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1.1. Introdu~o
A Matematica oferece oportunidades do professor fazer abordagem de integra~o fe e
ensino em alguns de seus conteUdos. Por exemplo, ela permite apresentar um conjunto infinito
que nio tem primeiro nem Ultimo elemento, bastando para isto mostrar o intervalo aberto ]0, I[,
permitindo assim, fazer uma patida analogia com Deus como Ser infinito sem principio nem tim.
Visto que a Matematica e a linguagem das Ciencias e muitas disciplinas dependem
dela como meio simb6lico de comunica98o, segundo o Guia Curricular (1992, p. 7), poderiamos
buscar pontos de integra~ao de fe e ensino, todavia, para nao correr o risco de praticar com
conteudos matematicos uma falsa integra~ao, optamos pelo seguinte objetivo: "Utillzar a
disciplina de Matem4tlca para explorar as possibilidades que esta ojerece em desenvolver no
a/uno uma cultura de investigarllo e de busca ds verdade, baseada em fatores que possam

desenvolver aft!".
I.l. Justificativa
Cremos que todo aprend.izado deva recorrer constantemente as for~as vivas cia
inteligencia e nunca se transformar em uma aprendizagem de regras ou f6rmulas a aplicar. Os
textos formais de Matematica escondem o processo de constru~ao do conhecimento que trazem
consigo. A Matematica apresentada na forma escrita vem carregada de simbolos e abrevia~Oes
que substituem palavras e ideias, o que a toma dificil. Segundo Garnica (1993, p.3), a
apresenta~o da Matematica sem que sejam contadas as idas e vindas, a laboriosa conce~ao,
trata-se de parto sem gesta~o. Segundo House (1994, p. 2): "Em muitas sa/as de aula, os alunos

continuam sendo treinados para armazenar informafoes e para desenvolver a compethlcia no
desempenho de manipulaflio algorltmicas ".
0 professor que expOe a .materia o tempo todo e apenas pennite que os alunos
exprimam suas duvidas, deve assegurar-se de que, como regra geral, sao poucos os que se
manifestam de modo espontheo, fazendo perguntas. Saint-Onge (1999, p.40) declara que diante
de um professor que "da sua materia", os alunos preferem deixa-lo avan~ar.
Prado (2000, p.42) defende uma mudan~a da pratica pedag6gica, na qual o "ensino" e
feito sob a forma de exposi~ao magistral, em que o professor e ator e os alunos sao meros
observadores, para outras estrategias de ensino que os envolvam, possibilitando que explorem ao
maximo possivel as capacidades por eles ja desenvolvidas, fazendo compreender que suas
atividades sao responsaveis pelo seu progresso, em plena conformidade com as orienta~Oes
encontradas nos escritos de White (1827-1915).
Fiel ao pensamento piagetiano, Aebli (1974, p. 51-6) deixa antever em suas cita~Oes e
exemplos que existe uma estreita rela~ao entre a opera~ao e a ~ao. Acentua a importincia do
mestre se propor ao objetivo preciso de levar os alunos a construirem eles mesmos as n~s e ·
1
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opera~oes, utilizando-se de pesquisas pessoais. Assim, as no~oes matematicas nao devem ser
adquiridas pelos alunos por meio de ensinos verbalistas ou imagens estaticas, apresentadas
prontas. Na pior das hip6teses, devem nascer diante de seus olhos mediante suas participa~es.
Muitas sao as vezes em que nos deparamos com alunos angustiados, sentindo-se
incapazes de aprender detenninados conteudos matematicos, apenas porque lhes faltam
elementos-chave para a devida compreensao. Em tais circunstincias, um atendimento
individualizado, com orienta~ao segura, com palavras de inimo, pode gerar ou reconquistar a
auto-estima e portas devem se abrir (pois, o Espirito Santo esta interessado nisto) para o professor
atuar em possiveis falhas de carater nestes alunos. Diz White (1994b, 138):
"0/hem eles (os profossores) compassivamente os que foram mal educados na
infdncia, e busquem remediar defeitos, que, se conservados, hiio de prejudicar
grandemente o cartiter. Ninguem pode rea/izar essa obra, a menos que primeiro haja
aprendido na esco/a de Cristo o modo de ensinar ".
A tarefa do professor e ardua, White (1968, p. 279) afirma "Poucas crianfaS foram
educadas devidamente em casa ", isto tem implica~oes diretas em se\1 trabalho e "para que o
cumpra com exito, deve ter a simpatia e intuifiio que o habilitem a descobrir a causa das faltas e
erros manifostos em seus disclpulos, (idem, p. 280). Acreditamos que isto sera muito dificil de
ser alcan~ado se a pratica pedag6gica do professor limita-se apenas a aulas expositivas. Nao e
suficiente descobrir as falhas, precisa ser feito um trabalho pessoal (ibidem).
"Deve ter tambem o tato e habilidade, a pac;encia e firmeza, que o habilitem a
comunicar a cada qual o auxllio necessitado: .ao vacilante e comodista, uma
animafiio e assistencia que sejam um estimulo ao esforfo; ao desanimado, simpatia e
apreciafilO que criem confianfa e assim inspirem diligencia"
Os professores seculares podem praticar com sucesso o ensino, todavia, a segunda
parte, e um privilegio dado por Deus a quem a Ele se entregue, por isso, White (1994b, 139)
registra: "Ensinar quer dizer muito mais do que muitos supoem. Requer grande habilidade o
fazer a verdade compreendida ".
Defendemos tres pontos: 1) quanto mais o professor expuser em sala de aula, menos
oportunidade ele tera de detectar alunos angustiados ~ com problemas (o centro de aten~ao do
professor esta sendo a materia e nao o aluno), 2) quanto mais o professor expuser em sala de aula,
menos estara colaborando para fazer do aluno um pesquisador, um· ser pensante; 3) que a
Matematica favorece maior atua~ao do professor que outras disciplinas, pois, e a materia em que
a maioria dos alunos nao se posta indiferente diante dela.

II. Bases Tooricas das Educa~o Adventista
A escola visa a formar homens pensantes e capazes de vislumbrar a grandeza eterna
pelas atividades escolares diarias. Ao sairem da escola, "os nossos alunos teriio intemalizado
atraves dos nossos va/ores. 0 ensino de alto nivel, de todas as ciencias, jlsicas, exatas,
bio/ogicas e humanas, os terti habilitado para o sucesso nesta vida... " 2 •
Usamos a Bfblia para suporte de principios e valores. 0 principal prop6sito e
desenvolver todas as potencialidades dos alunos, Educa~ao integral a semelhan~a de Jesus. 0
perfil da escola, de seus professores, hem como seu cwrlculo e metodos, teoricamente, estio
fundamentados nas obras de Ellen G. White.
2
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A fundamenta~ao te6rica que norteia as Propostas Pedag6gicas da Educa~ao
Adventista, atende a forma~ao espiritual do aluno, sem deixar de se preocupar com a constru9ao
da aprendizagem por meio de atividades e experiencias dinamicas e criativas, de modo que
adquira gosto pelo trabalho, companheirismo, respeito e solidariedade uns para com os outros,
dentro de um contexto cristao.

0 crescimento intelectual e o aprimoramento dos metodos de ensino estao incluidos
nas orienta~oes deixadas por White (1903, p.278). Segundo a autora: "0 verdadeiro professor
· niJo se contenta com pensamentos obtusos, esplrito indo/ente ou memoria inculta. Procura
constantemente consecufoes mais elevadas e melhores metodos. Sua vida e de constante
crescimento". Para White (1903, p. 278) "quanto mais liver o professor de verdadeiro
conhecimento, melhor sera seu trabalho". E mais, o trabalho do professor e de grande
responsabilidade e exige preparo: "Ao professor e conflada importantlssima obra - obra para
qual ele niJo deve entrar sem cuidadoso e completo preparo. Cumpre-lhe sentir a santidade de
sua vocafiJO, e a de entregar-se com zelo e dedicafilo", White (1994a, p. 229).

E tarefa do professor estimular o aluno a pensar e construir seu pr6prio conhecimento.
Segundo White (1903, p. 17): "E a obra da verdadeira educaflio desenvolver esta faculdade,
ensinar os jovens para que sejam pensantes e niJo meros refletores do pensamento de outrem".
Acrescenta que (White, 1903, p. 18): "as instituifoes de ensino poderilo produzir homens fortes
para pensar e agir, homens que sejam senhores e niJo escravos das circunstdncias, homens que
possuam amplidlio de esplrito, c/areza de pensamento, e coragem nas suas convicfoes''.
Na concep~ de White (1903, p. 268), o envolvimento do aluno como objeto de
estudo assume grande importancia: "Adquire-se a habilidade no proprio trahalho", sem esta
pnitica "os mais hem intencionados esforfos silo muitas vezes inuteis e mesmo prejudiciais. E na
agua e niJo na terra que os homens aprendem a nadar''.
As orienta~aes deixadas por White (1994b, p. 140) incluem a participa9ic> ativa do
aluno sob a orienta~ao segura do professor:
Os professores devem induzir os alunos a pensar, e a entender c/aramente a verdade
por si mesmos. Nlio basta ao mestre explicar, ou ao a/uno crer; cumpre suscitar o
espfrito de investigaflio, e ao a/uno ser atraldo a enunciar a verdade em sua propria
linguagem... ".
Para White, o principia da
aula (White 1903, p. 285).
-

coopera~ao

e inestimavel e deve ser o espirito da sala de

Entre outras orienta~es, White admoesta:
os alunos devem ser ensinados a raciocinar da causa para o efeito (White 1995, p. 104);
os alunos, antes de empreender os ramos de estudos mais elevados, assenhoreiem-se dos mais
faceis (White, 1903, p. 234);
a escola deve promover estudo de alta qualidade e do que e essencial e necessaria a vida (White,
1996, p. 115);
os alunos devem ser levados a conhecer as leis que regem a natureza, o corpo hwnano e a lei
moral (White, 1996, p. 37);
o estudo deve habilitar os alunos a serem uteis, qualificados para lugares de responsabilidade
tanto na vida particular como na publica (White, 1995, p. 91);
todo aluno ao deixar a escola, deve ter adquirido conhecimento em algum oficio ou ocupa~ao
com que possa ganhar subsistencia (White, 1995, p. 357);
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- a escola deve estimular a pratica da temperan~a, bern como ensinar aos alunos as artes de
cozinhar, da agricultura, da mecamca e da mlisica (White, 1994b, p. 100).
Aos estudantes, White (1994a, p. 218) aconselha: "Niio .fiqueis nunca satisfeitos com
um padrao baixo... ".

0 perfil dos professores a serem contratados, alem de qualificados diante das leis do
pais, entre outras, deve ser possuidor de qualidades3 :
- aproximem o pensar do saber;
- contextualizem o contefido que ministram a ponto de seus alunos aplicarem no diaa-dia o que aprendem; isto e, integrem sua materia as necessidades do micro e
macromundo de seus alunos, pois e/es mesmos revelam experi~ncias da vida
pratica;
- sejam investigadores ao mesmo tempo que instigadores, pois ambicionam
conhecimento proftssional completo;
- conhefam as possibilidades de seus alunos e os ajudem a romper seus limites;
possibi/item aos alunos a/canfar voo, pois se reve/am como profimdos
conhecedores da natureza humana e entendem que, no verdadeiro ensino, o
elemento pessoa/ e essencial;
- conhefam as necessidades e desejos de seus alunos;
- usem o ludico em suas aulas sem perder a seriedade do processo ensinoaprendizagem;
- possuam conhecimento acurado; entendam que Deus requer o cu/tivo das
faculdades mentais e que e. Seu deslgnio que seus servos possuam mais claro
discemimento;
- sejam autonomos;
- entendam que tudo que merece ser feito, merece ser hem feito, embora a religiao
deva ser o elemento predominante em toda a escola, nao levara ao apoucamento
das consecufoes nas letras.
Quanto ao diretor, um dos objetivos de sua administra~ao sera "o de lutar porum
excelente nlvel nas atividades acad~micas de sua instituiflio "; e mais, "do diretor e a
responsabilidade maxima quanto a consecuflio eflcaz dos objetivos educacionais, organizando,
dinamizando e coordenando todos os esforfos nesse sentido e controlando todos os recursos para
ta/"4 •
Estas bases te6ricas, aliceryam a tese de que os alunos assumam posturas ativas no
processo de ensino-aprendizagem sob a orienta~ao e coorde~ao do professor. Este deve
proporcionar condi~oes para que OS alunos, diferentes entre si quanto a natureza, a forma, ao
desenvolvimento, possam, tomar-se autonomos intelectualmente e nao meros reprodutores de
pontos de vista de outros, White (1903).
Os fundamentos te6ricos exarados por White sobre educa~ao indicam praticas
pedag6gicas que se opoem ao uso exclusivo do ensino, no qual o professor expee sua materia e o
aluno anota ou copia. Para a autora, a faculdade de raciocinar e aprender a julgar por si mesmo,
nao deve ser sacrificada, e se o for, tomara o estudante incapaz de discernir entre a verdade e o

erro.
3
4

htto://wwwascl-oaulis1Dsul.om brltemas/aos0030 texto07.html. (19/11/98 12:24)
http://www as4-paulistasul org br/temas/aps0030 textoQ6 html. (19/11/98 11 :03)
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Educadores modernos apresentam teorias em plena concordancia com White,
Hendricks (1987, p.44), discorrendo sobre a lei do ensino cita tres metas para quem ensina: a
primeira e ensinar os outros a pensar, isto pressupoe que quem ensina deve saber pensar. A
segunda e ensinar os outros a aprender, isso significa formar aprendizes que reproduzirao o
processo de aprendizagem pelo resto da vida. Segundo Hendricks (1987, P.47), "o processo de
aprendizagem nlio somente e maravilhoso e /Ogico, mas tambem implica em fazer descobertas. 0
conceito aprendido se torna hem mais proveitoso e benefico quando o enxergamos por nos
mesmos". A terceira meta e ensinar os outros a trabalhar, diz Hendricks (1987, p.48), "Aqui
cafmos no principia pedagogico de nlio fazer para o a/uno aquilo que e/e pode fazer por si
mesmo. Se o fzzennos, corremos o risco de formar "parap/egicos" e "deficientes" intelectuais ".
Todavia, adverte: "levar as pessoas a trabalhar dd muito traba/ho ".

Ainda em conformidade com White, Hendricks (1987, P.49) afirma:
"Lembremo-nos sempre de que nossa tarefa e levar as pessoas a .pensar por si
mesmas, a ser disciplinadas e a agir por uma delibera~lio propria. E por isso que
sugiro que nos empenhemos mais em questionar as respostas do que em responder
perguntas. Nossa fun~lio nlio efomecer respostas rapidas e prontas, nem solu~oes
tipo "a/lvio imediato" que na pratica nao reso/vem nada... ".
A did.atica tradicional nao e um hom caminho para tornar o aluno um ser pensante,
pois nela o mesmo nao trata, como deveria, as infonna~oes recebidas para lhe dar sentido,
confonne e descrito por Aebli (1974, p. 13):

Propondo provocar impressoes no espfrito da crian~a, o ensino tradicionallimita-se
a apresentar os objetos e as opera~oes por meio de demonstra~oes feitas perante a
classe. As operafoes efotivas executadas somente pelo mestre, ou, no maximo por um
a/uno chamado diante da classe. Quale, entao, a atividade dos outros? No caso mais
favoravel, eles acompanham a demonstraflio que lhes e feita, e, por uma especie de
imita~lio interior, revivem as a~oes que se desenrolam diante de seus olhos.
Entretanto, sua atitude continua sendo de espectadores, interessados, neutros, ou
completamente ausentes ".
III. A Matematica pode desenvolver o espirito de busca da verdade
Da quinta sene do Ensino Fundamental ao terceiro ano de Ensino Medio, um aluno
tern seguramente a oportunidade de assistir a cerca de 1.000 horas aulas de Matematica,
imaginemos que um aluno tenha trabalhado com a Matematica seguindo as orienta9&s exaradas
em nossos Princfpios de Educa~o, estamos seguros de que este aluno tera atingido um elevado
grau de autonomia intelecttial, com um agu9ado sentido de busca pela verdade. Seu professor tera
colaborado em formar um aluno forte para pensar e agir, que seja senhor e nao escravo ·das
circunstancias, com amplidao de espfrito, clareza de pensamento e coragem em suas conviC9(Ses.
Estas sao as promessas, cremos ou nao nisto?
A Matematica e um terreno fertil para implantar a cultura da busca: dos porques, da
pesquisa, da corre~ao, do esfor~o e da dedica~ao. Elementos importantes para o aprimoramento
profissional, espiritual, sentimental nas pequenas e grandes decisoes do dia-a-dia.
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Ja no inicio da vida escolar, as pessoas desenvolvem pela Matematica um dentre dois
tipos de sentimentos opostos: paixao ou aversilo; Polya (1978, p. VITI), Garbi (1997, p. XIll). Isto
e, a maioria dos alunos nio fica indiferente diante deJa. Este fato se confirma entre alunos do
Ensino Fundamental e Medio na pesquisa de Prado (2000). Participaram 66 turmas, sendo 44 do
Ensino Fundamental, e 22 do Ensino Medio. Em cada tunna, foram escolhidos seis alunos, tres
com as menores notas e tres com as maiores, no bimestre que antecedeu ao da pesquisa, assim,
tomaram parte 264 alunos do Ensino Fundamental e 132 do Ensino Medio. Para a pergunta:
quais as duas materias que voce mais gosta e quais as duas que menos gosta? Justifique.
As cinco disciplinas mais indicadas pelos alunos de notas mais baixas, como as que
mais gostavam foram: Matematica (35), Educa9io Fisica (50), Lingua Portuguesa (53), Hist6ria
(49) e Ciencias (39); enquanto os alunos de notas mais altas indicaram: Matematica (117),
Educa9io Ffsica (40), Lingua Portuguesa (30), Hist6ria (33) e Ciencias (35). Adicionados com os
resultados dos alunos de notas mais baixas com o de notas mais altas obtivemos: Matematica
(152), Educa9ao Fisica (90), Lingua Portuguesa (83), Hist6ria (82) e Ciencias (74).

Enquanto as cinco disciplinas mais indicadas pelos alunos de notas mais baixas,
como as que menos gostavam foram: Matematica (122), Geografia (55), Lingua Portuguesa (46),
Hist6ria (32) e Ingles (24); mas os alunos de notas mais altas indicaram: Matematica (24),
Geografia (81), Lingua Portuguesa (87), Hist6ria (63) e Ingles (25). Adicionados os resultados
dos alunos de notas mais baixas com o o de notas mais altas obtivemos: Matematica (146),
Geografia (136), Lingua Portuguesa (133), Hist6ria (95) e Ingles (49).
Os resultados acima indicam a nio neutrafidade dos alunos com respeito a
Matematica, visto que esta e apontada por 152 alunos como a materia preferida e por 146 alunos
como a menos preferida, isto e, 75,3% dos alunos colocam a Matematica como a mais amada ou
a mais odiada das disciplina. Isto nos leva a acreditar que o professor de Matematica tem uma
oportunidade impar, por se tratar de uma materia marcante, positiva ou negativamente para o
aluno.
Os resultados tambem apontam para o pensamento, que se o aluno gosta da materia,
ele vai bem, e se nio gosta nio vai bem na materia, nio se confirma para o grupo pesquisado.
Varios alunos (12,12%) que indicaram. Matetruitica como a materia de que menos
gostam, estavam entre os que tinham as notas mais altas da classe nesta disciplina. Algumas
justificativas apresentadas fonpn:

"eu niio sou interessado em matematica, apesar de admirar a /ogicidade, acredito
sera/go chato ",
"a explica~iio do livro e muito complicada e a do professor niio chama minha
atenflio ",
"niio entendo muito hem ",
"niio consigo entender nada e quando entendo esque~o no dia seguinte ",
"a maioria das coisas eu niio entendo, ai come~o ajicar irritado ",
"e muito complicado ",
"as contas siio complicadas ",
"porque niio tenho compreenslio dos exercicios ",
"ela comefa facil, mas depois vai piorando, jicando cada vez mais diflcil ",
"niio gosto de numeros ",
"porque a materia e diflcil e 0 professor gosta de dar sermoes ",
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"o professor explica muito rapido ".
As justificativas contrariam as expectativas quanto as respostas de quem possui notas
altas. Acentuam de modo intenso a dificuldade, o nao-entendimento, a complexidade, fatores que
justificam o nao gostar de Matematica, mas sao incoerentes com as notas altas apresentadas por
eles. Neste caso, as notas altas podem nao ser sinonimo de compreensao ou sucesso, de
entendimento ou dominio pleno do conteUdo. Como podem tambem sugerir que os criterios
usados para avaliar, nao se baseiam na compreensao ou mesmo na aplica~io dos raciocinios
subjacentes aos trabalhos discentes.

Por outro lado, 17,12% dos alunos que indicatam Matematica como a materia de que
mais gostam, estavam entre os que tinham as menores notas da classe nesta disciplina. Algumas
justificativas apresentadas foram:

"temos que raciocinar ",
"nos faz veneer cada vez mais na capacidade de pensar",
"e/a da mais conhecimento, mexe muito com a sua inteligencia, cada materia que vai
passando, a sua mente vai jicando mais avanfada ",
"e legal, e so entendera materia",
"tenho facilidade em entender esta materia",
"porque eu tenho vontade de fazer ",
"porque e legal, curioso, e, e importante para 0 nosso futuro",
"porque o professor explica hem",
"eu gosto de fazer as contas e resolver problemas",
"o professor e muito legal",
"Matemtitica e so saber somar que vai dar tudo certo ",
"gosto de fazer cdlculo ",
"porque eu entendo ",
"acho interessante as maneiras de se mexer com numeros ",
"porque eu gosto mas nlio entendo ",
"eu me dou hem com os numeros ",
"gosto de resolver regras da Matemtitica ".
Com exc*o da resposta "porque eu gosto, mas nio entendo", a forma como as
demais sao apresentadas sugerem que seus autores consideram Matematica como uma ferramenta
que faz crescer em conhecimento e em raciocinio, e rem pleno dominio sobre ela. No entanto,
suas notas sao as mais baixas de suas classes. Algumas justificativas revelam a incorpora~ao de
um discurso: "matemdtica e importante para nosso futuro, ahre o racioclnio, desenvolve a
capacidade de pensar ". E possivel que o professor ou os pais tenham um discurso diario que
pode gerar no aluno um discurso seme1hante; observa-se isso na escrita de um aluno de primeiro
ano do Ensino Medio, que comenta sobre a materia e seu professor: "com o tempo, ele nos vem
dizendo a importancia que a Matemdtica nos trard, induzindo-nos a criar importdncia pela
materia".
Alguns alunos revelam gostar de Matemiltica pelo dominio sobre ela, um, assim se
expressou: "tenho faci/idade de entender, me dou hem com os numeros, gosto de fazer cdlculo ".
Tais justifica96es sao coerentes com a escolha da materia como a preferida, porem incoerentes
com as notas apresentadas por esses alunos.
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Observamos que o professor pode por meio de constante discurso fazer o ahmo
acreditar em algo que o coloca em uma posiQio ficticia, oeste caso, Matematica desenvolve o
racioclnio, embora como veremos, para a forma como esta sendo trabalhada a Matemidica, isto e
falso.
Outro fato pesquisado em Prado (2000), foi quanto as praticas pedagogicas dos
professores de Matematica em 11 Escolas Adventistas.
IV. As pniticas pedag6gicas dos professores de Matematica

Certamente cada professor possui concepQOeS proprias sobre as melhores formas de
ensinar, que emergem de sua formaQio, experiencia e conhecimento. Para Fiorentini (1995, p. 4):
...por tras de cada modo de ensinar, esconde-se uma particular conce~Jflio de
aprendizagem, de ensino, de Matematica e de Educa~ao. (. ..) Por exemplo, o
profossor que concebe a matematica como uma ciencia exata, logicamente
organizada e a-historica ou pronto e acabada, certamente terti uma pratica
pedagogica diferente daquele que a concebe como uma ciencia viva, dindmica e
historicamente sendo construlda pelos homens, atendendo a determinados interesses
e necessidades sociais.
As praticas pedag6gicas dos educadores refletem as concePQoes que possuem. da
Matematica. Segundo Thompson (1984, p. 105):
Existem fortes razoes para acreditar que as concep~oes dos professores de
Matemdtica (suas cren~as, pontos de vistas, e preferencias) sobre o conteudo do
assunto e seu ensino exercem um papel importante na efetiva¢o como mediadores
primarios entre o assunto e os aprendizes.

Os valores permeiam todo o tecido social, em nossas aulas devemos traba1har com
conceitos, com procedimentos e com atitudes. Um exemplo apropriado e citado por D'Ambrosio
(1999, p. 26), quando aborda a questao dos temas transversais, diz ele: "Uma coisa esaber o que
eso/idariedade ou a juslifa. Outra esaber como se faz, ou seja, como se esoliddrio ou justo, e
outra coisa ainda e valorizar a juslifa e a so/idariedade. Nos precisamos das tres coisas: saber,
fazer e ser ".
0 exemplo de D'Ambrosio aplica-se por exemplo para: amor, coerencia, confian~,
fe, fidelidade, honestidade, imparcialidade, perseveran~, pesquisa,
pontualidade, etc.

coopera~io, dedica~io,

Diante das dificuldades de aprender Matematica e da nio indiferen98 dos alunos para
com esta materia e com um quadro te6rico com inmneros detalhes da proposta Educacional
Adventista, alem da fundamenta9io te6rica da Educa9io Matematica, procuramos saber como
agem os professores adventistas nas aulas de Matematica.
A pesquisa envolvendo, alem das respostas dos 396 alunos, as de 18 professores, 16
coordenadores pedag6gicos e 11 diretores, que entre outras preocupaQ6es procurou: investigar e
analisar as praticas pedag6gicas desenvolvidas pelos professores participantes, bem como
verificar se ha conhecimento sobre alguma fundamenta9io te6rica que permeie essas praticas,
sejam elas vindas dos fundamentos da EducaQio Adventista ou da fundamentaQio te6rica da
Educa9io Matematica, entre as quais podemos citar sucintamente:
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assimila~o. solidaria, uso de calculadoras, etnomatematica, uso da infonmitica, modelagem,
projetos, resolu9ao de problemas, alem de cerca de 500 disserta9oes e teses em Educa9ao
Matematica, com muitas pesquisas sobre o processo ensino-aprendizagem desta materia.

Entre muitas outras indaga9oes feitas, perguntamos aos alunos de notas baixas (B) de
notas altas (A), aos professores (P), coordenadores (C) e d.iretores (D): quais os tipos de aulas
mais :freqiientes eram ministradas pelos professores?
A distribui9io das :frequencias das respostas esta apresentada nos dados da tabela
abaixo em ordem decrescente de :freqilencia.
Distribui~o das

respostas dadas pelos participantes da pesquisa indicando as modalidades
de aulas de Matematica m.inistradas com mais
il@ncia

2

(B) olunos com notas baixas, (A) alunos com notas altas,
(D) Diretores
TG = (B +A).

(C) coordenadores
Tpcd =(P + C +D)

2

1

1

1

s
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Os dados revelam com pouca varia9io de modalidades (95,50% das respostas dos
alunos A1 a A9), os tipos de aulas mais freqfientes sao: a explicaflJO da materia, exemplos de
exerclcios e tarefas ou explicaflJO e materia na /ousa todo o tempo. Modalidades tambem
indicadas como as mais praticadas, segundo 42,11% dos professores, 66,67% dos coordenadores
e tambem 66,67% dos diretores.
Algumas formas de ministrar as aulas referidas por professores, coordenadores e
diretores diferem das citadas pelos seus alunos, ao menos no que diz respeito aos termos
utilizados. Elas sao: exposi9ao oral dialogada, exposi9ao com participa9io do almto, aula
interativa, competi9ao matematica - videos - jogos, exposi9io refor9ada com algo concreto e
aulas diversificadas.
Um professor respondeu que a aula mais comum por ele ministrada era: "expositiva,
infelizmente,.
Afirmaram praticar "aula interativa" tres professores que definiram como: "leitura
do texto e discusslio do mesmo ". Todavia seus alunos nio mencionaram esta modalidade de aula,
nem forma similar a ela. Semelhantes aos alunos de outras escolas, os desses professores
responderam que as praticas usadas por eles com maior freqtii~ncia sio: "explica, corrige
exercfcios, passa mais e explica varias vezes ", e dos 12 alunos que afirmaram que o professor
"explica a materia e senta-se ", cinco sio alunos dos professores que afirmam usar aula
interativa.
0 trabalho em grupo foi referido por tres professores como as formas mais usadas de
ministrar suas aulas, porem, entre os seus alunos os que fizeram men9io a esta atividade, assim se
referiram: "explica a materia e passa exercicios em grupo ".
Dois coordenadores e um diretor responderam que os professores de suas escolas
diversificam muito as aulas de Matematica. Os professores em nfunero de tres a quem sio
atribuidas estas diversifica9oes, ao escreverem sobre suas praticas em aula afirmaram: "exposiflio
oral dialogada (demonstraflio e exemplos); analise e exerclcios em grupos dirigidos", outro;
"leitura do texto pelos alunos, questionamento sobre a defmifliO ", e o terceiro, "pesquisa no
livro com discussiio dos exerclcios", praticas que premiam a aula expositiva, com um pouco mais
de participa9io dos alunos em rela9io as aulas tradicionais.
Observamos que as praticas pedag6gicas dos professores nio estao em conformidade
com os principios de educa9io deixados por White, embora esta tenha nos legado um compendia
de didatica, com um prop6sito claro e muito superior ao de apenas ensinar os conteudos de uma
materia. Tambem nio premiam os prop6sitos que a literatura de Educa9io Matematica oferece.
Atuahnente, apregoa-se na Educa9io Matematica que nao basta saber Matematica
para ser hom professor de Matematica, perguntamos, entio, por que os professores das Escolas
Adventistas pesquisadas estio tao arraigados em suas praticas pedag6gicas tradicionais? Talvez
trate-se de falta de conhecimento, acomoda9ao, medo de efetuar mudan9as. Todavia de uma coisa
estamos certos, somente podemos dar o que temos. Se nio temos profunda conhecimento de
outras praticas pedag6gicas jamais seremos encorajados a sair da forma tradicional de dar aulas,
mesmo porque, segundo Micotti (1999, p. 161): "mudanfas superficiais ou incompletas podem
trazer prejulzos educacionais, tanto como ocorre com o ensino tradicional".
Trazendo para o campo da integra9io fe e ensino, podemos citar que se o professor
adventista tambem nao tiver wn profunda relacionamento com Deus, se ele nio tiver bastante
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claro o que e fe, o que e exercitar fe e vivenciar o exercicio da fe, jamais podeni exercer
integra9io fe e ensino. E se tentar faze-lo sem uma estreita comunhio com Deus, todos
perceberio tratar-se de uma tentativa de oferecer o que nio possui.

V. Pnitiea pedagogiea difereuciada no ensino de Matematiea

Nos wtimos anos tenho, adotado uma pratica centrada nas atividades dos alunos e
nio em minhas atividades em sala de aula. Na maioria das aulas, sio os alunos que come9am o
trabalho: lendo um texto matematico, fazendo algoma demonstr~o, tentando resolver uma
pergunta ou atividades propostas no infcio da aula, objetivando extrair os conceitos matematicos
do t6pico em estudo, dando vazio as intui9()es, etc. 0 desenvolvimento destas tarefas e efetuado
em grupos fixos, homogeneos por um perfodo preestabelecido. 0 ensino e feito visando a
constru9io (produ9io) de conhecimento, caracterizando-se pela promo9io do debate, da hip6tese
divergente, da dtivida - real ou met6dica - do confronto das ideias, de info11Jla90es discordantes,
nascidas no interior dos grupos e, tambem, da exposi9io competente dos contetidos formalizados,
nunca antes dos alunos terem esgotado as discussoes sobre o tema. Um aluno participante deste
metodo de trabaiho, assim se expressou: "hoje me dou ao luxo de prestar atenfilo na aula que eu
quiser, pois com seu metodo, aprendi estudar sozinho ". Assim, pode-se concluir a importancia
da forma que o professor trabalha em classe.

VI.

Considers~

finais

Julgamos que se, nas aulas de Matematica, nossos alunos aprenderem ser autonomos
e se forem incentivados por Iongo tempo a pesquisar e a descobrir verdades matematicas por si,
estaremos preparando-os, para exercer cidadania e tambem a buscar as verdades em outros
campos, onde se inclui a religiio.
Quem aprende pesquisar cedo, descobre que precisa de livros; faz parte da natmeza
de um pesquisador, buscar informa9Cies em varias fontes e, isto e um fator importante para 0
desenvolvimento da pessoa.
Cremos que mantido o contato intimo com Deus, um professor que nio pratica a
integra9io fee ensino em suas aulas mas que trabalha sua disciplina de forma mais interativa e
menos expositiva esta mais proximo de praticar a integn19io que um professor que nio pratica a
integra9io e suas aulas sao, predominantemente expositivas, pelas razoes ja expostas no corpo
deste trabaJho.
Acreditamos que, quanto mais tempo mantivermos um aluno em nossas Institui9oes,
maiores oportunidades, estaremos dando ao Espirito Santo para atuar em seus cora90es (devemos
tornar as lnstitui9oes, campos propicios para a presen9a do Espirito Santo), desde que estejamos
trabalhando em conformidade com os fundamentos da EduC89iO Crista e em estreita comunhio
com Deus. Dai, a importancia de sermos os melhores professores de Matematica, a ponto de levar
o educando a dizer: pensei em sair da escola, somente nio o fiz por causa do professor de
Matematica ou de Calculo ou de Algebra, etc.
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E fundamental que nosso aluno perceba que estamos empenhados no ensino de
Matematica, mas, sobretudo que nos interessamos por ele e anelamos por sua salva~ao.
Aprendemos que, apenas despertamos para o processo de integra9ao fe e ensino ou fe
e aprendizagem, temos um Iongo caminho a percorrer, todavia somos gratos a Deus por inspirar
os lideres de Educa~ao da Conferencia Geral a liderarem este movimento tao necessaria e
oportuno para os elias finais da hist6ria deste mundo.
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