas outras e assim 

sucessivamente, cópias e cópias da mesma mensagem, sem a identidade da pessoa que manda 

e sem a referência das pessoas que recebem.  

Uma propaganda exagerada, dita a moda e os modismos, definindo padrões de beleza e 

dando um falso poder às pessoas que consomem vários objetos como: celulares, 

microcomputadores, microondas,  enfim são tantos os aparelhos domésticos da nova era 

tecnológica, que cabe questionar, o quê realmente é fundamental na vida do ser humano. Para 

sustentar a vaidade de ter os diversos objetos, nem sempre tão importantes, a preocupação 

maior está em formar cidadãos para arrumarem melhores empregos e assim comprarem mais 

produtos. Não que o avanço tecnológico não seja importante, mas será que não está ficando 

algo, do ser humano, deixado de lado? Não é possível mais viver sem ter pelo menos uma TV, 
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um DVD, um celular, enfim,  os objetos eletrônicos que, atualmente, a maioria das pessoas, 

nos centros urbanos, têm ou querem ter. Mas, ainda existem pessoas, no mundo, que morrem 

de fome todos os dias. Isto é uma incoerência. Não será papel da escola fazer voltar o 

pensamento à essência do indivíduo? É necessário que se aprenda a viver com as novas 

tecnologias mas, também, é urgente que se lembre de direcionar o jovem a projetos de ações 

solidárias, de preservação do planeta, da não violência e do respeito ao próximo, a si mesmo e 

à vida.  

2.2  Complexidade 

O autor da epistemologia da complexidade, Edgar Morin, nasceu em Paris, na França 

em 08 de  julho de 1921. Perdeu a mãe cedo e de origem judaica sofreu preconceitos na 

escola. Mais tarde o comunismo passa a fazer parte de sua vida e Edgar Morin vê aí “a solução 

e o caminho da crença em si mesmo, nesse ideal e na vida”,  PETRAGLIA (1995, p. 20). Começa 

então a fazer várias leituras e a escrever seus primeiros ensaios.  

Edgar Morin recebeu os conceitos de valores morais como trabalho e acato à lei 

através da educação de seu pai. Foi influenciado pelo romantismo e pelo racionalismo em 

busca do saber e da cultura através de leituras, teatro, novela, cinema  para aprender a 

descobrir.  

Para Edgar Morin o socialismo concentrava a paz, a liberdade e a fraternidade. Viveu o 

fim da república e a dor da guerra. Filiou-se ao partido comunista. Estudou Economia 

Política, Ciências Sociais e matriculou-se simultaneamente nos cursos de História, Geografia 

e Direito, freqüentou disciplinas de Ciências Políticas, Sociologia e Filosofia. Foi combatente 

voluntário da Resistência Francesa de 1942 a 1944 como tenente das Forças Francesas. 

Foi representante do Estado Maior do primeiro Exército Francês na Alemanha em 

1945 e chefe da assessoria de Comunicação e Imprensa do Governo Militar Francês na 

Alemanha, em 1946. Nesse mesmo ano, lança seu primeiro livro O Ano Zero da Alemanha 

pela Editora La Cité Universelle, no qual falava sobre as verdades vividas e observadas 

durante a guerra na Alemanha. Em 1951 lança seu segundo livro, pela Editora Seuil, O 

Homem e a Morte. Nesse mesmo ano é expulso do Partido Comunista. 

Torna-se mestre em pesquisa no ano de 1961 e doutor de pesquisa em 1970. Torna-se, 

então um investigador do cinema. De 1951 a 1956 lança  O cinema ou o Homem Imaginário   

com nova edição em 1978. Através de seus estudos sobre o cinema demonstra seu fascínio 

pela relação entre o imaginário e o real. Publica em 1975,  Autocrítica, Cultura de Massas do 
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século XX: O Espírito do tempo – Neurose −  v.1 e Necrose −  v. 2. Publica ainda, em 1974  A 

Unidade do Homem. 

Em 1977 inicia a publicação de sua mais importante obra: O Método, com  O Método 

1: A Natureza da Natureza.  Em 1980 lança O Método 2: A Vida da Vida. Em 1986,  O 

Método 3: O conhecimento do conhecimento. Em 1991, O Método 4: As Idéias. Em 2001, O 

Método 5: A humanidade da humanidade. A identidade humana.  

Nos cinco volumes do Método, Morin aponta caminhos para uma epistemologia da 

complexidade tratando de assuntos da “ natureza da natureza”, da “vida da vida”, do 

“conhecimento do conhecimento”, as “idéias das idéias” e a “humanidade da humanidade”. 

Tal como um holograma, cada volume contem os outros, no entanto cada parte é autônoma, 

única, imprescindível, sendo que o todo é mais e menos que a soma das partes. O Método é a 

principal confirmação das hipóteses examinadas por Edgar Morin, a possibilidade e a 

necessidade de um conhecimento transdisciplinar. O método não é um fim em si, mas sim um 

eterno recomeço.   Morin é considerado polêmico e um apaixonado pelas artes e ciências. Sua 

obra é norteada pela preocupação com o conhecimento não mutilado nem compartimentado, 

respeitando o singular ao mesmo tempo em que o insere em seu todo.  

Entre outras obras importantes de Edgar Morin destacam-se: Terra Pátria, Ciência 

com Consciência,  Meus Demônios, A cabeça bem feita, Os sete saberes necessários à 

Educação do Futuro, Religação dos Saberes e outros. 

Edgar Morin é diretor emérito do Centro Nacional de Pesquisa Científica − CNRS, na 

França, fundador do Centro de Estudos Transdisciplinares da Escola de Altos Estudos em 

Ciências Sociais − EHESS, de Paris. Considerado um dos maiores intelectuais 

contemporâneos, ele não se define como sociólogo, antropólogo, historiador ou filósofo, mas 

como um “contrabandista de saberes”.  

Sua produção intelectual reflete o seu firme posicionamento referente às questões 

cruciais de seu tempo. Morin propõe uma reforma do pensamento por meio do ensino 

transdisciplinar, que contribua para a formação de cidadãos planetários, solidários e éticos 

capazes de enfrentar os problemas dos tempos atuais. Um humanista de expressão 

internacional que tece críticas à fragmentação do conhecimento.  

Do latim, a palavra “ ‘complexus’  é o que está junto; é o tecido formado por diferentes fios 

que se transformaram numa coisa só”, conforme explica MORIN (1998, p.188).   
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A epistemologia complexa é desprovida de fundamento de certeza ao passo que a 

epistemologia clássica recorre aos métodos científicos do conhecimento, ao exame crítico de 

condições e métodos, das validades das formas de explicação, das regras lógicas de inferência 

e da utilização de conceitos e símbolos e tem assim fundamento sólido, baseado na lógica. A 

validade científica se dá pelos diversos conhecimentos, não existe assim o centro da verdade 

como explica MORIN (1986, p.26-27), “a epistemologia não é o centro da verdade, ela deve girar 

em torno do problema da verdade passando de perspectiva em perspectiva e, esperamos, de verdades 

parciais em verdades parciais...” 

Logo, a epistemologia complexa deve ser compreendida por diversas perspectivas e 

não como o centro de uma verdade.O conhecimento está sempre em construção, não tem um 

fim, então não é possível ter um centro como verdade e sim uma visão através dos diversos 

olhares. 

Para compreender melhor a complexidade é necessário conhecer um paradigma que se 

mostra anterior, que é o paradigma da simplificação, que reduz e simplifica. Paradigma tem os 

atributos da lógica e estabelece noções mestras, noções chaves e princípios chave. Logo, um 

paradigma simplista é responsável pela noção da ordem no universo e, sozinho promove a 

disjunção das partes ligadas e a redução do que está disperso. 

Para compreender o universo complexo é preciso compreender o que dá origem à 

complexidade. Para MORIN (1991, p. 84) a razão “corresponde a uma vontade de ter uma visão 

coerente dos fenômenos, das coisas e do universo”.  A razão é incontestavelmente lógica. 

A racionalidade e racionalização diferem, uma da outra, e também da razão. Na 

racionalidade o espírito cria estruturas lógicas que são aplicadas no mundo real e esse jogo é a 

racionalidade. A racionalização encerra a realidade dentro de uma coerência. Mesmo as duas 

tendo a mesma origem, na razão, com o desenvolvimento elas se transformam e tornam-se 

diferentes. 

A racionalidade está presente em diversos setores de nossa cultura, como na filosofia 

ou na ciência, mas estas também estão impregnadas de mitos de magia, portanto, se coloca a 

necessidade de uma racionalidade autocrítica. É esse diálogo entre o que já é conhecido e as 

novas descobertas que levam a ciência a não cair em delírio, é essa complexificação que 

permite o desenvolvimento permanente, acreditando e aceitando sempre novos pontos de 

vista. 

A complexidade tem origem em três teorias que se inter-relacionam: a teoria da 
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informação, a cibernética e a teoria dos sistemas. 

A teoria da informação baseia-se no conceito de informação definido por uma 

expressão isomórfica. Baseia-se na expectativa de que a informação possa ser usada como 

medida de organização cibernética. 

A análise matemática para resolução de problemas de comunicaçõa é a principal 

ocupação da teoria da informação, sendo capaz de produzir a informação de uma maneira 

organizadora e também programadora. 

O principal objetivo da teoria da informação é destacar elementos abstratos para 

reformular pressupondo as diversas variáveis e baseia-se na expectativa de que a informação 

possa ser usada como medida de organização cibernética. 

A cibernética é uma teoria dos sistemas de controle baseada na comunicação 

(transferência de informação) entre o sistema e o meio e dentro do sistema, comportando 

ainda a função de controle (feed-back) da função dos sistemas com respeito ao ambiente. 

A cibernética tornou-se um poderoso movimento intelectual, que se desenvolveu 

independentemente da biologia organística e da teoria geral dos sistemas. Os ciberneticistas 

não eram nem biólogos  nem ecologistas, eram matemáticos, neurocientistas, cientistas sociais 

e engenheiros. Concentravam-se em padrões de comunicação, e especialmente em laços 

fechados e em redes. Conceberam os aspectos e características como a realimentação a auto-

regulação e a auto-organização. 

O movimento cibernético começou durante a Segunda guerra Mundial e compreendia 

cientistas como: Norbert Wiener, John Von neumann, Claude Shanneme e Warren 

McCulloch, o seu trabalho estava ligado à pesquisa militar que lidava com problemas de 

rastreamento e de abate aviões e era financiado pelos militares. 

Os primeiros ciberneticistas impuseram-se o desafio de descobrir os mecanismos 

neurais subjacentes aos fenômenos mentais e expressa-los em linguagem matemática 

explícita. A intenção era criar uma ciência exata da mente. 

A teoria dos sistemas é um procedimento analítico que significa que uma entidade 

pode ser estudada decompondo-a em partes e por conseguinte pode ser constituída ou 

reconstituída pela reunião destas partes. 

O problema do método lógico da teoria dos sistemas consiste portanto em preparar-se 

para resolver problemas que comparados aos problemas analíticos e somatórios da ciência 
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clássica, são de natureza mais geral. 

A teoria clássica dos sistemas aplica a matemática clássica e tem por finalidade 

enunciar princípios que se aplicam aos sistemas em geral ou a subclasses definidas, fornecer 

técnicas para sua investigação e descrição e aplicar estas técnicas aos casos concretos. 

Sistemas que excedem a matemática convencional podem ser submetidos à 

computação. Experiências reais de laboratórios podem ser substituídas pela simulação em 

computadores sendo o modelo desenvolvido dessa maneira submetido em seguida à prova 

pelos dados experimentais. 

A teoria das redes liga-se às teorias dos conjuntos, dos gráficos, dos compartimentos e 

aplica-se a sistemas tais como as redes neuronais. 

A complexidade está presente em situações ligadas à desordem e outras relativas às 

contradições lógicas. Se por um lado a complexidade revela a incapacidade de conceber uma 

ordem absoluta,  revela a incerteza, por outro lado mostra-se lógica ao conceber as 

contradições. A contradição não é vista como um erro para a complexidade, tal qual acontece 

na visão tradicional, e não pode ser explicada pela lógica clássica. A complexidade, em sua 

visão, não separa os objetos, isso traz a idéia de solidariedade e o sentido do caráter 

multidimensional. 

A complexidade concebe a incerteza.  Já a completude é a confusão extrema. A 

complicação faz parte da complexidade, elas não se reduzem uma à outra. A visão do todo e 

das partes são complexas e MORIN, in PETRAGLIA (1998, p.51-52) compara o pensamento 

complexo a uma tapeçaria: 

“Consideremos uma tapeçaria contemporânea. Comporta fios de linho, de 
seda, de algodão, de lã, com cores variadas. Para conhecer esta tapeçaria, 
seria interessante conhecer as leis e os princípios respeitantes a cada um 
destes tipos de fio. No entanto, a soma dos conhecimentos sobre cada um 
destes tipos de fio que entram na tapeçaria é insuficiente, não apenas para 
conhecer esta realidade nova que é o tecido (quer dizer, as qualidades e as 
propriedades próprias para esta textura) mas, além disso, é incapaz de nos 
ajudar a conhecer a sua forma e a sua configuração.  

Primeira etapa da complexidade: temos conhecimentos simples que não 
ajudam a conhecer as propriedades do conjunto. Uma constatação banal 
que tem conseqüências não banais: a tapeçaria é mais que a soma dos fios 
que a constituem. Um todo é mais do que a soma das partes que o 
constituem. 

 Segunda etapa da complexidade: o facto de que existe uma tapeçaria faz 
com que as qualidades deste ou daquele tipo de fio não possam todas 
exprimir-se plenamente. Estão inibidas ou virtualizadas. O todo é então 
menor que a soma das partes. Terceira etapa: isto apresenta dificuldades 
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para o nosso entendimento e para a nossa estrutura mental. O todo é 
simultaneamente mais e menos que a soma das partes. 

 Nesta tapeçaria, como na organização, os fios não estão dispostos ao 
acaso. Estão organizados função da talagarça, de uma unidade sintética 
em que cada parte concorre para o conjunto. E a própria tapeçaria é um 
fenómeno perceptível e cognoscível, que não pode ser explicado por 
nenhuma lei simples.”  

 

As ciências exatas, por muito tempo, têm mantido a ordem, o determinismo para a 

solução de seus problemas. Já as ciências humanas, sempre, tiveram em suas questões a 

incerteza, ou a dificuldade para explicar alguns fenômenos humanos. No entanto, podemos 

perceber, conforme esclarece MORIN (1998 (a), p. 177), que: 

“... existe uma crise da explicação simples nas ciências biológicas e físicas: 
desde então, o que parecia ser resíduo não científico das ciências humanas, 
a incerteza, a desordem, a contradição, a pluralidade, a complicação etc., 
faz parte de uma problemática geral do conhecimento científico.” 

 

No caso do ser humano temos o ser biológico e o ser meta-biológico que tem 

linguagem, consciência e idéias. Este homem que é uno e múltiplo vai ser separado em 

homem biológico para a Ciência Biológica e as Ciências Humanas  vão estudar sua cultura, 

suas idéias. É a separação do que está ligado, mas um não existe sem o outro. 

Este conhecimento separado vai estar presente no conhecimento científico, no entanto, 

a desordem e a multiplicidade, que não estão aparentes, vão conduzir a própria Ciência a 

estudos de complexidade paras certas explicações.     

Quando a Ciência acreditava que o mundo tinha sua constituição baseada na molécula, 

então são descobertos os átomos e depois os quarks. A desordem no universo físico é o 

princípio estudado nas leis de termodinâmica – 2.º princípio – por Carnot e Clausius. A 

termodinâmica diz que a energia se degrada sob a forma de calor, no entanto, o calor nada 

mais é, senão, a agitação em desordem de moléculas ou átomos. Em qualquer transformação 

no mundo físico acontece a desordem. 

No início do séc. XX têm-se a termodinâmica que traz a idéia da desordem. Sabe-se  

que as coisas se organizam, complexificam e se desenvolvem. Para alguns era o que se 

chamava de organização viva e organização física, enquanto a desorganização física leva a 

degradação, a organização viva leva ao desenvolvimento. O que não era levado em conta era a 

questão: como seria a constituição física, das moléculas e dos astros? E ainda, a organização 

viva leva ao desenvolvimento mas este desenvolvimento leva o indivíduo e as espécies à 
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morte. 

Para entender melhor a questão da ordem-desordem, MORIN (1991, p.74) cita o 

exemplo dos remoinhos de Bernard. O aquecimento de um líquido em um recipiente 

cilíndrico, a uma alta temperatura, aquece em determinado ponto e agita as moléculas – calor 

provoca uma forma desordenada, e estas, moléculas desorganizadas, vão formar um remoinho 

que é uma forma organizada. A idéia nos leva a noção de que a organização se dá a partir da 

desintegração. Portanto a ordem e a desordem não devem excluir uma a outra, mas sim, 

complementarem-se, pois do acaso surge a organização e para que haja o desenvolvimento é 

necessário que o acaso provoque a desordem. 

A noção de ordem vem acompanhada da idéia de determinismo e este forma uma 

estrutura. Para compreender a idéia de organização é preciso conceber a interação com a 

desordem. Esta interação da ordem-desordem-organização está presente no Universo, na 

evolução biológica e histórica. 

Sendo assim, não é possível desvincular a ordem da desordem e a inter-relação desse  

binômio nos remete à noção de organização. A complexidade também inclui um pensar de 

forma organizacional. A compreensão dessa organização requer o entendimento do conceito 

de ordem, desordem e organização. MORIN (1998 (a), p. 195) fala da desordem que se 

observa à primeira vista: 

“... o céu estrelado impressiona por sua desordem: um amontoado de 
estrelas, dispersas ao acaso. Mas, ao olhar mais atento, aparece a ordem 
cósmica, imperturbável – cada noite, aparentemente  desde sempre e para 
sempre, o mesmo céu estrelado, cada estrela no seu lugar, cada planeta 
realizando seu ciclo impecável. Mas vem um terceiro olhar: vem pela 
injeção de nova e formidável desordem nessa ordem; vemos um universo 
em expansão, em dispersão, as estrelas nascem, explodem, morrem. Esse 
terceiro olhar exige que concebamos conjuntamente a ordem e a desordem; 
é necessariamente a binocularidade mental, uma vez que vemos um 
universo que se organiza desintegrando-se.”  

 

Há mais do que isso, num tetragrama ordem/desordem/interações/organização, em que 

nenhum termo pode ser desconsiderado. Um organismo, por exemplo, apresenta uma ordem, 

aparente, e ao mesmo tempo ele está se desenvolvendo, e com isto, ocorre uma desordem, e, 

em seguida, vem a sedimentação para transformar a desordem, em organização. A interação 

da ordem/desordem/organização é que leva ao pensamento uno e múltiplo ao mesmo tempo. 

É pensar na unidade do fenômeno e ao mesmo tempo na diversidade. Morin chama de unitas 

multiplex a concepção da unidade e da multiplicidade. Explica MORIN (1998 (a), p. 218): 
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“... para aqueles que vivem sob a influência da simplificação  mental, isto 
é, do absoluto antagonismo entre um e o múltiplo, é muito difícil conceber, 
a um só tempo, unidade e multiplicidade – a unitas multiplex-, quero dizer 
aqueles que, ao considerarem a unidade, ficam cegos para a multiplicidade 
que ela contém e aqueles que, ao considerarem a multiplicidade, ficam 
cegos para a unidade que associa e articula...” 

 

Da mesma forma que o pensamento complexo concebe a idéia da unidade e da 

diversidade, cada indivíduo tem características do meio social que está inserido, ou do 

ecossistema que pertence, e, ao mesmo tempo, tem suas características únicas, sua estrutura 

física, sua constituição química, sua singularidade. 

Para Morin somos seres com três naturezas indissociáveis, indivíduos, elemento da 

espécie homo sapiens e somos também seres sociais. O ser humano que possui sabedoria e 

loucura, que tem objetividade e subjetividade, real e imaginário, que vive com a ambigüidade 

e a incerteza. Para MORIN (1973, p. 108-109), o ser humano é um ser: 

“...duma afectividade intensa e instável, que sorri, ri, chora, um ser ansioso 
e angustiado, um ser gozador, ébrio, extático, violento, furioso, amante, um 
ser invadido pelo imaginário, um ser que conhece a morte, mas que não 
pode acreditar nela, um ser que segrega o mito e a magia, um ser possuído 
pelos espíritos e pelos deuses, um ser que se alimenta de ilusões e de 
quimeras, um ser subjectivo cujas relações com o mundo objectivo são 
sempre incertas, um ser sujeito ao erro e à vagabundagem, um ser úbrico 
que produz desordem. E, como nós chamamos loucura à conjunção da 
ilusão, do excesso, da instabilidade, da incerteza entre real e imaginário, 
da confusão entre subjectivo, do erro, da desordem, somos obrigados a ver 
o Homo sapiens como Homo demens.” 

 

A essa unicidade, de cada indivíduo, dentro da pluralidade, é que nos remete à noção 

de sujeito.  MORIN (1998 (a), p. 323-324) explica a noção de sujeito assim: 

“... o verdadeiro caráter da individualidade não é só a singularidade 
fenomenal físico-química, mas a condição egocêntrica do sujeito, o fato de 
que ele é o único para ele computando para si. A menor atividade viva 
supõe um  computo pelo qual o indivíduo trata todos os objetos e dados em 
egocêntrica referência a ele mesmo. O sujeito é o ser computante que se 
situa, para ele, no centro do universo, que ele ocupa de forma exclusiva: 
Eu, só, posso dizer eu para mim. (...) O ser vivo é, naturalmente, mais 
complexo do que um ser pura e simplesmente mais ‘egoísta’, visto que é 
auto-egocêntrico.Não é só ele que está no centro do universo, são também 
seus, pais, filhos, congêneres, pelos quais se pode, eventualmente, 
sacrificar.” 

 

A individualidade do sujeito o torna egocêntrico, sendo que existe a preocupação em 

colocá-lo no centro do universo, assim como também as pessoas que gosta. 
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Ser sujeito é uma qualidade do ser vivo, que lhe permite a auto-eco-organização: uma 

idéia de inseparabilidade entre a autonomia e a dependência e sua relação com o ecossistema. 

PETRAGLIA (1995, p. 61) explica a noção de auto-eco-organização: 

“Esta capacidade do sujeito o torna auto-organizador de seu processo vital 
e não exclui a dependência relativa ao mundo exterior, aos grupos, à 
sociedade e ao ecossistema. Então a auto-organização é na verdade auto-
eco-organização, porque a transformação extrapola o seu ser.” 

 

 

O ser vivo tem a característica  paradoxal de ser autônomo e dependente, pois depende 

de recursos do meio ambiente para manter-se autônomo. O sentido de autonomia, do ser vivo, 

é  caracterizado por leis próprias. O modo que faz os seres vivos tornarem-se  sistemas 

autônomos, que produzem, é a “autopoiese”. O significado de “autopoiese” é a autoprodução 

que é uma característica dos seres vivos. Para  MATURANA e VARELA (1995, p.87-89): 

 “..os seres vivos se caracterizam por sua organização autopoiética. 
Diferenciam-se entre si por terem estruturas diferentes, mas são iguais em 
sua organização...    Reconhecer que aquilo que caracteriza os seres vivos é 
sua organização autopoiética permite relacionar uma grande quantidade 
de dados empíricos sobre o funcionamento celular e sua bioquímica. O 
conceito de autopoiese, portanto, não contradiz esse corpo de dados – ao 
contrário, apóia-se neles e propõe, explicitamente, interpreta-los de um 
ponto de vista específico, que enfatiza o fato de os seres vivos serem 
unidades autônomas.                                                                                               
(...) O ser e o fazer de uma unidade autopoiética são inseparáveis, e esse 
constitui seu modo específico de organização.” 

 

O aparecimento de sistemas autoprodutores dão origem à vida na face da Terra. Os 

primeiros agrupamentos moleculares, que se tem registro, foram formados há mais de 3,4 

bilhões de anos. Outros registros de fósseis datam de 2 bilhões de anos, aproximadamente. 

MATURANA e VARELA (1995, p. 81) 

Os primeiros hominídeos se desenvolveram no planeta por volta de 4 milhões de anos  

atrás, e, apenas há cerca de 100 mil a 50 mil anos aparece o homo sapiens. PETRAGLIA 

(1995, p. 43) cita Morin. O termo homo sapiens atribui ao homem a qualidade de sábio, 

porém para MORIN (1998 (b), p. 7): 

“A idéia de se poder definir homo atribuído-lhe a qualidade de sapiens, ou 
seja, de um ser racional e sábio, é sem dúvida uma idéia pouco racional. 
Ser Homo implica ser igualmente demens: em manifestar uma afetividade 
extrema, convulsiva, com paixões, cóleras, gritos, mudanças brutais de 
humor; em carregar consigo uma fonte permanente de delírio; em crer na 
virtude de sacrifícios sanguinolentos, e dar corpo, existência e poder a 



 

 

57

mitos e deuses de sua imaginação.” 

O ser humano tem em sua característica própria a autonomia e a dependência. 

Autonomia  pela autoprodução e a dependência com o meio externo. O ser humano busca a 

sua própria identidade numa relação de dependência com o meio social que vive, e assim 

torna-se sujeito. Tem liberdade e pode estabelecer estratégias para objetivar seus desejos. E no 

entanto “o ser humano, que é complexo, pode viver o paradoxo de ser o indivíduo mais autônomo e o 

mais subjugado” , ou seja, tem “autonomia, liberdade e heteronímia.” PETRAGLIA (1995, p. 

61). 

Para compreender a noção da autonomia humana é necessário que percebamos que esta 

autonomia depende de uma linguagem, de uma cultura, de um saber para que se possa 

escolher a maneira de ser autônomo, portanto a autonomia só existe porque somos 

dependentes de um cérebro, de uma sociedade, de uma educação, de uma cultura e também 

dependemos da nossa herança genética – os genes. Dependemos desses genes para 

desenvolver nossas próprias metas. Graças aos genes, é que se tem um cérebro e até mesmo 

um espírito, portanto podemos retirar o que não nos interessa em uma cultura. O indivíduo 

tem uma autonomia que é dependente, o que o torna ao mesmo tempo livre sem ser livre e isto 

é um aspecto da complexidade humana.     

O indivíduo é constituído de características próprias; corpo, inteligência, sensibilidade, 

comportamento e espiritualidade; e vive em harmonia com o ambiente. Estas características 

que tornam o indivíduo uno, também o tornam elemento de uma espécie, onde interage no 

processo organizador, tomando decisões e elaborando estratégias, transformando-os em 

sujeito. 

É possível perceber alguns aspectos do homem biológico, alguns aspectos 

psicológicos, mas não é possível decifrar a verdadeira realidade humana. Somos indivíduos 

que pertencemos a uma sociedade e ao mesmo tempo fazemos parte de uma espécie, a espécie 

humana. Ao mesmo tempo que pertencemos a uma espécie, esta também está em nós e 

depende de nós. Se não queremos ter relacionamentos sexuais com  um parceiro de outro 

sexo, acabamos com a nossa espécie. Logo, o relacionamento entre indivíduo-sociedade-

espécie é como a trindade divina, explica MORIN (2000(b), p.54). 

A estrutura mental é parte da complexidade humana, na qual o homem é múltiplo e faz 

parte de uma sociedade. Sendo assim, a unidade do gênero está uncluídana diversidade das 

culturas e dos indivíduos e a diversidade das culturas na unidade do gênero. 
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O cérebro humano é o sistema mais complexo que se conhece – é hipercomplexo. É 

um sistema complexo formado por vários sistemas complexos. Para se ter uma noção dessa 

complexidade, MATURANA e VARELA (1995, p. 187-188) destacam alguns números do 

cérebro humano: 

“...cerca de 1011 (cem bilhões) de interneurônios interconectam cerca de 
106 (um milhão) de neurônios motores, que ativam alguns poucos milhares 
de músculos, com cerca de 107(dezenas de milhões) de células sensoriais 
distribuídas como superfícies receptoras em vários locais do corpo. Entre 
os neurônios motores e sensoriais situa-se o cérebro, como uma gigantesca 
massa de interneurônios que os interconecta ( a uma razão de 
10/100.000/1), numa dinâmica sempre em mutação.” 

A interconexão desses sistemas permitem que o ser humano compute estímulos 

visuais, olfativos, etc. Para MORIN (1999, p.65-66): 

“... pode-se dizer que o conhecimento cerebral é uma computação de 
computações. O conhecimento cerebral constitui, globalmente, uma 
megacomputação de microcomputações (neuroniais), de mesocomputações 
(regionais) e de intercomputações (entre neurônios e entre regiões).                                
(...)O aparelho neurocerebral é, digamos, um megacomputador, em 
segundo, terceiro, enésimo grau, que computa as intercomputações das 
regiões cerebrais, as quais computam as computações das células oculares, 
olfativas, etc. Os neurônios são computantes computados por computações 
sensoriais originárias das suas intercomputações. A partir pois das 
computações sensoriais, constitui-se uma hierarquia computante, com 
níveis de emergência de propriedades computantes novas, até o 
conhecimento global do cérebro, emergindo como realidade dotada de 
qualidades próprias. A cada nível computacional, qualidades, inexistentes 
no nível englobado, emergente ao nível englobante, até o nível 
macroenglobante da atividade perceptiva e inteligente.” 

 

O cérebro humano é capaz de produzir, em decorrência de sua complexidade 

anatômica e fisiológica, através de aspectos sociais e ambientais, a mente. MARIOTTI (2000, 

p. 132) explica a complexidade da produção da mente pelo cérebro humano: 

“A mente surge em decorrência da complexidade anatômica e fisiológica 
do cérebro, e se espraia pelas sociedades humanas. A partir daí, elaborada 
e reelaborada pelas circunstâncias resultantes da experiência, ela 
retrocede sobre o cérebro de várias maneiras, como a educação, a cultura 
e a transacionalidade com o ambiente. Pode-se  dizer que o cérebro produz 
a mente, que depois, sob forma de mente social/ambiental, reflui sobre ele, 
produzindo-o.” 

 

A necessidade da mente de inter-relacionar o ser com o meio fez com que o ser 

humano tivesse que ir além de respostas em âmbito binário, ou seja, sim ou não, e passaram a 

precisar de respostas como: talvez?, mais ou menos, nem sim e nem não, por exemplo. É 
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preciso entender o cérebro como uno e múltiplo, o unitas multiplex. Para explicar tal 

unicidade e multiplicidade, ou seja, a hipercomplexidade do cérebro, Morin propõe três 

princípios inter-relacionados que são princípio dialógico, de recursão organizacional e 

princípio hologramático. 

Princípio dialógico  que mantem a dualidade dentro da unidade, ou seja, dois termos 

podem ser, ao mesmo tempo complementares e antagônicos. MORIN (1991, p. 89) dá o 

exemplo do processo sexual que “produz indivíduos que produzem o processo sexual”, e por 

outro lado é possível observar mamíferos que comem a própria cria ou então indivíduos que 

se voltam contra sua família, portanto são princípios justapostos, um precisa do outro. 

O princípio dialógico diz que é preciso juntar as idéias que pareçam antagônicas, 

manter a unicidade de idéias contraditórias. MORIN (2000(a), p. 48-49) cita Pascal e Niels 

Bohr para explicar  o princípio dialógico: 

“Pascal reiterava que o contrário de uma verdade não é um erro; mais sim 
uma verdade contrária. De forma mais sofisticada, Niels Bohr considerava 
que o contrário de uma verdade profunda não é um erro mas uma outra 
verdade profunda. Em contrapartida, o contrário de uma verdade 
superficial é um erro imbecil.”  

A dialógica está presente em todas as estruturas cerebrais. Há uma “dialógica 

análise/síntese inseparável da dialógica digital/analógica”, MORIN (1999, p. 110). O princípio 

da ordem/desordem/organização também contém uma dialógica, se considerarmos a esfera 

antropossocial que desenvolve “aptidões do espírito/cérebro humano para tolerar, captar, 

integrar, transformar a desordem e, por outro lado, desenvolvendo as virtualidades 

complementares/concorrentes/antagônicas próprias à unidualidade do homo sapiens/demens.” 

Recursão organizacional é o princípio  da causa/efeito, do produto/produtor, como 

exemplo, podemos pensar na interação dos indivíduos entre si, formando a sociedade e em 

contra partida, a sociedade, que por sua vez retroage e produz os indivíduos. É portanto um 

ciclo “auto-constitutivo, auto-organizador e auto produtor”. 

O princípio de resursão organizacional ou autogerativo concebe  os efeitos sobre as 

suas causas. Explica  PETRAGLIA ( 2001, p. 34): 

“O princípio recorrente ultrapassa as noções de retroação (feedback) e 
regulação, trocando-as pelas de autoprodução e auto-organização. Aqui os 
produtos e os efeitos são produtores e causadores do que os produz. É a 
negação da determinação linear que promove a criação de novos 
sistemas.” 

O princípio recorrente dá uma noção cibernética de retroação sobre as causas, num 
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processo necessário múltiplo, no mundo físico e biológico, que permite a concepção da 

organização da percepção e do pensamento. 

Hologramático, este princípio entende que “não apenas a parte está no todo, mas o todo 

está na parte”. Como no holograma físico qualquer parte por menor que seja contém quase 

todas as informações do objeto todo, ou seja, permite que se tenha quase a totalidade da 

informação contida na figura representada, em referência ao ponto do holograma. MORIN 

(2000 (a), p. 49). 

Para Morin este princípio representa o paradoxo de que a parte está no todo, mas 

também o todo está na parte. As organizações hologramáticas têm a singularidade original e 

também os aspectos gerais e genéricos do todo; assim como cada parte tem sua autonomia 

relativa, também é possível a comunicação e a troca entre as partes e ainda, as partes podem 

ser capazes de regenerar o todo. MORIN (1999, p. 114) esclarece: 

“No universo vivo, o princípio hologramático é o princípio essencial das 
organizações policelulares, vegetais e animais; cada célula contém a 
marca genética de todo o ser; cada célula permanece singular, justamente 
porque, controlada pela organização do todo (ela mesma produzida pelas 
interações entre células), uma pequena parte da informação genética nela 
contida se exprime; mas ela permanece ao mesmo tempo portadora das 
virtualidades do todo...”  

Os três princípios estão interligados, o princípio hologramático está ligado ao recursivo 

que está ligado ao dialógico.  

Para aprofundar o conhecimento da complexidade é preciso, também, compreender os 

macro-conceitos. Podemos conceber que um átomo é uma “constelação de partículas”, assim 

como o sistema solar é uma “constelação em volta de um astro. Não devemos esquecer os 

macro-cenceitos em relação ao amor e à amizade. Não é possível estabelecer uma fronteira 

entre as coisas, conforme Morin diz que existem “amizades amorosas” e também existem 

“amores amigáveis”. 

Para perceber a parte que o todo contem  e o todo que está na parte é necessário que se 

confronte vários pontos de vista e que haja a interação do observador com esses pontos. 

Morin chama de meta-pontos de vista e diz que é necessária a integração do observador-

conceptor com a observação e concepção. 

Para conhecer o mundo em vivemos é necessários o entendimento desde o começo 

desta era planetária  até os dias atuais, com uma crise mundial. É preciso compreender a 

unidade e a diversidade do, e no, mundo. Explica MORIN (2000 (b), p.65-65): 
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“O planeta exige um pensamento policêntrico capaz de apontar o 
universalismo, não abstrato, mas consciente da unidade/diversidade da 
condição humana; um pensamento policêntrico nutrido das culturas do 
mundo. Educar para este pensamento é a finalidade da educação do futuro, 
que deve trabalhar na era planetária, para a identidade e a consciência 
terrenas.”   

O pensamento cartesiano, que a partir de Descartes vem separando a Ciência da 

Filosofia é um paradigma de simplificação que reduz, que separa. Já o pensamento complexo 

propõe a unicidade no múltiplo e o múltiplo na unicidade. O pensamento complexo deve 

buscar predominância da conjunção complexa e para que ocorram mudanças é preciso haver 

profundas e múltiplas mudanças de aspectos culturais e históricos, uma reforma do 

pensamento. 

 

2.3  Educação 

Na década de 70 a educação foi influenciada pelos pensadores pós-modernos. Surgiu a 

crítica aos metarelatos, a desconstrução aos grandes relatos. Alguns temas da educação se 

tornam, então, ultrapassados e é necessário introduzir uma temática de integração relacional 

da educação.  As diversas áreas da ciência passam por um questionamento e se faz necessária 

a discussão da legitimação do saber na sociedade e na cultura pós-moderna, conforme explica 

LYOTARD (1998, p. 69-72): 

 “O grande relato perdeu sua credibilidade, seja qual for o modo de 
unificação que lhe é conferido: relato especulativo, relato da emancipação. 
...disciplinas desaparecem, invasões se produzem nas fronteiras das 
ciências, de onde nascem novos campos. A hierarquia especulativa dos 
conhecimentos dá lugar a uma rede imanente e, por assim dizer, ‘rasa’, de 
investigações cujas respectivas fronteiras não cessam de se deslocar. As 
antigas ‘faculdades’ desmembram-se em institutos e fundações de todo tipo, 
as universidades perdem sua função de legitimação especulativa. Privadas 
da responsabilidade da pesquisa que o relato especulativo abafa, elas se 
limitam a transmitir os saberes julgados estabelecidos e asseguram, pela 
didática, mais a reprodução dos professores que a dos cientistas.” 

A educação tenta reagir e mudar os paradigmas aceitos, até então, do reducionismo, da 

fragmentação. Na visão de KINCHELOE (1997, p.87) o conhecimento isolado não favorece o 

desenvolvimento do indivíduo autônomo, é necessário facilitar a conexão21 entre o 

conhecimento que os alunos trazem da realidade com o conteúdo curricular: 

“O discurso modernista denegre a relevância da conexão e do atendimento 

                                                 
21 Muitas vezes os currículos escolares não são contextualizados com os conhecimentos adquiridos, pelo aluno, 
fora do ambiente escolar. 
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na sala de aula e a importância de integrar o conhecimento que os alunos 
trazem com eles dentro do currículo. (...) Conhecimento separado persegue 
autonomia como o mais alto estado nas taxionomias de desenvolvimento de 
Piaget e Kolhberg. Até mesmo algumas noções de emancipação crítica 
teórica privilegiam o self  autônomo e auto-dirigido baseado no 
entendimento de como a influência do passado de alguém o molda e 
forma.” 

Os avanços tecnológicos e a mídia trazem informações em alta velocidade e com isto a 

escola tornou-se arcaica para responder as indagações feitas pelos alunos. As respostas dadas 

não são coerentes com a realidade, com uma hiper-realidade padronizada pela mídia, e a 

construção do conhecimento se dá de maneira tumultuada e em contradição com a realidade, 

ou melhor com a hiper-realidade do aluno. KINCHELOE (1997, p. 93) explica que: 

 

“Nosso contato com a hiper-realidade diminui nossa habilidade para 
encontrar sentido, para engendrar a paixão pelo compromisso. Com tantas 
informações bombardeando nossos sentidos, nós perdemos a fé para 
entender qualquer coisa. E se nada faz sentido, então possivelmente nada 
merece nosso compromisso.” 

O papel da escola nesta época de transição, com “uma hiper-realidade pós-moderna 

marcada por uma vertigem social”, conforme KINCHELOE  (1997, p. 92), é repensar em novas 

pedagogias, novas formas de pensamento, enfim, novos paradigmas que possibilitem o 

desenvolvimento tecnológico e científico sem comprometer a individualidade e  a relação 

com o outro e com o mundo.  

O principal papel da educação está em favorecer aos seres humanos a autonomia 

através da liberdade de pensamento, do direito de expressar seus sentimentos e  da sua 

imaginação para desenvolver seus talentos, estimulando o indivíduo a transformar-se em um 

ser que pode, na medida que for possível, intervir no seu  próprio destino.  DELORS (1998, 

p.99) menciona no relatório  para UNESCO que: 

“... a educação deve contribuir para o desenvolvimento total da pessoa – 
espírito e corpo, inteligência, sensibilidade, sentido estético, 
responsabilidade pessoal, espiritualidade. Todo ser humano deve ser 
preparado, especialmente graças à educação que recebe na juventude, para 
elaborar pensamentos autônomos e críticos e para formular os seus 
próprios juízos de valor, de modo a poder decidir, por si mesmo, como agir 
nas diferentes circunstâncias da vida.” 

Na busca de explicações para os relatos ultrapassados, ou metarrelatos22 inconsistentes, 

na Educação, já são apresentadas algumas propostas para uma educação no novo milênio, que 
                                                 
22Metarrelato significa um grande relato, filosófico, social ou científico, segundo Jean-François Lyotard ,em  A 
Condição Pós-Moderna, 1998.  
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se preocupam com a autonomia e o convívio em grupo. O relatório para UNESCO da 

Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI apresenta na obra Educação: Um 

tesouro a descobrir, coordenada por Jacques Delors, os quatro pilares do conhecimento para 

educação que são: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender 

a ser.  

O aprender a conhecer deve estimular no estudante a aquisição de saberes que 

auxiliem na codificação, na leitura do mundo que o rodeia e assim desenvolver habilidades de 

comunicação. Não é esperado que seja apreendido tudo, uma vez que o conhecimento é 

múltiplo e evolui sempre. Espera-se que aconteça uma abertura, através da cultura geral, a 

outras linguagens e conhecimentos,  facilitando assim, a comunicação. O aprender a conhecer 

pressupõe o aprender a aprender e por isso desenvolve a atenção, a memória e o pensamento. 

O aprender a conhecer e o aprender a fazer  estão diretamente ligados sendo que o 

aprender a fazer está mais relacionado com o trabalho, mas não apenas com o trabalho nos 

moldes das sociedades assalariadas, desenvolvido ao longo do século XX, que preparavam 

para a simples transmissão de práticas rotineiras. É fundamental preparar o estudante para 

transformar o progresso dos conhecimentos em inovação geradora de novas empresas e novos 

empregos. 

A mudança nos conteúdos deve vir para atender uma necessidade da humanidade e não 

para cobrir o rombo que existe atualmente no mercado trabalhista. Atualmente, as 

universidades formam profissionais para competir no mercado de trabalho, e cada vez mais é 

preciso que o indivíduo se especialize para conseguir um emprego, que, às vezes, é 

insuficiente para garantir o próprio sustento. O conhecimento deve servir a todos e não apenas 

a uma minoria privilegiada financeiramente. Mudar a atual visão do conhecimento é  função 

primordial da escola. 

É um grande desafio da educação, o aprender a viver juntos que supõe uma educação 

capaz de resolver os conflitos possíveis de superação, através do conhecimento de outros 

povos, culturas e espiritualidade. Ensinar para a não violência, para a  tolerância e para o fim 

dos preconceitos.  

O desenvolvimento da “pessoa total” é fundamental para preparar o estudante a 

aprender a pensar de maneira autônoma e crítica, e formular seus juízos de valor podendo 

assim decidir e tomar decisões conforme as circunstâncias. Esse é o quarto pilar na área do 

conhecimento, proposto no relatório para a UNESCO, que trata do aprender a ser.   
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As perspectivas de uma nova educação se apóiam em descobrir dentro de cada um, o 

seu próprio potencial, tornando o indivíduo capaz e autônomo, transformando-o em sujeito 

que aprende a viver em comunidade. Para GADOTTI (1996, p. 313): 

“A autonomia passou a ser um tema fundamental da pedagogia pós-
moderna. Mas autonomia da escola não significa isolamento, fechamento 
numa cultura particular. Escola autônoma significa escola curiosa, ousada, 
buscando dialogar com todas as culturas e concepções de mundo. 
Pluralismo  não significa ecletismo, um conjunto amorfo de retalhos 
culturais. Pluralismo significa sobretudo diálogo com todas as culturas, a 
partir de uma cultura que se abre às demais, e entendimento das 
especificidades como modos de manifestação e representação da mesma  
totalidade.” 

Para que as propostas da Comissão Internacional sobre a Educação para o século XXI 

sejam viáveis, dentro do âmbito escolar, é preciso que o pensamento simplista, reducionista e 

linear seja substituído por um pensamento complexo. Os currículos escolares devem ser 

elaborados de tal maneira que haja a articulação das disciplinas para alcançar a visão do todo 

e também de cada parte. Conteúdos isolados devem ser substituídos por planos de ação 

integrados com a realidade. Mas, apenas repensar currículos, não é suficiente. É preciso 

reelaborar posturas pedagógicas e reformar idéias e pensamentos.  

Morin, propõe sete saberes indispensáveis à educação do futuro, e os apresenta, a partir 

das seguintes perspectivas: As cegueiras do conhecimento: o erro e a ilusão; Os princípios do 

conhecimento pertinente; Ensinar a condição humana; Ensinar a identidade terrena; Enfrentar as 

incertezas; Ensinar a compreensão e A ética do gênero humano. Muito embora (2000 (b), p. 13) 

explique de antemão que: 

“Não é um tratado sobre o conjunto das disciplinas que são ou deveriam 
ser ensinadas: pretende, única e essencialmente, expor problemas centrais 
ou fundamentais que permanecem totalmente ignorados ou esquecidos e 
que são necessários para se ensinar no próximo século.” 

Morin não propõe um manual que deva ser seguido, como ele mesmo afirma, mas 

destaca temas que tem importância fundamental para a educação futura, e, é necessário que se 

faça uma reflexão sobre esses saberes, procurando adequá-los aos conteúdos escolares, para 

que seja possível repensar novos paradigmas educacionais. 

Quando Morin fala da cegueira do conhecimento ele aponta para o conhecimento 

humano e suas dificuldades como os erros mentais, os erros intelectuais, os erros da razão e 

as cegueiras paradigmáticas. Explica (2000 (b), p. 20-21): 

“Todas as percepções são, ao mesmo tempo, traduções e reconstruções 
cerebrais com base em estímulos ou sinais captados e codificados pelos 
sentidos. Daí resultam, sabemos bem, os inúmeros erros de percepção que 
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nos vêm de nosso sentido mais confiável, o da visão. Ao erro de percepção 
acrescenta-se o erro intelectual. O conhecimento, sob forma de palavra, de 
idéia, de teoria, é o fruto de uma tradução/reconstrução por meio da 
linguagem e do pensamento e, por conseguinte, está sujeito ao erro. Este 
conhecimento, ao mesmo tempo tradução e reconstrução, comporta a 
interpretação, o que introduz o risco do erro na subjetividade do 
conhecedor, de sua visão do mundo e de seus princípios de conhecimento. 
Daí os numerosos erros de concepção e de idéias que sobrevêm a despeito 
de nossos controles racionais. (...) o sentimento, a raiva, o amor e a 
amizade podem-nos cegar. (...) não há um estágio superior da razão 
dominante da emoção, mas um eixo intelecto ↔ afeto e, de certa maneira, a 
capacidade de emoções é indispensável ao estabelecimento de 
comportamentos racionais. A educação deve-se dedicar, por conseguinte, à 
identificação da origem de erros, ilusões e cegueiras.” 

Para que as mudanças possam acontecer, no âmbito escolar, é preciso modificar alguns 

paradigmas que dependem da reforma do pensamento. Mas do que modificar os conteúdos 

programáticos, se faz necessário mudar alguns paradigmas para que seja possível reorganizar 

os conhecimentos. MORIN (2000 (b), p. 35) entende que a necessidade do conhecimento 

pertinente deve efetivamente evidenciar o contexto, o global, o multidimensional e o 

complexo. 

O ser humano está inserido em um contexto, em uma globalidade e, por sua própria 

natureza, é multidimensional e complexo. Isto faz com que  seja relevante ensinar a condição 

humana. É preciso motivar a compreensão da relação do sujeito com o cosmos, a relação com 

o planeta, já que vive nele e dele depende para sobreviver. É necessário, também, facilitar o 

entendimento da condição física do ser humano, conhecer e compreender a evolução da 

espécie, desde o primeiro ser vivo a aparecer no planeta até a espécie humana vivente, hoje, 

na Terra.  A relação do ser humano com o macro e com o micro universo é fundamental para 

entender a condição humana. Para MORIN (2000 (b), p. 61): 

“... a educação deveria mostrar e ilustrar o Destino multifacetado do 
humano: o destino da espécie humana, o destino individual, o destino 
social, o destino histórico, todos entrelaçados e inseparáveis. Assim, uma 
das vocações essenciais da educação do futuro será o exame e o estudo da 
complexidade humana. Conduziria à tomada de conhecimento, por 
conseguinte, de consciência, da condição comum a todos os humanos e da 
muito rica e necessária diversidade dos indivíduos, dos povos, das culturas, 
sobre nosso enraizamento como cidadãos da Terra...”  

A ecologia, as ciências da terra e a cosmologia são lembrados por Edgar Morin. Em 

ecologia temos a articulação entre diversos sistemas com o homem em meio a tudo isto. Estas 

relações são básicas e de fácil entendimento pelos pequenos na escola básica. Das ciências da 

terra temos um estudo da própria vida e história de nosso planeta, podendo relacionar como 

era, como é e como será. Por fim, em cosmologia temos o estudo do universo, ligando-nos ao 
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resto do mundo. 

Outra grande tarefa da educação é preparar o aluno para a compreensão da história da 

era planetária que segundo MORIN (2000 (b), p. 63) começa  a partir do século XVI, quando 

as grandes navegações permitem as trocas entre os cinco continentes. Essas trocas vão desde 

produtos agrícolas até as doenças epidêmicas. 

Nos conteúdos programáticos estão inseridos assuntos que foram estudados e 

comprovados de acordo com o conhecimento cartesiano e o pensamento linear. Entretanto, é 

necessário que a educação permita que o aluno elabore estratégias para lidar com situações 

inesperadas, imprevistas, é “preciso aprender a enfrentar a incerteza, já que vivemos em uma 

época de mudanças em que os valores são ambivalentes, em que tudo é ligado”, MORIN (2000 (b), 

p. 84). 

Mesmo com toda rede de comunicação atual, como telefones, celulares, internet etc, 

ainda falta compreensão geral entre as pessoas e entre os povos. É tarefa importante da 

educação ensinar a compreensão. Não se trata apenas da compreensão de determinada 

disciplina, mas da compreensão humana para conduzir a humanidade a uma compreensão 

mútua que possa garantir integridade moral e intelectual a partir da solidariedade entre os 

povos. Morin (2000(b), p.94) fala em dois pólos de compreensão: 

“ Um pólo, agora planetário, é o da compreensão entre humanos, os 
encontros e relações que se multiplicam entre pessoas, culturas, povos de 
diferentes origens culturais. 

Um pólo individual é o das relações particulares entre próximos (...) , já 
que a proximidade pode alimentar mal-entendidos, ciúmes, agressividades, 
mesmo nos meios aparentemente mais evoluídos intelectualmente.” 

O desenvolvimento da compreensão, estabelecida por meio da educação, tanto no pólo 

individual como no pólo planetário, é fundamental para qualquer nível social e em todas as 

faixas etárias. A educação do futuro deve conduzir a uma compreensão individual e 

planetária, mas para que isto aconteça é necessário, que seja feita a reforma das mentalidades, 

só assim será possível ensinar a compreensão em todos os sentidos.  

O aluno precisa aprender as causas que levaram a humanidade a cometer algumas 

agressões com seus próprios seres, como o racismo, por exemplo. A partir daí a educação 

deve reverenciar a solidariedade e conduzir à paz mundial, através de ensinamentos  sobre a 

ética do ser humano. É necessário  ensinar a compreensão e a ética do gênero humano. 

MORIN (2000 (b), p. 106) chama de antropo-ética e “deve ser considerada como a ética da 

cadeia de três termos indivíduo/sociedade/espécie, de onde emerge nossa consciência e nosso espírito 
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propriamente humano.” 

A introdução destes saberes na escola requer uma reforma de pensamento que 

depende, conforme explica MORIN (2000 (c), p. 89), da “cultura das humanidades, na literatura 

e na filosofia, e é preparada nas ciências”. Para isto, é preciso, então, pensar na reforma da 

Universidade, no entanto, esta reforma depende da reforma do pensamento. 

Para os três graus de ensino,  primário, secundário e Universidade, Morin faz propostas 

diferenciadas, porém complementares. No primário a sugestão de MORIN (2000(c), p. 75) é 

“partir das interrogações primeiras: o que é o ser humano? A vida? A sociedade? O mundo? A 

verdade?”. Tais questões poderiam contribuir para o esclarecimento da natureza do ser 

humano biológico e cultural. Assim o aluno da escola primária já seria preparado para 

aprender a relacionar  e questionar sobre a condição humana e o mundo. 

A criança da atualidade já vai para a escola com uma cultura de mídia e a função do 

“professor, em vez de denunciar, é tornar conhecidos os modos de produção dessa cultura”, 

MORIN (2000 (c), p. 78). O professor deve transformar o conhecimento que o aluno traz, 

quer seja de televisão, quer seja da Internet, em um aliado para desenvolver com o aluno, do 

ensino fundamental, uma reflexão sobre a cultura de mídia. As disciplinas básicas, que 

contemplam escrita, leitura, operações básicas e conhecimentos de História devem ser 

mantidos. 

Para o ensino médio, propõe guias de orientação no lugar dos programas curriculares. 

Estas guias devem  auxiliar o professor a contextualizar as disciplinas dentro de esferas 

maiores como o Universo, a Terra, a vida, o ser humano. A ciência deve se preocupar com os 

estudos que direcionem os interesses  da condição humana, do mundo físico e biológico. Cabe 

às ciências humanas estudar o destino do ser humano, tanto no campo individual, social, 

econômico, histórico, imaginário e mitológico. Cabe também ao professor no ensino médio 

resgatar e guardar a memória da cultura da humanidade. Morin propõe, ainda, para o ensino 

médio a formação do pensamento lógico através da Matemática, e fala, também, da 

necessidade do docente em se informar sobre a realidade dos adolescentes, seus problemas de 

ordem familiar e cultural, e  por fim, conclui MORIN(2000 (c), p. 80) sobre o ensino médio: 

“... o círculo da docência não deveria fechar-se, como uma cidadela 
sitiada, sob o bombardeio da cultura de mídia, exterior à escola, ignorada 
e desdenhada pelo mundo intelectual. O conhecimento dessa cultura é 
necessário não só para compreender os processos multiformes de 
industrialização e supercomercialização culturais, mas também o quanto 
das aspirações e obsessões próprias a nosso ‘espírito da época’ é traduzido 
e traído pela temática das mídias. A esse propósito, em vez de ignorar as 
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séries de televisão – enquanto os alunos se instruem por elas –, os 
professores mostrariam que, por meio de convenções e visões 
estereotipadas, elas falam, como a tragédia e o romance, das aspirações, 
temores e obsessões de nossas vidas: amores, ódios, incompreensões, mal-
entendidos, encontros, separações, felicidade, infelicidade, doença, morte, 
esperança, desespero, poder, traição, ambição, engodo, dinheiro, fugas, 
drogas.” 

No ensino superior, a Universidade tem a missão de conservar as características 

acadêmicas ocorridas ao longo da história e também de se abrir aos novos rumos da ciência. 

Portanto  para MORIN (2000 (a), p. 10), a Universidade tem dupla função; paradoxal da 

Universidade que é de adaptar-se à modernidade, sendo assim cabe uma reflexão sobre a 

necessidade da Universidade adaptar-se à sociedade ou então, a sociedade adaptar-se à 

Universidade. 

Para que tais mudanças ocorram é necessário a reforma das mentes, conforme já foi 

citado. No entanto, para pensar na reforma do pensamento é necessário substituir um 

pensamento linear por um pensamento não linear, substituir a rigidez lógica clássica por uma 

dialógica que possa conceber noções complementares e antagônicas integrando a parte e o 

todo conforme explica MORIN (2000 (a), p. 13). 

No texto “A articulação dos saberes”, publicado em Complexidade e 

Transdisciplinaridade: a reforma da universidade e do ensino fundamental, Morin explica as 

idéias de interdisciplinaridade, polidisciplinaridade e transdisciplinaridade (2000 (a), p.36): 

“A interdisciplinaridade pode significar, por exemplo que diferentes 
disciplinas encontram-se reunidas como diferentes nações o fazem na 
ONU,(...)                        A polidisciplinaridade constitui uma associação de 
disciplinas em torno de um projeto ou de um objeto que lhes é comum.(...) 
Enfim a transdisciplinaridade se caracteriza geralmente por esquemas 
cognitivos que atravessam as disciplinas, às vezes com uma virulência tal 
que as coloca em transe.” 

A mudança na escola requer novas ações, e estas geram crises, mas a partir destas 

crises podem vir a aflorar idéias, obscuras ainda, mas que tomarão forma e talvez possam 

difundir-se. A reforma precisa acontecer, e mesmo que seja enfraquecida pelas instituições ou 

torne-se morosa em conseqüência de dificuldades diversas, ela deverá expandir-se,  ainda que 

a princípio sejam pequenos grupos isolados. 

A mudança na ação pedagógica não ocorrerá instantaneamente, porém, a necessidade 

de interligar os diversos conteúdos fará surgir pequenas propostas que aos poucos irão 

tomando forma e se adequando, atendendo, então, às exigências dos novos aprendizes e 

expectativas dos educadores.  
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A elaboração de planejamentos comuns às diversas disciplinas, integrando os 

conteúdos com objetivos comuns é necessário, enquanto não ocorre a mudança de um 

pensamento linear para um pensamento complexo. O propósito desta alternativa está em 

buscar caminhos diferentes que atendam às necessidades do estudante do novo milênio. 

Os educadores foram, na sua maioria, formados de maneira fragmentada: Ciências 

Exatas, Humanas e Biológicas. Mudar esta visão não é tarefa fácil, principalmente para quem 

sempre aprendeu assim. Mas se não houver uma tentativa, os educadores do futuro também 

serão fragmentados no seu pensamento, na sua forma de ensinar. Porém, a cada dia, mais e 

mais é necessário que os conhecimentos se interliguem. Não é concebível o médico que não 

sabe interpretar um gráfico. O engenheiro que não consegue refletir sobre a importância da 

natureza. O educador deve ter conhecimento de áreas diversificadas e dar sentido ao 

conhecimento elaborado pelos alunos, auxiliando-os na sua concepção. Para que isso aconteça 

é preciso ter uma visão transdisciplinar, conforme explica MORIN (2000 (a), p.40): 

“Para promover uma nova transdisciplinaridade precisamos de um 
paradigma que, certamente, permita distinguir, separa, opor e, portanto, 
disjuntar relativamente estes domínios científicos, mas que, também, possa 
fazê-los comunicarem-se entre si, sem operar a redução. O paradigma da 
simplificação (redução-disjunção) é insuficiente e mutilante. Torna-se 
necessário um paradigma da complexidade que, ao mesmo tempo disjunte e 
associe, que conceba os níveis de emergência da realidade sem reduzi-los 
às unidades elementares e às leis gerais.” 

A escola é responsável por direcionar o aluno nesta nova visão transdisciplinar. Para 

isto, deve assumir uma identidade, em que os membros da comunidade tenham  

autoconhecimento, num processo que deve ocorrer de dentro para fora. É preciso trabalho de 

grupo, com objetivos comuns, para formar uma consciência coletiva capaz de facilitar o 

processo de aprendizagem, de maneira contextualizada e solidária, envolvendo o aluno num 

encantamento de conhecimento e sabedoria.  

A compreensão do aluno torna-se, muitas vezes, difícil por não conseguir articular os 

diversos conhecimentos que adquire na escola. O conteúdo que é visto em Matemática, só 

serve, aos olhos da maioria dos estudantes, para resolver problemas de Matemática. Ele não 

consegue identificar a relação que existe entre as disciplinas e delas, com a vida.  

Já é possível perceber alguns focos , ainda discretos, sobre uma nova visão do 

pensamento. Uma preocupação com a formação do sujeito. Algumas tentativas para melhoria 

da educação. É natural que as mudanças não ocorram tão rapidamente, porém o fato de 

existirem pessoas preocupadas com o atual papel da escola, já é muito animador. Para 
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KINCHELOE (1997, p. 170) “quando os professores pós-formais vêem o mundo como um texto, a 

desconstrução pode revolucionar a educação.”  

O docente atual teve sua formação através das informações de seus professores e das 

leituras de livros. No entanto, atualmente, este profissional precisa aprender a lidar com novas 

linguagens e, principalmente, auxiliar seu aluno na seleção das informações obtida pelos 

meios de comunicação.  

O papel do professor, deve ser de um facilitador do processo pedagógico, auxiliando a 

identificar, no atual cenário pós-moderno, a diferença entre o real e o hiper-real. O professor 

deve tentar desvendar os mistérios desta teia da pós-modernidade com seus alunos e  

pulverizar a magia do aprender ao maior número possível de alunos e não apenas a uma 

pequena parcela de estudantes.  

A compreensão de uma nova maneira de aprender é uma grande barreira às vistas de 

muitos professores, que continuam ministrando suas aulas preocupados em cumprir conteúdos 

e seguir livros, página por página, sem nenhuma interação com a realidade. Há a valorização 

apenas da parte, da especialização em detrimento do todo complexo. O conhecimento 

aplicado dessa forma fragmentada faz com que o aluno realmente não assimile o conteúdo 

visto. O aluno apenas é preparado para resolver questões, não é preparado para resolver 

problemas na vida. Alguns educadores já apontam a necessidade de mudar este paradigma da 

simplicidade, que torna o conhecimento linear e reducionista, para um pensamento menos 

linear e mais complexo. 

O conhecimento adquirido pelo aluno vai formando uma rede e as idéias do 

pensamento complexo estão presentes na escola. O aluno do terceiro milênio deverá resolver 

problemas do seu tempo e desenvolver novas habilidades. O estudante  buscará outras 

respostas para atender às suas necessidades. O conteúdo fragmentado não será suficiente para 

atender aos questionamentos. O aluno deverá aprender no presente, pensando no benefício do 

futuro e relacionando conteúdos do passado. O estudo das diversas disciplinas deverão formar 

uma teia de conhecimentos interligados. 

Uma tentativa para uma nova formulação da escola está no modelo autodidata e 

heterodidata, em que o aluno deve aprender a aprender, porém o professor deve ser um 

motivador e facilitador deste processo. Para isto a instituição também precisa se reformular e 

trabalhar conteúdos a partir do estudo de uma ciência com os novos enfoques.  

A formação de hoje procura um caminho entre cidadania e tecnologia e algumas 
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disciplinas, como Filosofia, por exemplo, foram deixadas em segundo plano. E mesmo as 

novas disciplinas, como Cidadania por exemplo, de que maneira estão sendo ministradas? 

Será que estão atendendo o objetivo maior? Será que conseguirão auxiliar na formação de 

cidadãos? Ou será que poderá vir a se tornar uma proposta apenas teórica?  

Quanto à tecnologia, é uma exigência profissionalizante, não se tem como fugir desta 

idéia, e até é muito oportuno usar novos meios tecnológicos para benefício da humanidade. 

Porém é preciso deixar claro para o aluno a importância em saber utilizar estes novos meios 

que muitas vezes contribuem de maneira negativa. Com o desenvolvimento técnico e 

científico, valorizou-se a especialização comprometendo a unidade e a complexificação. 

PETRAGLIA (1998, p. 69) afirma: 

 

“O currículo escolar é mínimo e fragmentado. Na maioria das vezes, peca 
tanto quantitativa como qualitativamente. Não oferece, através de suas 
disciplinas, a visão do todo, do curso e do conhecimento uno, nem favorece 
a comunicação e o diálogo entre os saberes; dito de outra forma, as 
disciplinas com seus programas e conteúdos não se integram ou 
complementam, dificultando a perspectiva de conjunto e de globalização, 
que favorece a aprendizagem.” 

A crise pela qual a escola vem passando, pode ser o primeiro passo para uma nova 

situação escolar.A partir de um novo texto educacional pode surgir caminhos diferentes que 

não necessariamente levarão a uma conclusão, mas que induzirão a novas maneiras de 

reflexão. A desconstrução dos grandes temas através de uma reflexão crítica que lê o que o 

texto diz e o que o texto não diz. 

A pulverização de novas idéias deverá constituir um saber mais amplo, que não tem 

fim, surgindo, assim, um novo modo de pensar. Se as idéias de um novo pensamento 

difundirem-se, as instituições colaborarem e o mercado de trabalho conseguir se equilibrar, 

ainda assim, teremos um outro problema a enfrentar, quebrar velhos paradigmas perante a 

sociedade.  

O atual cenário educacional aponta uma perplexidade. Neste contexto, o qual propaga 

uma realidade, ou melhor uma hiper-realidade procurei, na tentativa de aproveitar os 

benefícios da intercomunicação entre alunos, observar se era possível ocorrer aprendizagem 

em uma situação pedagógica  utilizada, antigamente, nas escolas de alguns países, como 
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Portugal e Espanha, e  nas escolas rurais brasileiras – a escola de uma sala só23. 

Se por um lado a escola de uma sala só nasce da necessidade de comunidades mais 

carentes, por outro,  pode ser vista como um modelo pedagógico que atende às propostas 

educacionais do futuro, conforme Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre 

Educação para o século XXI , que são: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser 

e aprender a viver juntos.   

Um aluno integrado com outros de séries diferentes poderá ter a visão da parte, que 

estiver estudando, aclarada, facilitando a compreensão do todo.  As disciplinas, estudadas no 

Ensino Fundamental e Médio, aprofundam-se, separadamente,  nos conhecimentos e muitas 

vezes não fornecem uma visão global do todo.  

A escola precisa incentivar os alunos à pesquisa e também auxiliá-los na busca de 

soluções para problemas do cotidiano e, se possível, equacionar tais problemas, amarrando os 

questionamentos feitos com o conteúdo escolar, para que faça sentido e haja relação entre as 

disciplinas e a realidade. É, ainda, necessário fazer com que as respostas não sejam estanques 

dentro de cada disciplina, mas que precisem do auxílio de outras disciplinas para se chegar a 

respostas mais amplas. De nada adianta uma escola fechada dentro de seus conceitos se estes 

não estiverem ligados ao mundo e à realidade do aluno. Para isto é necessário que as diversas 

disciplinas se unam formando outras linhas de estudo que atravessem os conteúdos isolados e 

teçam novos caminhos para construção do conhecimento, numa diversidade cultural e 

planetária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Escolas que comportam alunos de diversas séries em uma sala e o conteúdo diferente é ministrado a cada série, 
porém, na mesma sala e pelo mesmo professor. 
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“Não basta ensinar ao homem uma especialidade. Porque ele se tornará 
assim uma máquina utilizável e não uma personalidade. É necessário que 
se ensine um sentimento, um senso prático daquilo que vale a pena ser 
compreendido, daquilo que é belo, daquilo que é eticamente correto.”  

 

(Albert Einstein) 
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CAPÍTULO III: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

3.1  Uma breve história da Matemática 

O período em que é introduzido o estudo da matemática na história da civilização é 

praticamente impossível de ser distinguido. Uma vez que o ser humano já nasce com uma 

memória quantitativa e que muitos atos praticados pelo homem pré-histórico dependiam de 

certo modo de um planejamento e raciocínio lógico, como por exemplo o período da pedra 

lascada. No primeiro Congresso Brasileiro de Etnomatemática, Ubiratan D’Ambrosio fala em 

sua palestra final24: 

“Na hora em que esse australopiteco escolheu e lascou um pedaço de 
pedra, com o objetivo de descarnar um osso, a sua mente matemática se 
revelou. Para selecionar a pedra é necessário avaliar suas dimensões, e 
lascá-la o necessário e o suficiente para cumprir os objetivos a que ela se 
destina, exige avaliar e comparar dimensões. Mas avaliar e comparar 
dimensões são uma das manifestações mais elementares do pensamento 
matemático. Esse é um primeiro exemplo de como o homem desenvolve os 
instrumentos materiais e intelectuais para lidar com o seu ambiente.” 

Já nesse período a matemática fazia parte da rotina do homem. Era preciso fazer alguns 

cálculos para saber como separar um osso da carne e utilizar o instrumento. Além deste fato 

havia outros, como por exemplo, contar os dias e as noites, controlar as luas, as marés, o gado, 

a gestação da mulher, enfim fatos do cotidiano que podiam garantir a sobrevivência do 

homem.  

A importância de conhecer um pouco da história da Matemática está em entender os 

benefícios que esta ciência trouxe para a humanidade, uma vez que auxilia 

metodologicamente a investigação, organização, representação e análise para compreensão de 

fenômenos, e esta compreensão nos aproxima da realidade em diversos campos. 

Para uma melhor interpretação do começo desta ciência deve-se entender alguns 

significados, tais como, enumeração, numeração e número e suas respectivas aplicações. 

Enumeração é o ato de contar por partes, um a um os elementos de um conjunto, 

                                                 
24 Palestra de encerramento do Primeiro Congresso Brasileiro de Etnomatemática, Faculdade de Educação da 
Universidade de São Paulo, 1-4 de novembro de 2000. Retirado do site http://vello.sites.uol.com.Br/ubi.htm. 
Acesso em: 21 set 2002. 
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relacionando cada elemento com elementos de outro conjunto que sirvam como marcadores. 

Nas civilizações antigas eram representadas, normalmente, por partes do corpo. Um exemplo 

pode ser a associação que uma criança faz para representar sua idade, levantando o dedo 

indicador de uma das mãos, indica ter um ano. 

Numeração é a criação de palavras para representar a enumeração. Com o 

desenvolvimento da linguagem várias partes do corpo passam a receber nomes, os quais 

foram usados no processo de enumeração, ocorrendo então a mudança de enumeração para 

numeração.  

Número expressa uma quantidade. Não há dados suficientes para fixar o período da 

história em que foram descobertos os números cardinais. Os documentos mais antigos 

mostram a presença deste conceito na China, Índia, Mesopotâmia e Egito. 

Na obra, História dos números e numerais, GUNDLACH (1992, p.3), cita como 

exemplo, uma tribo, dos bugilai, em Nova Guiné, que usavam a seguinte seqüência de partes, 

ticadas com o dedo indicador da mão direita: 

“ 1 Tarangesa    Dedo mínimo da mão esquerda             
                  2 Meta kina             Dedo anular da mão 
esquerda                                   3 Guigimeta            Dedo médio 
da mão esquerda                                 4 Topea            Dedo 
indicador da mão esquerda                           5 Manda    
 Dedo polegar da mão esquerda                           6 Gaben   
  Pulso esquerdo                                                     7 Trankgimbe 
   Cotovelo esquerdo                                                 8 Podei 
    Ombro esquerdo                                                   9 
Ngama    Lado esquerdo do peito                     
10 Dala    Lado direito do peito. ” 

Os algarismos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10) representam o número. As “palavras 

número”,  representam a numeração, como por exemplo tarangesa, meta kina etc. E as partes 

do corpo indicam a enumeração. 

Os sistemas de numeração começam a surgir quando a relação para enumerar 

elementos entre conjuntos se esgota. O homem usa os dedos de uma mão, depois da outra 

mão, dos pés, de outras partes do corpo e até objetos. Torna-se, então, necessário estabelecer 

uma seqüência ordenada para relacionar um elemento ao seu marcador. Alguns desses 

sistemas não usavam valor de posição, são os sistemas não-posicionais. É curioso observar 

ainda, que, alguns desses sistemas não tinham representação para o número zero.  

O desenvolvimento de alguns sistemas de numeração vem posteriormente utilizar um 

valor como base, são os sistemas posicionais, que dão origem aos cálculos usados hoje. Já os 
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sistemas de números vêm originar os conjuntos numéricos e suas propriedades e relações 

entre diferentes sistemas de números. 

Algumas civilizações mais antigas já tinham um sistema de numeração. Pode-se 

destacar alguns sistemas: babilônico, egípcio, romano, grego, chinês-japonês, maia e indo-

arábico. 

A origem do sistema de numeração babilônico vem dos sumérios, a mais antiga ação 

conhecida, que além da escrita, utilizavam a roda e construíam templos conhecidos como 

zigurates, que, entre outras funções, serviam como observatórios astronômicos. Elaboraram 

um calendário lunar e já faziam previsões com base na posição dos astros, criando assim a 

Astrologia. 

Os babilônicos viviam na Mesopotâmia, região entre os rios Tigre e Eufrates, há mais 

de quatro mil anos e desenvolveram um sistema de numeração com base sexagesimal (base 

60) e posicional, onde se pode comparar a uma escrita polinômica de um número. 

GUNDLANCH (1992, p.21) explica: 

“A origem da base sessenta não pode ser determinada com certeza. Uma 
teoria plausível a associa a valores encontrados em primitivos sistemas de 
pesos e medidas em que uma unidade maior era 60 vezes a menor. Embora 
a divisão da circunferência em 360 partes se originasse na astronomia 
babilônica nos últimos séculos a.C., o sistema sexagesimal de numeração 
desenvolveu-se muitos séculos antes, e assim provavelmente nada tem a ver 
com conceitos astronômicos. Na realidade, o sistema sexagesimal só era 
aplicado consistentemente em contextos matemáticos ou astronômicos. Em 
tabelas referentes a vários assuntos econômicos (datas, medidas de pesos, 
áreas, etc.) encontramos mesclas de base sessenta, base dez e outras 
bases.” 

Os babilônicos não tinham, no início, uma representação para o zero e registravam 

seus escritos em tábuas de argila – escrita cuneiforme. 
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(Figura 01: Números babilônicos) 
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A civilização egípcia concentrava-se às margens do rio Nilo, e viviam basicamente da 

agricultura, pois as enchentes do rio proporcionavam-lhes um solo fértil e precisaram prever a 

época de cheia e demarcar suas terras. Além das construções de pirâmides, desenvolveram um 

sistema de irrigação com a construção de canais e açudes. 

As brigas pelas terras reforçaram a necessidade de controlar com símbolos os bens que 

possuíam e que conquistavam nas guerras, como número de prisioneiros, cabeças de gado e 

medidas de terra. 

Os registros matemáticos foram feitos em papiros pelos escrivães do antigo Egito e são 

os únicos documentos que comprovam o avançado conhecimento matemático dessa 

civilização.     

Os numerais do sistema primitivo egípcio eram os hieróglifos, representados por sete 

símbolos diferentes, esculpidos em madeira, pedra ou metal. A base utilizada era o dez, o 

sistema era não-posicional e não tinha representação para o zero. Explica GUNDLACH 

(1992, p.22): 

“A representação dos diferentes símbolos foi interpretada de várias 
maneiras: 1, bastão vertical; 10, impressão do calcanhar ou arco; 100, 
rolo de pergaminho, espiral ou cadeia; 1 000, flor de lótus; 10 000, dedo 
apontado; 100 000, barboto (peixe) ou girino;  1 000 000, um homem 
espantado com os braços esticados ou a figura da deidade cósmica Deus do 
sem-fim.” 
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10 
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 1 
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                    (Figura 02: Símbolos egípcios) 

A figura anterior mostra os símbolos que os egípcios usavam para representar algumas 

quantidades.  

A civilização grega deu uma grande contribuição para o avanço da Matemática. Os 

gregos utilizavam uma matemática instrumental e também uma forma abstrata, conforme 

explica D’AMBROSIO (1996, p.35 – 36): 

“Eles praticaram uma matemática utilitária, semelhante àquela dos 
egípcios, mas ao mesmo tempo desenvolveram um pensamento abstrato, 
com objetivos religiosos e rituais.Começa assim um modelo de explicações 
que vai dar origem às ciências, à filosofia e à matemática abstrata. É muito 
importante  notar que duas formas de matemática, uma que poderíamos 
chamar matemática utilitária e outra, matemática abstrata (ou teórica ou 
de explicações), conviviam e são perfeitamente distinguíveis no mundo 
grego. Essa convivência de duas modalidades de matemática prevaleceu no 
Império Romano e na Idade Média, e na verdade até hoje. Desde o tempo 
dos gregos tem havido indivíduos capazes de reconhecer a relação entre as 
duas modalidades de matemática, mas pouquíssimos são os capazes de 
dominar a ambas.” 

Uma boa parte do conhecimento de matemática que estudamos hoje têm raízes na 

Antiguidade Grega, pois a matemática, principalmente a geometria, e a filosofia faziam parte 

da mesma linha de estudo, conforme esclarece D’AMBROSIO (1996, p.36): 

“Muito do conhecimento que hoje temos da matemática grega está na obra 
dos três maiores filósofos da Antiguidade Grega, Sócrates, Platão e 
Aristóteles, que viveram no século IV a.C.O movimento intelectual dava-se 
em academias e a principal delas era a de Atenas. Matemática e filosofia 
representavam uma mesma linha de pensamento. Platão distinguia 
claramente uma matemática utilitária,  importante para comerciantes e 
artesãos, mas não para os intelectuais, para quem defendia uma 
matemática abstrata, fundamental para aqueles que seriam os dirigentes, 
para a elite.”   

Alguns nomes de importantes matemáticos gregos são constantes nos atuais  conteúdos 
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programáticos. Os primeiros são Tales de Mileto (ca 625 – 547 a.C.) e Pitágoras de Samos (ca 

560 – 480 a.C.).   

Tales de Mileto  foi o primeiro matemático a organizar seqüências matemáticas para 

explicar o método dedutivo. Tales mediu a altura de uma pirâmide por meio da comparação 

da sombra projetada pela pirâmide e a sombra de uma vara, semelhança de triângulos. 

Pitágoras foi o primeiro homem que se tem notícia de ter afirmado que a Terra era 

redonda e, descobriu, também a relação entre o comprimento de uma corda e o som por ela 

produzido, inaugurando assim acústica, conforme explica GUNDLACH (1992, p.35-36): 

“O ponto de partida parece ter sido o estudo feito por Pitágoras dos tons 
produzidos por uma corda musical de lira. Os intervalos harmônicos da 
escala musical podem ser expressos em termos das razões dos 
comprimentos correspondentes da corda, que são 1:2 para a oitava, 2:3 
para a quinta e 3:4 para a quarta.”  

Pitágoras e seus seguidores atribuíram um significado mágico aos números. O 

significado de alguns números, para os pitagóricos, traduzia a harmonia dos cosmos, 

conforme GUNDLACH (1992, p.36).   

“(...)A soma dos números 1, 2, 3 e 4 forma o número triangular 10, o 
‘número perfeito’, que por sua vez gera todas as outras combinações de 
números e figuras que formam o cosmos. Para os pitagóricos, um ponto era 
um, uma linha reta dois, uma superfície  três e um sólido quatro, uma vez 
que esses eram os menores números de pontos necessários para definir 
cada uma dessas dimensões. Assim o dez, a soma desses números, era um 
poder sagrado e onipotente, o sagrado tetraktys (‘quatridade’: 1 + 2 + 3 + 
4), pelo qual prestavam juramento. Tudo isso levava à ‘harmonia das 
esferas’ e, mais geralmente, à crença de que as coisas do mundo estão 
arranjadas e se mantêm juntas por princípios de harmonia e número.” 

A crença dos pitagóricos persiste até hoje, em pseudociências como a numerologia. 

Pitágoras também é famoso pela relação do famoso Teorema de Pitágoras, no qual provou que 

o quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos.  

Além da álgebra grega pitagórica, também foi de grande importância a obra de 

Euclides, que viveu no século IV a.C. Ele demonstrou que a série dos números primos25 era 

infinita e provou que a raiz quadrada de dois era um número com casas decimais infinitas.  

Em sua obra Elementos reuniu o conhecimento matemático, principalmente em relação à 

Geometria. Nessa obra, Euclides mostra todo o rigor metodológico e sistemático, ele parte de 

conceitos primitivos, como ponto, reta e plano para demonstrar teoremas. É bom lembrar que 

a obra de Euclides foi escrita em uma época na qual acreditava-se que a Terra era um imenso 

                                                 
25 Número primo é aquele que só é divisível por um e por si próprio. 
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plano, e não era concebida a idéia de redondeza. A partir desses conceitos, Euclides escreve 

os axiomas e postulados, que não têm demonstração, mas que são aceitos até hoje com grande 

aplicabilidade em vários campos.  

BAUMGART (1992, p.9) explica em seu texto de geometria grega e axiomática 

material a importância do discurso na matemática dos gregos. 

“(...) os gregos desenvolveram a noção de discurso lógico como uma 
seqüência de afirmações obtidas por raciocínio dedutivo a partir de um 
conjunto aceito de afirmações iniciais. Então tanto as afirmações iniciais 
como as derivadas do discurso são afirmações sobre a questão técnica do 
discurso e, por isso, envolvem termos especiais ou técnicos. Os significados 
desses termos devem ser claros para o leitor e, assim, os gregos sentiam 
que o discurso deveria começar com uma lista de explanações e definições 
desses termos técnicos. Depois dessas explanações e definições terem sido 
dadas, as afirmações iniciais, chamadas ‘axiomas’ e/ou ‘postulados’ do 
discurso, deveriam ser enunciados. Essas afirmações iniciais, segundo os 
gregos, deveriam ser cuidadosamente escolhidas de maneira que sua 
veracidade fosse completamente aceitável pelo leitor em vista das 
explanações e definições já citadas.”     

A geometria não-euclidiana aparece, somente, no século XIX, com alguns nomes 

como Gauss, Lobachevski e Riemann. 

Um dos matemáticos e físicos mais famosos da Antigüidade, foi Arquimedes de 

Siracusa (ca 287–212 a.C.). Ele nasceu em Siracusa e viveu por muitos anos em Alexandria. 

Morreu assassinado em sua terra natal quando esta foi tomada pelos romanos. Responsável 

por grandes inventos como o parafuso para tirar água dos poços subterrâneos, a roda dentada, 

a polia móvel e outros. Nome importante na física, com o Princípio de Arquimedes, o qual 

permitiu encontrar o peso específico dos corpos, porém, é na Matemática que seu nome ficou 

fortemente marcado com a descoberta da área de uma circunferência, descobrindo a relação 

existente entre o comprimento e seu diâmetro – o número  π = 3,14159265359... 

Arquimedes foi considerado um dos maiores geômetras da antiguidade, conforme 

explica EVES (1992, p.10-11): 

“Cerca de dez tratados matemáticos de Arquimedes sobreviveram até 
nossos dias, e há vestígios de vários trabalhos seus que se perderam. Dos 
que restaram, três são sobre geometria plana e dois sobre geometria sólida. 
Esses trabalhos não são compilações de realizações de predecessores, mas 
criações altamente originais, marcando Arquimedes como um dos maiores 
matemáticos de todos os tempos, e certamente o maior da antiguidade. Num 
de seus trabalhos dedicado à geometria plana, Arquimedes inaugurou o 
clássico método dos perímetros para calcular π, e achou que π está situado 
entre 223/71 e 22/7, ou que, com duas casa decimais, π é dado por 3,14. 
Esse procedimento de Arquimedes foi o ponto de partida da longa história 
da busca de aproximações cada  vez mais acuradas para o valor de π, 
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alcançando-se, em 1 967, a fantástica aproximação de 500 000 casas 
decimais26. Em seus trabalhos de geometria plana, Arquimedes antecipou 
alguns dos métodos do cálculo integral. Em um de seus trabalhos de 
geometria sólida encontramos, pela primeira vez, as fórmulas corretas para 
as áreas da superfície esférica e da calota esférica e para os volumes da 
esfera e do segmento esférico de uma base.” 

Muitos matemáticos na Antigüidade tentaram medir a Terra, porém, foi o método de 

Eratóstenes, que viveu por volta do ano 230 a.C., o mais eficaz. GUNDLACH (1992, p.58): 

“Mais interessante ainda é o método de Eratóstenes de investigação da 
circunferência da Terra. (Ele não foi o primeiro a medir a Terra; 
Aristóteles e Arquimedes, antes, tinham conhecimento de outras medidas.)” 

Durante o solstício de verão, época na qual a sombra projetada, pelo Sol, ao meio-dia é 

mínima, Eratóstenes fincou uma vareta no solo da cidade de Alexandria, no mesmo instante 

em que o Sol ficava a pino em Siene (hoje Assuã), onde praticamente não tinha sombra. 

Mediu o ângulo formado pela vareta e a sombra, na cidade de Alexandria, registrando um 

ângulo de aproximadamente 7º 12’, ou seja, 1/50 da media de uma circunferência. Usou a 

medida do arco do círculo que passa pelas duas cidades, 5 000 estadium27, embora não haja 

registro de como foi encontrada essa medida, é bem provável que esses dados tenham sido 

anotados pelos oficiais das tropas de Alexandre. Deduziu, então, que a distância entre 

Alexandria e Assuã também era 1/50 da medida da Terra. 

Sendo assim, ficou fácil concluir que o comprimento de Terra era equivalente a       

250 000 stadium. Fazendo-se a conversão, onde 1 km corresponde a 6,3 stadium, obtem-se 

aproximadamente 39 682 km, valor bem próximo dos encontrados atualmente. 

Pode-se destacar dois sistemas de numeração usados pelos gregos: o ático e o jônico. O 

sistema ático, mais antigo era representado por símbolos, onde o 1 era representado por I, o 5 

por Γ, o 10 por Δ, o 100 por Η, o 1 000 por Χ e o 10 000 por Μ.  Estes últimos originam os 

prefixos penta, deca, hecto, quilo e ainda na palavra miríade. 

O sistema jônico era de base dez e representado por vinte e sete símbolos (α, β, γ,...), 

onde vinte e quatro são letras do alfabeto grego e três do alfabeto fenício.      

A preocupação maior dos gregos era com a Geometria, embora tivessem também 

desenvolvido estudos de lógica e aritmética. O controle dos cálculos era da irmandade 

original pitagórica.   

O povo romano tinha a característica de guerreiro e conquistaram muitas terras. Com a 

                                                 
26 Hoje já temos aproximações de mais de 1 000 000 de casas decimais.(nota do autor) 
27 Stadium medida da época, sendo que 1 quilômetro equivale a 6,3 stadium. 
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ascenção de Roma, por volta de 500 a.C., já possuíam um grande império. 

Segundo D’AMBROSIO (1996, p. 38): 

“Os romanos eram intelectualmente tolerantes e durante o Império 
Romano as academias gregas continuaram sua importante obra filosófica e 
matemática. É particularmente notável Apolônio (ca 240−174 a.C.), que 
viveu em Alexandria e cujos estudos sobre as cônicas são fundamentais. 
Nessa mesma academia encontramos Cláudio Ptolomeu (ca 100−178) e 
Diofanto (meados de século III), credenciado como o precursor da álgebra. 
Ptolomeu é conhecido pela sua obra de astronomia, aplicando a geometria 
para o estudo das órbitas dos planetas, tendo a Terra como centro de 
referência.(...) Em pleno apogeu do Império Romano surge Jesus Cristo no 
Reino da Judéia, um dos territórios conquistados. Não tendo questionado 
os preceitos de cidadania do Império Romano, a Cristo não se imputou 
violações das leis civis. Como mostra o episódio de Pilatos, a condenação 
de Cristo foi assunto interno da sociedade judaica, juridicamente autônoma 
em questões intelectuais e religiosas. Esse episódio, que cronologicamente 
marca o início da era atual, foi de nenhuma importância na época.” 

O sistema de numeração romano baseava-se em letras de seu próprio alfabeto, porém 

nunca  usavam as letras de maneira sucessiva, como outras civilizações. As letras que 

utilizavam para representar os numerais eram sete (I, V, X, L, C, D e M). 

Sistem

a romano 
I V X L C D M 

Valor 1 5
1

0 

5

0 

10

0 

50

0 

100

0 

(Figura 03: Sistema romano) 

O dez era a base utilizada no sistema romano, não tinham representação para o zero e 

baseavam-se nos princípios de adição, subtração e multiplicação, sendo portanto posicional. 

Veja a seguir alguns exemplos de números escritos no sistema de numeração romano: 

 

 

Sist

ema 

romano 

 

V I X I 

X

LIII 

X

LIX 

L

XIV 

 

X

CVII 

 

MC

DXLIV 
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Val

or 
1 

4

3 

4

9 

5

4 

9

7 
1444

(Figura 04: Alguns números romanos) 

Na figura 04 é possível observar que o número 4 é representado por IV o que 

representa V − I ( 5 − 1 = 4), o mesmo acontece com o número 9 (IX = X − I), com o         40 

( L − X), com o 90 ( C − X) e assim sucessivamente.  

O sistema romano foi de uso comum na Europa por mais de 1000 anos, persistindo, 

por muitos anos no ramo de contabilidade e até os dias de hoje para indicar datas, horas, 

capítulos de livros, títulos de reis  e papas.      

A filosofia oriental é, provavelmente, a mais fiel aos antepassados. As lendas em volta 

de um sistema de cálculo muito antigo faz com que a origem dos acontecimentos seja 

distorcida. 

A lenda conta que um imperador chinês ordenara  que um de seus súditos olhasse o 

Sol, ao outro que olhasse a Lua e ao terceiro súdito que inventasse a aritmética. É difícil 

acreditar que a noção de numeral tenha partido de um único homem, mas o povo da China, 

prendeu-se a tal lenda por muitos séculos, impedindo um maior esclarecimento sobre a 

origem do sistema de numeração chinês. 

Pesquisas arqueológicas mostram que essa civilização gravava em argila seus 

numerais, usando como forma de  registro sinais verticais escritos de cima para baixo ou da 

esquerda para direita. O sistema chinês de numeração utilizava-se da base dez. 

O avanço cultural e econômico desse povo coincide com a mudança de sua capital e 

com a invenção de uma forma de calendário. 

Os cálculos eram feitos com varas de bambu – chou. Essas varas colocadas na posição 

vertical ou horizontal representavam números.     

A rapidez de efetuarem os cálculos, utilizando ábacos, pode ser comparada a 

comodidade atual de se fazer um cálculo operando uma calculadora. 

O mesmo sistema de numeração utilizado pelos chineses foi posteriormente usado 

pelos japoneses. 
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A civilização maia concentrou-se na América Central e teve sua ascensão cultural por 

volta do ano 400. Desenvolveram avançados sistemas de astronomia, arquitetura, comércio e 

criação de um calendário. O calendário maia “consistia em dezoito meses de 20 dias cada um, 

e mais um ‘mês’ de 5 dias.”  Explica GUNDLACH (1992,  p.30).   

Os maias possuíam um sistema de numeração vigesimal (base vinte), tinham uma 

representação para o zero e sistema de numeração posicional. 

O tipo de numeração mais utilizado pelos maias representava o 1 por um ponto, o 

cinco era representado por uma barra e o zero por um símbolo especial, que lembra o desenho 

de uma concha. 

 A partir do número 20 a representação era posicional. Do 1 ao 19, a representação 

era feita com seqüências de pontos e barras. 

Os hindus, povo da Índia, utilizavam um sistema de numeração, posicional com nove 

símbolos e mais a presença do zero. 

O sistema de numeração hindu foi levado para Bagdá por volta do ano 800. A cidade 

vivia praticamente do comércio e o sistema utilizado pelos hindus facilitada o cálculo. Por 

isso é chamado de sistema de numeração indo-arábico 

O matemático persa, Al-Khowarizmi (780 – 850 d.C.), descreveu o sistema hindu num 

livro, em que demonstrava a solução de problemas matemáticos por meio de transposições e 

supressões. A obra  chamada Ilm al-Jabr wa’l Muqabalah (A Ciência da Transposição e 

Supressão) foi traduzida no Ocidente como Álgebra. 

O sistema de numeração indo-arábico originou o atual sistema de numeração. Ao 

longo do tempo sofreu algumas modificações. Pela praticidade que oferece para o cálculo, 

com apenas dez símbolos e algumas regras práticas, pode ser considerada uma das grandes 

invenções da humanidade. Também chamado de sistema decimal é usado universalmente. 

O Renascimento trouxe grandes avanços científicos e com isso os conceitos clássicos 

greco-romanos voltaram a ser valorizados. Alguns nomes marcaram tais avanços científicos.    

René Descartes (1596 – 1650) criou o símbolo da raiz quadrada, foi o primeiro que 

utilizou expoentes e também, o primeiro, a usar as primeiras letras do alfabeto para 

representar as  constantes e as últimas letras para representar as variáveis e em equações 

matemáticas.  Criou o sistema de coordenadas, plano cartesiano, para representação de uma 

equação algébrica. Com isso possibilitou a combinação da Álgebra com a Geometria, 
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permitindo o aparecimento da Geometria Analítica. DAVIS (1992, p.63) comenta sobre a 

importância do trabalho de Descartes: 

“(...) a chave para a aplicação geral de métodos gráficos à solução de 
problemas algébricos era a geometria analítica, introduzida por René 
Descartes em seu Discours de la méthode (1637). A teoria dos nomogramas 
baseia-se amplamente na geometria analítica.” 

A teoria da probabilidade foi introduzida por Pierre de Fermat (1601 – 1665) e por 

Blaise Pascal (1623 – 1662). Fermat estudou, também, a teoria dos números inteiros.   Isaac 

Newton (1642 – 1727) e Gottfried Leibniz (1646 – 1716) desenvolveram o cálculo diferencial 

e integral. Leibniz introduziu a noção dos determinantes. Para BOYER (1992, p.17): 

“A época agora estava madura para se constituir, a partir da análise 
infinitesimal, o que hoje conhecemos como cálculo. Nenhuma invenção 
nova específica era necessária, as técnicas estavam à mão. O que faltava 
era um senso de universalidade das regras.(...) Os matemáticos do decênio 
1 666 – 1 676 necessitavam imensamente de um algoritmo geral aplicável 
indistintamente a todas as funções, racionais ou irracionais, algébricas ou 
transcendentes. A resposta, fornecida por Newton, foi uma nova e geral 
análise infinitesimal. A chave da nova análise estava na descoberta, 
realizada por Newton e Leibniz, da grande utilidade das expansões em 
séries infinitas. Newton considerava tão importante esse aspecto de seu 
trabalho, que insistia em que fosse uma parte essencial da nova análise; 
por essa razão o teorema do binômio é tão freqüentemente  atribuído a 
ele.” 

O desenvolvimento nas diversas áreas da matemática permitiram o desenvolvimento 

de outras ciências, como a Física, a Química, a Biologia e a Geografia. O instrumental 

matemático tem permitido o avanço tecnológico assim como, também, facilita a desvendar 

alguns fenômenos naturais.  

 

3.2  Introdução do ensino da Matemática no Brasil 

Desde as missões dos padres jesuítas, no período de 1549 a 1759, que o ensino da 

matemática já fazia parte dos conteúdos escolares, no Brasil. Os colégios mantinham o curso 

de letras humanas que poderiam ser complementados com os cursos de artes e teologia. 

Matemática,  Lógica,  Física,  Metafísica e  Ética eram estudadas no curso de artes.    

Segundo CASTRO (1992, p.12): 

“os cursos de ‘artes’ foram ministrados, no Brasil, durante quase dois 
séculos, mas, infelizmente, nada sabemos sobre a extensão e o nível da 
matemática que neles se ensinava. Dos colégios jesuítas da metrópole 
sabemos, pelos livros de geometria e trigonometria do padre jesuíta e 
geômetra português Manuel de Campos, publicados em Lisboa, 
respectivamente em 1735 e 1737, que, nesse tempo, os livros geométricos 
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de Euclides e Arquimedes, a trigonometria plana e a trigonometria esférica 
faziam parte da ‘Aula de Esfera’ do Colégio de Santo Antão, em Lisboa.” 

O curso mais procurado, na época, tanto na colônia como na metrópole era o Bacharel 

em Direito. A cadeira de matemática estava agregada ao curso de medicina, conforme 

CASTRO (1992, p.17). 

Os primeiros trabalhos de matemática, que se tem registro, na colônia é sobre os livros 

publicados pelo sargento-mor José Fernandes Pinto Alpoim (1698 – 1770) intitulados Exame 

de Artilheiros e Exame de Bombeiros, embora esses livros abordassem apenas a matemática 

elementar. Para CASTRO (1992, p.18): 

“Tanto o Exame de Artilheiros como o Exame de Bombeiros são redigidos 
pelo método de perguntas e respostas. Os capítulos da arte militar, 
propriamente dita, são, em ambos, precedidos da matemática necessária à 
sua compreensão.Dos três capítulos e quatro apêndices de que se compões 
o Exame de Artilheiros, os dois primeiros capítulos tratam de aritmética e 
geometria. Dos dez capítulos que contém o Exame de Bombeiros, os quatro 
primeiros se referem respectivamente a geometria, trigonometria, 
iongemetria e atlimetria.”  

Os primeiros professores de matemática superior, no Brasil, foram recrutados pelo 

conde de Linhares da Marinha de Portugal, entre eles oficiais engenheiros e guardas-marinha, 

e também por bacharéis em matemática formados na Universidade de Coimbra, onde foi 

criado o primeiro curso de matemática, depois da reforma do marquês de Pombal. 

A base desses professores não era o estudo da matemática pura, mas sim, o estudo 

voltado para as estratégias militares como a engenharia militar, navegação e a arquitetura 

naval.  

Com a vinda de D. João VI e a família real para o Brasil, em 1808, foram tomadas 

algumas medidas que contribuíram para o estudo das ciências exatas, tais como: abertura dos 

portos às nações amigas (1808), Impressão Régia (1808), Biblioteca Pública (1810) e Carta de 

Lei de 4 de dezembro de 1810, que criou a Academia Real Militar. CASTRO (1992, p. 24) 

fala da responsabilidade da Academia Real Militar:  

“primeira instituição destinada ao ‘curso completo de Sciencias 
Mathematicas, de Sciencias de Observação, quaes a Physica, Chymica, 
Mineralogia, Matallurgia e Historia Natural, que comprehenderá o reino 
Vegetal e animal e das Sciencias Militares em toda a sua extensão, tanto de 
Tatio como de Fortificação e Artilharia’.”   

A Academia Real militar passou por várias reformas, tanto de nome como de 

regulamento, mas sempre vinculada ao ensino militar, formou oficiais de artilharia, oficiais 

engenheiros, geógrafos e topógrafos.  
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O visconde do Rio Branco autoriza a reforma do regulamento das escolas Militar e 

Central, e, em 1874 é fundada a primeira escola civil de engenharia: Escola Politécnica.   

Apenas em 1934 é fundada a primeira Faculdade de Ciências e Letras, na Universidade 

de São Paulo. No ano seguinte, 1935, é criada a Escola de Ciências da Universidade do 

Distrito Federal, e depois em 1939 a Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do 

Brasil. Com a fundação desses centros desenvolve-se no país a pesquisa matemática. 

Os primeiros professores que lecionaram nessas faculdades eram professores das 

faculdades de engenharia e professores de matemática vindos da Europa. Alguns nomes 

estrangeiros que podem ser destacados são: Luigi Fantappié para lecionar análise; Giacomo 

Albanese com cursos de geometria projetiva, diferencial e algébrica;Gabrielle Mammana; 

Achille Bassi; Antonio Aniceto Monteiro. Os professores europeus deixaram registros 

importantes no Brasil influenciando seus discípulos com trabalhos de pesquisa matemática. 

Com o desenvolvimento da pesquisa da matemática pura começam a aparecer algumas 

iniciativas particulares conforme cita CASTRO (1992, p.68-69): 

“Em agosto de 1945, Paulo de Assis Ribeiro criou na Fundação Getúlio 
Vargas(rio de Janeiro) um ‘Núcleo Técnico-Científico de Matemática’, sob 
a direção de Lélio Gama. Entre as muitas iniciativas úteis tomadas pelo 
núcleo, a mais importante foi a criação de Summa Brasiliensis 
Mathematicae (...)  Nesse mesmo ano, foi fundada a ‘Sociedade Matemática 
de S. Paulo’, da qual foi Omar Catunda o primeiro presidente. Em junho de 
1946, saiu o primeiro Boletim da Sociedade Matemática de São Paulo.(...) 
Em fins de 1948, um grupo de pesquisadores brasileiros, tendo à frente o 
conhecido físico César Lattes e apoiado pelo ministro João Alberto Lins de 
Barros, criou o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas.” 

Até os dias de hoje muitas têm sido as contribuições para o desenvolvimento da 

pesquisa matemática no Brasil. Não se pode deixar de mencionar o Instituto de Matemática 

Aplicada Pura (IMPA), criado pelo Conselho Nacional de Pesquisas em 1952, e a grandes 

contribuições  da Escola Técnica do Exército, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica e o 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e ainda, do Geem (Grupo de Estudos de Educação 

Matemática) em São Paulo, do Geempa em Porto Alegre e do Gepem no Rio de Janeiro.  

3.3  A Matemática e os currículos  

Através da história da matemática no Brasil é possível observar uma trajetória que 

serve aos interesses militares. Os conteúdos foram importados de países que durante alguns 

anos viveram em estado de guerra ou se suprindo de armamento para um possível combate. 

As pesquisas que para alguns países são muito importantes, talvez tenham menor importância 

no Brasil. Por que alguns assuntos tão importantes em nosso país não fazem parte dos 
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conteúdos como por exemplo a cultura do Carnaval, ou o folclore das diversas regiões, ou 

ainda técnicas  de agricultura, ou de economia que pudessem garantir uma situação de menos 

miséria às regiões mais carentes? 

O Brasil tem ainda um grande índice de evasão e reprovação escolar, por conta de uma 

política educacional, no mínimo comprometida. D’AMBROSIO afirma (1996, p.61-62): 

“Identifico nesses problemas da educação o que poderia chamar filosofia aplicada. Obviamente algo 

está errado com a filosofia que orienta a organização e o funcionamento do sistema educacional.” 

Com a preocupação de mudar tal quadro caótico na educação algumas medidas vem 

sendo tomadas, como por exemplo os exames nacionais. Mas medir, em âmbito nacional, os 

conteúdos assimilados, em um país com uma rica diversidade cultural, social e econômica, 

talvez não seja a melhor maneira de melhorar a realidade escolar no Brasil. D’AMBROSIO 

(1996, p. 64) faz algumas críticas aos modelos classificatórios e de avaliação em geral: 

“É uma ilusão napoleônica achar que um currículo obrigatório, que atenda 
a todo país, terá qualquer efeito no melhoramento da educação. O que há 
de mais moderno em educação trata o currículo como definido com base na 
classe, isto é, combinado− alguns dizem mesmo contratado−entre os alunos 
mais os professores e mais a comunidade. O currículo vai refletir aquilo 
que se deseja, aquilo que é necessário, de acordo com o que é possível, 
respondendo a características locais. Ainda mais absurdo e obsoleto é 
pensar em testes padronizados e nacionais. Isso vai frontalmente contra as 
novas conceituações de educação, tanto do ponto de vista social quanto do 
ponto de vista cognitivo.” 

Preparar os alunos para fazer exames, testes ou enfim algum tipo de avaliação  que  

comprometa a construção contínua do conhecimento pode deixar seqüelas. E certamente é 

uma avaliação discriminatória, na qual provavelmente os alunos que têm um melhor 

desempenho são aqueles que têm melhores condições econômicas, famílias estruturadas, etc. 

D’AMBROSIO (1996, p.65) exemplifica o processo de avaliação: 

 

“Esse exame é equivalente a propor melhorar a saúde do povo brasileiro 
mediante uma compra maciça de termômetros e dando um deles a cada 
família! Ora, sabemos que o problema está na febre, não na sua 
medição.Nada de positivo será alcançado ao se publicar o nome do aluno 
que se saiu melhor nos testes, dando destaque à sua cidade, à sua escola. E 
isso não será evitado. Sem dúvida esses jovens serão objetos de exploração 
política. Será como um circo para desviar a atenção do essencial.”    

Como pode ser possível mudar os conteúdos ensinados e ao mesmo tempo avaliar a 

qualidade da gestão? Certamente não existe uma receita pronta para melhorar o atual sistema 

de ensino-aprendizagem, mas já é possível perceber algumas tentativas, ainda que isoladas, 
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pulverizadas, e com uma abrangência nacional.  

Nas escolas rurais, onde estão a maioria das escolas com uma sala apenas já é possível 

ter um olhar mais otimista, ver como uma oportunidade de levar algum conhecimento a 

pessoas, que antes não teriam nenhum acesso à informação. 

É necessário adequar o que é importante aprender, quando e aonde. Alguns conteúdos 

matemáticos estão distantes da realidade do aluno. É necessário que se integre aos currículos 

de matemática, poesia, música, artes e também a matemática útil para resolução de problemas 

do cotidiano, que sirvam para melhorar a qualidade de vida.      

Maria Aparecida BICUDO (1993, p.54) faz um comentário sobre o professor-de-

Matemática-que-trabalha-em-uma-organização-escolar e menciona a importância da relação 

harmônica entre os currículos escolares: 

“(...) o professor de Matemática se vê em um contexto social complexo, 
pois existe dentro da escola na qual trabalha toda uma organização em 
termos de distribuição de áreas de conhecimentos e respectivas disciplinas 
e atividades a serem desenvolvidas, as quais compõem o currículo escolar 
do curso que ensina;(...) esses componentes do currículo escolar nem 
sempre se apresentam harmonicamente relacionados, quando objetos de 
um primeiro olhar. Na sua aparência superficial, a realidade escolar é 
densa e o seu sentido, difícil de ser compreendido.(...) quando os fins 
educacionais do currículo com o qual a escola trabalha estão nitidamente 
traçados e os procedimentos que visam a desenvolvê-los distintamente 
delineados , o sentido da sua atividade educadora pode ser mascarado, 
obscurecido, se as ideologias a eles subjacentes não forem desvendadas e 
trazidas ao conhecimento lúcido daqueles que nela trabalham.” 

O currículo não pode ser modificado isoladamente, ao contrário, juntamente com 

qualquer alteração de currículo é preciso rever também os objetivos, os conteúdos e os 

métodos. D’AMBROSIO (1996, p. 69) cita um exemplo do fracasso da matemática moderna: 

“(...) Uma das razões mais fortes do seu fracasso foi o fato de terem sido 
alterados conteúdos sem uma adequada reformulação de objetivos e de 
métodos. E, sem dúvida, as dificuldades de implementação do uso de 
calculadoras e computadores nas escolas esbarram com a insistência de se 
querer manter os conteúdos e os objetivos tradicionais: habilidade em 
operações e resolução de problemas-tipo.” 

É preciso também perceber a interligação com conteúdos de diversas disciplinas e 

principalmente ter a sensibilidade para introduzir nos currículos de matemática, assuntos 

contextualizados com a realidade de cada aluno, o aluno do campo, o aluno da praia, o aluno 

do centro urbano. Trabalhar desde a matemática das florestas até as tecnologias dos games, da 

arte barroca até as expressões pós-modernas, poesias, leituras de livros, vídeos, teatro, música, 

aprender através de jogos, de situações lúdicas. BRENELLI (1996, p.173): 



 

 

91

“O interesse que a criança tem pelo jogo faz com que prazerosamente ela 
aplique sua inteligência e seu raciocínio no sentido de obter o êxito. Assim 
sendo, ao jogar,  o sujeito realiza uma tarefa, produz resultados, aprende a 
pensar num contexto em que enfrentar os desafios e tentar resolvê-los são 
imposições que ele faz a si próprio. No ‘espaço para pensar’ criado pela 
atividade lúdica, estão presentes os aspectos cognitivos e afetivos 
indissociáveis numa mesma ação. A afetividade impulsiona o sujeito em 
direção aos objetivos a serem alcançados. A inteligência determina as 
estratégias a serem utilizadas na obtenção do êxito, neste caso, vencer o 
jogo.” 

 

É preciso também avaliar constantemente e não apenas em um exame específico. 

D’AMBROSIO (1996, p.71) propõe um relatório-avaliação para todas as aulas, o qual 

contenha: 

“1. identificação do aluno, do professor, da disciplina, do tema da aula, 
data e número da aula; 2. uma síntese do conteúdo da aula em espaço 
limitado, isto é, um relatório não excedendo, digamos, uma lauda; 3. 
bibliografia e referências pertinentes não repetindo aquelas fornecidas ou 
sugeridas pelo professor; 4. comentários e sugestões sobre a aula, o tema e 
a disciplina, não excedendo, digamos, dez linhas.” 

Ubiratan D’Ambrosio explica que a identificação auxilia na relação professor-aluno. 

Identificar o tema e inseri-lo na disciplina  faz com o aluno, a cada aula, mantenha a unidade 

do tema. Para o autor o limite para a síntese contribui para desenvolver a capacidade de 

sintetizar e estimula a compreensão do assunto estudado. O estudo de outras bibliografias faz 

com o aluno aumente seus conhecimentos adquirindo mais domínio da disciplina. Finalmente 

as sugestões podem ser um modo de enriquecer as aulas e saber como as expectativas do 

aluno estão sendo correspondidas. 

3.4  Educação e Matemática 

A distância entre a teoria e a prática é muito grande na sala de aula. Muito embora 

alguns educadores já percebam a necessidade de atrelar o conhecimento adquirido às 

pesquisas e aplicá-lo durante as aulas, alguns fatores ainda são complicadores.  

A formação do professor é um dos fatores que dificultam a tomada de novas iniciativas 

na sala de aula. O professor, atuante hoje, teve a formação a partir de um pensamento linear e, 

no caso dos professores de matemática, os conteúdos apreendidos foram aqueles importados 

de pesquisas que serviam para o combate, conforme já citado.  Tais fatores são problemas que 

fazem com que a educação matemática enfrente algumas resistências.  

D’AMBROSIO (1996, p. 83) fala dos problemas docentes: 
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“A educação enfrenta em geral grandes problemas. O que considero mais 
grave, e que afeta particularmente a educação matemática de hoje, é a 
maneira deficiente como se forma o professor.  Há inúmeros pontos críticos 
na atuação o professor, que se prendem a deficiências na sua formação. 
Esses pontos são essencialmente concentrados em dois setores: falta de 
capacitação para conhecer o aluno e obsolescência dos conteúdos 
adquiridos nas licenciaturas.” 

Outro fator é com relação aos valores dos jovens. Em um período de muita informação 

via internet e mídia o jovem se expressa de uma forma, ainda, pouco compreendida pelos 

professores. Os padrões de disciplina impostos há algum tempo atrás são confundidos com 

alguns valores como respeito, por exemplo. 

 Misturado a tudo isso um mundo que luta para manter a paz, mas muitas dessas lutas 

são as próprias guerras. Um povo que quer a saúde do planeta , mas tem visto muito 

desmatamento, muitos acidentes ecológicos, enfim vários crimes cometidos contra a natureza. 

Uma sociedade que já não se espanta com os escândalos políticos, com a fome e com a 

miséria. 

Para compreender um pouco do ambiente escolar, nesta época de pós-modernidade, é 

necessário que se compreenda algumas transformações que vêem acontecendo no mundo que 

vive o nosso aluno. SANTOS (1980, p. 73) descreve o choque entre a racionalidade 

produtiva, de uma sociedade industrial, e os valores morais e sociais, de uma sociedade pós-

industrial, sendo ,portanto este o pano de fundo do cenário educacional atual: 

“O choque entre a racionalidade produtiva e os valores morais e sociais já 
se esboçava no mundo moderno, o industrial. Na atualidade pós-moderna, 
ele ficou agudo, bandeiríssimo, porque a tecnociência invade o cotidiano 
com mil artefatos e serviços, mas não oferece nenhum valor moral além do 
hedonismo consumista. Ao mesmo tempo, tais sociedades fabricaram 
fantasmas alarmantes como a ameaça nuclear, o desastre ecológico, o 
terrorismo, a crise econômica, a corrupção política, os gastos militares, a 
neurose urbana, a insegurança psicológica. Elas têm meios racionais, mas 
só perseguem fins irracionais: lucro e poder.” 

Com a atual realidade e uma formação comprometida do docente é preciso procurar 

um melhor desempenho para amenizar o caminhar dentro da escola. LYOTARD (1998, p.90) 

fala da responsabilidade das universidades em relação ao ensino e sua legitimação pelo 

desempenho na condição pós-moderna: 

“(...) ao lado desta função profissionalizante, a universidade começa ou 
deveria começar a desempenhar um novo papel no quadro da melhoria das 
performances do sistema , o da reciclagem permanente. Fora das 
universidades, departamentos ou instituições de vocação profissional, o 
saber não é e não será mais transmitido em bloco e de uma vez por todas a 
jovens antes de sua entrada na vida ativa; ele é e será transmitido à la 
carte a adultos já ativos ou esperando sê-lo, em vista da melhoria de sua 
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competência e de sua promoção, mas também em vista da aquisição de 
informações, de linguagens e de jogos de linguagem que lhes permitam 
alargar o horizonte de sua vida profissional e de entrosar experiência 
técnica e ética.” 

Mudar o quadro atual não é tarefa fácil. É preciso buscar as respostas a partir da 

problemática da própria ocasião, e não apenas fórmulas prontas. A partir de uma nova postura 

do professor e uma sensibilidade para perceber a necessidade de transmitir informações que 

façam sentido, que se liguem, de tal maneira que a matemática possa incentivar o aluno a 

pensar na paz, e fazer alguma coisa para conquistá-la.  

MORIN (1998(b), p.10) fala da necessidade da sabedoria junto com o amor e a poesia: 

“A sabedoria pode problematizar o amor e a poesia, mas o amor e a poesia podem 

reciprocamente problematizar a sabedoria. O itinerário aqui proposto que conteria amor, 

poesia, sabedoria, comportaria, em si mesmo, esta mútua problematização.” 

É preciso criar instrumentos que façam com que o aprendiz sinta interesse, que 

seduzam, que encantem o aluno até nos conteúdos considerados mais difíceis da matemática. 

No entanto, seduzir não significa usar métodos que transformem a escola em um circo apenas, 

sem a devida contextualização e qualidade. Seduzir e encantar entende-se no sentido de dar 

propósito ao que é estudado, fazendo com que os conhecimentos matemáticos sirvam para 

fazer valer os direitos e deveres de cidadão. 

A função da educação é formar cidadãos e D’AMBROSIO (1996, p.87) esclarece: 

“A educação para a cidadania, que é um dos grandes objetivos da 
educação de hoje, exige uma ‘apreciação’ do conhecimento moderno, 
impregnado de ciência e tecnologia. Assim, o papel do professor de 
matemática é particularmente importante para ajudar o aluno nessa 
apreciação, assim como para destacar alguns dos importantes princípios 
éticos a ela associados.” 

Os professores e alunos devem utilizar os ensinamentos da matemática para refletir, 

abstrair, sentir, fazer, escolher, enfim dar o devido significado da disciplina em suas vidas. 

Com isto, os alunos e professores poderão utilizar o conhecimento para transformar meio em 

que vivem em um mundo melhor. 

3.5  Etnomatemática 

No tópico anterior já foi questionada a importância da contextualização da matemática. 

Continuaremos aqui enfatizando também a necessidade de buscar o interesse pela disciplina 

através do resgate das raízes culturais. A necessidade de se ensinar as diversas matemáticas 

de maneiras diferenciadas, conforme a expectativa de cada um. 
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No Brasil, por exemplo, tem-se os povos nativos da floresta amazônica e os alunos de 

grandes colégios no centro de São Paulo. Como pode ser possível explorar, de maneiras 

diferentes e adequadas, os conteúdos matemáticos em duas realidades tão diferentes? A 

provável resposta é que se deve buscar nas raízes culturais de cada um a importância de 

aprender alguns tópicos de matemática que fazem sentido ao aluno, que contribuam com a 

melhoria da qualidade de vida.  

O significado da  palavra etnomatemática pode ser explicado por quem é especialista 

no assunto, D’AMBROSIO (1996, p.111): 

“A abordagem a distintas formas de conhecer é a essência do programa 
etnomatemática. Na verdade, diferentemente do que sugere o nome, 
etnomatemática não é apenas o estudo de ‘matemáticas das diversas 
etnias’. Para compor a palavra etno matema tica utilizei as raízes tica, 
matema e etno para significar que há várias maneiras, técnicas, 
habilidades (tica) de explicar, de entender, de lidar e de conviver (matema) 
com distintos contextos naturais e socioeconômicos da realidade (etno).”     

Ao longo da história das civilizações, todo o conhecimento produzido tem sido de 

acordo com o meio em que vivem, pode-se entender como meio físico, social, religioso, 

econômico, etc. Por exemplo, Euclides em sua obra Elementos escreveu os postulados e 

teoremas da geometria plana a partir de conceitos primitivos em uma época que não era 

conhecida a redondeza da Terra, no entanto suas idéias persistem até os dias de hoje com o 

todo o mérito. Devemos refletir sobre como o aluno de hoje pode entender a importância  de 

estudar alguns teoremas formulados há tantos anos atrás. A resposta está na contextualização. 

Embora a Terra seja redonda, a visão de tal redondeza se torna imperceptível, logo faz sentido 

ao aluno entender todos os teoremas e postulados. 

A matemática tem uma linguagem universal. Porém a interpretação, a compreensão e a 

aplicação dessa matemática é que pode variar de acordo com o contexto social, econômico, 

filosófico, qualquer que seja a abordagem necessária. D’AMBROSIO (1996, p.119) fala da 

“capacidade de explicar, de aprender e compreender, de enfrentar, criticamente, situações novas.” 

A partir do momento em que se aprende, e se compreende a aplicação dessa 

aprendizagem, aí então, o conhecimento torna-se agradável, prazeroso, e certamente desperta 

o interesse em pesquisar, em aprender mais e mais numa espiral sempre crescente.  

  O que não é honesto é impor a alguns estudantes que aprendam conceitos, 

propriedades, algumas técnicas que não façam sentido, apenas repetir sem um significado 

maior para tal conteúdo. 
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D’AMBROSIO  afirma (1996, p.120): “Atingir a paz total é nossa missão maior como 

educadores, em particular como educadores matemáticos.” O autor faz ainda uma proposta que 

chama de ética da diversidade na qual ele  sugere:  

“ 1. Respeito pelo outro com todas as suas diferenças;  
                 2. Solidariedade com o outro na satisfação de necessidades 
de sobrevivência e de transcendência;     
                 3. Cooperação com o outro na preservação do 
patrimônio natural e cultural comum.” 

Respeito, solidariedade e cooperação são palavras chave para compor os currículos 

escolares, inclusive os de matemática. É responsabilidade de todo educador incluir em seus 

planos de aula conteúdos que ajudem o mundo à não ver cenas como as últimas, no ataque, de 

11 de setembro de 2001, às torres gêmeas do World Trade Center em  Nova York. Essa foi, 

talvez, uma resposta dada à imposição de uma cultura ocidental, não que se explique ou 

justifique, mas certamente o respeito às diferenças dos diversos povos sem discriminação, a 

solidariedade para preservar nosso planeta, e a cooperação para a construção de um mundo 

com menos miséria são termos obrigatórios nos conteúdos curriculares de todas as disciplinas, 

inclusive em matemática. É responsabilidade dos educadores buscar incessantemente dentro 

da educação alternativas para a paz mundial.  

Por que nos torna tão pouco felizes  esta maravilhosa ciência aplicada, que 
economiza trabalho e torna a vida mais fácil. A resposta é simples: porque 
ainda não aprendemos a nos servir dela com bom senso.” 

(Albert Einstein) 
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CAPÍTULO IV: RELATO DA EXPERIÊNCIA: A ESCOLA DE 

UMA SALA SÓ 

 

Minha experiência como professora de Matemática, há mais de 18 anos, levou me à 

reflexão sobre  um método mais eficaz para a compreensão dos alunos, na disciplina de 

Matemática. Ouvi durante todos estes anos uma reclamação generalizada sobre a disciplina. 

considerada pelos alunos, difícil e, segundo a grande maioria, de pouca aplicação.  

Na busca de respostas convincentes, comecei a perceber que de fato o conteúdo era 

inadequado para a nossa realidade. Trabalhando com o curso fundamental, médio e graduação 

pude ter uma visão panorâmica dos conteúdos ensinados, desde 5.ª série do ensino 

fundamental até cursos de especialização para formação de professores de Matemática.   

A constatação feita foi que os conteúdos ensinados não fazem sentido para a realidade 

dos alunos, e pior, na maioria das vezes uma boa parte do que é ensinado nos cursos 

fundamental e médio não é utilizado nos cursos de graduação, e outros conteúdos que são 

necessários como pré-requisito, não foram devidamente trabalhados nos cursos fundamental e 

médio. Por exemplo, um aluno que ingressa na graduação, lembra-se muitas vezes de 

fórmulas e propriedades, mas não sabe resolver um simples problema de porcentagem ou 

interpretação de gráfico. 

Por outro lado, há uma grande gama de conteúdos que precisam ser trabalhados por 

serem importantes para os vestibulares. Neste ponto ocorre um grande dilema: trabalhar 

conteúdos contextualizados e interdisciplinares ou preparar os alunos para o vestibular? Em 

época de transição achei melhor decidir por um caminho mediano. 

Diante desta problemática situação pedagógica dois  fatores levaram-me a desenvolver 

um trabalho experimental com alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. O primeiro 

fator é com relação a aprendizagem que não ocorre, na maioria das vezes, com prazer. Como 

despertar, nos alunos, o prazer pelo aprender? E o outro aspecto está na forma que os alunos 

utilizam para se comunicarem, uns ensinarem aos outros. Como sistematizar a comunicação 

entre eles, de tal uma forma que sirva como instrumento complementar para o estudo na 

disciplina de Matemática? 

Na disciplina de Matemática há uma grande gama de conteúdo, com inúmeras 

informações, que pouco se repetem no decorrer do Ensino Fundamental e Médio. A interação 
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com a realidade, em alguns pontos também é falha, uma vez que o aluno não percebe a 

aplicação para solução de problemas. Com isto, a aprendizagem ocorre com grande 

dificuldade e, para alguns alunos, chega a ser traumatizante, não ocorrendo, assim, a efetiva 

compreensão e assimilação do conteúdo matemático.   

Já ocorrem indícios de mudanças. Os vestibulares tornaram-se processos seletivos 

menos cruéis e o Exame Nacional de Ensino Médio – ENEM, tem uma característica 

diferenciada dos antigos vestibulares. No entanto não há vagas suficientes nas universidades 

públicas o que acaba tornando os vestibulares dessas universidades muito competitivos.   

Os alunos trocam informações com um linguajar próprio, típico dos jovens, ou seja, 

sem seguir as regras gramaticais, com  uso abusivo de gírias e sem preocupação com termos 

técnicos ou nomenclatura própria da disciplina de Matemática. No entanto, em muitos casos a 

explicação feita por um colega, que utiliza um mesmo linguajar desprovido de regras,  torna-

se mais eficaz para a assimilação e aprendizagem do que a explicação fornecida pelo 

professor  durante uma aula expositiva  que, na maioria das vezes, funciona apenas para a 

minoria dos alunos em uma sala de aula.  

Foi com a preocupação de melhorar a aprendizagem dos alunos, na disciplina de 

Matemática, e ao mesmo tempo aproveitar a vantagem de ter alunos na sala de aula que têm 

um papel de “tradutor”, ou seja, explicam para os demais, as informações passadas pelo 

professor, que nem sempre é assimilada por todos, que surgiu a idéia de trabalhar o conteúdo 

de uma maneira diferenciada, reunindo alunos de diversas idades e séries em uma única sala.  

4.1  A sala de aula experimental 

O projeto  A Escola de Uma Sala Só foi levado ao diretor do Colégio Salete-Uniban, 

onde trabalho há mais de 15 anos,  Professor Ewaldo Miranda e à coordenadora pedagógica 

Professora Maria de Lourdes Carvalho, após análise e aprovação foi colocado em prática. 

O primeiro passo foi explicar e detalhar o projeto aos pais e alunos28. Os interessados 

preencheram uma ficha de inscrição e responderam um questionário (anexo 2) para identificar 

as causas da procura do curso e traçar um perfil sobre o aluno interessado neste curso. O 

questionário, resultado e gráfico auxiliaram para compreensão do atual cenário educacional na 

referida disciplina e facilitaram o trabalho como referencial para o ponto de partida. 

Os alunos se inscreveram no curso, sem nenhuma despesa adicional e, desse modo, 

                                                 
28 Alguns pontos importantes para viabilização do trabalho foram pautados conforme planejamento, anexo1. 
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foram reunidos, espontaneamente,  alunos da 5.ª série do Ensino Fundamental à 3.ª série do 

Ensino Médio em uma sala de aula para estudos diferenciados na disciplina de Matemática.  

A primeira aula ocorreu no dia dez de março de mil novecentos e noventa e  nove, 

numa quarta-feira, no horário das quinze às dezessete horas. O horário ficou estabelecido 

assim: quarta-feira  das 15h às 16h e 50min. 

No primeiro dia de aula o projeto foi apresentado, novamente, aos alunos. Foram 

esclarecidas  as dúvidas e algumas regras básicas foram estabelecidas. 

A carga horária foi de duas horas-aula semanais, no período da tarde, excedendo a 

carga horária normal. Nesses encontros os alunos puderam discutir diversos caminhos e 

formas de resolver problemas; de interpretar gráficos; decodificar problemas e expressar com 

linguagem matemática; conhecer um pouco da História da Matemática, facilitando assim a 

compreensão de alguns pontos que precisam ser ensinados atualmente; entender um pouco de 

Matemática Financeira etc. 

Os recursos didáticos foram explorados dentro das possibilidades estruturais da escola, 

tais como: sala de aula, laboratório de informática, laboratório de química, física e biologia, 

biblioteca, arredores da escola, quadra, sala de conferência e outros. 

Na pesquisa da Escola de Uma Sala Só,  que fiz com alunos de 5.ª série do Ensino 

Fundamental a 3.ª série do Ensino Médio,  foi possível perceber alguns detalhes importantes 

que se confundem entre os alunos. Muitos desses alunos freqüentaram o curso preocupados 

apenas em aperfeiçoar os conhecimentos matemáticos, ou seja, como aulas de reforço. Em 

algumas reuniões de pais e mestres pude perceber que o mesmo acontecia com os pais, que 

estavam mais preocupados com notas boas e por isso acharam a idéia boa, pois era um curso 

paralelo. No entanto, também foi possível perceber, que alguns pais, ainda que poucos, 

entenderam perfeitamente a proposta do trabalho e incentivaram a maneira diferenciada de 

trabalhar a Matemática. 

A dificuldade de mudar os métodos de ensinar e aprender ainda é um problema, um 

paradigma a ser transformado, porém já existe uma luz, ainda fraca, pois já foi possível 

perceber em alguns alunos a ansiedade de conhecer, de investigar, de aprender a aprender, de 

buscar a cada dia novos desafios.  

Para MORIN (1998, p. 102) não há uma metodologia da complexidade, mas pode ter 

um método, um lembrete, um caminho que segundo o autor não deve ser dado como 

concluído:  
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“(...) O método da complexidade pede para pensarmos nos conceitos, sem 
nunca dá-los por concluídos, para quebrarmos as esferas fechadas, para 
restabelecermos as articulações entre o que foi separado, para tentarmos 
compreender a multidimensionalidade, para pensarmos na singularidade 
com a localidade, com a temporalidade, para nunca esquecermos as 
totalidades integradoras.” 

A mudança deste pensamento linear e fragmentado poderá vir no momento em que 

novos caminhos sejam apresentados para alunos e pais. Torna-se, então, necessário uma 

reforma na postura do educador e instituições educacionais para apresentar novos métodos 

que sejam eficazes na efetiva aprendizagem.  

O conhecimento é amplo e não tem fim. Não pode limitar-se a um pequeno espaço, a 

uns pequenos instantes. Aprender deve ser leve, deve ser prazeroso e não angustiante. É 

preciso criar um clima favorável que propicie a aprendizagem, que não a torne uma tortura. A 

idéia de estudar deve ser tão boa que aluno não deverá querer sair da escola. Com este 

pensamento estaremos tornando todos os alunos em eternos aprendizes. O ir e vir é que 

aprofunda e torna o saber mais complexo. As incertezas fazem parte da construção do 

conhecimento e devem ser aproveitadas como um momento mágico para se voltar ao começo 

e reaprender novamente. 

Neste capítulo será feito um relato detalhado de algumas aulas, mostrando alguns 

caminhos que foram trilhados ao longo do curso, indicando os objetivos, estratégias, 

avaliações e conclusões gerais. 

4.2  Resultado do questionário inicial 

Os alunos que se inscreveram responderam a um questionário (anexo2). Ao todo foram 

42 alunos da 5.ª série do Ensino Fundamental à 3.ª série do Ensino Médio, na idade entre 10 e 

18 anos.    

O colégio tinha, na época,  aproximadamente 400 alunos desde 5.ª do Ensino 

Fundamental à 3.ª série do Ensino Médio, logo, os 42 alunos, que responderam ao 

questionário, formam uma amostra superior a 10%. 

O questionário foi elaborado com um linguajar fácil e objetivo, utilizando o humor 

para deixar o aluno à vontade, sem nenhum receio de responder.  Foi composto por sete 

questões fechadas, com quatro alternativas de múltipla escolha, e quatro questões abertas, nas 

quais, o aluno podia dissertar sobre alguns tópicos da disciplina de Matemática.  

O resultado do questionário teve como intuito traçar o perfil dos alunos interessados 

em freqüentar aulas de Matemática, a mais do que a carga horária curricular e também 
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conhecer a relação desses alunos com a disciplina de Matemática. Através das respostas dos 

alunos foi possível traçar algumas metas para o andamento das aulas.  

Para cada questão fechada foi elaborada uma tabela (anexo3) com as quatro 

alternativas, de tal modo que foi possível observar as respostas dos alunos, tomando-se os 

valores quantitativos. Em seguida, para melhor visualização, foram elaborados dois gráficos 

para cada questão: o primeiro, de colunas, apresenta os valores absolutos de cada alternativa e 

o segundo, de setores, apresenta valores relativos, porcentuais.O resultado quantitativo, das 

questões fechadas, está apresentado a seguir em gráficos e as tabelas estão no anexo 3. 

 

 

 

 

1.  Você está se inscrevendo porque: 
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Gráfico 2
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2.  O que você mais espera da Escola de Uma Sala Só é: 
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Gráfico 4
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3.  Quando faz tarefa de Matemática, você: 
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Gráfico 6
(c) compreende 
mas não resolve 

os exercícios

5%

(d) não 
compreende 

mas resolve os 
exercícios

14%

(b) compreende 
e resolve alguns

exercícios

40%

(a) compreende 
e resolve 
muitos 

exercícios

41%

 

 

 

4. Como você se sente nas aulas de Matemática: 
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Gráfico 8
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5.  Nos trabalhos em grupo você: 
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Gráfico 10
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6. Você compreende melhor a matéria quando: 
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Gráfico 12
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7. Faça uma auto-avaliação: 
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Gráfico 14
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Pode-se perceber que os alunos que se inscreveram na Escola de uma Sala Só, eram, na 

maioria, alunos que pretendiam expandir seus conhecimentos ou tinham dificuldade com a 

disciplina de Matemática. Estes alunos procuravam um melhor entendimento e novas 

maneiras de estudar a disciplina.  

Em relação às tarefas, 81% alegaram compreender a matéria, porém apenas 41% 

atestaram conseguir resolver muitos exercícios, esta afirmação vem com uma incoerência, 

pois na questão seguinte – como você se sente nas aulas de Matemática – 40% dos alunos, 

uma quantidade significativa, disse se sentir como “uma nuvem que passa”, apontando uma 

incompreensão da matéria e apenas 31% garantiram sentirem-se “pequenos gênios”.  

Quanto aos trabalhos em grupo, 69% disseram que tomam iniciativa em algumas vezes 

e nenhum aluno optou pela alternativa de “nunca tomar iniciativa”.  

A melhor compreensão, para 60% dos alunos, ocorre com a explicação do professor, o 

que aponta a importância da educação centrada no professor, na visão dos alunos. 

 Na auto-avaliação 54% se consideram bons alunos em Matemática, reforçando, assim, 

o interesse em expandir seus conhecimentos, conforme resultado da primeira questão – você 

está se inscrevendo porque. 

Nas demais questões os alunos registraram os conteúdos que lembravam ter estudado. 
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Os tópicos mais lembrados foram: equações, trigonometria, progressões, expressões, 

conjuntos, funções, operações básicas e geometria. 

Todos lembraram as últimas notas que tiveram em Matemática. 

Os alunos mostraram saber a importância da disciplina no cotidiano, quer seja nas 

compras, nas finanças, para desenhar maquetes, para calcular as médias escolares ou para 

prestar um exame – vestibulares, concursos olimpíadas etc. 

Na última questão foram apontados aspectos positivos e negativos sobre a rotina 

escolar nas aulas de Matemática e também as expectativas dos alunos em relação ao curso. 

Nesta questão pontos extremos foram apontados, alguns disseram amar Matemática, porém 

outros alegaram odiar a disciplina. As expectativas estão em esclarecer as dúvidas de sala de 

aula e aprofundar os conhecimentos. 

4.3  Relatório de algumas aulas 

Nas próximas páginas serão destacadas algumas aulas que aconteceram na Escola de 

Uma Sala Só.  O critério utilizado, para selecionar as aulas apresentadas neste capítulo, foi o 

de escolher temas que envolvessem a disciplina de Matemática, no que se refere a seus 

conceitos, da maneira mais diversificada possível, ou seja, aulas que envolveram textos, 

jogos, raciocínio, resolução de problemas contextualizados com cotidiano, problemas típicos 

de vestibulares ou exames similares.   

 

Aula n.º 1  

Explicou-se aos alunos que eles eram livres para entrar e sair da sala de aula, sem 

precisar pedir autorização, desde que não houvesse nenhuma ocorrência grave no pátio. Foi, 

ainda, colocado que as aulas não eram de reforço e sim uma tentativa de mudar a visão da 

disciplina de Matemática, buscando alternativas para torná-la mais atraente e próxima da 

realidade do aluno. 

A primeira tarefa foi uma dinâmica: “Como seguir instruções”. Alguns alunos 

mostraram já conhecer, outros, porém seguiram a risca as regras da dinâmica. Percebi que os 

alunos mais novos se intimidaram e não preencheram como gostariam, não falando, por 

exemplo o nome em voz alta. Ao término da tarefa argüi aos alunos se eles não tinham falado 

o nome em voz alta, como pede a atividade, por vergonha, e eles concordaram. 

Passei em seguida a tarefa do “Quebra-cabeça” do retângulo em sete peças, Alguns 
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alunos acharam a tarefa muito infantil, outros gostaram, porém todos tentaram montar o 

retângulo. Sentaram no chão, ficaram bem à vontade e só depois de dar algumas dicas é que 

um aluno A.A. 15, 1.ª A – E. M.,  conseguiu montar o retângulo. Coloquei a resposta no 

quadro, e ainda assim, alguns tiveram dificuldades. 

A seguir passei aos problemas das balanças de dois pratos, da apostila POSITIVO. 

Novamente, todos tentaram e desta vez quase todos conseguiram responder a maioria das 

questões desta atividade. Mesmo assim, foi necessário fazer demonstrações no quadro. 

Havia uma intimidação, principalmente, por parte dos mais novos. Alunos que têm um 

comportamento inadequado na sala de aula normal, mantinham-se extremamente quietos 

nesta sala de aula. Por exemplo o R.G., 14, da 7.ª A – E. F. Outros, no entanto, se 

sobressaíram e participaram e procuraram colaborar ao máximo, por exemplo O.N., 11, da 6.ª 

A – E. F.  

Os alunos com mais idade dominaram com muita tranqüilidade e de certo modo 

inibiam as ações dos mais novos – liderança dos mais adiantados nas séries. A novidade da 

situação parecia deixar com certo receio, os alunos das séries iniciais, e isto fazia com que se 

calassem, com medo de serem ridicularizados pelos colegas. 

A última parte da aula foi aberta para discussões e dúvidas e solicitei que os alunos 

mais avançados nas séries auxiliassem os mais novos – viver em conjunto e com 

solidariedade. O aluno J.G., 13, 8.ª A – E. F., imediatamente recebeu apoio da aluna P.M., 15, 

2.ª A – E. M., para resolução de triângulos semelhantes e o próprio J. G. se propôs a ajudar os 

alunos da 6.ª série que discutiam MDC e mmc. Observei, também, que os alunos das séries 

terminais formavam panelas e pareciam temer por não saber alguns conteúdos já ensinados. 

O aluno M.B., 16, 2.ª A – E. M. se relacionou bem com A.A., porém, o assunto fugia 

da disciplina, mas o inter-relacionamento era muito proveitoso. 

Aos poucos os alunos da 1.ª  e da 3.ª série do Ensino Médio, se juntaram aos alunos da 

6.ª série para ajudar e também aprender MDC e mmc, isto aconteceu no momento em que 

comecei a relembrar MDC e mmc, num clima de confiança que se solidifica com os 

ensinamentos do professor, mostrando assim que, existe  uma necessidade de aprender 

mediante o discurso do professor. 

Alguns alunos pediram revisão de conteúdos já vistos anteriormente, como por 

exemplo, progressão aritmética e geométrica e números de Newton. 
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Os alunos saíram da sala felizes, pelo menos foi a impressão que tive, não 

demonstraram uma satisfação total, mas uma leveza e sem pressa de terminar a aula, como 

normalmente ocorre nas aulas regulares. 

Conteúdo principal desta aula: Equações. 

A seguir texto de “Como seguir instruções”,  “Quebra-cabeça” e “A Matemática das 

balanças”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"COMO SEGUIR INSTRUÇÕES" 

1. Leia a folha toda antes de fazer qualquer coisa. MAS TRABALHE O MAIS 

RAPIDAMENTE QUE PUDER. 

2. Ponha o seu nome no canto inferior da folha, sobrenome primeiro. 

3. Faça um círculo ao redor da palavra nome, na sentença dois. 

4. Sublinhe as palavras "canto inferior direito" na sentença dois. 

5. Na sentença quatro faça um traço na palavra sublinhe. 

6. Na sentença três, faça um círculo ao redor da palavra nome. 

7. Agora faça um círculo ao redor do título desta folha. 

8. Escreva aqui o nome da sua cidade. 



 

 

112

9. Faça um X no ângulo superior direito desta folha. 

10. Agora faça um círculo ao redor do X que você fez. 

11. Fale em voz alta seu nome ao chegar a esta instrução. 

12. Feche os olhos, levante a mão direita sobre a cabeça e conte de um a cinco, em 

voz alta. 

13. Agora que você leu todas as instruções, faça apenas o que se pede nas sentenças 

um e dois. 

14. Se você conhece esta brincadeira, não dê a perceber. 

15. O que queremos ver é até que ponto uma comunicação escrita é de confiança e até 

que ponto vai nossa capacidade de atenção, percepção e controle. 

 

 

“QUEBRA-CABEÇA” 
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“A MATEMÁTICA DAS BALANÇAS” 

1.  Esta balança está em equilíbrio e as três abóboras têm o mesmo peso. 

 

 

 

 

Retirando as mesmas coisas dos dois pratos da balança, ela mostrará diretamente 

quantos quilogramas tem uma só abóbora. Para isso acontecer, o que se deve retirar de cada 

prato? Quantos quilogramas tem cada abóbora? 

 

2.  A balança está em equilíbrio. Todas as garrafas têm mesmo peso e cada lata tem 10 

kg. Nessas condições, resolva os itens abaixo. 

 

 

 

 

a) Quantos quilogramas tem cada garrafa? 

b) Escreva uma equação para mostrar esse equilíbrio. 

c) Através da resolução da equação, determine quantos quilogramas tem cada garrafa. 
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3.  A balança está em equilíbrio. Nessas condições pede-se: 

   

 

 

 

a) Quantos gramas tem cada bloco, representado pela letra x? 

b) Escreva uma equação para mostrar esse equilíbrio. 

c) Através da resolução da equação, determine quantos gramas tem cada bloco. 

 

4.  Num prato de balança, um menino colocou 2 canetas e 5 borrachas. Elas se 

equilibram com 7 lápis colocados no outro prato. Cada lápis tem 5 gramas e cada borracha, 3 

gramas. Nessas condições pede-se: 

 

 

 

 

a) Quantos gramas tem cada caneta? 

b) Escreva uma equação para mostrar esse equilíbrio. 

c) Através da resolução da equação, determine quantos gramas tem cada caneta. 

 

 

5.  Observe que a balança está em posição de equilíbrio. As garrafas têm pesos iguais. 

 

 

 

a) O que ocorrerá se colocarmos em cada prato duas garrafas com o mesmo peso? 

b) O que ocorrerá se tirarmos uma garrafa de cada prato na posição original? 



 

 

115

c) O que acontecerá se trocarmos os pratos? 

 

6.  Observe esta balança em posição de equilíbrio: 

 

 

 

a) O que acontece quando acrescentamos a cada prato o dobro de seu conteúdo? 

b) O que acontece quando retirarmos de cada prato a metade de seu conteúdo? 

 

7.  Esta balança está equilibrada. Escreva uma equação para mostrar esse equilíbrio e 

calcule o valor de x?     

 

 

 

 

8.  A balança está equilibrada e os dois queijos têm pesos iguais. Quantos quilogramas 

tem cada um? 

 

 

 

 

Conclusão 

Para resolver equações podemos: 

   um mesmo número aos dois membros; 

                 Princípio aditivo 

   um mesmo número aos dois membros; 
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   os dois membros por um mesmo número, não-nulo;     

                                                    Princípio 

multiplicativo 

   os dois membros por um mesmo número, não nulo. 

 

 

Aula n.º 2  

Comecei a aula explicando que as etapas seriam as seguintes: 

• Problemas 

• Investimento financeiro 

• Dúvidas 

Foram passados os problemas do “passarinho”, “carneiros”, “irmãos” e “ovelhas”, 

exemplos anexo. 

Os alunos concentraram-se de tal modo que parecia prova, nem olhavam para os lados, 

demoraram a chegar às respostas certas, mas insistiam para que não fosse revelado o gabarito 

antes de esgotarem todas as possibilidades. 

O aluno T.L., 16, 2.ª A – E. M.,  sentou-se em posição contrária aos demais, ao meu 

lado, na mesa do professor e de frente para os demais, ocupando uma posição estratégica, 

mostrando sua segurança e certeza de seu raciocínio correto. 

O aluno E.L., 17, 3.ªA- E. M. , que não está inscrito no curso, ficou na sala e participou 

intensamente de todas as atividades. 

Os alunos do 2.ª e do 3.ª se mostraram mais ansiosos para resolverem os problemas, e 

alguns não se conformavam em não lembrar de problemas que já tinham visto. Já, os alunos 

da 6.ª  E.F. e da 1.ª E.M. eram mais tímidos e se sentiam, aparentemente, confusos com tais 

problemas, que requeriam apenas raciocínio. 

Quase todos tentaram resolver os problemas pela lógica, sem utilizar os conceitos 

matemáticos. T.L. foi o único que aplicou conceitos e cometeu alguns erros infantis, porém 

demonstrou por várias vezes um grande potencial em para resolução de problemas que 

envolvam raciocínio lógico e rápido. 
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Aproximadamente após quarenta minutos, a aluna M.T., 17, 3.ª A – E. M., trouxe todas 

as respostas certas. 

Antes de fazer as explicações no quadro, a aluna L.U., 17, 3.ª A – E.M., deu dois 

exemplos de problemas, que foram utilizados para enriquecer a aula, e sugerido para os 

alunos resolverem. Os problemas foram estes: 

Complete de maneira coerente:     

{2, 10, 12, 16, 17, 18,19, .......}  

(Resposta 200, números começados com a letra d).  

T.L. acertou e os demais alunos acharam não ser lógico. 

Complete seguindo o raciocínio:  

{1, 1, 2, 3, 5, .....} 

(Resposta 8 – soma dos dois algarismos anteriores).  

A resposta foi dada rapidamente por vários alunos.  

O aluno K.N., 15, 1.ª B, mostrou-se muito interessado em todas as explicações e os 

alunos da 6.ª série argumentaram não terem entendido muito bem as equações, mas afirmaram 

que compreendiam a lógica da resolução dos problemas.  

Foi colocado, também no decorrer da aula, o porquê dos conteúdos matemáticos, 

explicando a fundação da faculdade de matemática por militares da escola politécnica da 

USP, e a ligação com as estratégias de guerra, uma vez que nossos conteúdos vieram de 

outros países, logo a falta de contextualização com a nossa cultura – uma cultura de Carnaval.    

Passou-se, então para a segunda parte da aula com o “investimento de                 R$ 50 

000,00”, uma situação problema que foi acompanhada pelos alunos ao longo do curso. A 

atividade consistiu em uma aplicação, fictícia, da quantia especificada, em qualquer ramo da 

economia. Procuraram em jornais, boletins de investimentos bancários, índices de bolsas de 

valores e também recorreram à consulta aos pais para definirem, cada um, a melhor maneira 

de aplicar os R$ 50 000,00. O acompanhamento desses investimentos forma feitos 

mensalmente.  

A empolgação foi geral nessa atividade. O entusiasmo foi tanto que os alunos 

estenderam-se até depois do término da aula, com discussões e idéias as mais diversas 

possíveis. Para minha surpresa, alguns alunos sugeriram a possibilidade de uma sociedade, 
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sob a alegação de terem um maior lucro.  

A maioria optou pela poupança para terem mais tempo de pesquisar e no próximo mês, 

então, aplicarem com mais segurança. Foi uma atividade que extrapolou as expectativas e 

pode ser percebida até por pessoas da secretaria da escola. 

Conteúdo principal: Sistemas Lineares e Introdução à Matemática Financeira. 

 

MODELO DA FICHA DE APLICAÇÃO 

FICHA DE APLICAÇÕES 

 

Nome:_____________________________________________________. Série: 

__________ 

        

DATA 

  

APLICAÇÃO 

       

ÍNDICE 

       

LUCRO 

   

MONTANTE 

 

OBSEVAÇÃO 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

PROBLEMAS 

  Se pousarem 3 passarinhos em cada galho, sobra um passarinho. Se pousarem 4 

sobra um galho. Quantos passarinhos e quantos galhos?      
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  Em meu sítio tenho 94 pés e 34cabeças.Quantas galinhas e quantos carneiros eu 

tenho? 

  Um casal tem filhos e filhas. Cada filho tem um número de irmãos igual ao número 

de irmãs e cada filha tem um número de irmãos igual ao dobro do número de irmãs. Quantos 

filhos e filhas tem o casal?       

  Um pastor falou a outro pastor:                       

     − Se você me der uma ovelha eu fico com o mesmo número que você.  

     E o outro respondeu: 

    − E se você me der uma ovelha eu fico com o dobro.  

     Quantas ovelhas tem cada pastor?          

 

Aula n.º 3  

A aula desta data foi um grande desafio para os alunos, pois envolveu a interpretação 

de textos que utilizam uma linguagem antiga  de difícil interpretação. 

Os textos utilizados foram: Notação Algébrica Sincopada e O Problema das abelhas – 

“Lilavati” de Bháskara. 

Quando os alunos fizeram a leitura silenciosa, pareceram não compreender nada do 

que estava escrito. Logo após, então, foi feita uma leitura explicando estrofe por estrofe do 

poema, linha por linha do problema. A compreensão e interpretação levam algum tempo, pois 

algumas palavras são desconhecidas e a maneira coloquial também não muito usada na atual 

realidade. 

O aluno T.L. saiu-se muito bem na resolução e em poucos instantes obteve a resposta 

correta. 

Conteúdo principal: Problemas de Equações. 

 

 

NOTAÇÃO ALGÉBRICA SINCOPADA 

Matemático grego Diofanto deu novo impulso à álgebra na trolha dos antigos métodos 
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babilônicos. Diofanto introduziu o estilo sincopado de escrever equações. Estudou e trabalhou 

na universidade de Alexandria, onde Euclides ensinara. Pouco se sabe sobre sua vida, exceto, 

o que é dito no seguinte quebra-cabeça algébrico em versos tirado da Anthologia platina: 

 Aqui jaz Diofanto. Maravilhosa habilidade 

Pela arte da álgebra a lápide nos diz sua idade: 

“Deus lhe deu um sexto da vida como infante, 

Um duodécimo mais como jovem, de barba abundante; 

E ainda uma sétima parte antes do casamento; 

Em cinco anos nasceu-lhe vigoroso rebento, 

Lástima! O filho do mestre e sábio do mundo se vai, 

Morreu quando da metade da idade final do pai, 

Quatro anos mais de estudos consolam-no do pesar; 

Para então, deixando a terra, também ele alívio encontrar.” 

Pergunta-se, quantos anos Diofanto viveu? 

 

 

O PROBLEMA DAS ABELHAS – “LILAVATI” DE BHÁSKARA 

“A quinta parte de um enxame de abelhas pousou na flor de kadamba, a terça parte 

numa flor de silinda, o triplo da diferença entre estes dois números voa sobre uma flor de 

krutaja, e uma abelha adeja sozinha, no ar, atraída pelo perfume de um jasmim e de um 

pandnus. Dize-me, bela menina, qual o número das abelhas?” 

 

 

Aula n.º 4  

Neste dia apenas cinco alunos compareceram à aula, pois era véspera de feriado, 

mesmo assim, o rendimento foi excelente. 

Trabalhamos com as operações – adição, subtração, multiplicação e divisão – dos 

números inteiros e números decimais. Os alunos surpreenderam-se ao perceber que não 
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conseguiam efetuar operações básicas que julgavam saber. 

A magia da Matemática deixou os alunos encantados com contas assim: 

 

Escolher o número que menos gosta entre  1 2 3 4 5 6 7 e 9.             

         Se o aluno escolheu, por exemplo o número 4, então a conta que 

deveria fazer seria: 

12 345 679 × 36 = 444 444 444 

 

 

 

O número 36 vem do produto de 4 por 9.    

Se escolhesse o número 7, então, deveria efetuar o produto de  

12 345 679 por 63 (7 X 9) e assim sucessivamente 

 

 

Colocar sinais de +,  – , ×  ou  ÷  para tornar verdadeira a igualdade:  

9  9  9  9  =  100       

Uma resposta poderia ser 9 ÷ 9 + 9 9  =  100 

 

 

Escreva nas casas vazias, algarismos de 1 a 8 de modo que as                                       

igualdades se verifiquem, no sentido das flechas.            

(Revista El Acertijo, n.º 19).       
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Uma resposta poderia 

ser: 

 

6 − 5 = 1

÷    +

3    7

=    =

2 × 4 = 8

 

 

Conteúdo principal: Operações com números inteiros e decimais. 

 

 − =  

÷   + 

    

=   = 

 × =  
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Aula n.º 5  

 Uma disputa entre os alunos para resolução de problemas de conjunto. Os conceitos 

teóricos ajudariam mas todos os problemas poderiam ser resolvidos usando o raciocínio 

lógico. 

A concentração foi o alvo principal desta atividade. Alguns alunos tiveram um 

desempenho fantástico, como por exemplo o J.G. e M.T. que mais se sobressaíram. Houve 

também uma boa participação dos alunos: L.U., V.J., P.M., R.B., O.N., K.N. Estes alunos 

argüiram  várias vezes. 

Conteúdo principal: Conjuntos, Porcentagem e Introdução à Probabilidade. 

 

 

       

PROBLEMAS DE CONJUNTOS 

1. Em uma pesquisa com 100 estudantes verificou-se que aqueles que gostam 

de uma só ciência são: Matemática, 18; Física, 20; Química, 22. Gostam de duas 

ciências: Matemática e Química, 15; Química e Física, 17; Matemática e Física, 9. 

Gostam das três ciências, 6 alunos.  

a) Faça o diagrama de Venn para a situação. 

b) Quantos estudantes gostam de pelo menos duas ciências? 

2. Foi realizada uma pesquisa na indústria X tendo sido feitas a seus operários 

apenas duas perguntas. Dos operários, 92 responderam sim à primeira, 80 

responderam sim à segunda, 35 responderam sim a ambas e 33 responderam não a 

ambas as perguntas feitas. Qual o número de operários da indústria? 

3. O sangue humano é classificado em O, A, B ou AB dependendo de qual de 

dois antígenos (chamados A e B) ele contém ou não contém, ou contém ambos. Um 

terceiro antígeno é o Rh. O sangue diz-se Rh-positivo se contém o antígeno Rh e, se 

não contém, Rh-negativo. Em um certo grupo de 100 pacientes de um hospital, 36 têm 

antígeno A no sangue, 32 têm B, 83 têm Rh, 11 têm A e B, 28 têm A e Rh, 27 têm B e 

Rh e 9 têm todos os três antígenos. Quantos destes pacientes têm sangue do tipo A-

positivo? B-negativo?  O negativo? 
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4. Em uma pesquisa realizada, os seguintes resultados foram encontrados: 60% 

das pessoas entrevistadas fumam a marca A de cigarro; 50% fumam a marca B; 45% 

fumam a marca C; 20% fumam A e B; 30% fumam A e C; 15% fumam B e C; 8% 

fumam A, B e C. Que porcentagem não fuma A ou B ou C? Que porcentagem das 

pessoas fumam exatamente duas marcas? 

 

5. Num levantamento constatou-se que: 80% dos entrevistados são casados; 

44% são homens casados; 12% são mulheres casadas sem filhos; 30% são mulheres 

casadas com filhos. Verifique se estas porcentagens são compatíveis.    

6. Em uma universidade, 80% dos alunos lêem o jornal A e 60% o jornal B. 

Sabendo que todo aluno é leitor de pelo menos um dos jornais, qual a porcentual de 

alunos que lêem  ambos os jornais? 

7. Uma pesquisa sobre a preferência dos consumidores revelou que, dos 350 

entrevistados:             

• 197 preferem o televisor x; 

• 183 preferem o televisor y; 

• 210 preferem o televisor z; 

• 20 não têm preferência por nenhuma das três categorias; 

• 85 preferem tanto x como y; 

• 92 preferem tanto x como z; 

• 103 preferem tanto y como z. 

a) Quantos consumidores preferem as três categorias?  

b) Quantos preferem somente uma das categorias? 

8. Um levantamento efetuado entre 600 filiados ao INPS mostrou que muitos 

deles mantinham convênio com duas empresas particulares de assistência médica, A e 

B, conforme o quadro: 
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Convênio com A Convênio com B 
Filiados somente ao 

INPS 

430 160 60 

O número de filiados simultaneamente às duas empresas A e B é: 

a) 30.  b) 90.  c) 40.  d) 25.  e) 50. 

9. Numa sociedade existem: 

• 35 homens; 

• 18 pessoas que usam óculos; 

• 15 mulheres que não usam óculos; 

• 7 homens que usam óculos. 

a) Quantas pessoas compõem a sociedade?  

b) Quantas pessoas são homens ou quantas usam óculos? 

10. Numa escola há n alunos, dos quais 56 lêem a revista A, 21 as revistas A e 

B, 106 apenas uma das revistas e 66 não lêem a revista B. Determine n. 

11. Uma pesquisa de mercado sobre a preferência de 200 consumidores por três 

produtos A, B e C mostrou que, dos entrevistados,  

• 20 consumiam os três produtos       

• 30 os produtos A e B; 

• 50 os produtos B e C; 

• 60 os produtos A e C; 

• 120 o produto A; 

 

• 75 o produto B. 

Se todas as 200 pessoas entrevistadas deram preferência a pelo menos um dos 

produtos, pergunta-se:    

a) quantos consumiam somente o produto C? 
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b) quantos consumiam pelo menos dois dos produtos? 

c) quantos consumiam produtos A e B, e não C? 

12. Uma empresa colocou no mercado um produto em duas embalagens 

diferentes, A e B. Depois de algum tempo, entrevistou 200 pessoas num supermercado 

sobre a preferência pelas embalagens. Dos entrevistados, 120 declararam preferir o 

tipo A, 142 o tipo B e 30 declararam desconhecer o produto. Quantas pessoas 

gostariam de encontrar o produto nas duas embalagens? 

13. Numa classe, 40 alunos têm noções de inglês, 45 de francês, enquanto que 

16 têm noções  das duas línguas. Se dois disseram não ter conhecimento algum de 

línguas estrangeiras, pergunta-se: quantos alunos têm a classe? 

14. Uma empresa entrevistou 300 de seus funcionários a respeito de 3 

embalagens A, B e C  para o lançamento de um novo produto. O resultado foi o 

seguinte: 

• 160 indicaram a embalagem A; 

• 120 indicaram a embalagem B; 

• 90 indicaram a embalagem C; 

• 30 indicaram as embalagens A e B; 

• 40 indicaram as embalagens A e C; 

 

• 50 indicaram as embalagens B e C; 

• 10 indicaram as 3 embalagens. 

Pergunta-se: 

a) dos funcionários entrevistados, quantos não tinham preferência por nenhuma          

 das 3 embalagens? 

b) quantos não indicaram a embalagem C? 

c) quantos não indicaram as embalagens B ou C? 

15. Uma pesquisa sobre a preferência dos consumidores por três categorias de 

veículos,   A, B e C, de uma indústria automobilística revelou que, dos 500 
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entrevistados, 

• 210 preferiam o veículo A; 

• 230 preferiam o veículo B; 

• 160 preferiam o veículo C; 

• 90 preferiam os veículos A e B; 

• 90 preferiam os veículos A e C; 

• 70 preferiam os veículos B e C; 

• 120 não tem preferência por nenhuma das três categorias. 

Pergunta-se: 

a) quantos consumidores declaram gostar das 3 categorias? 

b) quantos preferem somente uma das categorias? 

c) quantos declaram preferir pelo menos duas categorias? 

 

16. Num conjunto de 30 pessoas, 5 são altas e gordas, 11 são baixas e 13 são 

gordas. Qual a probabilidade de escolher uma pessoa ao acaso desse conjunto e ela ser 

alta e magra? E ser baixa e magra? 

 

 

Aula n.º 6  

 Na aula anterior ocorreu uma disputa de problemas de conjuntos e foi fornecido um 

gabarito com os resultados de cada problema, porém alguns alunos necessitavam ainda de 

uma explicação mais detalhada, a qual foi feita nesta aula, resolvendo-se todos os problemas 

no quadro e esclarecendo as possíveis dúvidas. 

Após a resolução dos problemas nos dirigimos à biblioteca e através de informativos 

(jornais, revistas e boletins bancários) foram pesquisados os índices de rendimento das 

aplicações que haviam sido feitas no mês anterior (ficha de aplicações da aula 2). Esta 

atividade desperta um grande interesse nos alunos. As aplicações financeiras foram 

vivenciadas na escola como se fosse real. 
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Com este trabalho foi possível buscar e interpretar informações nos meios de 

comunicação, aprender a organizar e representar dados e introduzir ao cálculo financeiro. 

Os alunos registraram na ficha que receberam anteriormente o rendimento que 

obtiveram com suas respectivas aplicações. Alguns mudaram seus investimentos ou 

negociaram com seus colegas.  

Conteúdo principal: Proporção, Porcentagem, Introdução à Estatística e Introdução à 

Matemática Financeira. 

 

Aula n.º 7  

O raciocínio lógico foi o principal ponto desta aula. Os alunos tiveram boa 

receptividade com este conteúdo que não é devidamente explorado nos programas habituais. 

Alguns alunos resolveram os problemas utilizando um raciocínio coerente e chegaram 

ao resultado, porém não foi percebido nenhum aluno que utilizasse os conceitos teóricos para 

a resolução dos mesmos.  

Após a resolução no quadro, com os recursos teóricos, então os alunos perceberam que 

poderiam ter resolvido os problemas utilizando o instrumento cognitivo da Matemática. 

A interpretação dos textos foi uma problemática para muitos alunos, que não 

conseguiram nem sequer entender qual era a pergunta do problema, e, para esses alunos, nem 

a explanação no quadro foi suficiente para compreensão das questões. 

A conclusão que se chega é que os mecanismos aritméticos são utilizados 

intensamente e a preocupação com a construção de um raciocínio lógico é um pouco 

esquecida. 

Conteúdo principal: Introdução à Lógica e Sistemas Lineares. 

O texto da “Tribo dos logicaetés”, “Tempos de estacionamento” e “Problemas de 

lógica” estão a seguir. 
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TRIBO DOS LOGICAETÉS 

Segundo a tradição da tribo dos logicaetés, ao atingirem a idade adequada para o 

casamento, os homens devem submeter-se a uma prova de competência lógica. Somente 

os que superam este obstáculo têm permissão para casar-se. A prova é sempre decisiva:   

vencê-la é a certeza da glória; perdê-la significa o fim das esperanças.  

Totelesáris, um jovem índio desta tribo, caiu de amores pela bela Masófis. 

Desejando casar-se com ela, viu chegar a sua vez de enfrentar aprova pré-nupcial.  

A ele foi proposto o seguinte desafio:  

“No meio da aldeia, há duas cabanas rigorosamente idênticas. Dentro de uma 

delas o espera a bela Masófis. A outra, no entanto, apenas recobre um poço habitado 

por jacarés ferozes, capazes de devorar qualquer um que ultrapasse a entrada. 

Cada cabana tem apenas uma porta, permanentemente fechada e vigiada por um 

índio, que conhece perfeitamente o conteúdo da cabana que vigia.  

Totelesáris deve escolher uma das cabanas e entrar: se encontrar sua amada, 

poderá casar-se com ela; se entrar na dos jacarés, será devorado instantaneamente. 

Antes de realizar sua escolha, ele terá punição de fazer uma única pergunta ao índio 

que guarda a porta de uma das cabanas.  

Mas Totelesáris deve ainda levar conta outro pormenor: um dos guardas mente 

sempre, enquanto o outro só fala a verdade”. 

Baseado na resposta de um desses guardas, Totelesáris deverá decidir-se por uma 

das cabanas.  

Como ele deve proceder para não ser devorado pelos jacarés?  

Que pergunta ele deve fazer a um dos índios para ter certeza de que cairá nos 

braços de Masófis?  

Vamos raciocinar e ajudar Totelesáris a se livrar dos dentes dos jacarés.  

 

                      Texto extraído da coleção Vivendo a Matemática -Lógica? É lógico!   

Nílson José Machado -Ed. Scipione 
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PROBLEMAS DE LÓGICA 

 

1. Durante uma viagem que fiz, percebi que: 

• não choveu durante 6 manhãs; 

• não choveu durante 3 tardes; 

• choveu 5 vezes; 

• não choveu manhã e tarde. 

Quantos dias durou a minha viagem?  

2. Anteontem Maria tinha 18 anos. No ano que vem, ela vai fazer 21 anos. Que 

dia é hoje? Em que dia Maria faz aniversário? 

3. Três homens, João, Jacó e José, cada um dos quais tem duas ocupações, 

sendo estas: motorista, vendedor, músico, pintor, jardineiro e barbeiro. Dos fatos 

abaixo, determinar cada um as duas ocupações que tem: 

• O motorista ofendeu o músico ao rir de seus cabelos longos. 

• Tanto o músico quanto o jardineiro costumam ir pescar com João. 

• O pintor comprou uma garrafa de gim do vendedor. 

• O motorista namorava a irmã do pintor. 

• Jacó devia ao jardineiro R$ 500,00 

• José ganhou de Jacó e do pintor na malha. 
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TEMPOS DE ESTACIONAMENTO 

Um guarda de trânsito, encarregado de uma fileira de cinco parquímetros, passou 

em suas rondas verificando o tempo de estacionamento. Partindo das pistas abaixo 

poderia dizer que veículo estava estacionado em qual parquímetro, quantos minutos de 

tempo de estacionamento faltava para cada veículo, e que veículo incorreu em multa 

porque seu parquímetro indicava excesso? 

Pistas: 

1. O Fiesta estava estacionado no parquímetro atrás do carro para o qual 

faltavam ainda trinta minutos de tempo de estacionamento. 

2. O Gol não era o carro na frente do Monza, que estava no parquímetro 

3. 

3. O Escort estava imediatamente na frente do carro que recebeu a multa 

de estacionamento do guarda. 

4. Faltavam dez minutos de tempo de estacionamento no parquímetro 1. 

5. O carro no parquímetro 5 tinha mais tempo que o Fiesta. 

Carros: Palio, Gol, Monza, Escort e Fiesta. 

Tempos: 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos e excesso. 

 

 

 

 

 

Aula n.º 8  

Foi trabalhado mais um problema de lógica – Prédio Maluco. Nesta aula mais uma vez 

o envolvimento foi intenso. Os alunos agruparam-se para tentar resolver o problema. Houve 

uma concentração espantosa, todos os alunos leram com muita atenção na tentativa de 

solucionar o problema. 
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Quatro alunos chegaram ao resultado certo, os demais aproximaram-se da resposta e 

apenas um aluno não conseguiu nem começar. 

Já nos problemas do ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio, não houve, por parte 

da maioria dos alunos, um grande interesse, apenas aqueles que cursavam o terceiro ano do 

E.M. se interessaram um pouco. Não foi considerada uma prova difícil, pela grande maioria 

dos que ali estavam presentes.  

Os problemas de número vinte e nove e trinta, sobre a bicicleta de marchas, foram 

questionados por alguns alunos, que tentaram resolve-los através da prática, relatando o que 

acontecia quando pedalavam, no  entanto, um aluno argumentou ter dificuldade para entender 

pois não tinha bicicleta de marchas, dificultando a compreensão. 

As questões que foram passadas para os alunos eram apenas aquelas que envolviam 

raciocínio lógico matemático e análise de gráficos. 

Conteúdo principal: Introdução à Lógica e diversos conteúdos do ensino médio e 

fundamental 

 

PRÉDIO MALUCO 

Na rua em que eu morava havia um prédio curioso. Tinha 4 andares e em cada 

andar morava uma família formada por pai, mãe e um filho ou filha. Os nomes de 

todas as crianças iniciavam com vogais e os moradores do 2.º andar tinham nomes 

que começavam com a mesma letra. 

Ivo e Maria eram irmãos. 

Luísa e Isabel eram professoras da mesma escola. 
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Todas as crianças do prédio tinham animais de estimação, menos a que morava 

no térreo, que preferia plantas e era quem cuidava do jardim. 

Todos gostavam de brincar com o cachorro e com o animal de Inês, que não latia 

e tinha medo de água. 

Augusto passeava com seu bicho todas as manhãs. 

Álvaro era primo de Inês. 

Sempre que podia, Afonso subia para ver os peixes no último andar. 

Olívia, filha de Luísa, costumava regar o jardim à noite. 

Uma vez o gato pulou um andar e foi passear pelo jardim. Pedro desceu para 

busca-lo, mas antes de voltar para casa, consultou a biblioteca de João. 

Ana costumava convidar para sua 1.ª exposição de pintura. 

Agora diga: quem morava onde? Quem era filho de quem?  

 

 

 

 

 

Aula n.º 9  

A aula concentrou-se no conceito de porcentagem. No primeiro momento foram 

resolvidos problemas com aplicação direta de conteúdos sobre razões, proporções e 

porcentagem. Para resolução de tais problemas não bastava o cálculo matemático, mas era 

fundamental a compreensão e interpretação dos textos de cada problema. 

Em um segundo momento, os alunos fizeram as anotações de suas “aplicações”, 

registrando (na ficha de aplicações da aula 2) quanto tinham lucrado e negociando seus 

“bens”. Este trabalho estimulou a pesquisa de índices econômicos e o envolvimento com a 

realidade na área financeira de nosso país. Os alunos buscaram nos mais diversos meios de 

comunicação os índices mensais de rendimento. Consultaram jornais, revistas, informativos 

bancários, televisão e Internet. Muitos traziam informações dadas pelos pais que atuam na 

área financeira. 
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Nos dois momentos da aula foi percebido um entusiasmo tornando a atividade 

satisfatória tanto para estudantes quanto para o professor.  

Conteúdo principal: Razões, Proporções, Porcentagem, Introdução à Matemática 

Financeira e Noções de Estatística. 

 

Aula n.º 10  

Uma oficina para entender o conceito de números binários foi o assunto no primeiro 

momento da aula. 

O aluno precisou entender a importância do sistema de numeração binário nos dias 

atuais, pois os circuitos utilizados pelos computadores entendem apenas na linguagem binária, 

onde o número zero indica desligado e o número um indica ligado. 

Exemplo: Escrever o número 403 no sistema binário. 

2
10 

2
9 

2
8 

2
7 

2
6 

2
5 

2
4 

2
3 

2
2 

2
1 

2
0 

1

024 

5

12 

2

56 

1

28 

6

4 

3

2 

1

6 
8 4 2 1

  1 1 0 0 1 0 0 1 1

 

110010011    =  256 + 128 +16 + 2 + 1  =   403 

 

 

Sistema binário                         Sistema decimal 

Em um segundo momento, os alunos fizeram as anotações de suas “aplicações”, 

registrando quanto tinham lucrado e negociando seus “bens”. Este trabalho estimulou a 

pesquisa de índices econômicos e o envolvimento com a realidade na área financeira de nosso 

país. Os alunos buscaram nos mais diversos meios de comunicação os índices mensais de 
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rendimento. Consultaram jornais, revistas, informativos bancários, televisão e Internet. 

Muitos traziam informações dadas pelos pais que atuam na área financeira. 

Nos dois momentos da aula foi percebido um entusiasmo tornando a atividade 

satisfatória tanto para estudantes quanto para o professor.  

Conteúdo principal: Razões, Proporções, Porcentagem, Introdução à Matemática 

Financeira e Noções de Estatística. 

 

Aula n.º 11  

Uma poesia de Millôr Fernandes,  Poesia matemática foi analisada e os alunos 

puderam retirar da poesia os conteúdos matemáticos que já aprenderam. 

O interessante nesta atividade é que foi possível perceber que quanto mais adiantados 

na série mais conteúdos o aluno pode abstrair. 

Outro fator que envolve muito os alunos é falar de amor e também  questões sociais 

como infidelidade. 

Conteúdo principal: Trigonometria, Geometria e Álgebra. 

 

 

POESIA MATEMÁTICA 

 

As folhas tantas do livro de matemática, 

um quociente apaixonou-se um dia doidamente por uma incógnita. 

Olhou-a com seu olhar inumerável e viu-a, do ápice à base. 

Uma figura ímpar olhos rombóides, boca trapezóide, 

Corpo ortogonal, seios esferóides. 

Fez da sua uma vida paralela à dela até que se encontraram no infinito. 

“Quem és tu?” indagou ele com ânsia radical. 
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“Eu sou a soma do quadrado dos catetos, 

Mas pode me chamar de hipotenusa.” 

E de falarem descobriram que eram o que, em aritmética, 

Corresponde a almas irmãs – primos entre-si. 

E assim se amaram ao quadrado da velocidade da luz 

numa sexta potenciação traçando ao sabor do momento e da paixão retas, 

curvas, círculos e linhas senoidais. 

Nos jardins da quarta dimensão, 

escandalizaram os ortodoxos das fórmulas euclidianas 

e os exegetas do universo finito. 

Romperam convenções Newtonianas e  Pitagóricas e enfim, 

resolveram se casar, constituir um lar mais que um lar, 

uma perpendicular. 

Convidaram os padrinhos: 

o poliedro e a bissetriz , e fizeram planos, equações e diagramas para o futuro, 

sonhando com uma felicidade integral e diferencial. 

E se casaram e tiveram uma secante e    três cones muito engraçadinhos 

e foram felizes até aquele dia em que tudo, afinal, vira monotonia. 

Foi então que surgiu o máximo divisor comum, 

freqüentador de círculos concêntricos viciosos, 

ofereceu-lhe, 

a ela, uma grandeza absoluta, e reduziu-a um denominador comum. 

Ele, quociente, percebeu que com ela não formava mais um todo, uma unidade. 

Era o triângulo tanto chamado amoroso desse problema, 



 

 

137

ele era a fração mais ordinária. 

Mas foi então que Einstein descobriu a relatividade 

e tudo que era espúrio passou a ser moralidade, 

como, aliás, em qualquer  Sociedade...” 

 

(Millôr Fernandes) 

 

 

 

 

Aula n.º 12  

A aula foi uma análise sobre algumas obras de Maurits Escher: 

Alguns alunos perceberam as características das colunas desenhadas foram de 

perspectiva. 

A simetria e repetição também foi facilmente visualizada. 

Porém o detalhe da escada na gravura 1 não foi observado por nenhum aluno, somente 

após comentário do professor que os alunos perceberam. 

Conteúdo principal: Simetria, Perspectiva e Geometria. 
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(Gravura 01) 
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(Gravura 03) 
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(Gravura 04) 
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(Gravura 05) 
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(Gravura 06) 
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(Gravura 01) 

 

(Gravura 07) 



 

 

145

(Gravura 01) 

 

(Gravura 08) 
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Gravura 09) 
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(Gravura 10) 
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 Os alunos, durante o curso regular foram ao teatro assistir a peça O homem que 

calculava de Malba Tahan. Os alunos da escola de uma sala só além de terem assistido à peça 

também leram alguns trechos do livro de Malba Tahan. 

Foi solicitado aos alunos que abstraíssem em linguagem matemática alguns capítulos. 

Para facilitar o trabalho o aluno leu um resumo de alguns capítulos e depois respondeu 

algumas questões propostas. 

Conteúdo principal: Conjuntos, proporção e aritmética. 

 

COLÉGIO SALETE – UNIBAN 

NOME:        N.º:           SÉRIE: 

Leia atentamente os textos abaixo que foram baseados em capítulos do livro "O 

Homem que Calculava" de Malba Tahan, e faça o que se pede em cada um: 

Os 35 camelos 

 Os 35 camelos deveriam ser divididos, conforme a vontade do pai, pelos 3 

herdeiros da seguinte maneira: o irmão mais velho deveria ficar com 1/2 da herança, isto é, 17 

camelos e meio; o segundo irmão deveria ficar com 1/3 da herança, ou seja, 11 camelos e 2/3, 

e o terceiro irmão deveria ficar com 1/9, isto é, 3 camelos e 8/9. 

Beremiz - O Homem que Calculava - resolveu o problema da seguinte maneira: pediu 

o camelo de seu amigo e juntou aos 35 camelos dos herdeiros. Desta maneira fez a divisão 

justa e atendendo a vontade do pai, tendo um total de 36 camelos, então, o irmão mais velho 

recebeu 1/2 da herança, ou seja, 18 camelos; o segundo irmão recebeu 1/3, que resultou 

em 12 camelos, e o terceiro irmão ficou com 1\9 da herança, portanto 4 camelos. Os 

camelos divididos resultaram um total de 34 camelos ( 18 + 12 + 4 ), sobrando portanto dois 

camelos. Beremiz devolveu o camelo de seu amigo e ainda sobrou um camelo, que pediu aos 

irmãos como recompensa pela resolução do problema, satisfeitos com a divisão os três 

herdeiros concordaram imediatamente. 

a) Como Beremiz observou que era possível tal divisão? 

b) Demonstre o problema através de expressão numérica. 
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Sanadique 

Sanadique, preso há 4 anos e condenado à prisão perpétua, deveria ter sua pena 

reduzida à metade, por ordem do Califa Al-Motacém Bilah. Beremiz argumenta que se 

soubesse quantos anos de vida ainda lhe restam, bastaria dividir esse número por 2 e subtrair 

do resultado os 4 anos que já estivera preso. Como é impossível saber quanto tempo lhe resta 

de vida, Beremiz considera que se o prisioneiro já cumpriu 4 anos de pena, já tem direito, a 

princípio, a 4 anos de liberdade. Em seguida, poderia ser preso por um ano e solto por um ano 

- passaria assim metade da sua vida preso e metade solto. Porém, se Sanadique viesse a 

morrer no decorrer do seu ano de liberdade, ter-se-ia cometido uma injustiça, pois ele teria 

ficado mais tempo preso do que solto. O mesmo poderia ocorrer se ele ficasse um mês preso e 

um mês solto, ou uma semana, um dia, ou até mesmo uma hora. O ideal seria, então, prendê-

lo por um instante e soltá-lo por um instante, mas esse instante deveria ser infinitamente 

pequeno, isto é: indivisível. 

Como essa solução é impossível, Beremiz optou por colocar o prisioneiro em 

liberdade, pois considerou que este se encontrava num estado de tal forma deplorável que,  

 

 

mesmo fisicamente livre, continuaria para sempre acorrentado às sombras inseparáveis 

do seu passado. Estaria, portanto, meio livre e meio preso. 

 Explique o texto através da análise matemática e comente sobre a decisão de 

Beremiz. 

A pérola mais leve 

O sábio Mohadebe apresenta ao calculista 8 preciosas pérolas, perfeitamente iguais na 

forma, na cor, no brilho e no tamanho. Entretanto, dessas 8 pérolas, 7 têm exatamente o 

mesmo peso, enquanto que uma delas é um pouco mais leve do que as outras. Beremiz Samir 

deveria descobrir qual é a pérola mais leve, usando a balança de equilíbrio apenas duas vezes. 

a) Como você resolveria este problema? 

b) Represente através de equação algébrica.  

Os pães 

Para saciar a fome do Sheik que se encontrava perdido no deserto, juntaram-se os 5 
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pães de que dispunha Beremiz com os pães que se encontravam com Hank Tade Maiá, 

totalizando 8 pães. Pela proposta de Sheik, estes 8 pães seriam repartidos em partes iguais e 

ele pagaria 8 moedas de ouro pelos 8 pães. Assim, na hora de efetuar o pagamento, o Sheik 

considerou que caberiam a Hank Tade Maiá 3 moedas de ouro, pois este fornecera 3 pães, e a 

Beremiz 5 moedas de ouro, pelos seus 5 pães. Beremiz argumentou que na verdade deveria 

caber a seu amigo apenas uma moeda, e reclamou para si o pagamento de 7 moedas. Qual foi 

a explicação de Beremiz para tal argumentação? 

  

Os gansos 

Três empregados receberam de seu patrão 7 gansos, que deveriam ser divididos entre 

eles. Como a divisão não resulta exata, eles não conseguem chegar a uma solução. Beremiz 

sugere ao grão-vizir que, já que os empregados são 3, ele divida os gansos em grupos de 3, 

sendo que cada grupo seria composto por 1 empregado e 2 gansos. Dessa forma, foram 

distribuídos 6 dos 7 gansos. O ganso que sobra forma, juntamente com o grão-vizir e o 

próprio Beremiz, um outro grupo de 3.   

Felizes com a solução dada ao seu problema, os empregados agradecem a Beremiz. 

a) Identifique, se houver, alguma irregularidade nesta divisão. 

b) O que Beremiz tentou demonstrar neste problema?  

 

 

 

 

 

 

4.4  Avaliação Final 

No final do ano escolar pediu-se aos alunos que respondessem um questionário sobre o 

aproveitamento no curso da escola de uma sala só. 

Os alunos responderam conforme o modelo a seguir e os resultados foram pontuados 

nos gráficos. 
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Avaliação do curso 

Utilize para responder as questões abordadas a seguinte legenda: 

( 1 ) Plenamente satisfatório 

( 2 ) Satisfatório 

( 3 ) Não satisfatório 

 

I. Conteúdo desenvolvido (   ) 

II. Estratégias aplicadas (   ) 

III. Relacionamento professor-aluno   (   ) 

IV. Faça uma auto-avaliação, considerando uma nota de zero à dez. 

V. Comentários ou sugestões: 
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A média aproximada na auto-avaliação foi uma nota de 8,7 o que demonstra uma 

melhora em relação a auto estima do aluno na disciplina de Matemática. 

Nos comentários ou sugestões, mais 70% dos alunos sugeriram que o curso poderia 

continuar no ano seguinte e que gostariam que as aulas regulares pudessem ser como as aulas 

da escola de uma sala só. 

Gráfico 15 
 

(I) Conteúdo desenvolvido 

66% 

29% 
5% 

Plenamente satisfatório Satisfatório 
Não satisfatório 

Gráfico 16 

( II)  E s tra té g ia s  a p lic a d a s

7 2 %

2 1 %
7 %

P le n a m e n t e  s a t is fa t ó rio S a t is fa t ó r io
N ã o  s a t is fa t ó r io

 

Gráfico 17 

( III)  R e la c io n a m e n to  p ro fe s s o r-
a lu n o
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A seguir está incluído o gabarito de alguns problemas sugeridos na Escola de Uma 

Sala Só e citados neste capítulo. 

 

Gabarito de algumas aulas 

Aula 1  

A matemática das balanças 

01) Uma abóbora e um peso de 8 kg. A abóbora pesa 3 kg. 

02) a) 4 kg 

     b) 7x + 10 = 3 × 10 + 2x 

     c) x = 4 

03) a) x = 7,5 

     b) 3x + 10 = x + 25 

     c) x = 7,5. 

04) a) x = 10g. 

     b) 2x + 5 × 3 = 7 × 5 

     c) x = 10 

05) a) A balança permanece em equilíbrio. 

    b) A balança permanece em equilíbrio. 

    c) A balança permanece em equilíbrio. 

06) a) A balança permanece em equilíbrio. 

    b) A balança permanece em equilíbrio. 

07) 5x + 8 = 15 + 25 

       x = 6,4 

08) 3,5 kg 

Conclusão 

Adicionar 
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Subtrair 

Multiplicar 

Dividir 

Aula 2  

Problemas 

1. 16 passarinhos e 5 galhos. 

2. 21 galinhas e 13 carneiros. 

3. 4 filhos e 3 filhas. 

4. 5 e 7 ovelhas. 

Aula 3 

Notação algébrica sincopada 

 84 anos 

O problemas das abelhas 

 15 abelhas 

Aula 7 

Problemas de lógica 

1. A viagem durou 7 dias. 

2. Hoje é 1.º de janeiro. Sílvia faz aniversário dia 31 de dezembro. 

3. João é pintor e barbeiro. Jacó é vendedor e músico.  José é 

motorista e jardineiro. 

Tempos de estacionamento 

1 – Escort – 10 minutos. 

2 – Palio – excesso. 

3 – Monza – 30 minutos. 

4 – Fiesta – 20 minutos. 

5 – Gol – 40 minutos. 
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Aula 8 

Andares Pai Mãe Filho Animal 

3.º Ivo Isabel Álvaro peixes 

2.º Afonso Ana Augusto cachorro

1.º Pedro Maria Inês gato 

térreo João Luísa Olívia jardim 

 

O encontro marcado 

 

De tudo ficaram três coisas: 

A certeza de que estamos começando, 

A certeza de que é preciso continuar 

E a certeza de que podemos ser interrompidos 

Antes de terminar. 

Façamos da interrupção um caminho novo. 

Da queda um passo de dança, 

Do medo uma escada, 

Do sonho uma ponte, 

Da procura um encontro! 

 

(Fernando Sabino) 
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Considerações finais 
 

    A  poesia que introduz esta conclusão explica muito bem o que se pretende    

exprimir ao término deste trabalho. Com este estudo, o que se pôde, realmente, observar é que 

estamos apenas começando um processo de mudança de atitudes e de pensamentos. Não é 

possível apontar o melhor caminho para continuar seguindo este processo de mudanças, 

dentro da educação. Apenas não podemos deixar de tentar.  

A história aponta, no decorrer dos tempos, que a educação tem sido um privilégio 

dos mais abastados, tanto no setor econômico como no social. No entanto, algumas escolas, 

ainda que distantes dos grandes centros e sem recursos, podem ser o único meio de levar 

alguma informação às pessoas menos  beneficiadas. Algumas desculpas, tais como: o sistema, 

o planejamento, o material didático não podem ser o entrave para se por em prática algumas 

idéias. Não se pode, também, culpar o governo, ou a mantenedora, ou o coordenador, ou o 

diretor, nem tampouco o professor, que teve uma formação linear, simplista e reducionista. 

Muito menos, pode-se culpar o aluno, que recebe informações da mídia, a que todos, de sua 

“tribo”, dizem serem boas. Também não se pode culpar a instituição, por mais medíocre que 

ela nos pareça, pois qualquer espaço que se reserve para uma aprendizagem é de grande valia. 

Como disse o poeta “tudo vale a pena se a alma não é pequena.”29  

É necessário que se mude o atual paradigma da educação: simplista, fragmentada e 

pouco contextualizada. Segundo PETRAGLIA (1995, p.69): 

“O currículo escolar é mínimo e fragmentado. Na maioria das vezes, peca 
tanto quantitativa como qualitativamente. Não oferece, através de suas 
disciplinas, a visão do todo, do curso e do conhecimento entre os saberes(...) 
A necessidade das relações das partes que integralizam o todo se dá a partir 
da complexidade que se explica pelos múltiplos aspectos influentes no 
processo do pensar. O pensamento não é estático, indica movimento; e é 
este ir e vir que permite a criação e com ela a elaboração do conhecimento. 
É o que justifica o rompimento do sujeito com o pensamento linear e 
reducionista presente no paradigma da simplicidade, privilegiando na 
atualidade, o paradigma da complexidade.”  

Há muito, ainda, que aprender e, portanto deve-se continuar tentando, sem esquecer 

que se pode ser interrompido, a qualquer momento. Assim como na poesia de Fernando 

Sabino pode-se enxergar essa interrupção como uma nova aprendizagem e, a partir de um 

novo caminho, crescer em nossa construção do aprender. Que se faça da queda um passo de 

dança, e nos momentos de cansaço e frustração, que se utilize a beleza da arte, a arte de criar, 

                                                 
29 Fernando Pessoa em Mar portuguez. 
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de inventar, de imaginar, de ousar, sempre.  

É preciso conquistar passo a passo, vencer cada dificuldade, não desanimar, pelo 

contrário, saber que mais um degrau foi alcançado a cada dificuldade superada. É preciso 

acreditar e fazer valer o que se acredita através do amor. Lembrando mais uma vez MORIN 

(2000(a), p.52): 

“Não se trata de descongelar as palavras do ensino mas reaquecê-las. Como 
Platão o disse há muito tempo: para ensinar é preciso o Eros. O Eros não é 
somente o desejo de conhecer e de transmitir, ou somente o prazer de 
ensinar, de comunicar ou de dar: é também o amor daquilo que se diz e do 
que se pensa ser verdadeiro. É o amor que introduz a profissão pedagógica, 
a verdadeira missão do educador.” 

A mudança de atitudes, dentro de uma proposta pedagógica, depende muito do 

professor, de sua postura, através da contextualização e interligação das disciplinas. Na 

disciplina de Matemática é urgente que se faça algumas mudanças, e propor uma disciplina 

contextualizada com a realidade do aluno conforme fala D’AMBROSIO (1996, p.114-115): 

“Contextualizar a matemática é essencial para todos. Afinal como deixar de 
relacionar os Elementos de Euclides com o panorama cultural da Grécia 
antiga? (...)E não se pode entender Newton descontextualizado.Sem dúvida 
será possível papagaiar alguns teoremas, decorar tabuadas e mecanizar a 
efetuação de operações, e mesmo efetuar algumas derivadas e integrais, que 
nada tema a ver com nada nas cidades, nos campos ou nas florestas.”   

É preciso pensar, também, na formação do professor, logo, as instituições também 

precisam se estruturar para formar. Conforme MORIN (200(c), p.81):  

“(...) a Universidade tem uma missão e uma função transeculares, que vão 
do passado ao futuro, passando pelo presente; conservou uma missão 
transnacional, apesar da tendência ao fechamento nacionalista das nações 
modernas. Dispõe de uma autonomia que lhe permite executar essa 
missão.” 

No desenvolvimento deste trabalho, foi possível relacionar a melhora de alguns alunos 

em relação à aprendizagem e com relação à disciplina de Matemática, Através de um modelo 

renovado de escola - a escola de uma sala só-, foi possível propiciar ao aluno um aprender 

diferenciado, através da ludicidade da matemática contextualizada.  

Não basta informar por informar e fazer os alunos repetirem técnicas, é preciso dar 

sentido ao que se ensina e ao que se aprende. Juntos, professora e alunos, foi possível adquirir 

novos conhecimentos, aprendendo e pesquisando juntos. E como diz o poeta fazer da procura 

um encontro.  

Este trabalho possibilitou conhecer e apresentar o processo atual do estudo da 

Matemática e a problemática da construção do conhecimento desta disciplina; e através das 
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aulas propostas foi possível recuperar, de uma maneira renovada, um modelo antigo de escola 

e através desta explorar conteúdos matemáticos contextualizados e interligados com outras 

disciplinas e assim observou-se que a aprendizagem é possível, independente do modelo de 

escola, mas sim dependendo do sentido que faça ao aluno, no seu contexto cotidiano. 

O problema deste estudo foi perseguido na tentativa de buscar algumas respostas para 

os principais desafios que afetam os alunos no estudo da Matemática no período de 5.ª a 8.ª 

série do Ensino Fundamental e 1.ª a 3.ª série do Ensino Médio sendo que  foi possível 

perceber a distância existente entre os conteúdos ministrados e a realidade matemática que o 

aluno tem no seu cotidiano. A dificuldade na aprendizagem da Matemática ocorre, conforme 

nos foi possível comprovar, pela fragmentação das ciências e pela fragmentação da própria 

disciplina. 

A experiência de reunir os alunos de diversas séries em uma única sala, para que 

fossem estudados conteúdos diversificados, mas que envolvessem o cálculo, o raciocínio 

lógico, a interpretação matemática, o raciocínio geométrico e a contextualização da 

matemática no cotidiano das pessoas ao longo da história, foi benéfica e apontou-nos 

possibilidades geradoras de aprendizagem.  

Foi possível verificar que é necessário uma mudança na postura do professor que deve 

atuar como um mediador das diversas disciplinas, buscando estimular a aprendizagem através 

de problemas do contexto do aluno e a partir disso fazer a religação dos saberes. 

Os objetivos foram alcançados, uma vez que, ao final deste trabalho apresentamos o 

processo atual do estudo da Matemática e a problemática da construção do conhecimento da 

disciplina, que é fragmentada e descontextualizada. Foi também possível gerar conhecimento 

através da recuperação de um modelo antigo de escola, porém, de uma maneira renovada, 

explorando conteúdos matemáticos contextualizados e interligados com outras ciências.   

A metodologia proposta neste trabalho consistiu em um levantamento bibliográfico 

sobre a espistemologia da Complexidade, por meio da obra de Edgar Morin e sobre o ensino 

da Matemática ocorrendo juntamente com o relato da experiência de uma sala só 

desenvolvida com alunos de 5.ª a 8.ª série do Ensino Fundamental e alunos do Ensino Médio. 

O conhecimento e a compreensão do pensamento complexo foi fundamental para o 

desenvolvimento deste trabalho, vinculando-o à educação, assim como também foi importante 

o entendimento da noção de sujeito e o conhecimento transdisciplinar.     

A disciplina destacada foi a Educação Matemática em um cenário atual que privilegia 
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a educação na pós-modernidade procurando atender as propostas do relatório para a UNESCO 

da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI, atentando sempre para os 

quatro pilares propostos nesse relatório que são: aprender a conhecer, aprender a fazer, 

aprender a ser e aprender a viver juntos. 

Como foi possível perceber que o diálogo estabelecido no grupo, com níveis de 

aprendizado diferentes, levou ao entendimento de cada parte, comprovando assim a hipótese 

deste trabalho, que foi possível através do estudo da Complexidade, repensar de uma maneira 

consciente a importância das partes e do todo, para o estudo da Matemática, com uma nova 

ética e uma visão menos linear.  A religação dos saberes foi possível, inserida em um modelo 

de sala de aula onde uniram-se alunos com níveis diferenciados de aprendizado, favorecendo 

assim a discussão dos problemas propostos, sendo possível comprovar que as dificuldades 

para a aprendizagem da matemática pode estar ligada à fragmentação da disciplina e, também, 

a postura do professor, que deve partir de um pensamento linear para um pensamento 

complexo facilitando assim o ensino contextualizado com a realidade do estudante 

estimulando a aprendizagem da matemática.   

A dissertação foi então composta por quatro capítulos, sendo que no Capítulo I foi 

apresentado um breve relato sobre o panorama histórico da educação, destacando o modelo da 

escola de uma sala só, principalmente em zonas rurais. No Capítulo II foi apresentado o atual 

cenário educacional, em tempos de pós-modernidade, com enfoque para a compreensão da 

Complexidade e sua relação com a Educação, ressaltando a necessidade da reforma do 

pensamento. O Capítulo III descreveu os projetos inovadores apresentados em Educação 

Matemática apontando assim algumas mudanças que já estão ocorrendo. O Capítulo IV 

descreveu algumas aulas do projeto de uma Escola de Uma Sala Só. Sendo que o corpo do 

trabalho conta ainda com a Introdução, explicando os passos desta pesquisa e aponta para a 

necessidade de se buscar algumas respostas para problemas educacionais em especial na 

disciplina de Matemática, finalizando com as Considerações Finais em que podemos concluir 

os fatores que realmente preocupam professores e alunos para a efetiva aprendizagem da 

Matemática e, por fim, os Anexos, destacando alguns documentos que foram importantes 

nesta pesquisa. 

No decorrer do trabalho pudemos observar que é necessário um grande 

comprometimento do professor e uma constante busca de informações diárias, nas quais 

estejam contidos dados matemáticos, e através desses dados trazer para a sala de aula a 

discussão e possível resolução dos problemas diários da rotina do aluno. 
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Não foi uma tarefa muito fácil motivar e manter todos os alunos até o final do projeto, 

uma vez que, a maioria dos alunos, a princípio via o projeto como aulas de reforço 

matemático, no entanto, aqueles que permaneceram até o final demonstraram uma grande 

satisfação e pediram para que o projeto continuasse no ano seguinte. 

Os desafios propostos no decorrer das aulas da Escola de Uma Sala Só foram 

extremamente gratificantes no que se refere à relação com o aluno, pois foi possível perceber 

suas angústias para o estudo da disciplina e, assim, poder refletir e pensar na viabilidade de 

mudar o estigma adquirido ao longo do tempo, nesta disciplina tão importante, mas que de 

modo geral assusta a maioria dos alunos. 

Para finalizar este trabalho, que proporcionou muitos encontros, enquanto procuramos, 

incansavelmente descobrir como continuar, encerramos lembrando que é preciso estar sempre 

buscando dentro de si algumas respostas, para isso separamos um pequeno trecho de Gandhi, 

para indagar como resolver questões quando não mais se souber como e onde procurar. 
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Minha herança 

“Se eu pudesse deixar algum presente a você,  

deixaria o acesso ao sentimento de amor à vida dos seres humanos. 

A consciência de aprender tudo que nos foi ensinado pelo tempo afora. 

Lembraria dos erros que foram cometidos,  

como sinais para que não mais se repetissem. 

A capacidade de escolher novos rumos,  

deixaria para você se pudesse,  

o respeito àquilo que é indispensável:  

além do pão, o trabalho, a ação. 

E quando tudo mais faltasse para você,  

eu deixaria, se pudesse, um segredo:  

de buscar de si mesmo o respeito e a força interior  

para encontrar a saída.” 

 

                                                                                                                  (Mahatma Gandhi) 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1: PLANEJAMENTO 

 

 

 

PLANEJAMENTO PARA 1999 DO PROJETO “A ESCOLA DE UMA SALA SÓ”. 

 

Disciplina: Matemática 

Séries: 5.ª à 8.ª do Ensino Fundamental e 1.ª à 3.ª do Ensino Médio 

Professora: Maria de Fátima C. F. M. Aguiar 

 

I. Seleção dos alunos de todas as séries em questão (5.ª do 

Fundamental à 3.ª do Médio). 

• Interesse do aluno; 

• nível baixo de aproveitamento; 

• defasagem de conteúdo. 

 

II. Esclarecimento aos alunos e aos pais sobre “A escola de uma 

sala só”. 

 

III. Carga horária de duas aulas semanais no período da tarde. 

 

IV. Freqüência mínima de 75% da carga horária. 

 

Colégio Salete – UNIBAN
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V. Sala com um número máximo de quarenta alunos. 

 

VI. Questionários e entrevistas com alunos, pais, professores e 

equipe técnica. Observação e relatórios mensais. 

 

VII. Estratégias: 

• dinâmicas em grupo; 

• exposição de problemas relacionados ao conteúdo de cada 

aluno; 

• monitoria feita por alunos dos níveis mais avançados; 

• exercícios de lógica e raciocínio; 

• problemas do cotidiano; 

• interpretação de textos que envolvam a matemática e a 

simbologia matemática. 

• dramatização; 

• oficinas; 

• supervisão feita por professor. 

 

VIII. A avaliação será feita pelo professor supervisor com o parecer 

do coordenador. Será feita também a auto-avaliação. 

 

IX. Conteúdos desenvolvidos. 

 

X. Objetivos: 

• Conscientizar o aluno da necessidade de aprender a aprender; 

• Contribuir para a construção do conhecimento do aluno 

auxiliando-o no aprender a fazer; 
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• Permitir uma maior autonomia para a escolha do conteúdo que 

quer aprender e como quer aprender. 

• Incentivar as trocas de informações e a sociabilização do aluno 

para aprender desde cedo a tomar decisões em grupo. 

• Facilitar a compreensão das partes estudadas em cada série 

agregando-as com o todo. 

• Ajudar o desenvolvimento do raciocínio lógico. 

• Nortear a resolução de problemas matemáticos do cotidiano. 
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ANEXO 2: QUESTIONÁRIO E FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Ficha de inscrição para a “Sala de estudos matemáticos”. 

 

Nome do aluno (a):           

Série:           Idade:    

Escola(s) que freqüentou as séries anteriores: 

              

               

        

 

1. Você está se inscrevendo neste curso porque: 

(   ) é curioso; 

(   ) tem dificuldade na disciplina 

(   ) gosta da disciplina; 

(   ) pretende expandir seus conhecimentos. 

 

2. O que você mais espera neste curso é: 

(   ) ter bom relacionamento com colegas de outras séries; 

(   ) obter um melhor entendimento da Matemática; 

(   ) aprender conteúdos novos; 

(   ) novas maneiras de estudar Matemática. 

 

3. Quando faz tarefa de Matemática, você: 

(   ) compreende e resolve muitos exercícios; 

(   ) compreende e resolve alguns exercícios; 

(   ) compreende mas não resolve os exercícios; 
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(   ) não compreende mas resolve os exercícios. 

 

4. Assinale um dos itens abaixo, para definir como você se sente nas aulas de 

Matemática: 

(   ) um estranho no ninho; 

(   ) uma nuvem que passa; 

(   ) um pequeno gênio; 

(   ) um trabalhador braçal. 

 

5. Nos trabalhos em grupo você: 

(   ) sempre toma iniciativa; 

(   ) algumas vezes toma iniciativa; 

(   ) raras vezes toma iniciativa; 

(   ) nunca toma iniciativa. 

 

6. Você compreende melhor a matéria quando: 

(   ) o professor explica; 

(   ) um colega explica; 

(   ) estuda sozinho; 

(   ) um professor  particular explica. 

 

7. Faça uma auto-avaliação, de acordo com os conceitos abaixo: 

(   ) fraco; 

(   ) regular; 

(   ) bom; 

(   ) ótimo. 
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8. Escreva alguns conteúdos importantes que você lembra ter aprendido em 

Matemática: 

                   

               

        

9. Cite suas últimas notas de Matemática: 

              

               

         

10. Comente alguma situação em que tenha utilizado os conhecimentos 

matemáticos: 

              

               

               

     

 

11. Faça um pequeno comentário, indicando aspectos positivos e negativos, 

da sua rotina escolar em relação ao estudo da matemática e sobre o que espera 

deste curso. 
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ANEXO 3: TABELAS COM RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO. 

 

1.  Você está se inscrevendo porque: 

(a) é curioso 2 

(b) tem dificuldade na disciplina 13 

(c) gosta da disciplina 2 

(d) pretende expandir seus conhecimentos 25 

 

2.  O que você mais espera da Escola de Uma Sala Só: 

(a) ter bom relacionamento com colegas de 

outras séries 
2 

(b) obter um melhor entendimento de 

Matemática 
21 

(c) aprender conteúdos novos 6 

(d) novas maneiras de estudar Matemática 13 

 

3.  Quando faz tarefa de Matemática, você: 

(a) compreende e resolve muitos exercícios 17 

(b) compreende e resolve alguns exercícios 17 

(c) compreende mas não resolve os exercícios 2 

(d) não compreende mas resolve os exercícios 6 
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4.  Como você se sente nas aulas de Matemática: 

(a) um estranho no ninho 4 

(b) uma nuvem que passa  17 

(c) um pequeno gênio 13 

(d) um trabalhador braçal 8 

 

5.  Nos trabalhos em grupo você: 

(a) sempre toma iniciativa 11 

(b) algumas vezes toma iniciativa 29 

(c) raras vezes toma iniciativa 2 

(d) nunca toma iniciativa 0 

 

6.  Você compreende melhor a matéria quando: 

(a) o professor explica 25 

(b) um colega explica 9 

(c) estuda sozinho 6 

(d) um professor particular explica 2 
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7.  Faça uma auto-avaliação: 

(a) fraco 2 

(b) regular 10 

(c) bom 23 

(d) ótimo 7 
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