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RESUMO 

 

 

 

 

Esta pesquisa tem como objetivo descrever e analisar representações sociais 

construídas por professores de matemática em atuação na Região da Grande São 

Paulo e que envolvem dificuldades na aprendizagem dessa disciplina. O objeto 

desta investigação está centrado nas vivências desses professores da educação 

básica com o ensino de matemática. O conceito de representação social (Moscovici, 

1978, 2004; Jodelet, 2001, 2002) e a formação de professores de matemática 

(Fiorentini e Lorenzato, 2001, 2006; Valente, 2002; Miorim, 1998) foram os 

pressupostos teóricos que fundamentaram esta pesquisa. Este estudo, realizado 

com professores de matemática em atuação, teve como principal motivação a 

possibilidade de contribuir para uma reflexão tanto sobre a formação de professores 

de matemática em cursos de licenciatura como a respeito dos entraves e avanços 

na formação pedagógica e suas relações com a aprendizagem dos alunos na 

disciplina. Os resultados da presente pesquisa apontam para a seguinte 

constatação: as representações que os professores têm de seus alunos com baixo 

rendimento os levam a refletir sobre a própria atuação pedagógica e definem a ação 

a ser tomada perante esses alunos.  

 

 

 

 

 

Palavras-chave: representações sociais, professores de matemática, baixo 

rendimento.  

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

 

 

This research aims to describe and analyze the social representations built by 

math teachers at play in the Grande São Paulo about difficulties in learning 

mathematics. The object of this research focuses on the experiences of these 

teachers of basic education with the teaching of mathematics. The theoretical 

assumptions underlying this research were: the concept of social representations 

(Moscovici, 1978, 2004; Jodelet, 2001, 2002) and the training of mathematics 

teachers (Lorenzato and Fiorentini, 2001, 2006; Valente, 2002; Miorim, 1998). This 

study was conducted with mathematics teachers in action. The main motivation of 

this work is to contribute to the reflection on the training of teachers of mathematics 

at undergraduate, barriers and improvements in teacher training and its relationship 

to student learning in the discipline. The results of this study point to the fact that the 

representations that teachers have their students who have low income lead them to 

reflect on their own pedagogical action and define the action to be taken against 

these students. 

 

 

 

 

 

Key words: social representations, math teachers, low-in. 

  



 
 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

O Educador Matemático é aquele que concebe a Matemática 

como um meio: ele educa através da Matemática.  

(Adaptado de Sérgio Lorenzato & Dario Fiorentini, 2001). 

 

A Educação Matemática forma cidadãos, todavia, para a formação da 

cidadania, precisamos entender bem mais que conceitos matemáticos. Precisamos 

entender a formação de “pessoas” na sua integridade. É com esse propósito que 

inicio meu relatório de Pesquisa em Educação, para questionar, refletir e aprofundar 

os conhecimentos sobre questões que permeiam a Educação Matemática, mas que 

estão relacionados às questões da vida. 

Em 1995, aos 14 anos de idade, optei por cursar o magistério. Como tinha 

muita facilidade em aprender matemática e sentia prazer em “aprender”, decidi que 

faria a graduação nessa área. 

O curso de magistério foi fundamental para uma compreensão das questões 

pedagógicas e metodológicas que permeiam o processo ensino-aprendizagem e a 

partir daí despertou em mim um encantamento pela carreira do magistério. 

Quando isso ocorre, tem-se a certeza do caminho que se quer trilhar, bem 

como de quais instrumentos se apossar para “trilhar” o caminho que levará à 

concretização do sonho. E, efetivamente, durante todo o curso, a identificação com a 

matemática foi se ampliando e tornou mais próxima a concretização do sonho de 

cursar uma graduação na área. 

Quando cursava o terceiro ano do magistério, fui aprovada no vestibular da 

Faculdade de Matemática. No ano seguinte, cursei concomitantemente o primeiro 

ano do curso superior e o último do magistério. Isso representou inúmeros desafios, 

já que era necessário conciliar os dois cursos e ainda cumprir as horas de estágio 

exigidas. 
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É importante salientar que, diante das dificuldades encontradas, houve um fator 

muito positivo: o amadurecimento, paulatinamente acompanhado da construção de 

uma pessoa mais crítica, centrada em suas metas. Assim se embasaram os 

conhecimentos que propiciaram a construção da professora que sou hoje. 

No primeiro ano de faculdade fui convidada a ministrar aulas de Matemática em 

dois colégios da rede privada de ensino. Aceitei o desafio, que muito enriqueceu a 

minha prática. A atuação exigia aliar a teoria a essa prática. Além da preocupação 

com a questão pedagógica, de me preparar em relação ao conteúdo e à didática 

para atingir aos objetivos propostos no plano de ensino, vivenciei a relação 

professor/aluno com jovens entre 11 e 17 anos, equivalentes hoje aos que 

frequentam os ensinos fundamental II e médio. 

Finalizei a graduação em Matemática em quatro anos. 

Ao protagonizar o papel de ensinar Matemática, enquanto vivenciava 

situações-problema e convivia com a ânsia de buscar soluções, constatei que o 

conhecimento adquirido na faculdade não me trazia respaldo suficiente para 

enfrentar os desafios em sala de aula. 

Durante cinco anos trabalhei nas duas instituições, porém a necessidade de 

buscar aprofundamento em questões pedagógicas me levou a ingressar na 

Faculdade de Pedagogia. Tive então de optar por lecionar somente em uma das 

escolas, no ensino fundamental II. 

Após a conclusão do curso de Pedagogia, foi possível ampliar a carga horária 

na escola em que trabalhava e passei a ministrar aulas em dois períodos. 

A fim de contribuir para a elevação da qualidade de ensino, desenvolvi projetos 

e reinventei estratégias que priorizassem o aprendizado da Matemática. Entre 

tantos, destaco o projeto “Xadrez para todos”, que tinha por objetivo ensinar xadrez 

aos alunos com vistas a desenvolver maior concentração e a melhoria do raciocínio 

lógico. 

Com a experiência adquirida durante esse período trabalhado em sala de aula, 

comecei a deparar com uma realidade que não imaginava fosse tão difícil: como 

lidar com as dificuldades em matemática, como tratar de forma diferenciada os 

alunos que apresentavam baixo rendimento, como alcançar os objetivos definidos no 

meu plano de ensino?  

Questões como essas começaram a me trazer certo desconforto enquanto 

educadora. Eu não poderia ficar de braços cruzados, esperando que as soluções 
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chegassem, pois acredito que esse é um problema cuja dimensão está muito além 

dos muros da escola.  

A busca de estratégias que favorecessem a aprendizagem nem sempre teve 

um resultado positivo. Seria necessário levar em conta a heterogeneidade do grupo 

quanto ao processo de aprendizagem, pois enquanto uns aprendiam com facilidade, 

outros não atingiam os objetivos mínimos estabelecidos nos planos de ensino. Essa 

é uma dificuldade que traz à tona a necessidade de discussões e estudos 

aprofundados na busca de soluções. 

Comecei então a me interessar pela psicopedagogia, que é “um ramo da 

pedagogia voltado para a aplicação dos resultados da Pedagogia da Aprendizagem 

a métodos e práticas pedagógicos” (Aulete, 2010). É uma área do conhecimento que 

visa principalmente superar as dificuldades no processo de aprendizagem, olhando 

o estudante integralmente, considerando as dimensões intelectual, emocional e 

psicomotora. 

Segundo essa visão, o educador facilita e organiza o processo de 

aprendizagem, ajudando o aluno não só a aprender, como também o orientando a 

respeito de como estudar, de acordo com o que é o melhor para o aluno em 

particular. 

Essas questões psicopedagógicas me encantaram, pois sempre acreditei na 

ligação das relações interpessoais com o sucesso da aprendizagem.  

Após 18 anos de prática, tive a oportunidade de morar em outro país e de fazer 

um curso de pós-graduação em psicopedagogia, que ampliou minhas possibilidades 

de discussões e meus aprofundamentos teóricos a respeito da Educação. Tentar 

conciliar tudo o que já punha em prática com esse “novo olhar” mais humanizado 

sobre as questões do processo ensino-aprendizagem em matemática me despertou 

para novas descobertas e talvez para novas posturas como educadora. Enxergar o 

aluno-aprendente e o professor-ensinante como dois personagens que estabelecem 

entre si um importante vínculo e acreditam nas forças e potencialidades que 

carregam me deu forças para buscar novos caminhos para a minha prática 

pedagógica. 

Aprendi nesse curso que se constituir em ser aprendente é estar vivo e aberto 

ao mundo; é reconquistar valores, transviver do que se aprende, sustentar-se de 

seus frutos, nomear-se como identidade pessoal na construção do próprio sonho e 

em seu compartilhar com o sonho de outros; é aprender a aprender a desalienar-se 



4 
 

e desumilhar-se, é encher a hora de vida, a vida de sentido, o sentido de palavras e 

as palavras de alegria – a alegria que é a matéria-prima do sonho. 

Com todas as vivências oportunizadas e o aprendizado adquirido, meu desejo 

era o de voltar para a sala de aula e colocar em prática tudo o que havia aprendido, 

para então começar a acreditar nas possibilidades de respostas aos meus antigos 

questionamentos. 

Após a conclusão do curso em psicopedagogia, retornei ao Brasil e, querendo 

dar continuidade a esse processo de descobertas e aprofundamentos teóricos, 

ingressei no Mestrado em Educação, que, para mim, faz parte de um movimento 

pessoal impulsionado pelo desejo de conhecer a mim mesma e o universo 

profissional em que estou inserida. 

A minha trajetória, os caminhos percorridos, as leituras realizadas, as 

vivências, as experiências, encontros e desencontros dos quais tenho feito parte têm 

orientado meu olhar para a Educação Matemática e suas importantes contribuições 

para o desenvolvimento da educação no nosso país. 

A pesquisa, assim como tudo o que fez parte dessa trajetória, traz uma única 

certeza: a de que esta é uma busca constante e incessante.  

A escolha do tema a ser pesquisado revela minha inquietação quanto às 

formas de ensinar e aprender matemática e como o educador matemático pensa e 

age em relação a isso. Nessa direção, elegi como base teórica da minha pesquisa a 

teoria das representações sociais de Serge Moscovici, que traz consigo a 

ressignificação de conceitos vivenciais importantes, o que me ajudou a melhor 

compreender a prática pedagógica desse profissional. É importante dizer, neste 

contexto, que até meados dos anos 1970 as pesquisas em Educação Matemática 

“focalizavam mais a aprendizagem que o processo de ensino ou a prática docente 

em sala de aula”, como sinalizam Fiorentini e Lorenzato (2006). E o interessante é 

entender que, quando os estudos sobre o processo de ensino começaram a 

aparecer com mais frequência, na análise desses autores, revelavam uma 

preocupação maior com os efeitos dos diferentes métodos ou materiais de ensino na 

aprendizagem dos alunos. Segundo os autores, esses estudos compreendiam 

basicamente testagem e/ou validação de novas técnicas ou materiais de ensino. 

Outro aspecto relevante da análise realizada por Fiorentini e Lorenzato diz respeito 

ao interesse dos pesquisadores, a partir da metade da década de 1980, “sobre como 

os professores manifestavam seus conhecimentos e suas crenças no processo de 
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ensino” e, por outro lado, “sobre como os alunos aprendem e compreendem 

aspectos específicos da matemática” (pp. 46-47). Thompson (1997), ainda no início 

da década de 1980, principiou as investigações sobre professores e sua prática 

pedagógica, com resultados que evidenciaram que “o conhecimento e as crenças 

dos professores se transformam continuamente, afetando de modo significativo a 

forma como os professores organizam e ministram aulas” (p. 47). Assim, na década 

de 1990 os estudos que se tornaram mais salientes foram aqueles do tipo contraste 

entre professor experiente e principiante; tentativas para melhorar a prática 

pedagógica do professor; descrições de como os professores constroem significados 

e percebem sua vida profissional; estudo de crenças e concepções de professores; 

estudos de alguns programas de formação continuada ou permanente. Foi somente 

a partir dos anos 1990 que, informam Fiorentini e Lorenzato (2006), surgiram 

estudos que procuravam descrever ou investigar a identidade e o desenvolvimento 

profissional de professores de matemática por meio de entrevistas, histórias de vida 

e história oral. 

De modo sintético, o objetivo desta pesquisa é conhecer como são construídas, 

por educadores matemáticos, representações a respeito de alunos que começam a 

apresentar baixo rendimento escolar na área.  

A realização deste estudo oferece uma contribuição aos trabalhos já 

desenvolvidos acerca dessa temática e apresenta elementos para uma reflexão 

sobre o estado atual da Educação Matemática no Brasil a partir desse “olhar”. 

O primeiro capítulo tem por objetivo oferecer um panorama geral sobre a 

Educação Matemática no Brasil, o papel do educador matemático na atualidade e a 

discussão sobre as dificuldades encontradas. 

No segundo capítulo, apresento algumas reflexões sobre a teoria das 

representações sociais e a relação presente neste trabalho. É com e a partir dessa 

teoria que desenvolvo uma discussão sobre representações sociais de professores 

de Matemática a respeito de alunos que apresentam baixo rendimento. 

O terceiro capítulo mostra os caminhos da pesquisa, bem como a metodologia 

escolhida e as limitações e contribuições do estudo, fazendo uma “ponte” entre a 

teoria e a prática. Nas considerações finais apresento uma síntese da pesquisa e as 

possíveis contribuições do estudo realizado. 
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CAPÍTULO I 

A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NO BRASIL 

 

 

 

 

Inicio o capítulo com uma longa citação. Essa decisão se impôs primeiro pela 

relevância das palavras de seu autor e, segundo, porque elas me ajudaram a 

compor o cenário que considero indispensável para o desenvolvimento do trabalho. 

O texto foi desenhado a partir de uma experiência vivida e possibilitou ao seu autor 

uma expressão diferente, ao empreender uma pesquisa de Mestrado em Educação. 

Diz ele:  

Percebo-me ensinando e aprendendo com os alunos-sujeitos, num 
ambiente em que, na busca de compreender-me educador matemático, me 
percebo melhor que antes. Melhoria no sentido de ter me superado ao 
vivenciar outros sentidos na minha existência, no meu estar no mundo como 
projeto educativo. Minha intenção de trabalho também foi (e é) uma luta 
contra a perda de potencial criador que a prática tradicional parece instalar 
no professor, quando a ele faz sentido agarrar-se às certezas e às verdades 
imutáveis de sua disciplina; quando a noção de currículo prende-o às 
grades curriculares entendidas como aprisionamento; quando avaliar 
significa apenas verificar se uma técnica operatória foi reproduzida tal como 
transmitida; quando não se vislumbra a possibilidade de pesquisar o que é 
educar pela matemática; quando a aritmeticidade se resume em técnicas de 
operações aritméticas, a geometricidade se confina em reconhecer figuras 
geométricas segundo uma classificação sacramentada; quando a 
espacialidade apenas lhe permite conceber o espaço físico mensurável, a 
pedagogicidade não transgride o que está prontinho para ser aplicado; 
quando a perspectividade é una e atrai todos para um mesmo situar-se; 
quando uma educabilidade filosofar não está presente em seu projeto 
educativo, cujo papel principal é ensinar conteúdos; quando as 
possibilidades de vivências desses fenômenos que considerei ideológicos 
não estão no seu horizonte projetival. (Flávio de Souza Coelho. Orientador: 
Prof. Dr. Adlai Ralph Detoni. PPGE/UFJF) 

 

O educador matemático é aquele que educa pela matemática, ou seja, a 

ciência é um meio que ele utiliza para promover a formação da cidadania. Suas 

atividades se desenvolvem nas escolas de ensino fundamental e médio, nas 

secretarias de Educação e nos Centros de Formação de Professores. O educador 

matemático é um profissional responsável pela formação educacional e social de 

crianças, jovens e adultos. 

Embora seja normalmente chamado de “matemático”, a  função do educador 

matemático se amplia, pois transcende a transmissão dos conteúdos matemáticos. 
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O educador matemático educa “pela” matemática. Ele coloca a matemática a serviço 

da educação; transmite os conteúdos, porém faz uso de métodos das Ciências 

Sociais e Humanas tendo como perspectiva o desenvolvimento de conhecimento e 

práticas pedagógicas que contribuam para uma formação mais integral, humana e 

crítica do aluno e do professor. 

A Educação Matemática é uma área de estudo recente e emergente e não 

possui uma metodologia única de investigação. 

Segundo Sérgio Lorenzato e Dario Fiorentini (2001), o objeto de estudo da 

Educação Matemática consiste nas múltiplas relações e determinações entre 

ensino, aprendizagem e conhecimento matemático e seus dois objetivos básicos 

são: 

1. a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem da matemática; 

2. seu desenvolvimento como campo de investigação e produção de 

conhecimentos. 

Algumas perguntas que surgem, quando se faz pesquisa em Educação 

Matemática, estão diretamente correlacionadas aos objetivos mencionados. Alguns 

exemplos:  

 Por que os alunos têm tanta dificuldade em aprender matemática?  

 É mais produtivo ensinar matemática partindo de situações-problema ou de 

explanações teóricas?  

 Como ensinar conceitos matemáticos de modo mais significativo? 

Para responder a questões dessa natureza, a pesquisa em Educação 

Matemática se insere em vários campos científicos: matemática, psicologia, 

pedagogia, sociologia, etc. 

O educador matemático também é centro da pesquisa relacionada, pois seus 

processos formativos e a sua prática em sala de aula têm correlação com a 

produção da Educação Matemática. 

Para compreensão mais efetiva desse processo, apresento as linhas gerais do 

surgimento da Educação Matemática no Brasil, o papel que desempenha o 

educador matemático hoje e as dificuldades encontradas nessa área de estudo. 

 

 

1.1 O surgimento da Educação Matemática no Brasil 
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O histórico que aqui apresento é baseado nos estudos de Dario Fiorentini 

(1994), que descreveu historicamente a evolução das tentativas brasileiras de 

investigação em Educação Matemática, considerando as contribuições de Wagner 

Rodrigues Valente (2002) e Maria Ângela Miorim (1998). 

O autor toma por base o panorama que se apresentava no início do século XX, 

com o rápido crescimento – sem nenhum planejamento – da população urbana no 

Brasil. Ele chama a atenção para o fato de que o país carecia de infraestrutura 

básica e que as cidades tinham aspecto de vilarejos, ainda da época da colônia. 

Nesse contexto, segundo o autor, prevalecia no meio intelectual a influência da 

perspectiva positivista. E, para a burguesia industrial, os “males brasileiros” 

dependiam da resolução de problemas como o analfabetismo, a falta de patriotismo 

e o internacionalismo. 

Outro aspecto levantado refere-se ao advento da Primeira Guerra Mundial, que 

gerou a necessidade de mudanças na ciência e na educação. E a dependência 

tecnológica brasileira em relação a outros países também não contribuiu para o 

desenvolvimento das ciências. 

Contudo, na discussão de Fiorentini, a partir do final do século XIX, pessoas 

como o professor Otto de Alencar e Silva se empenhavam em sintonizar o Brasil 

com o que tinha de mais avançado na produção matemática. E, depois de Otto de 

Alencar, outros professores, como Manoel Amoroso Costa, Theodoro Ramos, Lélio 

Gama e Felipe dos Santos Reis, aderiram ao movimento de implantação definitiva 

no Brasil das novas teorias e técnicas matemáticas. Tratava-se de um período 

histórico, em que tinha início a industrialização no Brasil. Portanto, surgiram aqueles 

que vinculavam a educação com o atendimento da exigência mercadológica e a 

necessidade de mão de obra especializada. 

Ainda na primeira metade do século XX, conforme discutido por Silva (1992) 

havia divergências sobre as possíveis mudanças na educação que atingiriam 

diretamente o ensino da matemática. Aqui dois professores são citados no contexto 

da defesa de um ensino que beneficiaria a sociedade como um todo: Júlio César e 

Euclides Roxo. 

Júlio César (1895-1974) foi professor do Colégio Pedro II e um crítico severo 

da maneira como era trabalhada a matemática na primeira metade daquele século. 

Para se contrapor ao tipo de ensino predominante em sua época, recorreu à História 
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da Matemática como recurso didático, explorou as atividades lúdicas e defendeu um 

ensino baseado na resolução de problemas. 

Euclides de Medeiros Guimarães Roxo nasceu em Aracaju, Sergipe, em 10 de 

dezembro de 1890. Seu pai, engenheiro, viajava muito e realizava obras por todo o 

país. Em 1904, Euclides Roxo ingressou no Colégio Pedro II e durante anos 

produziu inovações na Matemática escolar por meio da modificação dos programas 

vigentes. 

Outro nome a ser considerado é o de Eugênio de Barros Raja Gabaglia (1862-

1919), também professor do Colégio Pedro II, representante do Brasil no Congresso 

Internacional de Matemáticos realizado em 1912. Foi o responsável pela mudança 

curricular, na área da Matemática, na Reforma Francisco de Campos (1931). 

Introduziu ideias inovadoras, as quais, embora estivessem em sintonia com o que 

havia de mais avançado na época, enfrentaram resistências.  

No que diz respeito ao ensino superior, destaca-se a fundação da Universidade 

de São Paulo, a USP, em 1934, que influencia o surgimento de novas universidades. 

Vinculada à USP, foi na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras que foi criado o 

primeiro curso destinado à formação de professores de Matemática. Esse curso 

contou com a valiosa colaboração de matemáticos italianos como Luigi Fantappié 

(1901-1956) e Giacomo Albanese (1890-1947) (Silva, 1992, p. 83). 

O final da primeira metade do século XX caracteriza-se por mudanças 

centralizadas, essencialmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.  

O início da década de 1950 é marcado por profundas transformações no 

cenário internacional. O pós-guerra é caracterizado pelo confronto político e 

ideológico de duas grandes frentes que segregam todo o globo. De um lado 

encontrava-se o capitalismo norte americano e, de outro, o socialismo soviético. O 

Brasil vivia um período democrático e de expansão econômica. A Matemática, como 

as demais disciplinas escolares, estava em fase de estruturação.  

Nesse período ocorre a expansão das instituições que trabalhavam com a 

Matemática: institutos de pesquisas, universidades, escolas e sociedades científicas. 

Trata-se do período da Matemática Institucionalizada. Embora já existissem 

cursos superiores, é somente nessa fase que eles se expandem. 

Em 1955, por iniciativa da Professora Martha de Souza Dantas, licenciada em 

Matemática pela Faculdade da Bahia, aconteceu em Salvador o Primeiro Congresso 

de Professores de Matemática. Com a preocupação básica de discutir conteúdos e 
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metodologias de ensino, foram realizados mais quatro congressos de professores de 

Matemática. No último, realizado em 1964 e coordenado pelo Professor Oswaldo 

Sangiorgi, em São José dos Campos, São Paulo, discutiu-se a reforma no ensino da 

Matemática. 

O início da década de 1970 é caracterizado pela Matemática Moderna, fruto do 

Movimento Internacional da Matemática Moderna. Um aspecto marcante da 

manifestação prática desse movimento foi a produção dos livros didáticos. 

A chamada Educação Matemática no Brasil teve início a partir do Movimento 

da Matemática Moderna no final dos anos 1970 e durante a década de 1980. Foi 

nesse período que surgiram a Sociedade Brasileira de Matemática (SBEM) e os 

primeiros programas de pós-graduação em Educação Matemática.  

Segundo Fiorentini são identificadas quatro fases de desenvolvimento da 

Educação Matemática Brasileira como campo profissional e área de investigação, 

descritas a seguir. 

 Primeira Fase: Gestação da Educação Matemática como campo profissional 

(movimento anterior à década de 1970) 

A fase de gestação da Educação Matemática como campo profissional, 

segundo Fiorentini, vai do início do século XX até o final dos anos 1960. Nesse 

período, a Educação Matemática ainda não se encontrava claramente configurada. 

Não era usual olhar para o ensino da matemática com perspectivas diferentes 

daquelas voltadas diretamente às tarefas e aos procedimentos da prática de sala de 

aula e à produção de manuais ou subsídios didáticos. É possível, entretanto, 

identificar nesse período alguns esforços e movimentos que preparariam terreno 

para o surgimento posterior da Educação Matemática como campo profissional de 

ação e também de produção sistemática de conhecimentos. 

A partir da década de 1920, o movimento “escolanovista” desencadeou 

grandes consequências para a Educação Matemática. Engajados nesse movimento 

educacional, surgem os primeiros “educadores matemáticos” e com eles os 

primeiros manuais de orientação didático-pedagógico de matemática. Destacam-se, 

entre outros, Everardo Backheuser (ensino da matemática na escola primária) e 

Euclides Roxo (ensino secundário e reformas curriculares). Mais tarde despontariam 

outros nomes, como Júlio César de Mello e Souza (Malba Tahan), Cecil Thiré, Ary 

Quintella, Munhoz Maheder, Irene Albuquerque e Manoel Jairo Bezerra. 
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No entanto, esses matemáticos interessados no ensino primário e secundário, 

em vez de pesquisar a realidade escolar ou o processo de ensino-aprendizagem, 

preferiram compendiar livros-texto para alunos e prescrever orientações didático-

metodológicas e curriculares aos professores. 

Na década de 1930 surgiram as licenciaturas em matemática com a 

obrigatoriedade da disciplina de prática de ensino e do estágio supervisionado, o 

que abriu um campo profissional de especialistas em didática e metodologia do 

ensino da matemática. 

Após 1950, os estudos relacionados ao ensino e à aprendizagem da 

matemática no Brasil receberam novo impulso graças à realização, entre 1955 e 

1966, dos congressos brasileiros de ensino de matemática (CBEM) e à criação, em 

1956, dos centros regionais de pesquisas educacionais. 

A participação nesses congressos impulsionou os matemáticos a voltarem suas 

atenções para os ensinos primário e secundário e a se engajarem no movimento 

internacional de reformulação e modernização do currículo escolar (MMM – 

Movimento da Matemática Moderna). 

Apesar desse envolvimento, as produções ainda eram muito limitadas e a 

Educação Matemática ainda não estava claramente configurada. Entretanto, essas 

participações incentivaram a criação de vários grupos de estudos, por exemplo: 

– Grupo de Estudos do Ensino de Matemática (GEEM): Criado em 1965 em 

São Paulo. Era liderado por Oswaldo Sangiorgi e Renata Watanabe, cujo objetivo 

principal era preparar os professores para a Matemática Moderna. Esse grupo foi 

desativado no final da década de 1970; 

– Grupo de Estudos em Educação Matemática de Porto Alegre (GEEMPA): 

Criado em 1970, é liderado desde sua criação pela Professora Ester Pilar Grossi. O 

objetivo inicial era atualizar professores com base nas ideias de Zoltan Paul Dienes. 

Depois o grupo passou a desenvolver estudos e pesquisas sobre alfabetização em 

sentido amplo; 

– Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Matemática (GEPEM): Foi 

fundado em 1976, numa assembleia-geral que elegeu a Professora Maria Laura 

Mouzinho Leite Lopes como presidente. Esse grupo foi responsável pela 

organização do Primeiro Seminário sobre o Ensino de Matemática. 

 Segunda Fase: Nascimento da Educação Matemática (década de 1970 e início da 

de 1980) 
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Alguns fatos marcam os primeiros sinais da existência desse novo campo 

profissional, dentre eles a valorização da educação, pelo regime militar, como lócus 

privilegiado para a formação de mão de obra mais “qualificada”, capaz de atender às 

exigências de desenvolvimento e de modernização da nação e de desencadear uma 

grande ampliação do sistema educacional brasileiro com a expansão universitária 

em larga escala, a multiplicação dos cursos de licenciatura em Ciências e 

Matemática e também vários programas de pós-graduação em Educação, 

Matemática e Psicologia.  

Segundo os pesquisadores Ferreira e Bittar (2006), no período mencionado:  

 

Os governos militares adotaram um movimento político de duplo sentido: ao 
mesmo tempo em que suprimiam as liberdades democráticas e instituíam 
instrumentos jurídicos de caráter autoritário e repressivo, levavam à prática 
os mecanismos de modernização do Estado Nacional, no sentido de 
acelerar o processo de modernização do capitalismo brasileiro. Em síntese: 
propugnavam a criação de uma sociedade urbano-industrial na periferia do 
sistema capitalista mundial, pautada pela racionalidade técnica. No lugar 
dos políticos, os tecnocratas; no proscênio da política nacional, as eleições 
controladas e fraudadas; no âmbito do mundo do trabalho, a prevalência do 
arrocho salarial; na lógica do crescimento econômico, a ausência de 
distribuição da renda nacional; na demanda oposicionista pela volta do 
Estado de direito democrático, a atuação sistemática dos órgãos de 
repressão mantidos pelas Forças Armadas: eis como a ditadura militar 
executou o seu modelo econômico de aceleração modernizadora e 
autoritária do capitalismo no Brasil. Foi assim que o Estado, com grande 
poder de ordenação da sociedade civil, assumiu uma face ideológica 
fundada no princípio da racionalidade técnica como o único mecanismo 
político válido para a consolidação da revolução burguesa que havia se 
iniciado depois de 1930. Na esteira desse processo, o regime militar 
implementou as reformas educacionais de 1968, a Lei n. 5.540, que 
reformou a universidade, e a de 1971, a Lei n. 5.692, que estabeleceu o 
sistema nacional de 1° e 2° graus, pois ambas tinham com escopo 
estabelecer uma ligação orgânica entre o aumento da eficiência produtiva 
do trabalho e a modernização autoritária das relações capitalistas de 
produção. Ou seja, a educação no âmbito do regime militar foi concebida 
como um instrumento a serviço da racionalidade tecnocrática, com o 
objetivo de se viabilizar o slogan “Brasil Grande Potência”. (pp. 1159-1179) 
 

O período analisado também foi marcado pela prevalência de um sistema 

econômico desenvolvimentista lastreado em capitais estrangeiros que favoreceu a 

concentração de renda. O governo militar realizou diversas modificações no sistema 

educacional visando à massificação do ensino na tentativa de atender às 

necessidades da sociedade industrial e tecnológica. Por meio de acordos entre o 

Ministério da Educação e a Agência de Desenvolvimento Internacional dos Estados 

Unidos (Usaid), o Brasil passa a receber assistência técnica e cooperação financeira 

para implementar tais modificações. 
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Ocorre um aumento significativo nas produções de estudos com temática 

relacionada à Educação Matemática abrangendo todos os níveis de ensino. Não 

obstante a maioria desses trabalhos tenha sido produzida em programas ligados à 

faculdade de Educação, eles propiciaram a larga expansão de cursos e programas 

de melhoria do ensino da matemática, bem como o desenvolvimento analítico, 

adaptações curriculares e produção de material em diversas regiões da América 

Latina. Houve grande difusão desse trabalho e, como resultado, ampliou-se a 

dimensão educacional do ensino da matemática – o que oficialmente representa o 

surgimento da Educação Matemática como campo profissional. 

 Terceira Fase: Emergência de uma comunidade de educadores matemáticos 

(década de 1980) 

A partir da década de 1980, com a abertura política e a redemocratização do 

país, a concepção de Educação Matemática se amplia e outras dimensões, além da 

didático-metodológica e da psicológica, passam a fazer parte dos estudos nessa 

área. 

Essa década foi decisiva para a Educação Matemática no Brasil, pois as 

“sementes plantadas” começavam a germinar.  

Isso pode ser observado mediante a análise das dissertações produzidas no 

período. Foram mais de 120 dissertações/teses defendidas em trinta programas de 

pós-graduação brasileiros. 

O primeiro programa brasileiro regular de mestrado na área de matemática 

teve início em 1984, na Universidade Estadual Paulista (Unesp – Rio Claro), como 

área de concentração do mestrado em matemática. Em 1987, deixou de ser área de 

concentração e passou a oferecer três linhas de pesquisa: (1) tendências atuais; (2) 

fundamentos matemáticos e filosóficos da Educação Matemática; e (3) ensino e 

aprendizagem da matemática. 

 Das 22 dissertações produzidas até o final de 1990, três frentes distintas se 

sobressaem: uma, a mais numerosa e cujos trabalhos mantêm certa unidade 

temática, é constituída de ensaios e relatos de experiência envolvendo o estudo, o 

desenvolvimento e a aplicação de novos métodos de ensino; a outra, composta por 

estudos sem unidade/continuidade temática aparente, reúne estudos sobre a 

formação de professores, estudos socioculturais ou etnomatemáticos, além de 

estudos histórico-filosóficos; a terceira frente compreende estudos sobre os 

significados e as concepções presentes na Educação Matemática. 
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Os trabalhos de pesquisa desenvolvidos nesse contexto mostram preocupação 

não apenas com a unidade teórica dos estudos, mas, sobretudo, com a busca e o 

desenvolvimento de processos mais sistemáticos de investigação, por intermédio de 

uma abordagem qualitativa. 

Foram articulados projetos de investigação que relacionam aprendizagem e 

ensino da matemática, por meio do método experimental, e que envolvem temas 

como recursos diversificados no ensino-aprendizagem de resolução de problemas 

aritméticos; o uso e a influência de atividades com jogos na aquisição de conceitos 

geométricos; consequência de tipos convencionais de ensino das técnicas 

operatórias, etc. 

De 1983 a 1990 foram realizados 12 estudos de mestrado/doutorado em 

Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas (FE-

Unicamp), os quais mostram que todas as dimensões da Educação Matemática 

foram tomadas como objeto de estudo. Eles foram distribuídos em quatro grupos 

temáticos, a saber:  

− Primeiro grupo: reúne trabalhos que dizem respeito à produção, 

desenvolvimento e experimentação de propostas metodológicas ou de projetos 

curriculares. 

− Segundo grupo: compreende investigações analíticas e históricas do ensino 

da matemática e/ou de sua produção científica e pedagógica. 

− Terceiro grupo: engloba estudos psicológicos e/ou cognitivos – por exemplo, 

atitudes diante da matemática e do seu processo ensino-aprendizagem – e estudos 

experimentais. 

− Quarto grupo: envolve pesquisas de natureza histórico-filosófica e 

epistemológica, como a relação entre matemática e sociedade e as concepções de 

matemática dos professores. 

Outros programas de mestrado em Educação no país contribuíram para a 

ampliação das boas perspectivas em relação à Educação Matemática. Programas 

como os da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Paraná (FE-UFPR 

– Curitiba) e da Universidade Federal de São Carlos (Ufscar) mostram que a 

pesquisa nessa área foi relativamente intensa e diversificada devido à contribuição 

de muitos profissionais que elegeram a Educação Matemática seu principal campo 

de produção de conhecimento. Vale mencionar, entre outros, Ubiratan D’Ambrosio e 

Sérgio Lorenzato (Unicamp); Luis Roberto Baldino, Maria Aparecida Bicudo e Luiz 
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Roberto Dante (Unesp – Rio Claro); Osvaldo Sangiorgi e Scipione de Pierro Neto 

(USP). 

Surgem também, nessa época, novas linhas de estudo, exemplificadas pela 

etnomatemática, a modelagem matemática, a resolução de problemas, a cognição 

matemática relacionada aos contextos socioculturais, a prática pedagógica e a 

formação de professores. 

Ampliou-se igualmente a região de inquérito da Educação Matemática, de 

modo que outras dimensões passaram a ser investigadas, como a histórico-

filosófica, a epistemológica, a antropológica e a sociológica. 

Grupos de estudos foram formados por esses profissionais e com eles 

surgiram as interrogações sobre os problemas concretos que eles próprios viviam 

em sala de aula. Hoje esses profissionais são, inclusive, o principal grupo de apoio e 

sustentação da comunidade nacional de educadores matemáticos. 

A coroação dos esforços dos precursores do Movimento da Educação 

Matemática no Brasil foi concretizada com a criação da Sociedade Brasileira de 

Educação Matemática (SBEM) durante o Segundo Encontro Nacional de Educação 

Matemática (Enem), em 1988. A gênese da SBEM, segundo o professor Ubiratan 

D’Ambrosio, foi a Sexta Conferência Interamericana de Educação Matemática, 

realizada em Guadalajara, México, em 1985. 

A partir desse momento, todas as pesquisas realizadas isoladamente na área 

da Educação Matemática passaram a ser socializadas e discutidas, a fim de 

possibilitar a ampliação e o aprofundamento de questões ligadas ao ensino-

aprendizagem da Matemática. Assim foram ampliados os focos temáticos de 

pesquisa: estudo/experimentação de novos métodos ou técnicas de ensino; 

etnomatemática e educação de adultos; cognição matemática no ensino e/ou em 

contextos socioculturais; filosofia/história/epistemologia e ensino da matemática; 

formação inicial e continuada de professores; materiais didáticos e meios de ensino; 

currículo escolar; estudos do cotidiano escolar; estudos histórico-analíticos do 

ensino da matemática; concepções/significados/ideologia no ensino-aprendizagem. 

Se a pesquisa, segundo Fiorentini, nos anos de 1980, contribuiu, de um lado, 

para elucidar alguns determinantes socioculturais e políticos, de outro, priorizou os 

aspectos pedagógicos mais amplos do fenômeno educacional, em detrimento 

daqueles mais específicos relacionados aos conteúdos matemáticos. 
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 Quarta fase: Emergência de uma comunidade científica em Educação Matemática 

(década de 1990) 

Importantes nomes da Educação Matemática retornam ao país após 

concluírem o doutorado nos Estados Unidos e em países da Europa. Um número 

maior de estudiosos conclui o doutorado no Brasil em cursos de pós-graduação em 

Educação. No fim de 1990, já havia uma comunidade de aproximadamente duzentos 

doutores fazendo da Educação Matemática seu principal campo de atividade 

profissional. 

A Educação Matemática passa a ser reconhecida pela própria Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped), que aprova, em 

1997, a constituição de um Grupo de Trabalho (GT) de Educação Matemática. 

Desde 1998 esse GT vem se reunindo e apresentando trabalhos com oito 

focos temáticos de investigação:  

1. Estudos sobre o professor de matemática (12 trabalhos/25%);  

2. Estudos cognitivos e metacognitivos (12 trabalhos/25%);  

3. Estudos sobre o ensino da matemática na universidade (6 trabalhos/12,5%);  

4. Estudos sobre as tendências em Educação Matemática (6 trabalhos/12,5%);  

5. Estudos que utilizam a metodologia da engenharia didática (4 

trabalhos/8,3%);  

6. Estudos sobre Educação Matemática e políticas educacionais públicas (4 

trabalhos/8,3%);  

7. Estudos sobre a produção de significados em atividades matemáticas (3 

trabalhos/6,25%);  

8. Estudos sobre a matemática em contexto não-escolar (1 trabalho/2%). 

Na verdade, o que vemos durante a quarta fase é um grande movimento 

nacional de formação de grupos de pesquisa, de consolidação de linhas de 

investigação e de surgimento de cursos de mestrado/doutorado em Educação 

Matemática. 

No decorrer dos anos, novas linhas de pesquisa surgiram e diferentes focos de 

investigação se ampliaram, como informática e ensino da matemática; ensino da 

álgebra e pensamento algébrico; ensino de geometria e pensamento geométrico; 

educação estatística; didática e epistemologia em matemática; análise da 

comunicação e do discurso de professor e alunos em sala de aula; estudo dos 

processos interativos em sala de aula; psicoanálise e educação matemática; 
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desenvolvimento profissional de professores de matemática; saberes docentes 

sobre a prática pedagógica em matemática. 

Alguns centros de investigação em Educação Matemática destacaram-se 

nessa quarta fase. São os casos de:  

– A Unesp de Rio Claro, com seu programa de mestrado e doutorado em 

Educação Matemática, consolida-se em torno de cinco linhas: filosofia e 

epistemologia na Educação Matemática; as relações entre história e Educação 

Matemática; novas tecnologias e Educação Matemática; formação pré-serviço e 

continuada do professor de matemática; ensino e aprendizagem da matemática;  

– A PUC de São Paulo vem oferecendo curso de mestrado acadêmico em 

Educação Matemática desde 1994 e, em 2002, deu início ao curso de doutorado em 

Educação Matemática e também ao mestrado profissionalizante em ensino de 

matemática. São três as linhas de pesquisa desse programa de pós-graduação: a 

matemática na estrutura curricular e formação de professores; história, 

epistemologia e didática da matemática; tecnologias da informação e Educação 

Matemática;  

A Faculdade de Educação da Unicamp, que tem uma área de concentração em 

Educação Matemática e conta, desde 1994, com três linhas de investigação: 

história, filosofia e Educação Matemática; prática pedagógica em matemática e 

psicologia da Educação Matemática. 

Começaram a ser organizados encontros brasileiros com o propósito de 

promover fóruns específicos para discutir e intercambiar pesquisas desenvolvidas e 

em desenvolvimento em cursos de mestrado e doutorado em Educação ou em 

Educação Matemática. Além disso, a divulgação dessas produções ocorre em 

periódicos nacionais e revistas específicas. 

No plano atual, os esforços têm sido ininterruptos. As mudanças demandam 

tempo, e no Brasil ideias inovadoras continuam a surgir e a serem postas em 

prática. Resta pensar nas estratégias políticas para executar os planos de ação de 

modo que tais ideias cheguem ao cotidiano das salas de aula em todos os níveis, 

desde a educação infantil até a graduação em todas as instâncias. 
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1.2 O papel do educador matemático hoje 

 

Se todos os professores compreendessem que a qualidade do 

processo mental, não a produção de respostas corretas, é a medida 

do desenvolvimento educativo, algo de pouco menos do que uma 

revolução no ensino teria lugar na escola 

(Dewey, 1996) 

A Matemática é uma das ciências que permite analisar o trabalho da mente e 

desenvolver um raciocínio aplicável a qualquer área do conhecimento. 

Contudo, ainda hoje, muitas são as dificuldades com que se deparam os 

jovens, por não encontrarem um verdadeiro significado dos conteúdos e uma 

relação com sua realidade. 

O ensino da Matemática continua sendo um dos principais responsáveis pelo 

fracasso escolar e, consequentemente, pela evasão e exclusão de parcela 

significativa da população do universo cultural. 

Para entender o papel do educador matemático hoje, é válido buscar algumas 

informações sobre as origens da profissão de professor de Matemática no Brasil. 

Segundo Valente (2005), a busca das origens da profissão de professor de 

Matemática no país remete às escolas militares existentes desde finais do século 

XVII. Por meio dos cursos de formação militar, a Matemática supre as necessidades 

das práticas de guerra e de defesa do território colonial, constituindo ingrediente 

fundamental da formação militar. 

Até se criarem instituições que formassem professores de Matemática, as 

escolas de engenharia foram as responsáveis pela formação dos primeiros quadros 

docentes no país: 

 

[...] seus egressos têm um verdadeiro curso secundário de Matemática no 
interior das escolas de engenharia e, nessas escolas, já há uma tradição e 
cadeiras de Matemática elementar ministradas por professores que também 
são autores de livros didáticos, além de professores dos cursos 
preparatórios e liceus provinciais. De todo modo, antes das Faculdades de 
Filosofia, o que se espera do candidato a professor de Matemática é que ele 
seja um matemático. Isso é o que demonstra a análise do exame de cátedra 
de um tempo onde essas faculdades ainda não existiam. [...] A partir da 
criação das Faculdades de Filosofia, os concursos passaram a chancelar o 
profissional do ensino, diferenciando o professor de Matemática do 
matemático. (Valente, 2005, p. 18) 
 

Somente a partir dos anos 1920 e 1930, com a formação de uma sociedade 

urbano-industrial e a preocupação com a qualificação profissional, é que aumentou a 
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demanda pela escolarização. A população, que, até então, não frequentava a 

escola, passou a exigir uma ampliação do atendimento dado pela escola primária; 

quanto à escola secundária, acabou ficando restrita à classe média como forma de 

ascensão social e também de acesso ao ensino superior. Com o aumento da 

procura pela escola, acentuou-se a preocupação com a formação de professores e 

se constatou a necessidade de o Estado acelerá-la. 

A criação dos primeiros cursos superiores no país não privilegiou a formação 

de professores, mas sim os profissionais liberais. No Brasil, a preocupação em 

formar profissionais de nível superior para o magistério primário e secundário iniciou-

se no final do século XIX. 

As experiências consolidadas de alguns países serviram como referência para 

que se constituísse um modelo de formação de professores no Brasil. Em relação 

aos Estados Unidos, destaca-se a experiência do Teacher’s College; na França, a 

Escola Normal Superior; na Bélgica, o Insituto Pedagógico da Universidade de 

Louvain; em Genebra, o Insituto Jean-Jacques Rousseau. Tais experiências, 

assimiladas e adaptadas ao gênero brasileiro, deram origem à Escola de 

Aperfeiçoamento em Minas Gerais (1929), ao Instituto Católico de Estudos 

Superiores no Rio de Janeiro (1932), ao Instituto de Educação da USP (1933) e à 

Escola de Educação no Rio de Janeiro (1935). 

Segundo o ilustre educador Anísio Teixeira (1968), o único professor brasileiro 

da Faculdade de Filosofia da USP era Plínio Ayrosa, que ensinava tupi. O próprio 

curso de Português era ministrado por Rabelo Gonçalves, trazido de Portugal para 

essa finalidade. Houve, então, um forte movimento nacionalista contra essa 

faculdade. De um lado, os professores eram todos estrangeiros e, de outro, havia 

pouco interesse de alunos em frequentá-la. Os primeiros alunos foram recrutados 

entre os professores primários, principalmente aqueles oriundos do Instituto Caetano 

de Campos. 

O primeiro curso de Matemática no Brasil começou no segundo semestre de 

1934, na USP, e incluía as disciplinas Análise Matemática, Geometria Analítica e 

Projetiva, Cálculo Vetorial e Física. O curso tinha seis alunos e professores 

estrangeiros, como o Professor Albaneze. No período subsequente, sob influência 

do professor francês André Weil, que chegou a São Paulo em 1945 e permaneceu 

durante três anos na cidade, o curso de Matemática da USP sofreu reformulações. 

Disciplinas como Álgebra, Topologia e Análise Funcional passaram a ser encaradas 
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segundo a influência francesa. Essas transformações estenderam-se a outros 

cursos de Matemática espalhados pelo país. 

Com essa retrospectiva histórica, não é difícil fazer uma conjectura de que o 

pouco interesse dos jovens paulistas pela carreira do magistério para o ensino 

ginasial remonta aos primórdios da criação da Faculdade de Filosofia da USP. 

Apesar do pouco interesse despertado nos jovens, os cursos voltados para a 

formação do professor para o ensino secundário proliferaram. 

Esse fato deveu-se às condições de funcionamento dessas faculdades. 

Equiparadas a outras entidades de ensino superior e com baixo custo, a criação das 

Faculdades de Filosofia deixou de ser um empreendimento complexo e arriscado. 

Daí o processo desordenado de expansão, agravado pela falta de profissionais 

qualificados para atuarem, pelo gerenciamento inadequado dos recursos financeiros 

e por interesses extra pedagógicos. 

O processo de expansão das Faculdades de Filosofia acentuou-se a partir de 

1949. Naquela época havia 22 Faculdades de Filosofia, sete delas em universidades 

oficiais: Bahia, Universidade do Brasil, Minas Gerais, Recife, Paraná, Porto Alegre e 

São Paulo; cinco em universidades particulares, todas católicas – PUC do Rio de 

Janeiro, Rio Grande do Sul, Campinas e São Paulo –, esta última com duas escolas; 

além de outras dez escolas isoladas. Dez anos depois, esse número triplicou. 

Embora não atingisse a estrutura dos cursos superiores, a Lei de Diretrizes e Bases 

4024/61regulamentou o funcionamento e o controle do sistema escolar tal como já 

estava estabelecido. 

Os primeiros institutos isolados surgiram no interior de São Paulo, por volta de 

1957, nas cidades de São José do Rio Preto, Rio Claro, Presidente Prudente e 

Araraquara. Os docentes que neles atuavam eram, em sua maioria, formados pela 

USP. A Universidade Estadual Paulista (Unesp) nasceu em 1976 com o objetivo de 

integrar os treze Institutos isolados mantidos pelo estado de São Paulo e espalhados 

pelo interior. Essa universidade possui hoje quatro cursos de Matemática. O da 

cidade de Rio Claro foi criado em 1959, embora só tenha sido reconhecido em 1972. 

O de Presidente Prudente teve início em 1963 e foi reconhecido em 1968. O mais 

recente é o do campus de Bauru.  

No final de 1964, havia na cidade de São Paulo quatro cursos de licenciatura 

em Matemática - um na USP, dois na PUC (Sedes Sapientiae e São Bento) e outro 
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na Universidade Mackenzie. No final da década de 1960, a expansão dessas 

faculdades foi muito grande, principalmente na iniciativa privada. 

O Parecer CFE 292/62 propõe para os cursos de licenciatura de Matemática as 

seguintes disciplinas: Desenho Geométrico e Geometria Descritiva, Fundamentos da 

Matemática Elementar, Física Geral, Cálculo Diferencial e Integral, Geometria 

Analítica, Álgebra e Cálculo Numérico.De acordo com esse parecer, a disciplina 

Fundamentos da Matemática Elementar deveria incluir análise e revisão dos 

assuntos relacionados nos cursos de Matemática dos ginásios e dos colégios, não 

só para propiciar aos licenciandos um conhecimento mais aprofundado desses 

assuntos, como também para procurar enquadrá-los no conjunto das teorias 

matemáticas estudadas pelo aluno. 

Segundo Curi (2000), durante todos esses anos, não houve mudanças 

significativas na formação de professores. Não é, portanto, de estranhar que os 

professores de Matemática, na década de 1970, sofressem autênticos choques ao 

enfrentar a realidade escolar; sem preparação adequada, passavam, muitas vezes, 

de temas altamente especializados para o trabalho com alunos de dez ou onze 

anos, sem orientação didática suficiente e sem um estudo mais aprofundado das 

características psicológicas das crianças e jovens, bem como sua aprendizagem, e 

dos obstáculos epistemológicos da Matemática, entre outros aspectos que até hoje 

são objetos de estudo da Educação Matemática.  

Diante das necessidades de mudança no tocante ao processo de ensino e 

aprendizagem do aluno, o professor passa a ser um elemento importante nas 

pesquisas em Educação. 

Pesquisas como as de Fiorentini (1998) e Tardif (2002) põem em pauta essa 

temática, discutindo o papel do professor e seu conhecimento profissional a partir de 

saberes que ele precisa ter para desempenhar suas funções.  

Para Maurice Tardif, o saber não se reduz exclusivamente a processos 

mentais, que tem como suporte a atividade cognitiva do sujeito; ele também 

configura-se como um saber social, manifestando-se nas relações complexas entre 

professores e alunos. Os saberes do professor se originam de várias hierarquias: da 

família, da escola que o formou, da sua cultura pessoal, da universidade, das 

formações continuadas. 



22 
 

As pesquisas também revelam um professor que cria, reflete e constrói 

conhecimentos em dissonância com as imagens de executor passivo de ideias 

desenvolvidas por outros. 

Muito importante é o professor perceber-se como “produtor” e “pesquisador” de 

conhecimentos e continuar a buscar espaços que lhe permitam dar continuidade a 

seus estudos. 

Segundo Sérgio Lorenzato e Dario Fiorentini, até meados da década de 1970, 

as pesquisas em Educação Matemática focalizavam mais a aprendizagem do que o 

processo de ensino. Para esses autores, quando começaram a aparecer com mais 

frequência, os estudos sobre os processos de ensino revelaram uma preocupação 

maior com os efeitos dos diferentes métodos ou materiais de ensino na 

aprendizagem. Assim, compreendiam basicamente testagem ou validação de novas 

técnicas ou materiais. 

Os dados da pesquisa levantados por Lorenzato e Fiorentini mostraram que foi 

somente a partir de metade da década de 1980 que os pesquisadores passaram a 

interessar-se sobre o modo como os professores manifestam seus conhecimentos e 

suas crenças no processo de ensino e sobre como os alunos aprendem e 

compreendem aspectos específicos da Matemática. 

No início daquela mesma década, Thompson (1984) deu início às 

investigações sobre a relação entre as concepções e crenças dos professores e sua 

prática pedagógica. Os resultados dos estudos que se seguiram revelam que o 

conhecimento e as crenças dos professores transformam-se continuamente e 

afetam, de modo significativo, a forma como eles organizam e ministram suas aulas. 

A partir dos anos 1980, também surgiram estudos que investigavam os 

conhecimentos profissionais dos professores. Estudos mais recentes mostram que 

esses saberes práticos sobre a Matemática escolar, currículo, atividade, ensino e 

aprendizagem, transformam-se o tempo todo, sobretudo quando os professores 

realizam uma prática reflexiva ou investigativa. 

Estudos sobre os saberes profissionais do professor revelam baixos níveis de 

compreensão e domínio do conhecimento matemático a ser ensinado. Relacionado 

a esse problema, ainda é muito frequente o debate sobre que tipo de conhecimento 

matemático devem ter os professores e como devem combiná-lo com seu 

conhecimento pedagógico. 
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Os estudos de correlação entre as características dos professores e sua 

relação com o desempenho dos alunos têm sido, em sua maior parte, improdutivos. 

Por isso, os pesquisadores começaram a entrar em sala de aula para avaliar de 

perto a ação e o desempenho docente. 

Os estudos que relacionam ações específicas do professor com o desempenho 

dos alunos, muito frequentes na década de 1970, foram, aos poucos, dando lugar a 

investigações, tais como: 

– Contraste entre professor principiante e professor experiente: será que a 

experiência traz segurança ou acomodação? Será que o professor principiante traz 

inovação e uma maneira diferente de ensinar? 

– Alternativas para melhorar a prática pedagógica do professor: a formação 

continuada possibilita ampliar as alternativas que vão dar sustentação a uma melhor 

prática pedagógica do professor? 

– Descrições de como o professor “constrói significados e percebe sua vida 

profissional”: no decorrer de sua vivência pedagógica o profissional constrói 

significados e modifica a sua forma de ensinar, percebendo assim como a sua vida 

profissional tem relação com a forma com que lida com as situações? 

– Estudos das crenças e concepções dos professores: as concepções dos 

professores, assim como as suas crenças, têm relação com a sua prática 

pedagógica? 

– Estudos de alguns programas de formação continuada ou permanente: tais 

programas atendem às reais necessidades para a boa formação do profissional da 

área? 

Todas essas questões fazem parte do movimento de repensar as práticas 

cotidianas, do trabalho coletivo dos profissionais das variadas áreas de estudo, visto 

que constantemente a realidade é transformada pelas experiências vividas e o 

“papel” do Educador Matemático não se restringe ao próprio saber, pois ninguém 

forma ninguém isoladamente. Cada um forma a si próprio com os outros. Arroyo 

(2001) enfatiza que, mais importante do que formar, é formar-se; que todo 

conhecimento é autoconhecimento e que toda formação é autoformação. 

É importante defender a necessidade de uma verdadeira práxis e dar atenção 

especial à vida dos professores. A troca de experiências consolida o espaço de 

formação, no qual cada professor é chamado a desempenhar o papel de formador e 

formado. 
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1.3 Pesquisas sobre o chamado “fracasso escolar”: alunos que apresentam 

baixo rendimento em Matemática 

 

Para Luiz Fernandes Dourado (2005), da Secretaria da Educação Infantil e 

Fundamental do Ministério da Educação, a discussão sobre o chamado “fracasso 

escolar” tem sido objeto de várias análises, pesquisas e proposições nos sistemas 

de ensino. Trata-se de temática complexa, que não se resume a uma única 

dimensão e não possui um único culpado. Nessa direção, buscar alternativas para a 

compreensão e a superação do fracasso escolar implica apreender tal processo em 

seus múltiplos aspectos, envolvendo, portanto, as dimensões histórica, cognitiva, 

social, afetiva e cultural. 

Maria Helena Souza Patto (1990), ao abordar as teorias que buscam explicar o 

fracasso escolar, destaca que tais análises, quase sempre, o associam aos alunos. Em 

seu livro A produção do fracasso escolar: histórias de submissão e rebeldia, resultado 

de trabalhos de pesquisa, Patto revela que, dentre muitas e relevantes questões 

levantadas e analisadas, “o processo social de produção do fracasso escolar” se realiza 

no cotidiano da escola: “O fracasso escolar é resultado inevitável de um sistema 

educacional congenitamente gerador de obstáculos à realização dos seus objetivos”. 

Nessa perspectiva, a busca da superação do fracasso escolar se articula a processos 

mais amplos do que a dinâmica intraescolar, sem negligenciar, nesse percurso, a real 

importância do papel da escola nos processos de desenvolvimento e aprendizagem dos 

estudantes. Isso quer dizer que existe um conjunto de variáveis, intra e extraescolares, 

que intervêm no processo de produção do fracasso escolar, desde as condições 

econômicas (desigualdades sociais, concentração de rendas, etc.), culturais dos alunos 

e seu (des)compasso com a lógica de organização, cultura e gestão da escola 

(perspectiva institucional), até as dinâmicas e práticas pedagógicas utilizadas, em que 

se estruturam os processos de ensino-aprendizagem propriamente ditos, cujo 

balizamento encontra forte expressão na relação professor e aluno. Assim, é 

fundamental não perder de vista que esse processo é mediado pelo contexto 

sociocultural, pelas condições em que se efetivam a aprendizagem e o 

desenvolvimento, pelos processos organizacionais e, consequentemente, pela dinâmica 

em que se constrói o projeto político-pedagógico. 

Analisando as dificuldades na aprendizagem matemática dos alunos, 

constatou-se que, conforme avança a escolaridade, aumenta o desinteresse em 

aprender a Matemática escolar. Alguns pesquisadores, como Brito (1996, p. 295), 
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indicam que as atitudes mais positivas são encontradas nas séries iniciais da 

educação básica: 

 

Não é a Matemática que produz atitudes negativas. Aparentemente, elas se 
desenvolvem ao longo dos anos escolares, muito relacionadas a aspectos 
pontuais: o professor, o ambiente na sala de aula, o método utilizado, a 
expectativa da escola, dos professores e dos pais, a auto-percepção do 
desempenho, etc. 

 

A aprendizagem da Matemática não está relacionada somente a aspectos 

cognitivos; também os aspectos afetivos têm forte influência sobre ela. Um exemplo 

desse fato está em Brito (p. 79), que realizou estudos, em diferentes graus de 

ensino, abrangendo a aquisição e o desenvolvimento do conhecimento matemático 

e estatístico, bem como as habilidades matemáticas e suas relações com a 

aprendizagem: 

 

A aquisição de conceitos e dos significados dos conceitos é fundamental para a 
aprendizagem escolar uma vez que a maioria das atividades em sala de aula 
está baseada na aquisição de conceitos que serão, posteriormente, utilizados 
para a aprendizagem de princípios e na solução de problemas. Na aprendizagem 
de conteúdos escolares, as atitudes dos alunos em relação às disciplinas 
também exercem considerável influência. 
 

O ensino da Matemática tem passado, ao longo dos anos, por sucessivas 

reestruturações. Mesmo assim, o fracasso escolar matemático continua. No 

momento em que as secretarias municipais e estaduais de Educação se esforçam 

para absorver e se adequar às normas vigentes, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais – os PCNs (1997, p. 31) – têm desempenhado importante papel no 

objetivo de destacar algumas diretrizes relacionadas com a Matemática e promover 

algumas reflexões sobre elas. É importante salientar: “[...] que a Matemática deverá 

ser vista pelo aluno como um conhecimento que pode favorecer o desenvolvimento 

do seu raciocínio, de sua sensibilidade expressiva, de sua sensibilidade estética e 

de sua imaginação”. 

Os PCNs provocam os professores a refletir e a buscar caminhos e alternativas 

para a sua prática pedagógica. A partir desses estudos, os conteúdos foram 

organizados em blocos, diferentemente do modo tradicional; assim, oportunizam 

atividades com projetos, resolução de problemas e oferecem subsídios para a 

compreensão dos temas transversais, que foram estruturados da seguinte forma: 

 Números e operações (Aritmética e Álgebra); 



26 
 

 Espaço e formas (Geometria); 

 Grandezas e medidas (Aritmética, Álgebra e Geometria); 

 Tratamento da informação (Estatística, Combinatória e Probabilidade). 

A definição de tais objetivos, de acordo com os PCNs (p. 31), tem por 

finalidade levar o aluno a compreender e transformar o mundo a sua volta, a 

estabelecer relações qualitativas e quantitativas, resolver situações-problema, 

comunicar-se matematicamente, estabelecer as intraconexões matemáticas e as 

interconexões com as demais áreas do conhecimento, desenvolver autoconfiança no 

seu fazer matemático e interagir adequadamente com seus pares. A Matemática 

pode colaborar para o desenvolvimento tanto de novas competências e novos 

conhecimentos como de diferentes tecnologias e linguagens que o mundo 

globalizado exige. 

Para tanto, o ensino de Matemática prestará sua contribuição à medida que 

forem exploradas metodologias que priorizem a criação de estratégias, a 

comprovação, a justificativa, a argumentação e o espírito crítico e que favoreçam a 

criatividade, o trabalho coletivo, a iniciativa pessoal e a autonomia advinda do 

desenvolvimento da confiança na própria capacidade de conhecer e enfrentar 

desafios.  

Os conteúdos nos PCNs não são entendidos apenas como uma listagem. 

Enfatiza-se a necessidade de entender essa palavra basicamente em três 

dimensões: conceitos, procedimentos e atitudes. Valorizam-se, portanto, muito mais 

a compreensão das ideias matemáticas e o modo como serão buscadas do que a 

sua sistematização, muitas vezes vazia de significado. Vale ressaltar que esse modo 

de busca é passível de ser estendido e aplicado às demais áreas do conhecimento. 

Entendem-se os conteúdos como um meio para desenvolver atitudes positivas 

diante do saber em geral e do saber matemático em particular. O gosto pela 

Matemática e o incentivo a procedimentos de busca exploratória, com o 

desenvolvimento de uma atitude investigativa diante de situações-problema 

propostas pelos professores, são exemplos de compreensão do que é ensinar e 

aprender Matemática. 

Para favorecer o desenvolvimento da criatividade em Matemática, um dos 

desafios que devem ser enfrentados é a superação da realidade existente na 

maioria das escolas brasileiras, nas quais o ensino da Matemática é marcado pela 

fragmentação, a descontextualização e a realização de atividades mecânicas. Essa 
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realidade tem gerado, nos estudantes, desinteresse e indiferença, produzindo ao 

longo de sua história escolar um sentimento de fracasso e incapacidade para 

compreender e resolver problemas matemáticos. 

Em experiências realizadas numa pesquisa de mestrado em Psicologia da 

Universidade Federal de Pernambuco ao longo de quase dez anos, e publicadas em 

1995 na obra Na vida dez, na escola zero, por Carraher e Schliemann (p. 20), os 

autores discutem como a organização de conhecimentos, de forma geral, ocorre a 

partir de estudos de resolução de problemas envolvendo especialistas e 

principiantes. 

O processo de explicação do fracasso escolar tem sido uma busca de culpados 

– o aluno, que não tem capacidade; o professor, que é mal preparado; as secretarias 

de Educação, que não remuneram bem seus professores; as universidades, que não 

formam bem o professor; o estudante universitário, que não aprendeu no ensino 

médio o que os professores ensinaram. 

É necessário encontrar formas eficientes de ensino e aprendizagem, sem 

culpar terceiros pelo fracasso de nossos alunos, já que estes, no dia a dia, fazem 

cálculos mentais para sua sobrevivência, enquanto, na matemática escolar, não 

conseguem realizar operações elementares. 

O interesse da aprendizagem matemática é justificado pelo conhecimento atual 

e valorizado pelas pesquisas que representam um esforço de investigação e 

evidenciam a importância da matemática. 

Machado (2001, p. 15), em sua obra Matemática e língua materna, destaca a 

relação e a interdependência entre a matemática e a língua materna, buscando 

especialmente caracterizar a impregnação mútua entre dois sistemas de 

representação: o alfabeto e os números. O autor ainda frisa que a língua materna e 

a matemática devem andar juntas para ganhar significados múltiplos e mútuos. 

 

Em todos os países, independentemente de raças, credos ou sistemas 
políticos, a Matemática faz parte dos currículos desde os primeiros anos de 
escolaridade, ao lado da Língua Materna. Um fato notável de natureza 
surpreendente, mesmo no tempo em que se dizia que as pessoas iam à 
escola para aprender a “ler, escrever e contar“, o ensino da Matemática e o 
da Língua Materna nunca se articularam para uma ação conjunta. 

 

O desejo principal de Machado é mostrar que a matemática está longe de ser o 

“bicho-papão” pregado nos corredores escolares e que qualquer ser humano, a 
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quem se tenha dado uma formação adequada e decente, tem capacidade de 

compreender, de se expressar e de se comunicar por meio dessa linguagem tão 

especial. Desmistifica-se a crença de que a matemática é difícil, por ser uma das 

aptidões naturais do ser humano, que possibilita contar, além de lidar com números 

e com o raciocínio. 

Nesse contexto, é importante considerar dados oficiais que revelam o baixo 

rendimento dos alunos em Matemática no estado de São Paulo. Para tal 

empreendimento, inicio minha abordagem com uma breve explicitação dos 

significados de Saresp e IDESP.  

O Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo 

(Saresp), por exemplo, consiste em uma prova que avalia todas as escolas da rede 

estadual nos 3º, 5º, 7º e 9º anos do ensino fundamental e no 3º ano do ensino 

médio. Mede, basicamente, os conhecimentos em língua portuguesa, matemática e 

ciências. 

Com base nas notas da prova, é calculado o Índice de Desenvolvimento da 

Educação de São Paulo (Idesp), número que une o desempenho dos estudantes em 

matemática e língua portuguesa e ainda reflete dados na aprovação, reprovação ou 

abandono escolar. Ele permite comparar as notas das séries entre os anos e 

também possibilita a percepção das diferenças de desempenho entre as escolas da 

rede. 

Os dados divulgados pela Secretaria Estadual de Educação, referentes ao 

Saresp de 2010, trazem uma contribuição importante para o desenvolvimento deste 

trabalho. Eles revelam que o desempenho dos alunos em matemática na 9ª série do 

ensino fundamental caiu.  

Dados mais recentes, divulgados pelo Pisa (sigla em inglês para o Programa 

Internacional de Avaliação de Alunos), levaram em consideração a média dos 

estudantes em língua portuguesa, matemática e ciências. O indicador PISA, repetido 

a cada três anos pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) vem sendo utilizado desde os anos 2000. Na última edição, em 2009, o 

Brasil ficou na 55ª posição, de um total de 65 do ranking. Considerando apenas a 

média entre português e matemática, o estado de São Paulo ocuparia o 53º lugar 

com base em uma estimativa na proficiência média no Pisa a partir dos resultados 

do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), do Ministério de Educação e 

Cultural (MEC). 
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A revista Veja, em sua edição de 20 de agosto de 2008, reproduz uma 

pesquisa encomendada à CNT/Sensus que mostra que 90% dos professores, tanto 

da rede particular como da pública, se consideram bem preparados para dar aulas e 

que 89% dos pais estão satisfeitos com a educação que seus filhos recebem. No 

entanto, pesquisas internacionais indicam que a aprendizagem dos estudantes 

brasileiros aparece em 53º lugar em Matemática e 52º lugar em Ciências em uma 

lista de 57 países, classificações que demonstram a péssima formação do aluno 

brasileiro. 

A Matemática continua a ser a disciplina do currículo básico com os índices de 

aproveitamento mais baixos nas avaliações institucionais. E é nesse contexto que 

este trabalho visa discutir como os professores de Matemática representam alunos 

com baixo rendimento e como essas representações influenciam a maneira como 

lidam com as dificuldades de aprendizagem. 
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CAPÍTULO 2 

TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

 

 

 

O desenvolvimento da pesquisa teve como objetivo analisar as representações 

sociais de um grupo de professores de Matemática no que diz respeito à sua 

percepção sobre as relações que se estabelecem entre a forma como avaliam seus 

alunos e aquela como lidam com as condições de baixo rendimento em sala de aula. 

A teoria das representações sociais, na perspectiva da psicologia social, se 

mostrou muito adequada para o alcance dos objetivos elencados para a pesquisa. 

Ao considerar os professores como produtores de conhecimento e as relações que 

se estabelecem no contexto social da sala de aula, foi possível investigar os 

significados e sentidos dessas relações para a realidade da Educação Matemática. 

A utilização da teoria das representações sociais como embasamento permite 

compreender os fenômenos que ocorrem na relação entre o indivíduo e o grupo. 

Onde há comunicação, há interação; consequentemente, onde há interação social 

há representações. Por meio da linguagem, as representações permitem que o 

grupo compartilhe ideias e pensamentos. Trata-se da forma como o grupo 

compreende a realidade representada, com base na qual ele fundamenta suas 

práticas e ações cotidianas. 

Todos os dias, nos diversos ambientes que frequentam – em casa, no trabalho, 

na escola, nas ruas – as pessoas estabelecem relações sociais, interagem com 

outras pessoas, e, enquanto comentam fatos do dia a dia, usam, criam e recriam 

representações. Partindo desse pressuposto, pode-se dizer, então, que as ações e 

os comportamentos dos indivíduos são regidos por suas representações sociais. E, 

do mesmo modo, as ações executadas no cotidiano são agentes de transformação 

das representações, já que novas ações podem gerar novas representações da 

realidade (Jodelet, 2001;Moscovici, 2004). 

Para explicitar ainda mais tal perspectiva, é interessante destacar palavras do 

próprio Moscovici em sua obra inaugural: 
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As representações sociais são entidades quase tangíveis. Elas circulam, 
cruzam-se e se cristalizam incessantemente através de uma fala, um gesto, 
um encontro, em novo universo cotidiano. A maioria das relações sociais 
estabelecidas, os objetos produzidos ou consumidos, as comunicações 
trocadas, delas estão impregnados. Sabemos que as representações 
sociais correspondem, por um lado, à substância simbólica que entra na 
elaboração e, por outro, à prática que produz a dita substância, tal como a 
ciência ou os mitos correspondem a uma prática científica e mítica. 
(Moscovici, 1978, p. 41) 

 

A minha participação no Grupo de Estudos sobre as Representações Sociais, 

coordenado pela Professora Marília Claret Geraes Duran, o contato com os estudos 

realizados, bem como o encantamento que acarretou minha aproximação com essa 

teoria, deram origem a minha curiosidade como pesquisadora, com a proposta de 

investigar e entender a importância das representações sociais e sua influência 

sobre a compreensão e atuação dos professores no tocante aos alunos que 

começam a não aprender em sala de aula.  

Ao realizar a pesquisa, evidenciaram-se diferentes formas de os professores se 

relacionarem com seus alunos, considerando o meio social em que vivem, seu 

histórico familiar e a maneira como entendem o grupo de alunos. 

Neste capítulo, portanto, será apresentada a teoria das representações sociais, 

na qual esta pesquisa está embasada. 

 

 

2.1 Os fundamentos da teoria 

 

As representações sociais atuam por meio de observações, de análises dessas 

observações e de noções e linguagens de que se apropriam. 

Serge Moscovici, psicólogo social romeno, nascido em 1925, naturalizado 

francês, é seu principal teórico. Suas obras contribuíram consideravelmente tanto 

para a psicologia como para a história e para as ciências sociais. Pesquisador e 

autor de vasta obra, com doze livros individuais e catorze organizados com outros 

autores, seus estudos influenciam pesquisadores na Europa e nas Américas há mais 

de quatro décadas e servem de ferramenta para diversos outros campos de 

pesquisa, tais como a saúde, a didática e o meio ambiente. Desde o início dos anos 

1950, Moscovici discute profundamente as representações sociais e trata de temas 

como o processo social de produção do conhecimento, a definição de sociedade, o 
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impacto da produção do conhecimento nas práticas sociais, a construção das 

práticas sociais a partir do conhecimento coletivo.  

Moscovici revela que se interessou pelo “poder das ideias” de senso comum, 

isto é, pelo “estudo de como, e por que as pessoas partilham o conhecimento e 

desse modo constituem sua realidade comum, de como eles transformam ideias em 

práticas” (Moscovici, apud Duveen, p. 8). Em síntese, sua busca consistia em 

compreender como o tripé grupos/atos/ideias constitui e transforma a sociedade. 

O tema da relação entre grupos, atos e ideias (ou imagens) está presente já 

em sua tese de doutorado publicada em 1961, Psychanalyse, son image et son 

publique, com reedição revisada em 1976. Resgatando o conceito de 

representações coletivas (RC), inicialmente proposto pelo sociólogo francês Émile 

Durkheim (1858-1917) e, de alguma forma, esquecido por seus contemporâneos, o 

autor estudou, então, as diversas maneiras pelas quais a psicanálise era percebida 

(representada), difundida e propagandeada ao público parisiense. Pela discussão 

profícua sobre a relação entre linguagem e representação, as conclusões deste 

trabalho fizeram escola. Podemos sintetizá-las em três pontos fundamentais: 

1. Entre o que se acreditava cientificamente ser a psicanálise e o entendimento 

que a sociedade francesa tinha a respeito dela existia um intermediário de peso, as 

representações sociais.   

2. Essas representações não eram as mesmas para todos os membros da 

sociedade, pois dependiam tanto do conhecimento de senso comum (ou popular) 

como do contexto sociocultural em que os indivíduos estavam inseridos.  

3.  No caso de novas situações ou diante de novos objetos – por exemplo, a 

psicanálise –, o processo de representar era composto por uma sequência lógica: 

tornar familiares objetos desconhecidos (novos) por meio de um duplo mecanismo 

então denominado amarração – “amarrar um barco a um porto seguro”, conceito que 

logo evoluiu para sua congênere “ancoragem” – e objetivação, processo pelo qual 

indivíduos ou grupos acoplam imagens reais, concretas e compreensíveis, retiradas 

de seu cotidiano, aos novos esquemas conceituais que se apresentam e com os 

quais têm de lidar. 

O objetivo da teoria das representações sociais é explicar os fenômenos do 

homem a partir de uma perspectiva coletiva, sem perder de vista a individualidade. 

Portanto, está relacionada principalmente com o estudo das simbologias sociais, 
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desenvolvida em nossos ambientes sociais; de nossas relações interpessoais e de 

como isso influencia a construção do conhecimento compartilhado, da cultura. 

Para Arruda (2002), a definição de Denise Jodelet (2002, p. 22) parece ser a 

mais aceita entre os pesquisadores do campo: “As representações sociais são uma 

forma de conhecimento elaborado e compartilhado, com um objetivo prático, e que 

contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto social”. Nas 

palavras de Abric (1998, p. 28), “a representação funciona como um sistema de 

interpretação da realidade que rege as relações dos indivíduos com seu meio físico 

e social. Ela vai determinar seus comportamentos e suas práticas”. 

O pensamento social é, portanto, o objeto de estudo da teoria das 

representações sociais e parte da ideia de que existem diversas formas de se 

comunicar e de que é por meio da comunicação que o conhecimento é construído. 

Diferentes formas de conhecer e se comunicar são guiadas por objetivos diferentes 

e são designadas, na teoria em foco, como dois universos: o universo consensual, 

que é o mundo em que vivemos, onde o ser humano está presente o tempo inteiro, e 

o universo reificado, que vem a ser  mundo mais formal, onde as classes e papéis 

diferenciam os indivíduos.  

Para compreender o universo reificado, faz-se uso da ciência, ao passo que, 

para compreender o universo consensual, se utilizam as representações sociais. Por 

sua vez, o movimento entre um universo e outro pode ser muito significativo e 

contribuir para a construção do conhecimento. 

Nas representações sociais, “não existe separação entre o universo externo e o 

universo interno do sujeito”. Ou seja, ao emitir opiniões ou tomar atitudes, o sujeito 

faz escolhas pessoais de acordo com o que pensa, gosta e acredita, mas suas 

escolhas estão também carregadas de influências do mundo social em que vive 

(Alvez-Mazzotti, 2008). Segundo Moscovici (2004), “as representações restauram a 

consciência coletiva e lhe dão forma, explicando os objetos e acontecimentos de tal 

modo que eles se tornam acessíveis a qualquer um e coincidem com nossos 

interesses imediatos”.  

Nos universos reificados, afirma o autor, “circulam as ciências, que procuram 

trabalhar com o mais possível de objetividade, dentro de teorizações abstratas, 

chegando a criar até mesmo certa hierarquia” (p. 212). Já nos universos 

consensuais “estão as práticas interativas do dia a dia, que produzem as 

Representações Sociais” (idem), estão o senso comum, a conversação. 
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A teoria de Moscovici, ao dar voz ao senso comum, ao saber popular, ao 

conhecimento do cotidiano, busca analisar, explicitar e interpretar como são 

construídas as representações sociais de diferentes grupos e, assim, propiciar uma 

compreensão a respeito das interferências e contribuições de tais representações na 

tomada de atitudes no cotidiano. 

Moscovici explica a imagem que a sociedade faz de si mesma nos dois 

universos identificados: 

 

Nos universos reificados, a sociedade se vê como um sistema com diferentes 
papéis e categorias, cujos ocupantes não são igualmente autorizados para 
representá-la e falar em seu nome. O grau de participação é determinado 
exclusivamente pelo nível de qualificação. (...) Há um comportamento próprio 
para cada circunstância, um estilo adequado para fazer afirmações em cada 
ocasião e, claro, informações adequadas para determinados contextos. Nos 
universos consensuais, a sociedade se vê como um grupo feito de indivíduos 
que são de igual valor e irredutíveis. Nessa perspectiva, cada indivíduo é livre 
para se comportar como um “amador” e um “observador curioso”, (...) que 
manifesta suas opiniões, apresenta suas teorias e tem uma resposta para 
todos os problemas. [A arte da conversação] cria gradualmente núcleos de 
estabilidade e maneiras habituais de fazer coisas, uma comunidade de 
significados entre aqueles que participam dela. (Moscovici, apud Sá, 1995, 
p.29). 

 

A partir disso é possível afirmar que os universos reificados produzem, 

normalmente, o não familiar, que é incorporado ao universo consensual por 

intermédio da construção de representações sociais, tornando-se familiar.  

O trabalho de Moscovici (1978) acerca das representações sociais da 

psicanálise trata dessa questão. Nele o autor aborda como um saber científico 

(universo reificado) se transforma em senso comum e é então incorporado ao 

universo consensual. 

Segundo Moscovici (1988, p. 233), ambos os universos atuam 

simultaneamente para moldar a nossa realidade.  

As representações sociais têm como uma de suas finalidades tornar familiar 

algo não familiar, isto é, uma alternativa de classificação, categorização e nomeação 

de novos acontecimentos e ideias, com as quais não tínhamos contato. Possibilitam-

se, assim, sua compreensão e manipulação a partir de ideias, valores e teorias 

preexistentes e internalizados e amplamente aceitos pela sociedade. 

O objetivo da ciência é fazer do não familiar algo  familiar, enquanto o propósito 

das representações sociais é tornar familiar algo não familiar (Moscovici, 2004, 

p.59). 
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Há sempre tensão entre o familiar e o não familiar; do mesmo modo, sempre se 

recorre ao universo consensual para compreender o não familiar, como explicitado a 

seguir por Moscovici (2004): 

 
Antes de ver e ouvir a pessoa, nós já a julgamos; nós já a classificamos e 
criamos uma imagem dela. Desse modo, toda pesquisa que fizermos e 
nossos esforços para obter informações que empenharmos, somente 
servirão para confirmar essa imagem. (...) As representações que nós 
fabricamos – duma teoria científica, de uma nação, de um objeto, etc. – são 
sempre o resultado de um esforço constante de tornar comum e real algo 
que é incomum (não familiar), ou que nos dá um sentimento de não 
familiaridade. E, através delas, nós superamos o problema e o integramos 
em nosso mundo mental e físico, que é, com isso, enriquecido e 
transformado. Depois de uma série de ajustamentos, o que estava longe, 
parece ao alcance de nossa mão; o que era abstrato torna-se concreto e 
quase normal (...) as imagens e ideias com as quais nós compreendemos o 
não usual (incomum) apenas trazem-nos de volta ao que nós já 
conhecíamos e com o qual já estávamos familiarizados há tempo (...). (p.58) 

 

Moscovici introduz então dois processos que dão origem às representações: a 

objetivação e a ancoragem. 

A objetivação pode ser compreendida como a construção do saber prático ou 

como a necessidade que o sujeito tem de dar corpo, ou seja, criar imagens, objetos 

concretos sobre suas ideias e pensamentos. Nesse processo, as ideias abstratas 

são reagrupadas e reelaboradas e transformam-se em imagens concretas, 

ganhando novas significações. Para Moscovici, “objetivar é reabsorver um excesso 

de significações materializando-as (e adotando assim certa distância a seu respeito). 

É também transplantar para o nível de observação o que era apenas inferência ou 

símbolo [...]”. 

As contribuições de Jodelet (2001) são imprescindíveis para melhor 

compreender as diferentes etapas da objetivação. A pesquisadora distingue três 

fases para sua concretização: 

1. A construção seletiva: o sujeito se apropria de conhecimentos científicos, 

retém algumas e descarta outras informações de acordo com as próprias 

interpretações; 

2. A esquematização estruturante ou formação do núcleo figurativo: o sujeito 

sintetiza e concretiza o objeto da representação em uma imagem coerente e de fácil 

compreensão; 

3. A naturalização: novas ideias criadas no senso comum são naturalmente 

aceitas e compreendidas. 
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Para Jodelet (2001, p. 36), levando em conta que as representações são 

construídas de acordo com os conhecimentos, necessidades e interesses do sujeito, 

pode ocorrer um mascaramento do objeto real, ou seja, uma defasagem em relação 

ao seu referente. Ela aponta três tipos de efeitos nos processo de objetivação dos 

conteúdos representados: distorção, suplementação e subtração. 

Ancoragem é o processo de classificar, nomear, dar sentido e ganhar 

familiaridade com o novo objeto, com o novo conceito. Moscovici (1978) a descreve 

como a constituição de uma rede de significações em torno do objeto, relacionando-

o a valores e práticas sociais. O objeto que era desconhecido foi devidamente 

analisado, recomposto e ganhou nova significação. Portanto, a ancoragem está 

ligada ao enraizamento social da representação e de seu objeto. Nas palavras de 

Arruda (2002): 

 

Trata-se da maneira pela qual o conhecimento se enraíza no social e volta a 
ele, ao converter-se em categoria e integrar-se à grade de leitura do mundo 
do sujeito, instrumentalizando o novo objeto. O sujeito procede recorrendo 
ao que é familiar para fazer uma espécie de conversão da novidade: trazê-
lo ao território conhecido da nossa bagagem, ancorar aí o novo, o 
desconhecido, retirando-o da sua navegação às cegas pelas águas do não 
familiar. 

 

Pode-se afirmar, então, que a ancoragem se refere ao enraizamento social da 

representação e de seu objeto. 

 

2.2 A teoria das representações sociais: justificativas de uma escolha 

 

Para o desenvolvimento inicial desta pesquisa, houve a necessidade de fazer 

um levantamento histórico sobre a Educação Matemática no Brasil. Para o estudo 

das representações sociais foram escolhidos como autores principais Moscovici 

(2004) e Jodelet (2001). A teoria das representações sociais foi adotada como 

referencial teórico para este estudo sobretudo pela necessidade de ouvir os sujeitos 

que compõem este universo. Os professores de Matemática têm suas 

representações sobre alunos com baixo rendimento, porém raramente têm a 

oportunidade de expressar seus pensamentos e sentimentos sobre essa situação. 

Com a entrevista oportunizada, os professores envolvidos puderam discutir, 

falar, compreender melhor as ações adotadas junto aos alunos. 
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Apesar de ser um grande desafio, essa escolha pareceu-me adequada por 

permitir identificar como o grupo pensa, já que a representação social “é uma forma 

de pensamento coletivo” (Moscovici, 1978). 

A dinâmica das representações sociais possibilita diferentes ênfases teóricas 

na fundamentação da pesquisa nesse assunto específico. Sá (1998) explica que a 

expressão “representação social” foi criada por Moscovici para “designar 

especificamente o tipo de fenômeno ao qual a sua interpretação teórica se aplicava” 

(p. 61) e que, depois, passou a ser utilizada sem discriminação por várias vertentes 

das ciências sociais, desde a psicologia, a filosofia, a antropologia, a sociologia até a 

linguística, de modo que o significado inicial proposto por Moscovici se perdeu. 

Contudo, “as representações sociais constituiriam, tanto para uns como para outros, 

o produto dessa construção. A única diferença é que a teoria de Moscovici reivindica 

uma explicação própria para o processo de construção” (idem, ibidem). 
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CAPÍTULO 3 

A CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

 

 

Para a realização deste estudo, a discussão sobre a Educação Matemática no 

Brasil ajudou a compreender o caminho percorrido pelos participantes da pesquisa. 

Utilizei-me principalmente das contribuições de Dario Fiorentini (1994), Maria Ângela 

Miorim (1998) e Wagner Rodrigues Valente (2002), entre outros, para levantar 

questões a respeito da Educação Matemática no Brasil, considerando conquistas e 

desafios políticos presentes nessa área. 

O levantamento bibliográfico, com ênfase na teoria das representações sociais, 

 recaiu sobre as reflexões de Moscovici (2004) e Jodelet (2001, 2002). Compreender 

as representações sociais dos professores é uma forma de dar voz às teorias 

produzidas pelos indivíduos dentro do seu grupo social. 

Com a proposta de estudar as representações sociais de professores de 

Matemática sobre alunos com baixo rendimento, este trabalho buscou produzir um 

diálogo entre a teoria das representações sociais de Moscovici e a Educação 

Matemática no Brasil para melhor compreender as relações que se estabelecem no 

processo ensino-aprendizagem de matemática. 

Este capítulo tem por objetivo apresentar a metodologia utilizada para o 

desenvolvimento da pesquisa, bem como descrever o contexto no qual este estudo 

está inserido, os sujeitos participantes, os instrumentos de coleta de dados e os 

procedimentos adotados para a coleta e análise dos dados. 

 

 

3.1 Conhecendo os sujeitos da pesquisa 

 

Os participantes desta pesquisa foram cinco professores de Matemática que 

trabalham em escolas públicas e/ou particulares e que serão apresentados a seguir. 

A professora Cláudia tem 41 anos e leciona há 22 em escola pública e 

particular. Trabalha com o Ensino Fundamental II e em alguns anos trabalhou 

concomitantemente com o Ensino Médio. Fez licenciatura plena em Matemática pela 
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Fundação Santo André (Fafil) e cursou especialização em Administração Financeira 

pela Faculdade São Marcos (SP). Sempre atuou como professora. 

A professora Norma tem 59 anos e leciona há quarenta. Sempre atuou como 

professora. Cursou Matemática na Pontifícia Universidade Católica (PUC – SP) na 

década de 1970. Trabalha na rede pública do estado de São Paulo com o Ensino 

Fundamental II e o Ensino Médio. 

O professor Flávio tem quarenta anos e leciona há dezesseis. Era profissional 

liberal antes de atuar como professor. Fez o curso de Matemática Aplicada à 

informática na Faculdade São Marcos (SP) e em seguida a licenciatura em 

Matemática na Faculdade Interação Americana (FIA). Cursou especialização em 

Educação Matemática na Faculdade São Luís (SP). Exerce a função de professor de 

Matemática nas redes pública e particular de ensino e trabalha com o Ensino 

Fundamental II e o Ensino Médio. 

O professor Artur tem 44 anos e leciona há treze na rede particular de ensino. 

Trabalha com o Ensino Fundamental II. Fez a licenciatura plena em Matemática na 

Faculdade Tapajós (SP). 

A professora Fernanda tem 33 anos e trabalha em escola pública e privada 

com o Ensino Fundamental II e o Ensino Médio. Leciona há onze anos e cursou 

Ciências Físicas, Biológicas e Matemática na Faculdade de Ciências e Letras de 

Bebedouro (SP).  

 

 

3.2 Os instrumentos de coleta de dados 

 

Antes de iniciar a pesquisa, solicitei aos participantes que preenchessem um 

questionário estruturado com alguns dados sobre sua formação inicial e também 

sobre sua carreira. 

Em seguida, como mediadora, solicitei que se apresentassem de maneira clara 

e rápida para que todos pudessem se conhecer e dei início à discussão fazendo 

alguns questionamentos norteadores.  

Para o desenvolvimento da pesquisa, optou-se pelo uso do grupo focal, na 

perspectiva de identificar representações com base em respostas de professores. As 

discussões foram gravadas, em áudio e vídeo, com a autorização expressa do 

grupo. As entrevistas em profundidade, amplamente privilegiadas por Jodelet (Sá, 
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1998, p. 81), são instrumentos de comunicação verbal e contribuíram para a 

construção de dados para esta investigação. O roteiro de perguntas foi elaborado de 

modo a apreender opiniões, valores e crenças dos professores acerca das questões 

que norteiam o ensino-aprendizagem da matemática e suas vertentes dentro do 

contexto atual.  

Abaixo são apresentados as questões norteadoras da pesquisa e os objetivos 

que as constituem: 

1. Quais foram as motivações que o conduziram à carreira docente? 

Objetivo: Coletar dados sobre fatores que levaram à escolha da carreira 

docente. 

2. Que tipo de relação se estabeleceu entre as expectativas da formação inicial e 

o momento de início na docência?  

Objetivo: Mapear a formação inicial dos professores e as contribuições da 

sua formação acadêmica para o exercício do magistério. 

3. Geralmente a sociedade considera a matemática uma ciência difícil. Como 

professor (a), como você vê essa questão? 

Objetivo: Levantar as possíveis considerações dos professores sobre os 

aspectos culturais que influenciam o processo ensino-aprendizagem da 

matemática. 

4. Para você, o que significa ser um bom aluno em matemática?  

5. Como você vê o aluno que apresenta dificuldades em Matemática?  

Objetivo: Identificar as possíveis tendências sobre as representações dos 

professores acerca dos alunos. 

6. Quais estratégias podem colaborar no seu trabalho com alunos que 

apresentam dificuldades para aprender matemática?  

Objetivo: Avaliar como os professores organizam suas estratégias para lidar 

com alunos que apresentam dificuldades. 

7. O seu trabalho colabora com a formação da cidadania?Por quê?  

Objetivo: Para instigar a crítica, foi preciso fazer um questionamento mais 

direto e, ainda que tenha sido assim, o objetivo principal desta pergunta foi 

levantar possíveis fatores colaboradores do ensino da matemática para a 

construção da cidadania. 
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3.3 O grupo focal 

 

Esta pesquisa foi realizada com a organização de um grupo focal realizado em 

22 de outubro de 2011. O grupo focal consiste em um pequeno grupo de pessoas 

reunidas para avaliar conceitos, identificar problemas e discutir possibilidades. Seu 

objetivo central é identificar sentimentos, percepções, atitudes e ideias dos 

participantes a respeito do assunto em questão: as representações sociais de 

professores de Matemática sobre alunos que apresentam baixo rendimento. 

O grupo focal foi, portanto, a técnica escolhida para a realização da pesquisa, 

por ser uma das formas possíveis para o levantamento dos dados, uma vez que 

possibilita a participação do grupo numa discussão dentro de um contexto social. 

Segundo Gatti (2005), a técnica do grupo focal como meio de pesquisa deve 

privilegiar a rede de interações entre as abordagens qualitativas em pesquisa social. 

Apropriando-se das discussões de Gatti (2005), Gomes (2005) organiza uma 

síntese dos principais benefícios da utilização dessa metodologia:  

 a emergência de multiplicidade de pontos de vista e processos emocionais, pelo 

próprio contexto de interação criado; 

 a captação de significados que, com outros meios, poderiam ser difíceis de 

manifestar; 

 a obtenção de quantidade substancial de informações num período relativamente 

curto; 

 a vinda à tona de respostas mais completas; 

 a possibilidade de verificar a lógica ou as representações que conduzem às 

respostas. 

De acordo com Gomes, alguns cuidados básicos precisam ser observados pelo 

pesquisador ao adotar essa técnica: quanto à constituição do grupo, cujos 

participantes devem ter alguma vivência com o tema a ser discutido, de tal modo 

que sua participação possa trazer elementos ancorados em suas experiências 

cotidianas; quanto ao papel do pesquisador-moderador ou facilitador na condução 

do grupo focal, respeitando o princípio da não diretividade, alertando para os limites 

dessa técnica. 

Devem ser ressaltadas a importância das interações que ocorrem dentro do 

grupo e a positividade dos encontros, que podem representar um momento de 
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desenvolvimento para os participantes, tanto nos aspectos comunicacionais quanto 

nos cognitivos e afetivos. 

 

 

3.4 A preparação dos dados 

 

Esta parte do trabalho tem por objetivo fazer uma discussão dos dados 

coletados, tendo como referência a fundamentação teórica apresentada no capítulo 

2, com vistas a identificar as representações sociais que emergem das falas dos 

participantes e responder às perguntas da pesquisa, retomadas a seguir: 

 Quanto às representações sociais de professores de Matemática em relação à 

carreira docente: 

1. Quais foram as motivações que o conduziram à carreira docente? 

2. Que tipo de relação se estabeleceu entre as expectativas da formação inicial e o 

momento de início na docência?  

3. Geralmente a sociedade considera a Matemática uma ciência difícil. Como 

professor(a), como você vê essa questão?  

4. O seu trabalho colabora com a formação da cidadania?Por quê?  

 Quanto às representações sociais de professores de Matemática em relação a 

alunos que apresentam baixo rendimento: 

1. Para você, o que significa ser um bom aluno em matemática?  

2. Como você vê o aluno que apresenta dificuldades em matemática?  

3. Quais estratégias podem colaborar no seu trabalho com alunos que apresentam 

dificuldades para aprender Matemática? 

 

 

3.4.1 – Representações sociais de professores de Matemática em relação à 

carreira docente 

 

Com base na análise das falas dos participantes, o quadro abaixo organiza os 

conteúdos temáticos que emergiram dos dados em relação à representação que os 

professores têm acerca da carreira docente. 

 

Conteúdos temáticos sobre as motivações acerca da carreira docente 
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Conteúdos temáticos 

1. A família como motivadora da escolha da carreira docente. 

2. Entraves: da formação acadêmica ao início na carreira docente 

 

A seguir, apresentamos uma primeira organização dos excertos e que 

justificam cada um dos conteúdos temáticos elencados acima, considerando alguns 

trechos das entrevistas. 

Uma das motivações da escolha da carreira docente é a influência da família 

Excerto 1 “(...) minha família é uma família de professores, meu pai...” (Norma) 

Excerto 2 “Em casa também a maioria dos parentes são professores...” (Artur) 

Excerto 3 “(...) minha mãe foi professora a vida toda... Acho que queria ser 

professora desde o começo.” (Cláudia). 

Excerto 4 “Fui lecionar pois não estava vendo meus filhos crescerem e achei 

mais importante a visibilidade com meus filhos porque, enquanto 

professor, você tem mais flexibilidade de tempo em casa.” (Artur) 

Excerto 5 “Eu acho que sou professora porque venho de uma família muito 

humilde. Não tive a oportunidade de ter parâmetros na minha família. 

A maioria dos meus parentes, dos meus familiares, são pessoas que 

sempre trabalharam na roça (...) e a escola foi o primeiro ambiente em 

que eu convivi com pessoas de um nível cultural diferente do meu.” 

(Fernanda) 

Excerto 6 “Ser professor já estava no sangue.” (Artur) 

 

 

Fica nítido nas falas dos professores entrevistados que uma das motivações 

para a escolha da carreira docente é a influência da família. Tanto nas falas das 

professoras Norma e Cláudia (excertos 1 e 3) como na do professor Artur (excerto 2) 

destaca-se que o fato de terem  algum parente professor, que os incentivava, fez 

com que elegessem a carreira docente. Já na fala da professora Fernanda (excerto 

5) e na do professor Artur (excerto 4), uma questão familiar os motivou a escolher 

essa carreira. A primeira por querer lutar para superar as dificuldades vividas em 
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família e o segundo para ter maior flexibilidade de tempo e poder dar atenção aos 

filhos, o que a carreira do magistério, segundo ele, pode proporcionar. 

Durante a entrevista realizada para esta pesquisa, o professor Artur (excerto 6) 

confessa que “ser professor já estava no sangue”, o que traz uma conotação de 

hereditariedade, como se a escolha da profissão docente tenha sido algo herdado – 

o que confirma que a família tem um papel fundamental na realização de tal escolha. 

Escolher é uma ação comum em nossa vida. Escolhemos roupas, escolhemos 

comida, escolhemos músicas, porém, num certo momento, precisamos fazer uma 

escolha diferente daquelas do cotidiano, pela importância social que assume. É a 

escolha profissional. 

Trata-se de um momento indiscutivelmente importante na vida de qualquer 

pessoa. É um momento de fazer projetos, decidir o futuro, pois se passa no trabalho, 

exercendo a profissão escolhida, grande parte da existência. Daí a importância de 

uma escolha consciente e responsável. 

Esta pesquisa permitiu perceber que muitos e variados são os fatores que 

influenciam na decisão da carreira docente. 

Embora, na realidade, sempre atuem juntos, Soares (2002), para fins 

puramente didáticos, divide esses fatores determinantes na escolha profissional em 

políticos, econômicos, sociais, educacionais, familiares e psicológicos. 

A família é parte essencial na vida de qualquer indivíduo e, no momento da 

escolha profissional, esse grupo exerce grande influência. 

Ao evidenciar os fatores psicológicos, também fica nítido que o papel da família 

é determinante na escolha da carreira. Esse fatores dizem respeito ao conhecimento 

que o jovem tem sobre si mesmo, sobre sua história de vida, suas preferências e 

aptidões. 

Durante a entrevista alguns entrevistados, ao falar da influência da família na 

escolha da carreira docente, demonstraram emoção por meio de gestos como 

encher os olhos de água, apertar a mão e até desviar o olhar do interlocutor. 

 

Entraves: da formação acadêmica ao início na carreira docente 

Excerto 1 “Eu não tive a parte pedagógica, mas levei a faculdade até o fim pois 

precisava do diploma” (Flávio) 

Excerto 2 “Quando eu comecei a dar aulas, percebi que a minha faculdade era 



45 
 

muito fraca. (...) Tive que estudar muito no começo. Estudava durante 

o dia para dar aula à noite.” (Fernanda) 

Excerto 3 “(...) tive que ir atrás, peguei livros e tive que estudar como faria para 

ensinar, pois na faculdade não se aprende a ensinar. (...) Na 

faculdade, a minha expectativa era quanto à prática de ensino, 

didática, que eu acho que deveriam embasar o meu modo de ensinar. 

A minha expectativa era em relação a essas disciplinas pedagógicas.” 

(Flávio) 

Excerto 4 “O que a gente aprende na faculdade, na verdade, não se usa nada. 

Nem no ensino médio, nem no fundamental”. (Artur) 

Excerto 5 “A minha faculdade foi extremamente difícil e não me preparou 

absolutamente na parte pedagógica.” (Norma) 

Excerto 6 “Eu acredito que só dando aulas mesmo para aprender. Eu acho que 

nenhuma faculdade vai preparar. Só estando na classe mesmo.” 

(Cláudia) 

 

Nos excertos acima, discute-se a questão da formação acadêmica, e todos os 

participantes da pesquisa falam da deficiência do seu curso de formação na área da 

matemática e das dificuldades que encontraram no início da carreira. 

No trecho destacado no excerto 3, do professor Flávio, percebe-se que a 

dificuldade encontrada ocorreu nas disciplinas pedagógicas, pois ele fala que “não 

aprendeu a ensinar” e que havia grande expectativa em relação a disciplinas como 

Didática e Prática de Ensino. 

O mesmo é discutido no excerto 5, quando a professora Norma comenta que, 

apesar de ter cursado uma faculdade muito difícil, esta não a preparou em relação à 

parte pedagógica. 

As falas de Fernanda, Artur e Cláudia (respectivamente, excertos 2, 4 e 6) nos 

levam a inferir que, para esse grupo de professores, a aprendizagem de práticas de 

ensino se dá, somente, no exercício da profissão docente. Tal representação pode 

ser apreendida pelas frases “estudava durante o dia para dar aula à noite”, “o que a 

gente aprende na faculdade, na verdade, não se usa nada”, “eu acredito que só 

dando aulas mesmo para aprender”. 

Nesta vertente, em que a formação se articula com os demais aspectos da 

atuação dos professores – contexto social de atuação, ética, condições de trabalho, 
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carreira, salário, jornada, avaliação profissional –,a docência pode ser considerada 

uma profissão dinâmica, em constante desenvolvimento, conforme explicita Estrela 

(2006), ao afirmar que, para a mudança efetiva dos professores e das escolas, é 

necessário partir das suas culturas, ou seja, “dar vez e voz” aos docentes e atribuir 

importância aos contextos para a compreensão da ação formativa. No entanto, se 

essa articulação não ocorre, as novas possibilidades formativas, pensadas para 

responder ao dinâmico processo de mudanças sociais e educacionais, acabarão 

apenas por adicionar mais atribuições à sobrecarga que já lhes é imposta. A esse 

respeito, Pérez Gomes (2001, apud Rodrigues 2004, p. 49) define a cultura dos 

professores como “um conjunto de crenças, valores, hábitos, e normas dominantes 

que determinam o que esse grupo social considera valioso em seu contexto 

profissional, assim como os modos politicamente corretos de pensar, sentir, atuar e 

se relacionar entre si”.  Só assim, é possível entender posições tão arraigadas e 

tradicionalistas que sustentam o perfil da maioria dos professores, impregnadas 

desde seu ingresso nos cursos preparatórios para a docência. 

 

 

3.4.2- Representações sociais de professores de Matemática em relação a 

alunos que apresentam baixo rendimento 

 

Ao responder às perguntas “Para você, o que significa ser um bom aluno em 

matemática?”, “Como você vê o aluno que apresenta dificuldades em matemática?” 

e “Quais estratégias podem colaborar no seu trabalho com alunos que apresentam 

dificuldades para aprender matemática?”, os professores mostraram possíveis pistas 

para suas representações sobre alunos com baixo rendimento. É interessante notar 

que todos os professores falam das dificuldades de aprendizagem, do baixo 

rendimento dos seus alunos e supostamente do “fracasso escolar” estabelecido de 

maneira contextualizada socialmente. 

Sobre os conteúdos temáticos acerca das motivações que levam alunos a 

apresentar baixo rendimento, divide-se a abordagem em duas frentes: 

1. O professor de Matemática diante das facilidades ou dificuldades para o 

aprender.  

2. Possibilidades existentes diante do baixo rendimento em Matemática.    
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A seguir, será apresentada a análise dos excertos que justificam cada um dos 

conteúdos temáticos apresentados acima. 

O professor de matemática diante das facilidades ou dificuldades para 

aprender 

Excerto 1 “Bom aluno em matemática é aquele que tem bom raciocínio, que 

percebe como resolver uma situação-problema com facilidade, faz 

conexões entre as informações recebidas e acaba então 

compreendendo aquilo que lhe é passado. Um bom aluno em 

matemática, geralmente, é bom também em outras disciplinas (...)” 

(Fernanda) 

Excerto 2 “Bom de matemática é aquele que, antes de você terminar a 

explicação, já está fazendo o exercício. Eu tenho muitos alunos que 

evidenciam essa situação.” (Flávio) 

Excerto 3 “É lógico que existem os bons alunos que têm uma facilidade, uma 

lógica, de lidar com códigos diferentes. (...) porém há outros que eu 

considero bons alunos, embora não tenham essa facilidade, mas 

conseguem com disciplina, com determinação, no seu tempo, 

construir esses códigos novos e um raciocínio lógico para chegarem... 

Tem que ter vontade e disciplina”. (Norma) 

Excerto 4 “(...) O que eu queria com a DP (Dependência), que era fazer com que 

ela aprendesse alguma coisa em matemática, eu consegui. Eu 

consegui, não, ela conseguiu. Ela estuda, ela tenta... é uma ótima 

aluna em matemática. Ela não é boa de matemática.” (Flávio) 

Excerto 5 “Para mim o bom aluno de matemática é o aluno disciplinado, que tem 

vontade de aprender.” (Artur) 

Excerto 6 “Essa questão de ser ciência exata significa difícil para uns e fácil para 

outros. Não existe variante, 2 mais 2 só pode dar 4. (...) Matemática é 

aquilo, é aquilo.” (Norma) 

Excerto 7 “Alunos que tiveram alguma dificuldade em séries anteriores arrastam 

isso por todo o processo. Principalmente em matemática. Não 

aprendeu a lidar bem com os sinais, encontrará dificuldades em tudo.” 

(Norma) 

Excerto 8 “Esses anos iniciais são a base. São de extrema importância, pois é 
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ali que você não pode perder o aluno.” (Flávio) 

Excerto 9 “Nesse contexto, também existe a questão da empatia. O aluno tem 

que estar num momento de querer aprender.” (Norma) 

Excerto 10 “Eu acho que o aluno aprende porque simpatiza, mas se dedica 

também. Não adiantaria a aluna sentar à minha frente, gostar de mim, 

se não quisesse aprender...” (Cláudia) 

Excerto 11 “Temos muitos alunos com dificuldades em matemática, que 

apresentam baixo rendimento. Mas creio que todos têm capacidade 

de aprender, no seu limite. Eu acho que a ‘deficiência’ está no sistema 

de ensino. (...) O trabalho que o estado faz é maravilhoso, ou melhor, 

a proposta é muito boa, só que tem problemas. Em relação à 

matemática, o professor das séries iniciais não é especialista da área, 

o que eu acho que faz diferença.” (Artur) 

Excerto 12 “Todos são capazes de aprender, mas o que acontece com aqueles 

que não aprendem? Tem vários fatores que podem estar interferindo. 

Pode ser falta de embasamento, classes superlotadas, falta reforço, 

falta vontade, o aluno se considera incapaz, ‘fraco’, com baixa auto 

estima, e cabe a nós tentar elevar essa auto estima. Pode existir uma 

deficiência por trás dessa falta de aprendizagem, ele pode ter 

discalculia. Então, o aluno ‘fraco’ tem que ser discutido, conversar a 

respeito para encontrar caminhos que justifiquem isso e que façam 

mudar.” (Fernanda) 

 

É possível perceber claramente que os professores de Matemática 

entrevistados apontam como “bom aluno” na disciplina aquele que cumpre suas 

tarefas, realiza os exercícios com independência, tem bom raciocínio lógico, tem 

disciplina e consegue fazer conexões do que aprende com as experiências 

cotidianas. Portanto, é o aluno que tem “facilidade”, como demonstram a fala da 

professora Fernanda, do professor Flávio e do professor Artur (respectivamente, 

excertos 1, 2 e 5).  

Entretanto, na fala da professora Norma (excerto 3) fica evidente que o “bom 

aluno” não é, necessariamente, o que tem facilidade em aprender, mas sim aquele 

que tem disciplina, determinação e vontade.  
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Outro ponto relevante diz respeito à importância que se dá ao “lugar”, ao 

“território” em que está inserido esse conhecimento. Na fala do professor Flávio 

(excerto 4), estabelece-se uma diferenciação por meio de uma preposição: “É uma 

ótima aluna em matemática. Ela não é boa de matemática”. A ênfase com que ele 

utiliza a preposição em evidencia que o lugar, o território da matemática deve ser 

ocupado por esses alunos, para haver superação e domínio dos conteúdos.  

Ao responder à pergunta “Como você vê o aluno que apresenta dificuldades 

em matemática?”, os professores mostraram possíveis pistas para suas 

representações sobre alunos com baixo rendimento a partir de alguma dificuldade 

no aprendizado. É interessante notar que todos os professores falam de alunos com 

dificuldades, mas questionam sua causa. Na fala da professora Norma, do professor 

Flávio e do professor Artur (respectivamente, excertos 7, 8 e 11) fica evidente que as 

dificuldades podem se originar nas séries iniciais e se arrastar até as séries 

posteriores. 

A professora Fernanda (excerto 12) faz uma relação de possíveis fatores que 

levam os alunos a ter baixo rendimento: falta de embasamento, classes 

superlotadas, falta de reforço, falta de vontade do aluno e baixa auto estima. 

Segundo Silva (2006), as dificuldades de aprendizagem “podem ser 

consideradas uma das causas que conduzem o aluno ao fracasso escolar”. Não 

podemos desconsiderar que o fracasso do aluno também pode ser entendido como 

um fracasso da escola por não saber lidar com a diversidade dos seus alunos. É 

preciso que o professor atente para as diferentes formas de ensinar, pois são muitas 

as maneiras de aprender. O professor deve ter consciência da importância de criar 

vínculos através das atividades cotidianas, sempre construindo e reconstruindo 

novos vínculos, mais fortes e positivos. 

O aluno, ao perceber que tem dificuldades em aprender, muitas vezes começa 

a mostrar desinteresse, desatenção, irresponsabilidade, agressividade, etc. A 

dificuldade acarreta sofrimentos e nenhum aluno apresenta baixo rendimento por 

vontade própria. 

Durante muitos anos os alunos foram penalizados, responsabilizados pelo 

fracasso, sofriam punições e críticas, mas, com o avanço da ciência, hoje não 

podemos nos limitar a acreditar que as dificuldades de aprendizagem sejam uma 

questão de vontade do aluno ou do professor, é uma questão muito mais complexa; 

vários fatores podem interferir na vida escolar, tais como os problemas de 
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relacionamento professor-aluno, as questões de metodologia de ensino e os 

conteúdos escolares. 

 

Possibilidades diante do baixo rendimento em matemática 

Excerto 1 “O papel da família é muito importante.” (Cláudia) 

Excerto 2 “Eu acho que toda escola deveria ter um psicopedagogo, um        

profissional para atender aos alunos que apresentam problemas. Dar 

um suporte ao professor.” (Flávio) 

Excerto 3 “É o trabalho de cada um que vai ajudar a transformar essa 

realidade.” (Fernanda) 

Excerto 4 “É um trabalho social. É vontade política. (...) Investir em 

computadores, mas principalmente em pessoas, nos profissionais.” 

(Flávio) 

Excerto 5 “Até a figura do professor deve ser resgatada e valorizada. As 

pessoas não acreditam no professor...” (Norma) 

 

Nos excertos acima, fica configurada a questão da necessidade urgente da 

valorização profissional do professor pela sociedade em geral, conforme comentam 

os professores Flávio (excerto 4) e Norma (excerto 5). Também se mostra 

importante a conscientização do professor de Matemática quanto à sua 

responsabilidade de buscar estratégias diferenciadas para lidar com alunos com 

baixo rendimento, como revela a fala da professora Fernanda (excerto 3). 

No excerto 1, da professora Cláudia, percebe a constatação de que a família 

do aluno tem um papel importante na conquista de novos espaços de aprendizagem. 

Segundo o artigo “A família e a escola como contextos de desenvolvimento 

humano”, de Maria Auxiliadora Dessen e Ana da Costa Polônia (2007):  

 

a família, presente em todas as sociedades, é um dos primeiros ambientes 
de socialização do indivíduo, atuando como mediadora principal dos 
padrões, modelos e influências culturais. É também considerada a primeira 
instituição social que, em conjunto com outras, busca assegurar a 
continuidade e o bem-estar dos seus membros e da coletividade, incluindo a 
proteção e o bem-estar da criança.  

 

A família é vista como um sistema social responsável pela transmissão de 

valores, crenças, ideias e significados presentes nas sociedades (Kreppner, 2000). 
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Ela tem, portanto, um impacto significativo e forte influência no comportamento dos 

indivíduos, especialmente das crianças, que aprendem as diferentes formas de 

existir, de ver o mundo e construir as suas relações sociais. 

A fala de Flávio (excerto 2), a respeito da presença de um psicopedagogo na 

escola, pode levar à interpretação de que é necessário apoio profissional 

especializado para atender alunos que apresentam algum tipo de dificuldade e, 

consequentemente, baixo rendimento em sala de aula.  

Para Belleboni (2004), quando se constata o baixo rendimento, outros 

profissionais – fonoaudiólogo, psicólogo, pedagogo e psicopedagogo – devem 

intervir, auxiliando com indicações adequadas e pertinentes a cada caso.  

Considerando as diversas causas que podem interferir no processo ensino-

aprendizagem, é importante, antes de traçar o enfoque terapêutico, investigar o 

ambiente no qual a criança vive e a metodologia empregada nas escolas, uma vez 

que, em vez de um distúrbio de aprendizagem, a criança pode estar com problemas 

de adaptação com a metodologia adotada pelo professor. Também se deve verificar 

a carência de estímulos dentro de casa. 

Além das caracterizações acima, pode-se desvelar a seguinte representação 

Social de professores de Matemática:  

O difícil como porta de entrada para novas possibilidades  

a) “A parte de cálculo diferencial integral, a gente dava no ensino médio. Então, 

era difícil. Eu aprendi muito de conteúdo, mas na parte pedagógica foi muito 

sofrido.” (Norma) 

b) “Acho que os que consideram a matemática difícil têm muito do social (...) Os 

avós diziam que era difícil, os pais falam que é difícil e os filhos continuam a 

dizer o mesmo.” (Artur) 

c) “Hoje eu acho que as crianças não enfrentam mais isso, mas que tem muito 

de falarem que não gostam de matemática porque é uma matéria difícil, 

quando na verdade, a gente sabe que depende de disciplina e incentivo.” 

(Norma) 

d) “Eu trabalhei com as séries finais, e o caminho é muito mais difícil do que 

trabalhar com as séries iniciais.” (Artur) 

e) “Temos muitos alunos com dificuldades em matemática, que apresentam 

baixo rendimento, mas creio que todos têm capacidade de aprender, no seu 

limite.” (Artur) 
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f) “Mas tem muitos que a gente consegue atingir. Então, podemos ajudar a 

minimizar e não a erradicar. Dificuldades sempre existirão.” (Cláudia) 

As falas aqui reproduzidas permitem observar que as dificuldades apontadas 

sempre convergem para o mesmo sentido. No Dicionário Michaelis da língua 

portuguesa, da Editora Melhoramentos, encontram-se as seguintes acepções para a 

palavra dificuldade: 

 

sf (lat difficultate) 1 Qualidade do que é difícil. 2 Aquilo que é difícil ou torna 
difícil uma coisa. 3 Embaraço, estorvo, impedimento. 4 Obstáculo. 5 
Objeção, dúvida. 6 Relutância, repugnância. 7 Situação crítica. Antôn 
(acepções 1, 2 e 3): facilidade. Sem dificuldade: facilmente, sem dúvida, de 
boa vontade. 
 

Quando se fala que a matemática é difícil, pois as pessoas sempre pensaram 

dessa maneira e acabam por tratar desse modo a disciplina, reforça-se essa ideia 

imposta socialmente. Nas falas dos professores, podemos perceber que, mesmo ao 

comentarem sobre a dificuldade caracterizada, essa ideia vem sempre 

acompanhada de um “grito de esperança”. Quando o professor Artur diz “(...) temos 

muitos alunos com dificuldades em matemática, que apresentam baixo rendimento, 

mas creio que todos têm capacidade de aprender” ou a professora Cláudia, quando 

diz “Mas têm muitos que a gente consegue atingir. Então, podemos ajudar a 

minimizar e não a erradicar”, infere-se que, apesar de confirmarem a questão da 

dificuldade, projeta-se sempre a tentativa de pôr em prática alguma ação 

pedagógica para minimizá-la. 

  



53 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

Para tecer as considerações finais acerca da pesquisa, retomo, primeiro, 

algumas questões importantes referentes ao objetivo deste estudo e algumas 

perguntas norteadoras. Em seguida, apresento as possíveis contribuições desta 

investigação. Para encerrar, comento as limitações deste trabalho e as 

possibilidades de pesquisas futuras. 

Ingressei no Programa de Pós-graduação da Universidade Metodista de são 

Paulo (Umesp) acreditando na possibilidade de aprofundar os estudos acerca das 

formas como os professores de Matemática pensam os alunos que apresentam 

baixo rendimento, pois para mim se trata de questão determinante para encaminhar 

nossa atuação em relação a esses alunos.  

Dessa maneira, iniciei a busca por suportes históricos, teóricos e 

metodológicos que me ajudassem a encontrar respostas para as perguntas da 

pesquisa. A teoria das representações sociais pareceu a mais adequada para 

conhecer o imaginário social dominante desse grupo de participantes. Após a 

escolha da metodologia – de grupo focal – continuei a investigação baseando-me 

em duas perguntas:  

1. Quais são as representações sociais de professores de Matemática em 

relação à carreira docente?  

2. Quais são as representações sociais de professores de Matemática em 

relação a alunos que apresentam baixo rendimento? 

No curso desta investigação, foram se formando ou confirmando alguns 

pontos. O primeira deles é de que muitos professores de Matemática acreditam que 

a família é um fator motivador importante na escolha da carreira docente. Muitos 

relataram que a família foi determinante na escolha dessa carreira, quer por 

influência do pai, da mãe ou de algum parente que também era professor, quer 

como incentivadora simplesmente. Além disso, fica confirmada a hipótese de que  os 

cursos de formação acadêmica na área de matemática são deficientes na parte 

pedagógica, pois não oferecem suporte suficiente para suprir as reais necessidades 

do professor iniciante, que, por sua vez, encontra dificuldades no início da carreira. 
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Os professores relataram essas dificuldades e comentaram que a aprendizagem 

efetiva de práticas de ensino se deu somente no exercício da profissão docente. 

Pelo conhecimento das representações sociais, podemos inferir sobre as 

motivações que levam alunos a apresentar baixo rendimento. Os professores 

falaram de diversos  fatores que podem determinar a condição do baixo rendimento 

em matemática, exemplificados pela falta de embasamento de conteúdos 

fundamentais; classes lotadas que dificultam a atenção especial que deve ser dada 

a esses alunos; falta de reforço escolar, que é um desafio às escolas; falta de 

vontade do próprio aluno que não tem motivações para estudar; baixa auto estima, 

sentimento que impede o aluno de se empenhar para obter progresso; e, por fim, 

dificuldades para aprender, que podem ser decorrentes de algum distúrbio 

emocional ou intelectual e que precisam ser investigadas. 

Tais discussões permitem concluir que dificuldades na aprendizagem podem 

gerar desinteresse, desatenção, irresponsabilidade e agressividade, que, por sua 

vez, acarretam baixo rendimento e, consequentemente, o fracasso escolar.  

Como o foco da pesquisa está nos alunos que apresentam baixo rendimento, 

as representações dos professores de Matemática em relação a essa situação 

possibilitam concluir que se faz necessária a tomada de algumas ações, como a 

valorização do profissional em educação, a conscientização dos professores na 

busca de estratégias diferenciadas para a ação perante esses alunos, suporte 

profissional auxiliar ao trabalho do professor e suporte da família dos alunos. 

Outra representação dos professores entrevistados diz respeito às 

dificuldades encontradas na área. Nessa perspectiva, é possível entender a 

ressignificação dessa representação social, posto que os sujeitos, não obstante 

tenham mencionado a presença de dificuldades, sempre apontaram para um 

caminho de esperança e otimismo em relação às situações desafiadoras. Isso faz 

crer que entramos num período transitório e que, mesmo em meio aos desafios 

enfrentados, podemos acreditar na possibilidade de mudarmos esse perfil. 

Esta pesquisa limita-se a investigar as representações construídas por 

professores de Matemática sobre alunos com baixo rendimento. Entretanto, traz 

reflexões importantes que merecem ser discutidas em toda a área da Educação: 

como lidar com as dificuldades de aprendizagem? Como pensar a Educação 

Matemática nos dias atuais? Como incentivar e motivar os alunos a aprender num 
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mundo tecnológico? Como adequar um currículo na formação acadêmica, de modo 

a atender às reais necessidades do futuro professor? 

É preciso refletir constantemente sobre a Educação para que esta seja tratada 

com prioridade e possa realmente transformar as pessoas a fim de contribuir com a 

construção de uma nação independente e desenvolvida. Esta é uma tarefa 

desafiadora e instigante para todos que, como eu, acreditam que há possibilidades. 

  



56 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

 

ABRIC, J-C. A abordagem estrutural das representações sociais. In: MOREIRA, 

A.S.P. & OLIVEIRA, D. C. de. (Org.). Estudos interdisciplinares de representação 

social. Goiânia: AB, 1998, p. 27-38. 

ALVES-MAZZOTTI, A. J. Representações sociais: aspectos teóricos e aplicações à 

educação. Revista Múltiplas Leituras, vol. 1, n. 1, p. 18-43, jan./jun. 2008. 

ANDRÉ, Neusa. Reaprender a aprender e ensinar matemática. Campo Mourão, 

2009. Disponível em: <www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/2332-

8.pdf?>. 

ARROYO, Miguel G. Ofício de mestre: imagens e auto imagens. Petrópolis: 

Vozes, 2001. 

ARRUDA, A. Uma abordagem processual das representações sociais sobre o meio 

ambiente. In: ARRUDA, A. (Org.). Olhares sobre o contemporâneo: 

representações sociais de exclusão, gênero e meio ambiente. João Pessoa: 

UFPB (1991). 

AULETE, iDicionário. Dicionário virtual (2010). Disponível em: 

<http://aulete.uol.com.br>. 

BELLEBONI, A. B. S. Qual o papel da escola frente às dificuldades de aprendizagem 

de seus alunos? 2004. Disponível em: <http://www.profala.com/arteducesp72.htm>. 

BRITO, M. R. F. Psicologia na Educação: articulação entre pesquisa, formação 

e prática pedagógica. Rio de Janeiro: Associação Nacional de Pesquisa e Pós- 

Graduação em Psicologia, 1996. 

CURI, Edda. Formação de professores de matemática: realidade presente e 

perspectivas futuras. Dissertação de Mestrado em Ensino da Matemática. São 

Paulo: PUC-SP, 2000. 

DURAN, Marília Claret Geraes. O cotidiano escolar e as pesquisas em educação. 

Revista Eletrônica Pesquisaeduca, vol. um, n. 1, 2009. 

FERNANDES, Jorge Pimentel; MENEZES, Josinalva Estácio. O movimento da 

educação matemática no Brasil: cinco décadas de existência. Universidade 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/2332-8.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/2332-8.pdf
http://aulete.uol.com.br/


57 
 

Federal do Rio Grande do Norte. Disponível em: 

<www.sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe2/pdfs/Tema2/0204.pdf>. 

FERREIRA Júnior, A.; BITTAR, M. A ditadura militar e a proletarização dos 

professores. Educação e Sociedade, vol. 27, n. 97, p. 1159-1179, set/dez. 2006b. 

FERREIRA, Viviane Lovatti. Metodologia do ensino da matemática: história, 

currículo e formação de professores. São Paulo: Cortez, 2011. 

FIORENTINI, Dario & LORENZATO, Sérgio. Investigação em Educação 

Matemática: percursos teóricos e metodológicos. Campinas: Autores 

Associados, 2006. 

FIORENTINI, Dario & MIORIM, M. A. (Org.) Por trás da porta, que Matemática 

acontece? Campinas: Editora Gráfica FE/Unicamp – Cempem, 2001. (240p.) 

GATTI, Bernardete A. Grupo focal na pesquisa em ciências sociais e humanas. 

Brasília: Liber Livro, 2005. 

GOMES, Sandra Regina. Resenha do livro “Grupo focal na pesquisa em ciências 

sociais e humanas”. Eccos Revista Científica, vol. 7, n. 2, São Paulo, jul.-dez./2005. 

IGLIORI, S. B. C et al. A Educação Matemática: uma área de conhecimento em 

consolidação. O papel da constituição de um grupo de trabalho dessa área na 

ANPEd. Revista Brasileira de Educação, vol. 27, set.-dez., 2004, p. 70-93.  

JODELET, Denise. El movimiento de retorno al sujeto y el enfoque de las 

Representaciones Sociales. México. Revista electronica de ciências sociales, 

2008. 

______________. Representações sociais: um domínio em expansão. In: JODELET, 

Denise (Org.). As representações sociais. Rio de Janeiro: Eduerj, 2001, p. 17-44. 

KREPPNER, K. The child and the family: Interdependence in developmental 

pathways. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 16(1), (2000), p. 11-22. 

MACHADO, Nilson José. Matemática e língua materna: análise de uma 

impregnação mútua. 4. ed. São Paulo: Cortez, 1998. 

MIORIM, Maria Ângela. Introdução à história da Educação Matemática. São 

Paulo: Atual, 1998. 

MOSCOVICI, Serge. A representação social da psicanálise. Trad. Álvaro Cabral. 

Rio de Janeiro: Zahar, 1978. 

________________. Representações sociais: investigação em psicologia 

social. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2004. 



58 
 

NÓVOA, Antonio. (Org). Os professores e sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 

1992. 

PATTO, Maria Helena Souza. A produção do fracasso escolar: histórias de 

submissão e rebeldia. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1999. 

PEREZ GÓMEZ, A. I. A cultura escolar na sociedade neoliberal. Porto Alegre: 

Artmed, 2001. 

PIMENTA, Selma G. & GHEDIN, Evandro. Professor reflexivo no Brasil – gênese 

e crítica de um conceito. São Paulo: Cortez, 2002. 

PIMENTA, Selma G. Saberes pedagógicos e atividade docente. São Paulo: 

Cortez, 1999. 

POLÔNIA, Ana da Costa & DESSEN, Maria Auxiliadora. Em busca de uma 

compreensão das relações entre família escola. Psicologia Escolar e Educacional, 

vol. 9, n. 2. 

SÁ, Celso Pereira de. A construção do objeto de pesquisa em representações 

sociais. Rio de Janeiro: Eduerj, 1998. Vol.1. 106 p. 

SILVA, Clóvis Pereira da. A Matemática no Brasil: uma história do seu 

desenvolvimento. Curitiba: Ed. Universidade Federal do Paraná, 1992. 

SILVA, Nádia Maria Dias da. Dificuldades de aprendizagem. Disponível em: 

<http://www.colegiosantamaria.com.br/santamaria/aprenda>.  

TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 

2002. 

THOMPSON, Alba Gonzalez. A relação entre concepções de Matemática de ensino 

de Matemática de professores na prática pedagógica. Tradução de Gilberto F. A. de 

Melo e Tadeu Oliver Gonçalves. Zetetiké. Campinas: Cempem. Vol. 5, n. 8, p. 11- 

44, jul./dez. 1997. 

VALENTE, Wagner Rodrigues. A matemática escolar: perspectivas históricas. PUC – 

SP, 2002. Disponível em: 

<http://www.sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe3/Documentos/Individ/Eixo1/030.pdf>. 

  

http://www.colegiosantamaria.com.br/santamaria/aprenda


59 
 

ANEXO 

 

Para a transcrição literal da pesquisa, utilizei a palavra “Pesquisadora” para 

meus questionamentos/direcionamentos e o primeiro nome de cada entrevistado 

para indicar suas falas. 

Cada participante iniciou a sua fala se apresentando e dizendo o seu tempo de 

magistério. 

Fernanda: Sou professora há onze anos.  

Artur: Leciono há treze anos.  

Flávio: Há dezesseis anos. 

Norma: Há quarenta anos. 

Cláudia: Há 22 anos. 

Pesquisadora: Todas as questões envolverão a Educação Matemática e vou 

começar perguntando quais foram as motivações que os conduziram à carreira 

docente. O que os levou a essa escolha? 

Norma: Eu posso falar que foi uma questão de opção mesmo e que a minha família 

é uma família de professores, meu pai... Naquela época, era uma carreira muito 

valorizada, extremamente valorizada e isso me motivou. 

Flávio: No meu caso, eu nunca pensei. Às vezes digo aos meus alunos: a vida pode 

mudar de rumo durante o percurso, como aconteceu comigo. Eu nunca pensei em 

ser professor. Apareceu uma oportunidade e eu estava acabando o curso de 

Matemática Aplicada à Informática e, em 1995, quando comecei, era uma época que 

a gente passava na frente da escola e eles pegavam para dar aula. Principalmente 

de Matemática. Eu fui, e a diretora falou: você quer? Eu já tinha a formação. Era 

bacharel. 

Pesquisadora: Você chegou a finalizar o bacharelado? 

Flávio: Terminei, tanto é que comecei a dar aula e todos começaram a elogiar e me 

diziam que eu deveria me especializar, pois todos gostavam da minha aula. Diziam 

que eu tinha um bom desempenho com os alunos. A partir daí, comecei a estudar 

licenciatura. Gosto do que faço, mas nunca tinha pensado em ser professor. Hoje eu 

gosto. É a minha vida. 

Artur: Em casa também, a maioria dos parentes são professores. No início eu até 

pensava em ser professor. Fiz Ciências da Computação no Imes (Instituto Municipal 

de Ensino Superior, em São Caetano, SP, atual Universidade Municipal de São 
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Caetano do Sul), trabalhei em indústrias. Resolvi fazer licenciatura em Matemática 

porque gostava e fui lecionar pois não estava vendo meus filhos crescerem e achei 

mais importante a visibilidade com meus filhos porque, enquanto professor, há mais 

flexibilidade de tempo em casa. Quando trabalhava em indústria, não tinha horário 

para sair com meus filhos. Não vi meu filho crescer até os cinco anos de idade, 

praticamente. Não vi minha filha se desenvolver nos primeiros anos... O dinheiro que 

eu ganhava na indústria não pagava isso. Como eu já gostava, ser professor já 

estava no sangue, resolvi mudar e independentemente do financeiro. Mesmo que o 

financeiro do professor não seja tão bom, isso se sobrepôs. 

Fernanda: Eu sou professora porque venho de uma família muito humilde. Não tive 

a oportunidade de ter parâmetros na minha família. A maioria dos meus parentes, 

dos meus familiares, são pessoas que sempre trabalharam na roça, meus pais 

trabalhavam na roça, e a escola foi o primeiro ambiente em que eu convivi com 

pessoas de um nível cultural diferente do meu. Eu estudava em escola pública, só 

que uma escola pública onde estudavam os filhos dos professores. Era uma escola 

boa e foi ali que eu aprendi a conviver com pessoas de um nível social melhor do 

que o meu. Passei a admirar os meus professores. Eram as pessoas mais 

importantes da cidade. Eu tinha um sonho: o de ser como eles. Eu os admirava 

muito e achava que era um sonho inalcançável. Era algo muito distante. Mas Deus 

foi colocando na minha vida oportunidades que eu soube aproveitar e fui 

conquistando esse sonho. Hoje estou aqui. 

Claudia: Eu, minha mãe foi professora a vida toda. Fiz magistério. Acho que queria 

ser professora desde o começo. Mais tarde fiz licenciatura. Gosto do que faço. Eu 

sempre quis dar aula de Matemática. 

Pesquisadora: Seguindo a própria história de vida de cada um de nós, que tipo de 

relação se estabeleceu entre as expectativas da formação inicial acadêmica e o 

momento de início na docência?  

Fernanda: Para mim, foi um choque bem grande, porque eu, vinda do interior, onde 

as escolas eram extremamente organizadas, os professores muito admirados, 

comecei a lecionar na capital. Formei-me em 1999, não conseguia aulas pois são 

poucas as escolas e até para chamar professores eventuais tinha lista. As 

faculdades do interior, a maioria delas, forma professores. Tem muita gente por lá se 

formando e há pouca oferta. Como não conseguia aulas lá, vim para São Paulo. Foi 

um choque, mas, apesar dele, tinha o meu sonho. Enfrentei com muita garra e 
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tirando de letra. Houve também a mudança na legislação bem naquela época, a 

implantação da LDB (Lei de Diretrizes e Bases), a progressão continuada. Tudo 

muito diferente.  

Pesquisadora: Mas em relação à faculdade, o que você aprendeu lá, você acredita 

que foi suficiente para iniciar sua carreira? As disciplinas lhe deram embasamento? 

Fernanda: Quando eu comecei a dar aulas, eu percebi que a minha faculdade era 

muito fraca. Primeiro, por ter cursado Ciências Biológicas, que me permitiam dar 

aulas de Matemática em caráter excepcional. Tive que estudar muito no começo. 

Estudava durante o dia para dar aula à noite. Foi muito complicado para mim. 

Cláudia: Eu acredito que só dando aulas mesmo para aprender. Eu acho que 

nenhuma faculdade vai preparar. Só estando na classe mesmo. Mas em relação aos 

alunos, quando comecei, era mais fácil lidar. Eles tinham mais respeito.  

Flávio: Eu me lembro a primeira vez que entrei para substituir uma professora em 

licença. Ela disse: “Professor, você tem que dar MDC (Máximo Divisor Comum)”. Eu 

sabia o que era MDC, mas nunca havia explicado para um aluno. E agora, o que vou 

fazer? Aí tive que ir atrás, peguei livros e tive que estudar, como faria para ensinar, 

pois na faculdade não se aprende a ensinar. Tudo a gente já aprendeu. Mas como 

ensinar, isso que é o complicado. Eu fiz licenciatura e já dava aulas. Na faculdade, a 

minha expectativa era quanto à prática de ensino, didática, que eu acho que 

deveriam embasar o meu modo de ensinar. A faculdade de Matemática não ensina 

nada dos conteúdos matemáticos. Não ensina a lidar com algumas situações que 

podemos vir a enfrentar. A minha expectativa era em relação a essas disciplinas 

pedagógicas. E o que a gente vai lendo nessas revistas é o que vai ajudando a 

gente no dia a dia. 

Artur: O que a gente aprende na faculdade, na verdade, não se usa nada. Nem no 

ensino médio, nem no fundamental. Como o Flávio falou, eu não esperava que fosse 

passar essa dificuldade. Queria ter aprendido a lidar com as situações adversas em 

sala de aula. Eu sabia alguma coisa, pois minha mãe era professora e eu a ouvia 

contando os acontecimentos. A minha maior expectativa era como a do Flávio... 

Flávio: Era isso, eu me perguntava: o que vou aprender de didática na faculdade? A 

gente lia muito, debatia. 

Artur: Meu problema maior era exatamente este: muita teoria, pouca orientação 

para a prática. Como lidar com o aluno? 

Flávio: Mas eu aprendi muito de matemática lá. 
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Pesquisadora: Vocês estão colocando sobre os conteúdos a serem ensinados. 

Vocês tiveram que ir buscar para conseguir trabalhar, mas em relação à parte 

pedagógica? 

Flávio: Eu não tive a parte pedagógica, mas levei a faculdade até o fim pois 

precisava do diploma, queria sair da rede pública e ingressar na rede privada de 

ensino. Eu fiz a primeira faculdade e, quando fiz Matemática, no começo a sala tinha 

quarenta alunos e poucos se formaram. 

Norma: Esse foi o mesmo problema que eu tive. A minha faculdade foi 

extremamente difícil e não me preparou absolutamente na parte pedagógica. Até 

porque, no primeiro ano da faculdade, eu já comecei a dar aulas. Naquela época 

não existia professor, era uma escassez. As escolas laçavam os professores e a 

valorização social e pessoal era grande. Agora, a escola naquela época era outra, 

então o conteúdo pesado que eu tinha na faculdade eu também aplicava na escola. 

A parte de cálculo integral e diferencial, a gente dava no ensino médio. Então, era 

difícil, eu aprendi muito de conteúdo, mas na parte pedagógica foi muito sofrido. Eu 

era uma menina, tinha dezessete anos e dava aula para pessoas quase da mesma 

idade. 

Flávio: Não posso dizer que de matemática eu aprendi pouco. Eu concordo que as 

matérias que você tinha na faculdade de certa forma serviram, mas faltou muito. 

Quer dizer, dá um entendimento maior. 

Norma: Até porque eu acho importante colocar que são experiências muito 

pessoais. Tentar lidar com uma diversidade em sala de aula, um universo infinito de 

experiências, de índoles, de temperamentos, além de aprender a “se virar” da 

melhor maneira possível, tem que ensinar, é muito complicado. 

Flávio: E tem uma outra coisa, que é a parte social. Os problemas sociais de cada 

pessoa, por exemplo, eu estava num determinado período da minha vida quando fiz 

a licenciatura. Eu já tinha trinta anos e eu estava andando a pé, meu carro tinha sido 

roubado, eu estou falando isso só para vocês entenderem, tinha uma pessoa na 

minha sala da licenciatura que nem sabia por que estava ali. Então, qual é a 

expectativa que você tem da faculdade? Eu estou entrando aqui para quê? Só quero 

o diploma, vou fazer uma faculdade mais rápida, mais barata. Tem um monte de 

coisas que você percebe... Tinha gente muito séria, mas os melhores alunos eram 

os mais velhos. Os que tiravam nota máxima eram os mais velhos. Eram os caras 

que estavam na área, mas precisando daquilo para melhorar de vida. Valorizam o 
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estudo. Eu, depois de doze anos entrei num ônibus. Com trinta anos eu já pensava 

em estar bem. Eu entrava naquela faculdade para tirar 10. Acho que isso de 

expectativa de vida, de fase de vida, tem muita relação. 

Pesquisadora: Acho que ficou claro para todos e dando sequência à questão: 

conforme vocês ingressaram na carreira docente e passaram a vivenciar a escola, 

começa-se a perceber que existe um “estigma” cultural que é de dizer que a 

matemática é uma ciência muito difícil. Como vocês veem essa questão? Vocês 

acreditam que esse estigma influencia a forma como vocês trabalham, na forma 

como o aluno traz isso? 

Cláudia: Eu sempre faço o contrário. Digo que é muito gostoso, é fácil, é exata. 

Tento passar isso aos alunos. Quando vou ensinar, tento ensinar da maneira mais 

gostosa possível. Canto músicas, invento estratégias, brinco, para verem que a 

matemática não é o monstro que eles crescem acreditando que seja. Até chegarem 

à conclusão de que matemática é gostoso.  

Artur: Acho que os que consideram a matemática difícil têm muito do social. Se 

você pegar atualmente as duas últimas gerações, de trinta anos para cá, a 

matemática utilizava cálculo diferencial, embora não utilizassem isso no cotidiano. 

Então, os avós diziam que era difícil, os pais falam que é difícil e os filhos continuam 

a dizer o mesmo. É cultural também. A matemática, apesar de fácil, tem certa lógica. 

Essa lógica tem que ser seguida, assim como certas regras. As regras devem ser 

entendidas e não decoradas. Torna-se cultural, pois você pega na cultura oriental, 

por exemplo, é diferente da nossa. Um oriental acha a matemática fácil. Regras? A 

cultura já prepara para segui-las. 

Flávio: Eu li uma pesquisa sobre isso. Nos Estados Unidos, quem acha a 

matemática difícil... tem até uma discussão sobre gênero. Os meninos gostam mais, 

a pesquisa discutia isso. E os estudiosos dizem que o país que não tem bons 

matemáticos não é um país desenvolvido. Não é à toa que há uma preocupação em 

relação a isso aqui no Brasil. 

Fernanda: Eu percebo assim em sala de aula. Uma vez, na reunião de pais, uma 

mãe falava da dificuldade de aprendizagem do filho e eu dizia que o aluno precisava 

ter hora de estudo em casa, para tirar dúvida, para estudar, tinha que ter hora de 

estudar e ela respondeu: “Eu não consigo ajudá-lo pois eu sempre fui péssima em 

matemática e nunca entendia nada e ele puxou a mim”. Você percebe que a criança 

que tem um bom desenvolvimento tem influência da família. Um aluno bom em 
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matemática me contou que o pai o ensinou a jogar sudoku desde cedo. Já tem 

incutido na família e acaba passando para o filho que acaba levando para a sala de 

aula. As crianças são extremamente influenciáveis no começo da vida. Ela vai se 

espelhar em quem?  

Flávio: Nós, quando percebemos isso, tentamos ajudar o aluno. Mostramos outras 

formas de fazer, estimulamos. Nós temos que falar isso para o aluno: “Na sua família 

não gostam de matemática, então você vai ser o primeiro a saber”. 

Norma: Imagine na minha época. É extremamente cultural. Imagine uma mulher no 

magistério, era um desafio. Nós que ingressávamos no magistério e não éramos 

efetivos, ficávamos numa sala à parte. Não ficávamos com os professores. Para 

você chegar na outra sala, tinha que vencer muitas etapas e ainda mais na área de 

exatas, que era muito mais masculina. Hoje eu acho que as crianças não enfrentam 

mais isso, mas tem muito de falarem que não gostam de matemática porque é uma 

matéria difícil, quando na verdade a gente sabe que depende de disciplina, 

incentivo. 

Fernanda: Infelizmente eu acho que ainda existe essa cultura de passar de geração 

a geração de que é difícil e cabe a nós, professores, desmistificar. Mostrar a eles 

que não é assim. 

Cláudia: Eu recebi uma aluna que chegou transferida e logo foi dizendo: “Em 

Matemática eu só tiro nota baixa”. Chamei a mãe para conversar e ela disse: “Ela 

nunca vai aprender. Ela sempre foi assim”. E eu me posicionei contrária a essa 

afirmação. 

Artur: Eu trabalhei com as séries finais, e o caminho é muito mais difícil do que 

trabalhar com as séries iniciais. 

Pesquisadora: Associando todos esses fatores que foram colocados aqui, eu 

pergunto: o que significa ser um bom aluno em matemática? 

Fernanda: Para mim, o bom aluno em matemática é aquele que tem um bom 

raciocínio, que percebe como resolver uma situação-problema com facilidade, faz 

conexões entre as informações recebidas e acaba então compreendendo aquilo que 

lhe é passado. Um bom aluno em matemática, geralmente, é também bom em 

outras disciplinas... É raro aquele aluno que é bom em matemática, só em 

matemática. Ele desenvolve o raciocínio para matemática e acaba pensando e 

compreendendo os outros esquemas do aprender. Eu penso assim... 

Pesquisadora: Alguém mais pensa assim também? 
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Flávio: Eu também vejo assim. Eu acho que ele, o aluno, por ter um bom 

pensamento lógico, consegue entender as outras matérias mais facilmente... 

Fernanda: Para entender uma situação-problema, o aluno tem que ter bom 

vocabulário. Ele tem que saber formular uma frase, compreender uma frase.  

Flávio: O aluno que tira 8 ou 9 em Matemática, não tira 1 ou 2 em outra matéria. 

Fernanda: Mas acontece... É raro, mas acontece. 

Flávio: Hoje em dia, o aluno tira 8, 9 em Português e pode acontecer de tirar 1 ou 2 

em Matemática. Bom de matemática é aquele que, antes do professor terminar a 

explicação, já está fazendo o exercício. Eu tenho muitos alunos que evidenciam 

essa situação. Explico o conteúdo, depois que já dei aquela linha geral, ele já captou 

e começa... Ele é um bom aluno em matemática. Tem alunos bons, mas em 

matemática são aqueles que se destacam. 

Norma: A gente está falando até dos talentos. É lógico que existem os bons alunos 

que têm uma facilidade, uma lógica, de lidar com códigos diferentes. Esses são os 

“destaques” na área de matemática, informática, porém há outros que eu considero 

bons alunos, embora não tenham essa facilidade, mas conseguem com disciplina, 

determinação, no seu tempo, construir esses códigos novos e um raciocínio lógico 

para chegarem... Tem que ter vontade e disciplina. 

Flávio: O que nós vamos focar nessa discussão?. Por exemplo, eu tenho uma aluna 

que está de DP (Dependência). Ela estuda de manhã e faz DP à noite. Ela sempre 

teve dificuldades em matemática, sempre tirava notas baixas. Deixando de DP, 

quem sabe seja uma oportunidade para que ela melhore. Conteúdos defasados. Um 

tempo atrás eu fiquei supercontente pois ela tirou 9 numa prova. Uma menina que 

sempre tirou 1 ou 2. À noite, a sala tem oito alunos. Ela fica sozinha, presta muita 

atenção na aula, é dedicada, esclarece dúvidas. Eu a elogio, enfatizo esse 

progresso e ela se sente mais valorizada desta forma. As notas só têm melhorado. 

Eu ganhei o ano. Essa menina não precisava nem vir mais. O que eu queria com a 

DP, que era fazer com que ela aprendesse alguma coisa em matemática, eu 

consegui. Eu consegui, não, ela conseguiu. Ela estuda, ela tenta... é uma ótima 

aluna em matemática. Ela não é boa de matemática. 

Artur: Para mim, o bom aluno de matemática é o aluno disciplinado, que tem 

vontade de aprender. Os talentos matemáticos, nem precisam de professor... 

(Risos.) Eu, por exemplo, não consigo fazer uma redação em hipótese nenhuma. 
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Minha redação é horrível, é medonha. Por quê? Tenho facilidade em lidar com 

códigos matemáticos. 

Flávio: Mas acho que é mais aquela coisa de ver sentido. Às vezes, não vê sentido 

em fazer isso. Gosto de falar, não gosto de escrever. Uma coisa de aprender a lidar 

com as situações, da necessidade. Não sou especialista, mas acredito que o aluno 

que é muito bom em matemática, acima da média, não vê sentido em escrever, às 

vezes não demonstra tanta facilidade em lidar com os códigos da língua. Para ele, o 

raciocínio é muito rápido e aquilo é muito demorado. 

Artur: O raciocínio é muito mais rápido do que a sua voz.  

Cláudia: A Norma, por exemplo, é excelente em matemática e escreve como 

ninguém. 

Norma: Mas é algo de aprendizado e determinação. Porque, da mesma forma que 

você trabalha com os códigos da matemática, trabalha com os códigos da língua 

portuguesa. E tudo isso vai do seu momento pessoal, das suas necessidades. Você 

está a fim de aprender aquilo, está determinado, vai aprender aquilo. 

Flávio: Aí voltamos à questão da determinação, de querer... 

Norma: Essa questão de ser ciência exata significa difícil para uns e fácil para 

outros. Não existe variante, 2 mais 2 só pode dar 4. Agora, em história, por exemplo, 

você foi lá porque o fulano, mas a política na época, tem que entender todo um 

contexto. Matemática é aquilo, é aquilo. Do meu ponto de vista, acaba sendo mais 

fácil do que qualquer outra disciplina. 

Artur: São as facilidades... como existem as facilidades para a língua portuguesa, a 

língua inglesa. 

Pesquisadora: Fazendo uma “ponte”, lógico que estamos falando do bom aluno, 

mas como fica o aluno que vai trazer alguma dificuldade e de repente começa a não 

aprender em sala de aula? Será que um aluno nunca aprendeu nada de 

matemática? O aluno que chega no fundamental II, que é o nosso foco, será que 

chegou sem nunca ter aprendido nada, ou ele passa a não aprender? Como vocês 

lidam com isso, como veem isso? 

Cláudia: Tenho uma aluna que veio transferida de outra escola e chegou dizendo 

que não conseguia. Entregou a primeira prova em branco. Achei estranho. Chamei a 

aluna e conversei. Ela confirma que é assim mesmo, que não consegue aprender 

nada. Dei vários exemplos do conteúdo e pedi que ela tentasse. Ela começou a 

conseguir. A nota começou a melhorar. Ela começou a sentar na minha frente. Essa 
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menina, com esforço, com estímulo, já começou a tirar notas altíssimas nas minhas 

avaliações. Vem aos projetos... Ela se sente importante. Que gostoso que é ver um 

aluno com dificuldade aprender. Eu gosto desses desafios. Antigamente eu dava 

mais valor àqueles que iam bem, hoje dou mais valor àqueles que apresentam baixo 

rendimento. Quero ver melhorar. 

Flávio: Falando de outra pesquisa que eu li, os professores das séries iniciais são 

os mais importantes para a educação geral. 

Norma: Eu concordo, pois alunos que tiveram alguma dificuldade lá atrás arrastam 

isso por todo o processo. Principalmente em matemática, se não aprendeu bem a 

lidar com os sinais, encontrará dificuldades em tudo. Ele trava nas séries 

posteriores. 

Flávio: Eu não condeno o professor, pois quando a gente está em sala de aula sabe 

que é difícil. Às vezes o professor, tem quarenta alunos, trinta, vinte, não dá para 

atender a todos. Mas, esses anos iniciais são a “base”. São de extrema importância, 

porque é ali que não se pode perder o aluno. 

Norma: É aí também que existe a questão da empatia. Vocês veem pelo exemplo 

da Cláudia: se a aluna não tivesse simpatizado com a professora, se ela não 

estivesse num momento de querer aprender, ela não teria obtido sucesso. 

Flávio: Aí é o que eu falo: não se pode particularizar. Outro dia uma colega 

professora saiu comigo para almoçar e não parava de falar de um aluno. Eu disse a 

ela: pare com isso. Você é maior que ele, é superior a ele, você tem estudo, comece 

a vê-lo de outro jeito se não você não conseguirá entrar em sala de aula. O 

professor tem que tirar isso do aluno. Chame o aluno e diga: “Você não gosta de 

mim, mas a gente tem que mudar isso. Você precisa aprender, independentemente 

de que professor você tem”. Eu, por exemplo, estou trabalhando com 6º ano e estou 

adorando, pois quero fazer a diferença. Não quero mandar aluno para o ensino 

médio sem saber fração. Olhe: “Você pode não gostar de mim, mas você tem que 

aprender”. 

Cláudia: Eu acho que o aluno aprende porque simpatiza, mas se dedica também. 

Não adiantaria a aluna sentar à minha frente, gostar de mim se não quisesse 

aprender... 

Artur: Temos muitos alunos com dificuldades em matemática, que apresentam baixo 

rendimento, mas creio que todos têm capacidade de aprender, no seu limite. Eu 

acho que a “deficiência” está no sistema de ensino. Vou ser bem sincero com vocês. 
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Minha esposa, hoje, é coordenadora pedagógica de uma escola de Fundamental I, 

pública e em tempo integral. O trabalho que o estado faz é maravilhoso, ou melhor, 

a proposta é muito boa, só que tem problemas. Em relação à matemática, o 

professor das séries iniciais não é especialista da área, o que eu acho que faz 

diferença. Ele não sabe muito bem o conteúdo e não saberá ensinar bem. Vai 

formando uma “bola de neve”. Ele não tem habilidade matemática, não tem 

conhecimento matemático suficiente para ensinar o aluno desde os seis anos de 

idade. Se sou professor de Física, é porque eu tenho facilidade. Jamais entrarei na 

sala para ensinar Química ou Biologia.  

Flávio: Eu acho que o ensino fundamental I teria que ser assim, com professores 

especialistas. Em cada eixo de estudo. Tem que ser especialista. Eu estou no 

fundamental II, mas dou aulas de reforço para o fundamental I e achei engraçado a 

diretora entrar na sala e dizer aos alunos que agora eles tinham que aproveitar, pois 

o professor é especializado em matemática. Eu acho que isso faz a diferença. 

Pesquisadora: Você está vendo essa diferença na prática com esses alunos de 

reforço. 

Flávio: Totalmente. Percebo que eles me respeitam e se dedicam mais. 

Fernanda: Voltando à pergunta, todos são capazes de aprender, mas o que 

acontece com aqueles que não aprendem? Tem vários fatores que podem estar 

interferindo. Pode ser falta de embasamento, classes superlotadas, falta reforço, 

falta vontade, o aluno se considera incapaz, “fraco”, com baixa autoestima, e cabe a 

nós tentar elevar essa autoestima. Pode existir uma deficiência, por trás dessa falta 

de aprendizagem, ele pode ter discalculia. Então, o aluno “fraco” tem que ser 

discutido, conversar a respeito para encontrar caminhos que justifiquem isso e que 

façam mudar. Cabe à escola fazer essa investigação e intervir sobre isso, dentro das 

limitações desse aluno. Tem inúmeros alunos fracos e diferentes situações que 

favorecem isso. 

Cláudia: Eu tenho um aluno com discalculia que é um excelente músico... 

Norma: E, para saber música, tem que entender muito de matemática. 

Flávio: Na prática, você não precisa saber matemática para ser músico. Só se for 

um excelente instrumentista, ler partitura. Mas, você usa alguma matemática. 

Precisa ter um domínio mínimo. Está aí um fator até para estimulá-lo a aprender 

mais. Mas, o aluno pode ter as suas limitações e ao mesmo tempo ter a consciência 
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da necessidade desse aprendizado, já é um grande passo. Tem aluno com força de 

vontade, mas só consegue chegar até a página 10. É limitado. 

Cláudia: O papel da família é muito importante. Essa aluna que exemplifiquei, a mãe 

conta que não conseguia nem digitar um número de telefone e assim deixava, não 

estimulava a vencer essas barreiras. 

Flávio: O que a Fernanda falou, também acho importante essa questão... de fazer o 

diagnóstico. Toda escola deveria ter um psicopedagogo, um profissional para 

atender aos alunos que apresentam problemas. Dar um suporte ao professor. 

Norma: Outra coisa que aqui não foi comentada ainda: a importância da maturidade 

do aluno. Por exemplo, a matéria de iniciação à álgebra, que damos normalmente no 

8º ano, ao meu ver a série mais difícil. 

Fernanda: Eu também acho. 

Norma: Os alunos não estão preparados para isso. Não têm maturidade para 

entender tudo aquilo. E nós forçamos, e o resultado, às vezes, na maioria das vezes, 

não é satisfatório. Pode ser traumático. Depende muito da maturidade do aluno. 

Flávio: Para minha irmã foi... Ela sente até hoje isso. Minha irmã reprovou duas 

vezes o 8º ano por causa de Matemática. Naquela época repetia mesmo. 

Norma: Você vai misturar letra com número para um aluno que mal sabe contar. 

Artur: A maturidade é primordial. A falta de maturidade é um mal nos nossos dias. 

Na minha época, qualquer adolescente saía de casa, pegava um ônibus e tudo bem. 

Flávio: Mas aí é um problema social. Muita violência. 

Artur: Não é só isso. Você vai numa cidade do interior, a falta de maturidade é a 

mesma, apesar do menor índice de violência. As informações chegam muito rápido 

aos nossos jovens e são muito superficiais... e eles vão se acomodando. 

Norma: Mas, aí, a maturidade não vem junto com a cobrança também? Porque, na 

minha época, ou aprendia ou não passava de ano. Na marra tinha que aprender. 

Hoje não cobramos porque o aluno não é maduro. A família não cobra também. 

Pesquisadora: Esse trabalho diferenciado que foi falado pode ajudar a minimizar a 

questão do fracasso escolar? 

Flávio: É só assim que vamos conseguir minimizar isso. 

Fernanda: Eu penso que é o trabalho de cada um que vai ajudar a transformar essa 

realidade. 

Cláudia: Mas tem muitos que a gente não consegue atingir. Então, podemos ajudar 

a minimizar e não a erradicar. Dificuldades sempre existirão. 



70 
 

Flávio: É um trabalho social. É vontade política. Mas tem que gastar muito para 

investir nesses recursos de que falamos. Investir em computadores, mas 

principalmente em pessoas, nos profissionais que ali estão. Temos que fazer um 

trabalho de resgatar esses valores. A educação tem esse papel. 

Norma: Até a figura do professor deve ser resgatada e valorizada. As pessoas não 

acreditam no professor... 

Flávio: Pesquisas revelam que, para o aluno, o professor é um perdedor. 

Cláudia: Hoje é assim. Se o aluno aprende, ótimo. Se não aprende, é culpa do 

professor. 

Norma: Pior é a nossa figura como perdedores profissionais. Eu vou estudar para 

ser igual a você, ganhar tão pouco? 

Fernanda: Essa desvalorização acabou com a educação. 

Artur: Há pessoas que perguntam: “Você trabalha ou só dá aulas?”. Principalmente 

no ensino médio. 

Flávio: Isso é um problema social. Na rua, a pessoa é valorizada pelo que tem, não 

pelo que é. Analfabeto nunca teve estudo, mas, se tem dinheiro, de alguma maneira 

se valoriza... É o capitalismo. 

Pesquisadora: Você se sente colaborador com a formação da cidadania? 

Fernanda: De forma muito consciente. 

Norma: Claro, pois estamos falando de cidadãos que podem mudar essa realidade. 

Com voto consciente e cobranças. 

Flávio: E nós estamos diretamente relacionados a isso, pois participamos do 

processo formativo do cidadão. 

Cláudia: Ainda há aluno que nos valoriza. 

Flávio: Mas quem faz isso é a família que ensina a valorizar. Percebe-se claramente 

isso. Família que respeita... 

Norma: Nós temos que parar de levar a culpa por algumas coisas, por exemplo, eu 

não carrego mais comigo a culpa de ver essa geração perdida porque, o que eu 

atinjo hoje na minha sala de aula é muito pouco. Se eu sou mãe do aluno de escola 

pública que passa doze anos lá dentro para sair quase sem nada, eu teria que 

processar alguém. É o Estado. 

Flávio: Aí vai para outro viés. 

Norma: Somos nós que estamos levando toda a culpa. 
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Flávio: Esse governo está aí há tanto tempo e não muda... Sem escrúpulo. Temos 

que mudar a cara da realidade da educação. 

Pesquisadora: Esse assunto dá uma outra pesquisa... 

Norma: Na prática, você recebe uma chave da sala, entra com quarenta alunos e 

não deixa ninguém sair nem para ir ao banheiro... Será que isso é educação crítica? 

Isso é contra o professor ou contra uma geração?  

Pesquisadora: (Agradecimentos). 
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 A correção de Língua Portuguesa desta dissertação contempla as novas regras do Acordo 

Ortográfico. 

 A transcrição literal da entrevista, em anexo, sofreu algumas alterações tendo em vista a relação 

oralidade-escrita. Optou-se por fazer um texto bem escrito sem interferir no contexto enunciado 

pela pessoa entrevistada. 

 Com a autorização prévia dos entrevistados, utilizei o primeiro nome de cada um deles na 

transcrição literal da entrevista. 


