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RESUMO 

 

Neste trabalho de tese buscamos identificar as representações sociais dos licenciandos, 

bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, sobre o ensino 

de Matemática e enfatizar os benefícios do contato com os alunos da rede pública para sua 

formação. Essa pesquisa contou com a participação de quinze licenciandos de Matemática do 

IFRN, campus Santa Cruz - RN, atuantes no Ensino Médio de três escolas Estaduais. Os 

licenciandos, nesse Programa, tiveram a oportunidade de desenvolver suas práticas de ensino 

de acordo com a realidade escolar. Conduzimos o trabalho à luz da Teoria das Representações 

Sociais (TRS) proposta por Moscovici (2012) e Jodelet (2001), abordando como metodologia 

a técnica dos grupos focais com o embasamento de Gatti (2005) e Barbour (2009), entrevista 

semiestruturada de acordo com Manzini (2003) e inspiração no processo hermenêutico-

dialético desenvolvido por Oliveira (2010). Defendemos que os processos de ancoragem e 

objetivação (MOSCOVICI, 2009) reificados a partir da dinâmica reflexão-ação interferem no 

campo representacional sobre o ensinar e sobre a docência para esses discentes. Com o intuito 

de desvelar os discursos dos participantes, lançamos mão da Análise de Conteúdo de Bardin 

(2011), seguindo as etapas propostas: categorização, descrição e interpretação. A partir das 

reuniões, de diálogo e entrevistas semiestruturadas percebemos a importância que o programa 

PIBID proporciona para a formação dos licenciandos e para o desenvolvimento das suas 

práticas de ensino. Os discursos ressaltam a dificuldade dos licenciandos em se apropriar do 

conteúdo do curso de formação inicial, função de resistência da Representação Social (RS) 

abordada por Bauer (1994), devido às representações de complexidade e de inutilidade 

construídas sobre o objeto de aprendizagem. Essa visão inicial fomentou uma hipótese de 

origem da elevada evasão dos licenciandos e escassez de profissionais formados na área, 

indícios de uma RS de Matemática e não de Ensino de Matemática. Comprovamos tal 

fenômeno nas marcas da ancoragem desse objeto presentes nos discursos dos participantes ao 

abordarem o Ensino de Matemática, quando ressaltam a disciplina Matemática como algo 

difícil, confuso e desinteressante. Os Licenciandos afirmam que a participação no PIBID 

propicia a oportunidade de aproximação da realidade no exercício da docência, pois, com a 

observação e convivência no contexto escolar, em confronto com os conhecimentos 

específicos do curso, eles desenvolvem suas próprias metodologias de ensino, conhecendo o 

real ofício de ser professor. Por intermédio dessa vivência, eles demonstram indícios de 

construções/transformações no campo representacional sobre o Ensino de Matemática. Na 

formação inicial o licenciando adquire o conhecimento de saberes que orientam a atuação 

profissional. Sendo assim, entendemos que o PIBID acrescenta benefícios para essa formação, 

sejam eles: atividades que proporcionam reflexão e análise crítica nas quais os futuros 

docentes se defrontam com representações histórico-sociais construídas e exercidas no 

percurso de sua profissão, reelaboração dos conhecimentos específicos da área de formação, 

tendo em vista o seu ensino e o perfil dos estudantes da educação básica e reestruturação de 

suas representações sociais sobre a área e seu ensino. Assim sendo, esse movimento na 

formação inicial, além de contribuir com o ensino inovador, significativo e democrático, 

permite, também, de acordo com o pensamento de Wagner (1998), o confronto com as 

representações sociais sobre o ensinar e o objeto de ensino estabelecido, provocando conflitos 

cognitivos que podem contribuir para transformações representacionais não só na área de 

Matemática, mas em todos os contextos de formação de professores. 

 

Palavras-chave: Representações Sociais. Formação Inicial. Licenciatura em Matemática. 

PIBID. Ensino de Matemática.  

  



 

ABSTRACT 

 

In this thesis we seek to identify the social representations of the undergraduate students, who 

are part of the Institutional Program of Scholarship for Teaching Initiation - PIBID, about the 

Mathematics teaching and emphasize the benefits of the contact with the students from the 

public school system in their teaching education. This research included fifteen Mathematics 

undergraduate students from the IFRN campus located in Santa Cruz-RN teaching in three 

public State High Schools. The students in this Program have the opportunity to develop their 

teaching practices according to the school reality. This study was conducted in the light of the 

Theory of Social Representations (SRT) proposed by Moscovici (2012) and Jodelet (2001), 

addressing as methodology the focus groups technique based on Gatti (2005) and Barbour 

(2009), semi-structured interview according to Manzini (2003) and inspiration in the 

hermeneutic-dialectic process developed by Oliveira (2010). We supported that the process of 

anchoring and objectification (MOSCOVICI, 2009) reified from the reflection-action 

dynamic interfere in the representational field about the education and about the teaching 

experience for these students. Aiming to unveil the speeches of the participants, we used the 

Content Analysis of Bardin (2011), by following the steps proposed: categorization, 

description and interpretation. From the meetings, dialog and semi-structured interviews we 

noticed the importance which the PIBID provides to the teaching training of these students 

and to the development of their teaching practices. The speeches highlight the difficulty of the 

students in holding the contents of the initial teaching education course, function of resistance 

of the Social Representation (SR) approached by Bauer (1994), due to the representations of 

complexity and uselessness built over the object of learning. This initial vision fostered a 

hypothesis of the origin of the high dropout of the undergraduate students and shortage of 

trained professionals graduated in the area, evidence of a SR of Mathematics and not 

Mathematics Teaching. It was verified such phenomenon in the marks of anchoring of this 

object present in the speeches of the participants as they approached the Mathematics 

Teaching, when they emphasize the Mathematics subject as something difficult, confusing 

and uninteresting. The students claim that the participation in the PIBID offers the 

opportunity of approaching the reality in teaching, because, with the observation and 

coexistence in the school context, in confrontation with the specific knowledge acquired in 

the course, they develop their own teaching methodologies, getting to know the true work of 

being a teacher. Through this experience, they show evidence of 

constructions/transformations in the representational field of the Mathematics Teaching. On 

the initial teacher training, the student acquires the know-how knowledge which guides the 

professional performance. Therefore, we understand that the PIBID adds benefits to this 

training and they are: activities that provide reflection and critical analysis in which the future 

teachers face social-historical representations constructed and carried out in the course of their 

profession, recreation of the specific knowledge of the graduation area in the view of its 

teaching and the profile of the students of basic education and the restructuring of their social 

representations about the area and its teaching. Thus, this movement in the initial teacher 

education, besides contributing with innovative, meaningful and democratic teaching, it also, 

allows, according to the thought of Wagner (1998) the confrontation with the social 

representations about the teaching and the established object of teaching, causing cognitive 

conflicts that may contribute to representational transformations not only in the area of 

Mathematics, but in all contexts of the teacher training. 

 

Keywords: Social Representations. Initial Teaching Education. Teaching Degree in 

Mathematics. PIBID. Mathematics Teaching. 



 

RESUMEN 

 

En este trabajo de tesis buscamos identificar las representaciones sociales de los licenciandos 

becarios del Programa Institucional Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID (Beca de 

Iniciación a la Docencia), sobre la enseñanza de Matemática y enfatizar los beneficios del 

contacto con los alumnos de la red pública para su formación. Esta investigación contó con la 

participación de quince licenciandos de Matemáticas del IFRN, campus Santa Cruz – RN, 

actuantes en la Enseñanza Média de tres escuelas del estado. Los licenciandos, en este 

Programa, tienen la oportunidad de desarrollar, por sus prácticas de enseñanza en relación a la 

realidad escolar. Conducimos el trabajo a la luz de la Teoría de la Representaciones Sociales 

(TRS) propuesta por Moscovici (2012) y Jodelet (2001), abordando como metodología la 

técnica de los grupos focales con el embasamiento de Gatti (2005) y Barbour (2009), 

entrevista semiestructurada de acuerdo con Manzini (2003) e inspiración en el proceso 

hermenéutico-dialéctico desarrollado por Oliveira (2010). Defendemos que los procesos de 

ancoraje y objetivación (MOSCOVICI, 2009) planteados a partir de la dinámica reflexión-

acción interfieren en el campo representacional sobre el enseñar y sobre la docencia para estos 

dicentes. Con el intuito de desvelar los discursos de los participantes, utilizamos el Análisis de 

Contenido de Bardin (2011), siguiendo las etapas propuestas: categorización, descripción e 

interpretación. A partir de las reuniones, de diálogos y entrevistas semiestructuradas 

observamos la importancia que el PIBID proporciona para la formación de los licenciandos y 

para el desarrollo de sus prácticas de enseñanza. Los discursos destacan la dificultad de los 

licenciados en apropiarse del contenido del curso de formación inicial, función de resistencia 

de la Representación Social (RS) abordada por Bauer (1994), debido a la representaciones de 

complexidad y de inutilidad construidas sobre el objeto de aprendizaje. Esta visión inicial 

fomentó una hipótesis de origen de la elevada evasión de los licenciandos y escasez de 

profesionales formados en el área, indicios de una RS de Matemática y no de Enseñanza de 

Matemática. Comprobamos el fenómeno en las marcas de ancoraje de este objeto presente en 

los discursos de los participantes en el momento en que abordan la Enseñanza de Matemática, 

cuando destacan la asignatura Matemática como algo difícil, confuso y no interesante. Los 

licenciandos afirman que la participación en el PIBID propicia la oportunidad de 

aproximación escolar, en confronto con los conocimientos específicos de curso, ellos 

desarrollan sus propias metodologías de enseñanza, conociendo el real oficio de ser profesor. 

Por intermedio de esta experiencia, ellos demuestran indicios de 

construcciones/transformaciones en el campo representacional sobre la Enseñanza de 

Matemática. En la formación inicial el licenciando adquiere el conocimiento de saberes que 

orientan la actuación profesional. Así siendo, entendemos que el PIBID acrecienta beneficios 

para esta formación, siendo: actividades que proporcionan reflexión y análisis crítica en las 

que los futuros docentes se confrontan con representaciones histórico-sociales construidas y 

ejercidas en el trayecto de su profesión, reelaboración de los conocimientos específicos del 

área de formación teniendo en vista teniendo en cuenta su enseñanza y el perfil de los 

estudiantes de la educación básica y reestructuración de sus representaciones sociales sobre el 

área y su enseñanza. Así, este movimiento en la formación inicial, además de contribuir con la 

enseñanza innovadora, significativa y democrática, permite, también, conforme el 

pensamiento de Wagner (1998) el confronto con las representaciones sociales sobre el 

contribuir para transformaciones representacionales no sólo en el área de Matemática, sino en 

todos los contextos de formación de profesores. 

 

Palabras-Llave: Representaciones Sociales. Formación Inicial. Licenciatura en Matemática. 

PIBID. Enseñanza de Matemática. 



 

RÉSUMÉ 

 

Ce travail de thèse cherche identifier les representations sociales des étudiants de licences, 

boursiers du Programme Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, sur 

l’enseignance des Mathématiques de l’IFRN et remarquer les bénéfices du contact avec les 

élèves de l’école public pour leur formation. Cette recherche conte sur la participation de 

quinze licenciandos des Mathematiques de l’IFRN, campus Santa Cruz – RN, qui agissent 

dans trois écoles de l’état du Rio Grande do Norte. Les étudiants de licence, qui font partie de 

ce Programme, ont l’opportunité de dévelloper ses pratiques d’enseignance selon la réalité 

scolaire. Nous conduisons le travail à partir de la Théorie des Représentations Sociales (TRS) 

proposé par Moscovici (2012) et Jodelet (2001), en abordant la téchnique des groupes focaux 

avec la fondamentation de Gatti (2005) et Barbour, comme méthodologie, l’entretien semi-

directif selon Manzini (2003) et l’inspiration dans le procès herméneuthique-dialéctique 

développé par Oliveira (2010). Nous défendons que le procès d’ancrage et objectivation 

(MOSCOVIC, 2009) réifiés à partir de la dinamique réflexion-action intervient dans le 

domaine représentationnel quant à l’acte d’enseigner et quant à l’enseignement pour ces 

étudiants. À partir de l’objectif de réveler le discours des participants, nous avons utilisé 

l’Analyse de Contenu de Bardin (2011), en suivant les étapes proposées : catégorisation, 

description et interpretation. À partir des réunions, de dialogues et d’entretients semi-directifs 

nous avons observé l’importance que le PIBID proportione à la formations des étudiants de 

licences et pour le développement des pratiques d’enseignement. Les discours remarquent la 

difficulté de ces étudiants à s’appropriér du contenu du cours de formation initiale, fonction 

de resistence de la Représentation Sociale (RS) abordée par Bauer (1994), dû représentations 

de complexité et inutilité construites sur l’objectif d’apprentissage. Cette vision initiale a 

fomenté une hypothèse d’origine de l’élevée évasion des étudiants et de la manque de 

professionnels dans le domaine, des indices d’une RS de Mathématiques et non pas de 

l’Eseignement des Mathématiques. Nous avons montré tel phénomène aux marques d’ancrage 

de cet objet présent aux discours des participants au moment où ils abordent l’Enseignement 

des Mathématiques, quand ils remarquent la discipline Mathématiques como quelque chose 

de dure, confus et peu intéressant. Les étudiants afirment que la participation au PIBID 

favorise l’opportunité de rapprochement de la réalité dans l’exercice de l’enseignement, une 

fois que, à partir de l’observation et de la convivialité dans le contexte scolaire, face aux 

connaissence spécifique du cours, ils développent ses méthodologies d’enseignement, en 

connaissant la fonction réelle d’être professeur. Par cette expérience, ils montrent des indices 

de construction/transformations dans le champ representationnel sur l’Enseignement de 

Mathématiques. Dans la formation initiale l’étudiant de licence prend connaissance de savoirs 

qui dirigent l’interpretation professionnelle. C’est ainsi que nous comprenons que le PIBID 

somme des bénéfices pour cette formation, tels que : des activités qui proportionnent reflexion 

et analyse critique sur lesquelles les enseigants de l’avenir affrontent les représentations 

socio-historiques construites et exercées au chemin de sa profession, reformulation des 

connaissances spécifiques du domaine de formation en observant son enseignement et le 

profil des étudiants de l’éducation de base et la restructuration de ses représentations sociales 

sur le domaine et son enseignement. Comme ça, ce mouvement au moment de la formation 

initiale, au-delà de construire à partir de l’enseignement innovateur, significatif et 

democratique, permet, aussi, selon la pensée de Wagner (1998) l’affrontement contre les 

représentations sociales sur l’enseignement et l’objet d’enseignement établit, en provocant des 

conflits cognitifs qui peuvent contribuer pour des transformations représentationnelles, pas 

seulement dans le domaine des Mathématiques, mais aussi dans tous les contextes de 

formations de professeurs.  



 

Mots-Clé: Représentations sociales. Formation initiale. Licence en Mathématiques. PIBID. 

Enseignement en Mathématiques. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

Certa palavra dorme na sombra 

De um livro raro. 

Como desencantá-la? 

 É senha da vida  

A senha do mundo 

Vou procurá-la. 

 

Vou procurá-la a vida inteira 

No mundo todo. 

Se tarda o encontro, se não encontro; 

Não desanimo, 

procuro sempre. 

 

Procuro sempre, e minha procura 

Ficará sendo 

Minha palavra.   

 

CARLOS DRUMOND DE ANDRADE 
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Ao pensar no caminho da aprendizagem, me remeto aos jogos matemáticos, em 

especial, à montagem de um quebra-cabeças, penso nas peças e formas que o compõem, na 

tranquilidade, estratégias, detalhes que se complementam, enfim, em cada detalhe que 

garantirá o sucesso final. Mas, é claro que detalhes que geram dificuldades estão presentes 

nesse processo, sendo assim, não posso jamais esquecê-las, pois é preciso neutralizá-los, 

sempre que possível. Baseada nessa metáfora pensei no meu próprio crescimento e superação 

das dificuldades e na busca constante de auxílio para incentivar o desabrochar de outros. 

Nesse momento de escrita faço uma narrativa pessoal e, por esse motivo, uso a primeira 

pessoa do singular. 

Lembro-me dos primeiros momentos escolares. Uma menina assustada que ingressava 

em um local enorme, cheio de mistérios e peças para montar, a busca pelo complemento da 

figura, mas, a sua volta, muitos detalhes sem encaixe, muitas letras e números sem 

significado. Nesse emaranhado de medo e incertezas estava a Irmã Maria Eugênia, uma jovem 

professora e freira. Ela devia ter uma bola de cristal, pois verificou a necessidade de mostrar 

os detalhes do jogo educacional e a observação necessária aos detalhes que surgiam. 

Orientava a aprendizagem de todos, dava diversos conselhos e levava os alunos mais 

aplicados para rezar no convento, eu estudava muito, pois queria passear e viver um dia 

diferente. Nesses primeiros momentos tive a certeza que queria ser professora e passar essa 

sensação tão boa para meus alunos. 

Enfatizando essa influência, destaco Freire (2009, p. 66) quando afirma: “[...] o 

professor autoritário, o professor silencioso, o professor competente, sério, o professor 

incompetente, irresponsável, o professor amoroso da vida e das gentes, o professor mal-

amado, sempre com raiva do mundo e das pessoas.”, assim como, o professor “[...] frio, 

burocrático, racionalista, nenhum desses passa pelos alunos sem deixar sua marca.”. 

Observando a realidade educacional, verifico que essas marcas são arrastadas pela vida afora 

e causam inúmeras consequências positivas e/ou negativas. 

Concordando com Freire (2009), ressalto que o professor precisa ter consciência das 

marcas que deixa nos seus alunos e a repercussão de sua constante melhoria profissional. 

Posso afirmar que minha trajetória, sempre em busca de aperfeiçoamento, trouxe muitos 

resultados positivos para mim e meus alunos.  

Quando terminei a primeira fase de escolarização, o atual Ensino Fundamental, 

pretendia seguir a carreira do Magistério. O desejo de me tornar professora era muito forte, 

resultado daquela sementinha deixada pela primeira professora, de modo que para efetuar a 

matrícula na Escola Normal e ingressar no curso de magistério, necessitava da autorização de 
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minha mãe, devido não ter maior idade. Iniciei o curso na Escola Normal Carmela Dutra, no 

Estado do Rio de Janeiro, no ano de 1978, com 16 anos. Tinha a convicção de que estava na 

profissão certa e, ao terminar os três anos de formação profissional, continuei mais um ano na 

mesma instituição, cursando especialização Lato-sensu em Pré-escolar e Alfabetização. Nessa 

época, já pensava na relação professor-aluno e na relação ensino-aprendizagem. Convicta de 

que poderia fazer parte dessa escola, em relação às mudanças sociais pela via educacional, 

continuei minha jornada. 

Ao terminar o curso de especialização, fui indicada por uma professora para trabalhar 

no Colégio de Aplicação da Universidade Gama Filho, com turmas de pré-escolar (atual 

Educação Infantil). Uma nova jornada teve início. Em 1982, lecionei em uma turma de Jardim 

II do Colégio de Aplicação da Universidade Gama Filho (UGF/RJ). Lecionava no turno 

matutino e realizava cursos de aperfeiçoamento no vespertino, além de participar das reuniões 

pedagógicas, em contra turno, oferecidas pela escola. Em 1985, consegui a aprovação no 

concurso da rede municipal de ensino da cidade do Rio de Janeiro. Nessa época, a UGF, 

estava deixando de adotar a dedicação exclusiva e eu continuava com os dois vínculos. 

Trabalhava com turmas de segunda e terceira séries do 1o Grau (atualmente 3o e 4o anos do 

Ensino Fundamental) e começava a perceber que precisava relacionar a Matemática com o 

cotidiano. 

Comecei a vislumbrar o ensino superior, na busca de novos conhecimentos para 

aplicar em sala de aula. Logo, pleiteei uma vaga numa faculdade particular. Assim que 

ingressei na Licenciatura em Matemática, resolvi participar de um novo concurso do 

município do Rio de Janeiro. Com a aprovação, optei por deixar a rede particular de ensino. 

Terminei a Faculdade no ano de 1991 e fui morar no interior do Rio de Janeiro. Prestei 

concurso para a Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu e, como na rede de ensino 

municipal da referida cidade não havia professor com formação universitária na área de 

Matemática, minhas informações sobre melhorias no ensino, adquiridas em cursos de 

aperfeiçoamento, foram valorizadas, e passei a atuar na Coordenação de Matemática da rede 

Municipal daquela cidade.  

Nesta época, também lecionava Matemática para turmas do Ensino Médio, em uma 

escola particular, e Estatística, na Universidade Cândido Mendes, em uma turma do Curso de 

Informática. Em 1996, fui aprovada em um concurso do Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (SENAC). Trabalhei quatro anos como gerente operacional da Unidade de 

Casimiro de Abreu-RJ, implementando cursos profissionalizantes. A atuação no SENAC 

ampliou minha visão a respeito da importância da relação educação e mercado de trabalho. 
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Como estudei, observei nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) que é importante ter 

um novo olhar para o aluno e ir “[...] criando condições para a sua inserção num mundo em 

mudança e contribuindo para desenvolver as capacidades que deles serão exigidas em sua 

vida social e profissional.” (BRASIL, 2001, p. 81).  

O trabalho no SENAC me motivou a cursar uma especialização em Gestão 

Estratégica, na qual, eu e minha orientadora, desenvolvemos a monografia Mercado de 

Trabalho: como superar as dificuldades e conquistar um espaço. Nessa época, estava de 

licença sem vencimentos da Prefeitura de Casimiro de Abreu e trabalhava na rede estadual de 

ensino, no turno noturno, e no SENAC, no vespertino. Em 1999, ocorreram algumas 

mudanças no SENAC, exigindo-se, então, que a jornada de trabalho fosse ampliada para 

horário integral. Como já estava com aprovação no concurso da Prefeitura de Rio das Ostras-

RJ, onde residia naquele momento, e tinha, também, o vínculo com o Estado, optei por sair do 

SENAC e continuar em sala de aula. 

No ano 2000, pensei em me candidatar ao Mestrado, mas no interior em que morava 

não existia essa possibilidade. Passei a me preparar e pesquisar em que universidades do país 

havia mestrado em Educação Matemática. Nessa busca, encontrei a Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN), que oferecia o mestrado em Educação na linha de pesquisa: 

Educação Matemática. Decidi, então, morar em Natal-RN. No momento de preparação para 

ingressar no mestrado comecei a trabalhar no Centro de Educação Integrada (CEI), no Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio. Lá, desenvolvi vários projetos, dentre os quais, um concurso 

de paródias, que continuou a ser realizado na instituição, apesar do meu afastamento em 2004. 

O meu desempenho foi reconhecido e no último ano de trabalho nessa organização escolar 

recebi o convite para atuar na coordenação de Matemática. Em 2002, comecei, também, a 

lecionar no Colégio Contemporâneo, na mesma capital. 

Em 2003, chegou a aprovação para o mestrado no Programa de Pós-Graduação em 

Educação da UFRN. Nesse mesmo ano, participei do projeto PROBÁSICA, em Ceará-Mirim, 

desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Trabalhei com turmas do 

curso de Pedagogia ministrando a disciplina O Ensino da Matemática no Primeiro Grau I. 

Nessas turmas, utilizei jogos, paródias, poesias, sempre relacionando a Matemática com o 

cotidiano. Freire (1980, p. 25-26) afirma que “[...] os homens são capazes de agir 

conscientemente sobre a realidade objetivada.”. Tenho consciência que as oportunidades de 

vivência ampliam essa conscientização. 

Em 2004, fui aprovada em um concurso da Prefeitura de Natal e deixei de trabalhar na 

rede particular de ensino. Nesse mesmo período, ingressei como professora substituta na 
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UFRN, atuando dois anos com turmas do curso de Pedagogia, ministrando a disciplina Ensino 

de Matemática e com turmas de Matemática nas Práticas Pedagógicas. 

Ainda no ano de 2005, defendi a dissertação de mestrado, intitulada Saberes e Práticas 

Etnomatemáticas na Carcinicultura: o caso da vila de Rego Moleiro - RN, à luz da 

etnomatemática, orientada pelo Prof. Dr. Iran Abreu Mendes. A dissertação investigou e 

discutiu as práticas e saberes matemáticos desenvolvidos por um grupo de trabalhadores da 

carcinicultura, visando contribuir para que os membros desse grupo refletissem sobre suas 

práticas laborais. Percebemos que os trabalhadores da carcinicultura têm práticas e saberes 

matemáticos próprios gerados em suas atividades diárias e os utilizam, muitas vezes, sem 

consciência disso, repetindo cálculos que lhes são apresentados. Enfatizamos a necessidade de 

se organizar esses saberes e práticas em atividades educacionais formais e apresentá-los aos 

trabalhadores em forma de cursos de aperfeiçoamento em Matemática baseados em suas 

atividades laborais (MENDONÇA, 2005). 

Ao terminar o contrato como professora substituta da UFRN, em 2007, voltei a 

lecionar no Colégio Contemporâneo, trabalhando com turmas do Ensino Médio. Recebi, nessa 

mesma época, um convite para trabalhar na Universidade Estadual do Vale do Acaraú (UVA), 

com turmas de especialização em Psicopedagogia. Lecionei, nesse curso, a disciplina Didática 

da Matemática. Nas turmas de graduação em Pedagogia, ministrei as disciplinas Metodologia 

da Matemática, Fundamentos de Matemática e Estatística. Nessa época, também recebi outro 

convite para trabalhar no Instituto Kennedy, com turmas de Licenciatura em Matemática e de 

especialização, na mesma área, além de participar de algumas bancas de Memorial, assim 

como, orientação de monografias nos cursos de Especialização em Educação Matemática 

dessa instituição. 

Em 2009, fui aprovada no concurso do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) e iniciei minhas atividades no Campus Santa 

Cruz, local em que desenvolvi, nesses últimos seis anos, atividades de ensino, pesquisa e 

extensão: realizei concursos de paródias, implantei o Laboratório de Matemática, realizei 

oficinas e minicursos com os professores da Rede Estadual e das Redes Municipais do 

entorno do IFRN Campus Santa Cruz, orientei alunos de Iniciação Científica e organizei 

eventos, dentre outras atividades. 

Nessa jornada de aprendizado, constatei que contribuir para a construção da identidade 

do jovem e com a configuração da educação que a ele é oferecida, está entre os desafios que 

se apresentam aos educadores. É necessário conhecer o aluno, respeitar suas experiências, a 

sua história e as suas expectativas em relação à escola e à vida, para, então, reconfigurar essa 
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educação, modificando políticas e práticas, proporcionando aprendizagens mais significativas. 

Nessa perspectiva, se inscrevem os maiores desafios para os professores, principalmente para 

os que lecionam no Ensino Médio, particularmente em Matemática. 

Apesar das muitas dúvidas e dificuldades encontradas no dia a dia da prática 

educativa, uma das certezas que tenho é que parte de nossas funções, enquanto educadores, é 

ampliar nos alunos a sua condição de humanidade, de cidadãos plenos, conscientes de seus 

direitos e de seus deveres, aplicando os conhecimentos adquiridos em atividades diárias. 

Nessa diretriz, pensar no professor que atenda às exigências da sociedade contemporânea é 

pensar em um profissional competente, tanto técnico-científico quanto político, capaz de 

viabilizar propostas inovadoras e de vislumbrar a preparação de indivíduos que lutem por uma 

sociedade justa e humanitária. Trata-se, pois, de pensar em um profissional que saiba, por sua 

vez, conduzir e orientar o desenvolvimento das potencialidades dos alunos. Ao trabalhar com 

turmas de Ensino Médio e de Formação de Professores, em particular de Matemática, percebi 

que essa tarefa não é nada fácil. Sendo assim, pensei, na possibilidade de cooperar para a 

melhoria da aprendizagem de Matemática e, quiçá, da Educação pelos caminhos 

desenvolvidos nesta pesquisa. 

De acordo com Vygotsky (2000), todo esse processo de reflexão acontece a partir dos 

elementos culturais mediados pelos sentidos e significados internalizados pelos sujeitos. 

Sendo assim, é mister a retomada das discussões a respeito dos fins da educação, na 

possibilidade de um possível enfrentamento consciente das contradições próprias do processo 

educativo. Reconheço a complexidade desse percurso, mas defendo que as pesquisas em 

educação podem contribuir por intermédio de reflexões compatíveis com esta problemática. 

Sendo assim, para possibilitar inovações na educação, não basta entender o educando como 

sujeito da aprendizagem, em áreas de conhecimentos, mas também como uma pessoa que 

busca, através de uma formação permanente, assumir a postura de aprendente frente ao 

fenômeno educativo, ao desenvolvimento histórico-cultural como aluno. Para mim, isso pode 

ocorrer adotando-se atitudes reflexivas de teorização sobre sua aprendizagem e o que ele 

precisa aprender. 

Diante do exposto, posso destacar que, para uma sociedade com desenvolvimento tão 

desigual e com tantas contradições, como a brasileira, relevantes são os aspetos a serem 

considerados na formação de educadores, dos quais destaco os seguintes: a necessidade de 

formar sujeitos capazes de intervir nos seus contextos, visando o aproveitamento dos espaços 

e tempos que lhes são dados; a formação que deve ser permanente; e a formação em sua 

totalidade sem perder de vista suas dimensões político-filosóficas, epistemológicas, 
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pedagógicas e relacionais. Neste cenário, discutir questões relativas ao processo de ensino e 

de aprendizagem me faz pensar nos processos formativos que são desenvolvidos ao longo da 

vida do ser humano, sobretudo nos que são desencadeados no ambiente escolar, 

especialmente em sala de aula. 

A problemática que envolve tal processo é muito debatida em variados espaços, quer 

sejam na promoção das políticas públicas, na academia, no interior da escola, enfim, em 

espaços-tempos escolares e não escolares. Todavia, é no interior da escola que percebo a 

concretude desse processo de forma sistematizada.  

Com base nesse contexto, observo a necessidade de alternativas educacionais que 

estimulem a criatividade, o raciocínio lógico, o diálogo e, consequentemente, novas 

descobertas. Nesse trajeto de atuação profissional e investigação me deparei com turmas de 

Licenciatura em Matemática e recebi o convite para coordenar um grupo de licenciandos em 

Matemática e professores de Matemática do Ensino Médio, no Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). 

O referido Programa no curso de Licenciatura em Matemática do IFRN, Campus 

Santa Cruz, teve início no mês de agosto de 2012. Nesse momento, com convênio em três 

escolas da cidade, contando com a participação de quinze licenciandos e três professores da 

rede Estadual – um em cada escola. Tinha como proposta pedagógica a discussão da prática 

nas aulas de Matemática e a apresentação de atividades construtivas, propiciando a reflexão 

em relação à aprendizagem significativa. Sabia da importância dessa nova atividade e resolvi 

pesquisar mais, dessa forma, organizei o projeto de Doutorado e submeti à UFRN para 

continuidade do caminho de contribuição educacional. 

Nesse momento de escrita, termino o resumo da narrativa do meu percurso 

educacional e retomo o lugar de pesquisadora no registro do trabalho desenvolvido com um 

grupo de quinze licenciandos, bolsistas do PIBID. Sendo assim, a partir desse momento a 

escrita será desenvolvida na primeira pessoa do plural, pois conta com a participação dos 

grupos das escolas conveniadas, do IFRN, da UFRN, entre tantos outros envolvidos.  

Mediante o objetivo do projeto PIBID que se alinha ao fortalecimento da formação de 

docentes para a Educação Básica, buscando a melhoria da qualidade do ensino, 

vislumbramos, em nossa pesquisa, acompanhar o desenvolvimento do trabalho do grupo de 

licenciandos, bolsistas do PIBID de Matemática, do IFRN – Campus Santa Cruz. Para isso, 

acrescentamos a esse acompanhamento o objetivo de identificar a representação social sobre o 

ensino de Matemática nesse processo formativo inicial. Para desenvolver esse estudo, 

lançamos mão da Teoria das Representações Sociais (TRS) de Moscovici (1978). Esse 
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pesquisador afirmou que as representações sociais são teorias do senso comum que vão sendo 

elaboradas à medida que acontecem as interações sociais coletivas, na tentativa de tornar 

familiar o estranho, a fim de compreender e lidar com a realidade e, nessa interação, construir 

o conhecimento.  

Fazemos, assim, uma reflexão a respeito da relevância do estudo das representações 

sociais, enfatizando as verbalizações dos licenciandos em Matemática, participantes do 

PIBID. É com base nas representações aqui apresentadas que analisamos as situações de 

formação nas quais os licenciandos estão envolvidos. Desse modo, corroboramos o 

pensamento de Andrade (2003, p. 86) quando afirma que, “[...] os professores reconstroem 

essas informações a partir de conhecimentos prévios, decompondo novos conhecimentos e os 

organizando de forma a torná-los possível de ser incorporados ao seu referencial.”.  

Conscientes da complexidade que envolve esse processo de formação sobre o ensino 

de Matemática e o domínio dos procedimentos do processo lógico na intenção operativa que 

envolve problematização, utilizando adequadamente os conteúdos, desenvolvemos projetos de 

curta duração apresentados nas escolas do Ensino Médio conveniadas ao PIBID, temos o 

intuito de discutir o impacto e a viabilidade desse trabalho para o ensino de Matemática. 

Dessa forma, tomamos como objeto de pesquisa a representação social sobre o ensino de 

Matemática dos licenciandos vinculados ao PIBID do IFRN - Campus Santa Cruz. Esse 

objeto foi construído por considerarmos a prática docente um contexto fundamental para se 

efetivar a busca de informações para reflexões que envolvam aspectos teóricos e práticos 

sobre a formação dos professores de Matemática e sobre o ensino de Matemática.  

A relevância desse trabalho pode ser vinculada ao objeto de pesquisa qual seja a 

representação social dos licenciandos do PIBID sobre o ensino de Matemática. A investigação 

ocorreu tendo como referência a representação social sobre o Ensino de Matemática desses 

licenciandos no que se refere aos mecanismos de objetivação e ancoragem presentes em 

abordagens didáticas para o processo de ensino e de aprendizagem de Matemática, no curso 

de Licenciatura em Matemática do IFRN - Campus Santa Cruz. A pesquisa foi desenvolvida 

no referido Campus e nas escolas onde é realizado o PIBID, seguindo as etapas relacionadas 

nos procedimentos metodológicos, com o intuito de procurar alternativas didáticas que 

contribuam para que os futuros professores possam superar as dificuldades encontradas no 

processo de ensino e de aprendizagem de Matemática. Esse caminho se assemelha ao que já 

foi desenvolvido por alguns estudiosos da área de educação, buscando uma relação dinâmica 

na qual sejam criadas melhores condições para que o aluno internalizasse os conceitos e 

efetivasse a aprendizagem (NÚÑEZ, 2009). 
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Acrescentamos a essas, as reflexões de Freire (1992) que abordam o respeito pelos 

saberes dos educandos, a ética, a aceitação do novo, a reflexão, a valorização da autonomia do 

educando, a disponibilidade para o diálogo no processo de aprendizagem. Esse autor enfatiza, 

ainda, que o educador, enquanto sujeito ativo e reflexivo do processo de ensino e 

aprendizagem, pode e deve fazer o que tiver ao seu alcance para contribuir com a educação e 

a formação do jovem.  

Fazemos, assim, uma reflexão acerca do estudo das Representações Sociais, 

enfatizando os diálogos traçados entre educandos e educadores por defendermos que as ações 

educacionais dão o efetivo direcionamento do nosso estudo. Assim, é com base nas 

concepções aqui apresentadas que analisamos as situações de ensino-aprendizagem.  

Foi na tentativa de desenvolver um exercício formativo que percebemos que é 

estritamente necessário analisar os temas relacionados ao ensino da Matemática e as 

representações sociais dos participantes sobre esse assunto. Com base nessa primeira 

aproximação, determinamos como foco de nosso estudo a representação social dos envolvidos 

no processo, refletindo sobre a formação de um professor de Matemática que utilize 

atividades práticas na sua atuação docente, quando em ação no Ensino Médio. Tal relação 

pressupõe a necessidade de se estabelecer conexões entre o desenvolvimento do pensamento 

teórico do professor e o seu exercício docente em Matemática em turmas regulares. 

A formação de professores, a pesquisa e a prática reflexiva dessa produção 

contemplam estudos acerca de concepções a respeito da formação docente, ensino de 

Matemática e TRS. Para compreendermos a relevância teórica e metodológica de pesquisar a 

atuação de professores de Matemática nos cursos de Ensino Médio e a melhoria no processo 

de ensino e de aprendizagem faz-se necessária a apresentação de uma breve reflexão, como 

forma de nos aproximar do atual estado do objeto de estudo. Trata-se de uma discussão que 

adquire relevância em razão dos relatos de dificuldades dos professores no trabalho com as 

turmas de Matemática, o que implica o abandono de outros conteúdos e de outras 

possibilidades formativas necessárias.  

Conforme identificamos, há reflexões que discutem a atuação de professores em 

diversas modalidades de ensino que são realizadas em várias partes do mundo no âmbito da 

discussão da formação de professores. De acordo com Elbaz (1983), o conhecimento do 

professor está relacionado aos valores e às crenças pessoais que orientam o seu pensamento 

prático. Sendo assim, na preparação dos futuros professores para ensinar, alguns estudos 

enfatizam abordagens de formação que procuram promover a reflexão como estratégia de 
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desenvolvimento do seu conhecimento do ensino de Matemática segundo as orientações 

atuais da Educação Matemática.  

O cotidiano dos alunos está impregnado dos saberes e fazeres próprios da Matemática. 

D’Ambrosio (2001) fala que, a todo o momento, os indivíduos comparam, quantificam e 

medem, usando instrumentos intelectuais próprios da referida disciplina. Porém, é dada pouca 

relevância, por parte de muitos professores, aos saberes diários desses alunos, ou seja, aos 

seus conhecimentos relativos à vivência diária. Na verdade, cabe ao professor planejar uma 

intervenção didática que vise transformar essa diversidade em um ponto de estímulo de modo 

que o aluno consiga explicar fatos matemáticos, analisá-los, compreendê-los e aplicá-los de 

forma mais segura. Muitos alunos têm uma noção informal sobre a Matemática, eles vêm com 

conhecimento do cotidiano e o utilizam como suporte para compreender o conhecimento 

sistemático. Todavia, na maioria das vezes, não é encontrada uma orientação significativa, por 

parte do professor, que conduza o educando a relacionar saberes formais e informais, ou a 

superar o saber informal. 

De acordo com Tardif (2000, p. 15) “[...] o professor precisa mobilizar um vasto 

cabedal de saberes e de habilidades [...]”. Entretanto, é dada pouca relevância, por parte de 

muitos professores, aos saberes diários dos alunos, ou seja, seus conhecimentos práticos. Os 

conhecimentos práticos dos alunos são diversificados e na maioria das vezes são vistos 

equivocadamente como obstáculos à aprendizagem.  

Com base nessa discussão entendemos que uma aprendizagem reflexiva e com 

significado baseada em uma proposta de inovação curricular pode colaborar para um ensino 

de qualidade. Contudo, isso só poderá ocorrer quando o professor conduzir sua ação por 

intermédio de novas metodologias no processo de ensino e de aprendizagem, inclusive com os 

alunos do Ensino Médio, relacionando os conteúdos com situações diárias. Quando pensamos 

na Matemática, concordamos com D’Ambrosio (2001) que informa ser a Matemática 

integrada aos sistemas científicos, tecnológicos, industriais, militares, econômicos e políticos, 

cujos processos de desenvolvimento se constituíram tendo os conteúdos da Matemática como 

base. Nessa direção, essa disciplina recebe caráter e presença universais nos mais diversos 

campos do conhecimento. Todavia, o cotidiano também está impregnado dos saberes e 

fazeres próprios da Matemática. 

Dessa forma, faz-se imprescindível saber o que o aluno pensa de todo esse processo, 

ou seja, qual a sua visão do próprio caminhar educacional e formativo. As estratégias de 

aprendizagem a partir de um inventário de parâmetros, indicadores e conceitos que se 

sobreponham arbitrariamente a esses saberes constituídos na vida cotidiana devem, portanto, 
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ser revistas. Devem caminhar para a construção de uma perspectiva mais complexa, mais 

dialética. Segundo Freire (2009, p. 14), o professor deve “[...] tomar a própria prática de 

abertura ao outro como objetivo da reflexão crítica [...]”. Para isso, o jovem também deve ser 

encaminhado a saber pensar de forma crítica, teórica. Deve ter consciência do seu papel para 

se inserir como sujeito na sociedade. 

O desenvolvimento de conceitos no espaço de aprendizagem escolar deve ser 

resultado de atividades orientadas e planejadas de forma sistemática, sob a mediação do 

professor e concretizada na atividade de ensino (FERREIRA et al, 2007). É nesse sentido que 

pensamos a formação inicial e permanente do professor, pautada nos conteúdos necessários à 

atuação diária, abordando o processo de formação e desenvolvimento de conceitos como 

forma de contribuir para o caminho de ressignificação do processo ensino-aprendizagem, 

mediante a participação das discussões que abordamos durante a pesquisa. Diante desse 

contexto, faz-se necessário que os pesquisadores busquem, cada vez mais, aprofundar os 

estudos sobre os processos que influenciam, direta ou indiretamente, essas constatações, a fim 

de contribuir de forma significativa para a solução dessa problemática.  

Sabendo dessa questão tão ampla, evidenciamos o objeto de estudo com o sentido e o 

significado referente à representação social sobre o ensino de Matemática. Neste caso, é 

necessário buscarmos alternativas de respostas para as questões que encaminharão o estudo a 

respeito do tema aqui tratado.  

Vários estudiosos abordam a importância da formação constante de docentes como 

forma de se promover melhorias no processo de ensino e aprendizagem. A esse respeito, 

Rodrigues (2006, p. 115) afirma que “a formação contínua dos professores e os esforços de 

toda a ordem que ela concita não são fins em si mesmos. São meios ao serviço de uma 

educação e de um ensino de melhor qualidade.”. Pensamos assim, em melhorar a formação 

dos futuros professores de Matemática de Santa Cruz e consequentemente o desenvolvimento 

educacional do ensino de Matemática na região. 

Vejamos os dados das reais necessidades de Santa Cruz, cidade do Rio Grande do 

Norte com população estimada em 35.095 habitantes (IBGE, 2015), localizada na 

Microrregião da Borborema Potiguar, apresenta quadro educacional preocupante. É uma 

cidade que não tem potencial econômico definido e a ocupação principal de seus habitantes 

está situada no funcionalismo público, no comércio, na avicultura, na agricultura familiar e no 

setor informal. Em 27 de junho de 2010, foi inaugurado o Santuário de Santa Rita de Cássia, 

padroeira da cidade, construído com a intenção de tornar-se um polo do turismo religioso no 

Estado.  
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No município em pauta, conta-se, na esfera pública, com 38 escolas de Ensino 

Fundamental (29 municipais e 9 estaduais) e apenas 3 de Ensino Médio (estaduais). A 

fragilidade da educação se evidencia nos últimos dados do Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM), em que uma das escolas da rede estadual da cidade figura no 1º lugar, dentre os 20 

piores resultados do Rio Grande do Norte, com média de 370,56. Segundo o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB, 2011), a cidade de Santa Cruz amarga uma 

avaliação de 3,5 – abaixo da média estadual. É agravante, também, a ausência de professores, 

especialmente nas disciplinas: Química, Matemática, Biologia e Física, de acordo com as 

informações coletadas pelos licenciandos. Por isso, faz-se necessário o desenvolvimento de 

atividades pedagógicas, nos diversos campos do conhecimento, que desencadeiem um 

processo de reflexão e ação sobre o fazer docente, para que a partir daí seja construída uma 

nova prática educativa que tenha como parâmetros: o compromisso com a formação, o 

engajamento com a escola, a percepção do aluno como sujeito do conhecimento e principal 

ator do processo de ensino-aprendizagem, além da melhoria da relação escola-comunidade.  

Nessa perspectiva, o PIBID, implantado no curso de Licenciatura em Matemática 

(IFRN, 2012a), propõe ações que visem à cooperação e a melhoria da qualidade da Educação 

Básica com ênfase no Ensino Médio nas escolas públicas do Rio Grande do Norte, e em 

particular, na Microrregião da Borborema Potiguar. Em suas ações colabora com o 

permanente aperfeiçoamento do professor de Matemática atuante nas escolas, fomenta o curso 

de Licenciatura em Matemática do IFRN – Campus Santa Cruz, investindo na qualidade dos 

profissionais de ensino que logo serão formados por esta Instituição, com a finalidade de 

reverter índices educacionais indesejáveis. Dessa forma, tendo como base esses diálogos, 

destacamos a relevância desta pesquisa acerca da formação de professores de Matemática, 

abordando a representação social sobre o ensino de Matemática dos licenciandos vinculados 

ao PIBID no curso de Licenciatura em Matemática do IFRN – Campus Santa Cruz. 

A problemática envolvida na necessidade de mudanças no fazer pedagógico em 

Matemática faz parte de nossos interesses e vimos com ela trabalhando em turmas de 

formação de professores desde 2003, como relatado anteriormente. Atualmente, trabalhamos 

com a Licenciatura em Matemática no IFRN e observamos uma realidade alarmante que 

resumiremos da seguinte forma: os futuros professores ingressam demonstrando interesse pela 

aprendizagem, entretanto, a maioria desanima e evade-se durante o processo de formação. Um 

exemplo disso é que turmas com 40 alunos, no primeiro semestre, passam a ter uma média de 

23 alunos, ou seja, aproximadamente 50% de evasão, no final do semestre. Esse quadro de 

desistência se acentua progressivamente até o final do curso. Quando abordamos, em 
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entrevistas, alguns evadidos e os questionamos a respeito de suas desistências, geralmente 

encontramos a dificuldade de aprender e transmitir um conteúdo tão complexo como uma 

forte justificativa. Sob essa ótica, alegam que preferem investir em outro trabalho ou 

formação com menos dificuldade de assimilação. 

Diante desse quadro, sentimos a necessidade de investigar as possíveis causas da 

dificuldade de aprendizagem, em Matemática, com o intuito de buscar soluções para 

minimizar a evasão e dificuldades de assimilação dos conteúdos. Assim, pensamos na 

problematização de representações sociais sobre o ensino de Matemática, desenvolvidas em 

práticas educativas no ensino-aprendizagem de Matemática no Ensino Médio. Observamos 

que essas poderiam se tornar objeto de estudo, relacionando os conteúdos matemáticos 

necessários ao desenvolvimento de projetos que possibilitem a ressignificação da atuação dos 

pibidianos nas escolas conveniadas. Para tanto, vislumbramos indicar uma proposta didática 

para o PIBID para ser utilizada em sua formação, enquanto bolsista de Iniciação à Docência. 

A partir de observações iniciais, construímos as seguintes indagações: o que os 

licenciandos vinculados ao PIBID sabem sobre o ensino da Matemática e como percebem 

esse fazer enquanto especificidade docente? Qual é a representação social sobre o Ensino de 

Matemática desses licenciandos? De que forma a atuação dos alunos do PIBID, resgatadas 

por intermédio de uma abordagem didática com atividades práticas, pode contribuir para uma 

prática educativa mais significativa? Quais são as influências dessa representação social na 

prática que esses licenciandos desenvolvem no âmbito escolar? De quais vivências o 

licenciando necessita apropriar-se para uma mudança de atitude no fazer pedagógico? 

Acreditamos que, por intermédio de uma atuação acompanhada da reflexão, podemos 

responder a essas indagações.  

Diante do exposto trazemos o foco de maior atenção desse estudo, ou seja, a espinha 

dorsal desta pesquisa. Os trajetos deste estudo derivam-se da motivação explanada e da 

problematização no contexto educativo de investigação.  Desse eixo principal derivam outros 

passos que nos impulsionam a identificar a representação social sobre o Ensino de 

Matemática dos licenciandos vinculados ao PIBID do IFRN Campus Santa Cruz; averiguar as 

influências dessa representação social na organização didática dos conteúdos matemáticos; 

verificar as influências dessa representação social na prática desenvolvida por esses 

licenciandos no âmbito escolar e apresentar encaminhamentos didáticos que contribuam para 

a formação dos licenciandos de Matemática integrantes do PIBID. 

Dando continuidade a caminhada da pesquisa, apresentamos os relatos da pesquisa em 

duas partes, após a Introdução que ora apresentamos, esse momento versa a respeito de nossa 
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jornada educacional, apresenta a relevância do estudo, abordando objeto, objetivos, questões 

de investigação e a apresentação das partes I e II que compõem esse material. 

Na Parte I, intitulada Trajetória investigativa: dos aportes teóricos ao objeto de 

estudo, trazemos os capítulos 1 e 2. No primeiro capítulo, denominado Opções Teóricas e 

Metodológicas, o intuito é de situar o leitor, esclarecendo questões sobre o PIBID, seu 

projeto com suas respectivas peculiaridades, assim como, a definição, a necessidade de 

implantação, prazos, entre outros aspectos relevantes. Falamos sobre o projeto no IFRN e 

afunilamos ainda mais com a abordagem da implantação do trabalho no Campus Santa Cruz. 

Nesse momento, relatamos as peculiaridades dos envolvidos no processo de investigação e 

denominamos os participantes da pesquisa. Abordamos, então, os procedimentos 

metodológicos, revelando os: Grupos focais, Círculo Hermenêutico Dialético e sua 

importância nos caminhos da investigação. Apresentamos, ainda, os procedimentos e 

perspectivas da análise dos dados coletados. No segundo capítulo, A Formação docente e o 

professor de Matemática, abordamos as concepções a respeito da formação docente, 

enfatizamos uma aproximação aos processos de construção das representações sociais e sua 

repercussão na formação do professor de Matemática. Também relatamos e refletimos a 

respeito do curso de Licenciatura em Matemática no IFRN Campus Santa Cruz. 

A Parte II, intitulada O Ensino da Matemática e o desvelar das Representações 

Sociais, é composta pelos capítulos 3, 4, 5 e 6, resultantes da reflexão dos licenciandos sobre 

a prática desenvolvida durante a atuação no PIBID. No terceiro capítulo, denominado O 

PIBID: ação e reflexão, elucidamos o PIBID sob a visão dos licenciandos e suas vantagens 

no espaço escolar, suas estratégias no combate à desmotivação e os entraves na efetivação do 

trabalho dos bolsistas. Nesse capítulo, fazemos ainda considerações em relação aos 

envolvidos na pesquisa. Traçamos o perfil dos bolsistas do PIBID, enfatizando as dúvidas e 

escolhas profissionais. O capítulo 4, apresentado em seguida, tem como título Da formação e 

da prática docente, nesse dialogamos com a metodologia como elemento (des)motivador do 

interesse do aluno, a formação pedagógica específica e os desafios da formação e da 

capacitação docente. 

No capítulo 5, intitulado Dificuldades do/no âmbito escolar, analisamos a relação da 

desmotivação docente e discente, limitação da estrutura física, insuficiência de conteúdos 

matemáticos, a família e a realidade socioeconômica como entraves ao desempenho escolar, 

na avaliação da Educação Básica: aprovação como meta, e a docência: formação, 

(des)valorização e ausência de apoio. 
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No capítulo 6, O ensino de Matemática, apresentamos o que nos permitiu a reflexão 

em relação à especificidade do ensino de Matemática, o entendimento discente sobre a 

Matemática e o curso de Matemática e a praticidade como base da aprendizagem matemática, 

possibilitando a sinalização de uma proposta de ensino e aprendizagem da Matemática no 

Ensino Médio com a participação do PIBID. 

Chegando ao final dessa Tese, Em busca de considerações finais, trazemos uma 

breve retomada do trabalho realizado, apresentamos os achados da investigação e sinalizamos 

as representações sociais e suas influências no processo de ensino e aprendizagem da 

Matemática. 
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PARTE I – TRAJETÓRIA INVESTIGATIVA: DOS APORTES TEÓRICOS AO 

OBJETO DE ESTUDO 

 

 

Nessa Parte I, dialogamos a respeito da trajetória investigativa, enfatizando os aportes 

teóricos e metodológicos relacionando-os com o objeto de estudo. Apresentamos a discussão 

desses aspectos no primeiro e no segundo capítulo. Ao versar sobre as opções teóricas e 

metodológicas no capítulo inicial, situamos o leitor nos subsídios relacionados à TRS e o 

lugar da representação (RS) sobre o ensino da Matemática nos ambientes socioacadêmicos. 

Traçamos, também, os caminhos percorridos na coleta de dados com a realização de 

grupos focais e o movimento da metodologia interativa. Esclarecemos, também, a necessidade 

de realizar uma entrevista semiestruturada com os participantes e a importância da atuação 

dos licenciandos em pequenos projetos, nas escolas conveniadas. Abordamos, ainda, o 

desenvolvimento da análise dos dados coletados com os procedimentos utilizados e as 

perspectivas a alcançar. 

No capítulo 2, trazemos reflexões e informações concernentes à formação docente e ao 

professor de Matemática. Dialogamos com alguns autores sobre a formação inicial docente e 

ingressamos no contexto do curso de Licenciatura em Matemática no IFRN Campus Santa 

Cruz. Imersos nesse cenário, contextualizamos o Programa PIBID desde a implantação no 

IFRN até chegar ao Campus Santa Cruz.  

Nesse momento, apresentamos os participantes da pesquisa, detalhando características 

individuais com o intuito de relacionar necessidades e limitações no limiar do contexto 

estudado. Procuramos detalhar, entre outros aspectos, a fala dos licenciandos sobre a escolha 

do curso de Licenciatura em Matemática e os anseios e perspectivas de cada um. Observamos 

que eles perceberam a importância dessa investigação e foram sinceros, na medida do 

possível, para contribuir com a melhoria do ensino de Matemática. 
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1 OPÇÕES TEÓRICAS E METODOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As fontes não falam por si... elas só começam 

a dialogar verdadeiramente conosco quando 

decidimos abordá-las com métodos adequados 

construímos com o propósito explícito de, 

através delas, tentarmos compreender e lidar 

com as questões que intencionamos investigar.  

 

Antonio Miguel 
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Com o intuito de realizar os encaixes adequados das peças precisamos trilhar 

caminhos que nos conduzam ao conhecimento dos contornos, cores e formas disponíveis, ou 

seja, acompanhamento de todo o processo. Dessa forma, as opções teóricas e metodológicas 

são relevantes e precisam de clareza no decorrer do trabalho acadêmico. Apresentamos a 

seguir o cabedal escolhido com o intuído de captar boas informações para a tarefa vindoura. 

 

 

1.1 A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS (TRS) 

 

 

Desde as últimas décadas do século XX, a complexidade e a dinâmica que atingem a 

sociedade pós-moderna apresentam-se como vetores da desestruturação das grandes atuações, 

econômicas, políticas, sociais e culturais, tendo como uma das principais decorrências o 

reposicionamento em primeiro plano da atuação profissional dos sujeitos da 

contemporaneidade. Esses sujeitos são submetidos a construírem as suas próprias referências 

de atuação. Tais movimentos singulares devem ser compreendidos como prerrogativas para a 

aquisição e manutenção dos meios que garantam a esses sujeitos a sua sobrevivência e a 

constituição de suas subjetividades, de modo autônomo e emancipado. Nesse contexto, os 

grupos se organizam e estipulam regras de conduta e os participantes as incorporam em suas 

ações criando RS. 

Então, vejamos algumas considerações a respeito das RS que guiam os sujeitos e aos 

quais oferecem subsídios teóricos acerca dos pilares de sustentação desse estudo. Faremos 

uma discussão com os pensamentos dos autores que contribuíram, sobretudo, com suas 

posições teóricas referentes ao tema proposto. De acordo com Jodelet (2001, p. 22), temos a 

caracterização da RS como “uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, 

com um objetivo prático, e que contribui para a construção de uma realidade comum a um 

conjunto social”. 

Verificamos que a construção dessa realidade social partilhada e eficiente é um dos 

objetivos primordiais no processo ensino-aprendizagem. O educando precisa agir e partilhar 

conhecimentos, socialmente, para internalizar os conteúdos práticos apresentados. Portanto, 

cabe ao professor apresentar atividades que propiciem o desenvolvimento dessa partilha 

necessária ao desenvolvimento integral do aprendiz. 

De acordo com Moscovici (2012), as RS são modalidades de conhecimento particular 

que circulam no dia-a-dia e que tem como função a comunicação entre indivíduos, criando 
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informações e nos familiarizando com o estranho de acordo com categorias de nossa cultura 

por meio da ancoragem e da objetivação. 

São os movimentos de interação social, em suas diferentes formas, que geram as RS. 

A objetivação e a ancoragem são mecanismos específicos para estabelecerem as devidas 

mediações. Objetivar significa reproduzir um conceito em imagem, ou seja, de acordo com 

Moscovici (2012) corresponde à passagem de conceitos ou ideias para esquemas ou ideias 

para esquemas ou imagens concretas, os quais pela generalidade de seu emprego vão 

transformando-se em supostos reflexos do real. É nessa fase que as noções e abstrações de 

uma realidade se concretizam, materializando ideias e significações, e instituindo 

correspondência entre as coisas e as palavras. 

Como processo social, a ancoragem possibilita transportar a imagem para o domínio 

do fazer. Trata-se de uma operação de linguagem que incorpora socialmente o conceito e a 

imagem, ou seja, que é formada de uma rede de significações em torno do objeto, 

relacionando-o a valores e práticas sociais. 

Em síntese, a objetivação e a ancoragem representam a transformação do objeto 

desconhecido em conhecido, isto é, do não familiar em familiar, por meio de palavras 

socialmente partilhadas e de imagens individualmente criadas, transferindo o desconhecido 

para o quadro de referência pessoal do indivíduo, para dar conta da realidade (MOSCOVICI, 

1978). É a ancoragem que possibilita que informações novas sejam acrescentadas a alguma 

coisa antiga para poder interpretá-la e garantir a orientação do comportamento e das relações 

sociais. Em relação à importância de estudar os fenômenos escolares por intermédio das RS, 

precisamos considerar “que as pessoas se informam e representam alguma coisa somente 

depois de terem tomado uma posição e em função da posição tomada” (MOSCOVICI, 1961, 

p. 72). 

Vemos, dessa forma, que RS têm o intuito de orientar as condutas e as atitudes das 

pessoas. Através dessa orientação os sujeitos podem tomar atitudes de resignação, de 

acomodação e de incapacidade, mas também podem tomar atitudes que os levem à coragem, à 

força de vontade, à confiança em si e, principalmente, à confiança na sua capacidade de 

aprender qualquer assunto. 

Sendo assim, precisamos considerar as RS e sua influência no processo de ensino. 

Entretanto, necessitamos ter muito cuidado para tratá-las. Desse modo, torna-se 

imprescindível apontar, sempre que possível, alguma conexão entre o desenvolvimento das 

representações e as possibilidades pedagógicas. Afinal, os conteúdos procedimentais 

envolvem a construção de uma lógica, mediante a perspectiva educacional dialógica, 
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participativa, compartilhada, bem como a ampliação da capacidade reflexiva do aluno. Esses 

conteúdos expressam um saber fazer que envolve a tomada de decisões e a realização de 

diversas ações para atingir uma meta. Verificamos que para atingir os objetivos propostos por 

esse tipo de atuação, os envolvidos no processo precisam participar de atividades que 

propiciem ação e reflexão que gerem atitudes criativas e produtivas.  

De maneira geral, as RS dizem respeito a um conjunto de imagens, crenças, símbolos, 

mentalidades, atitudes, opiniões e modelos veiculados numa sociedade para caracterizar 

pessoas, situações, objetos. Elas podem exercer uma ação para mudar condutas e 

comportamentos e desenvolver a habilidade de questionar e transformar. Como afirma 

Moscovici (1978, p. 26), 

 

[...] uma representação fala tanto quanto mostra, comunica tanto quanto 

exprime. No final das contas, ela produz e determina os comportamentos, 

pois define simultaneamente a natureza dos estímulos que nos cercam e nos 

provocam, e o significado das respostas a dar-lhes.  

 

Segundo Jodelet (2001), as representações “nos guiam no modo de nomear e definir 

conjuntamente os diferentes aspectos da realidade diária, no modo de interpretar esses 

aspectos, tomar decisões e, eventualmente, posicionar-se frente a eles de forma defensiva” 

(p.17). Para a autora, 

 

[...] as representações sociais são fenômenos complexos sempre ativados e 

em ação na vida social. Em sua riqueza como fenômeno, descobrimos 

diversos elementos (alguns, às vezes, estudados de modo isolado): 

informativos, cognitivos, ideológicos, normativos, crenças, valores, atitudes, 

opiniões, imagens, etc. Contudo, estes elementos são organizados sempre 

sob a aparência de um saber que diz algo sobre o estado da realidade. É esta 

totalidade significante que, em relação com a ação, encontra-se no centro da 

investigação científica (JODELET, 2001 p. 21). 

 

Na proposta da TRS de Moscovici (1961) verificamos a abordagem de aspectos 

psicológicos como opinião, atitude, preconceito, imagem, com proximidades à RS. 

Percebemos que o nosso foco, nesse momento, é a atitude, pois estamos voltados para a 

representação e atuação dos futuros professores. O autor enfatiza que: 

 

Quando estudamos representações sociais nós estudamos o ser humano, 

enquanto ele faz perguntas e procura respostas ou pensa e não enquanto ele 

processa informação, Mais precisamente, enquanto seu objetivo não é 

comportar-se, mas compreender (MOSCOVICI, 2011, p. 43). 
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Nesse caminho, Moscovici (2011) versa a respeito de atitudes compartilhadas. Para 

esse autor, quando se tem uma atitude em relação a um objeto significa que é preciso ter uma 

representação que inclui conhecimento e cognição no seu sentido amplo (imagens, emoções, 

paixões, crenças). 

Ao verificarmos as características anteriores, concluímos que é estritamente necessário 

analisar as ideias contidas nas atividades desenvolvidas nos projetos implantados nas escolas 

pelos bolsistas do PIBID, para que haja a concatenação das características básicas e a 

apropriação por parte da maioria dos envolvidos no processo. 

Assim, discutimos essa problemática no âmbito do curso de Licenciatura em 

Matemática, com os bolsistas do PIBID. Nessa discussão procuramos conceber, realizar e 

avaliar, o processo de escolarização em iniciativas educativas que possam fazer emergir 

nesses sujeitos as singularidades de seus processos formativos, aqui compreendidas como um 

conhecimento a ser integrado aos procedimentos de ensino e aprendizagem. Conforme 

percebemos nessa pesquisa, tais discussões e reflexões tornam-se primordiais para que 

possamos rever políticas, práticas, conceitos e preconceitos que cercam os futuros professores 

com o fim de contribuir para a reconfiguração deste espaço de formação. 

Nesse sentido, constatamos ser ainda muito comum, por parte de autoridades e até de 

educadores, a visão dos jovens como fracassados e desinteressados. Em nossa compreensão, 

esse modo de conceber tal modalidade de formação impede que mudanças significativas 

ocorram na educação desses sujeitos, em razão de atitudes preconceituosas que contradizem 

as próprias políticas públicas voltadas para o segmento. Ao se referirem ao papel das Teorias 

da Aprendizagem na atividade docente, os PCN (BRASIL, 2002, p. 73) ressaltam que: 

 

As reflexões sobre a atuação em sala de aula, os debates e as teorias ajudam 

a conhecer os fatores que interferem na aprendizagem dos alunos. Ao serem 

considerados, provocam mudanças significativas no diálogo entre ensino e 

aprendizagem e repercutem de maneira positiva no ambiente escolar, na 

comunidade, na família, pois os envolvidos passam a atribuir sentido ao que 

fazem e ao que aprendem. 

 

Portanto, é chegado o momento de reconfigurar a formação docente e assumir a 

educação de todos, como um direito consagrado universalmente, em nosso país um direito 

contemplado constitucionalmente. Para isso, compreendemos que se faz necessário um olhar 

para esses alunos da Licenciatura em Matemática e para a RS que possuem através de um 

movimento educacional que lhes reconheça as singularidades, o que significa caminhar para a 
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superação da visão que os aponta como profissionais fracassados, um estigma que tem sido 

gradualmente constituído através da própria história do professor.  

Com isso, observamos que ainda persiste uma grande quantidade da população com 

baixa escolaridade, apontando a necessidade de um sistema escolar no Brasil que melhore a 

qualidade do ensino em todas as modalidades, com vistas à superação das desigualdades 

educacionais e sociais. Diante dessa compreensão, reafirmamos a necessidade de reconfigurar 

a Educação Matemática, promovendo, junto aos envolvidos no processo educacional, as 

condições de atender às expectativas de alunos, com respeito às suas identidades, 

singularidades e subjetividades. Ou seja, importa proporcionar uma educação de qualidade, 

considerando a sua dimensão sócio-histórica e cultural. Essa forma de educação deve 

contribuir para a formação de cidadãos plenos, preparados para a inserção no âmbito social, 

cientes de seus direitos e deveres, capazes de atuar sobre a sua realidade e transformá-la, 

buscando uma sociedade mais ética, justa, solidária e feliz.  

Para isso, compreendemos que é imprescindível uma educação baseada na visão 

humanista, defendida por Freire (1992). Para esse autor, a educação deve estimular a 

criatividade do homem, o diálogo, a sua visão crítica, o seu papel transformador do mundo e a 

sua autonomia, sendo essencial a esta educação desocultar a realidade, pois: 

 

Uma educação só é verdadeiramente humanista se, ao invés de reforçar os 

mitos com os quais se pretende manter o homem desumanizado, esforça-se 

no sentido da desocultação da realidade. Desocultação na qual o homem 

existencialize sua real vocação: a de transformar a realidade (FREIRE, 1992, 

p. 13). 

 

Para o autor, com o qual concordamos, esse é um dos objetivos da educação: entender 

melhor a realidade e agir sobre ela, pois “através de sua permanente ação transformadora da 

realidade objetiva, os homens, simultaneamente, criam a história e se fazem seres histórico-

sociais” (FREIRE, 2005, p. 107). No sentido de concretizar tal conceito de educação, Freire 

(2005) prega a dialogicidade como sendo a essência à educação libertadora, fundamentada no 

amor, na humildade, na fé, na esperança e no pensar verdadeiro. E afirma: “não é no silêncio 

que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão” (FREIRE, 2005, p. 

90). Desse modo, é no diálogo que se inicia a busca pelos conteúdos que contemplem a visão 

de mundo do aluno e contribuam para sua libertação, pois “nosso papel não é falar ao povo 

sobre a nossa visão do mundo, ou tentar impô-la a ele, mas dialogar com ele” (FREIRE, 2005, 

p. 100). O diálogo é, portanto, o princípio da educação humanizadora. Negá-lo ou desprezá-lo 

seria negar qualquer possibilidade de humanização e busca da autonomia.  
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Por outro lado, observamos que a aprendizagem em Matemática tem sido uma 

preocupação constante e desafiadora para todos aqueles que fazem parte do mundo do 

trabalho. Esse mundo, voraz e seletivo, aponta caminhos múltiplos e incertos para os 

profissionais, ora revelando, ora ocultando o perfil que eles devem ter para se inserirem no 

mercado de trabalho. Entendemos que esse panorama de incertezas se impõe ao campo da 

educação, propondo desafios que se inscrevem tanto numa visão de desenvolvimento 

profissional como pessoal. São exatamente as incertezas, ou seja, a queda dos grandes 

conhecimentos da História, da Economia e da Cultura, apontadas no início da 

problematização. Essas justificam o repensar da formação e profissionalização dos 

licenciandos no curso de Licenciatura em Matemática do IFRN, tomando a RS sobre o ensino 

da Matemática dos licenciandos atrelados ao PIBID como foco dessa elaboração.  

De acordo com Hypolito (2013), um aspecto importante do trabalho docente é a 

formação. Em todos os diagnósticos a formação docente aparece como requisito básico para 

qualquer melhoria dimensionada para a educação. É diante desse contexto que a educação 

deve se preocupar em investigar como o sujeito aprende, qual é a sua condição de aprendente 

e o que ele pode e precisa aprender, principalmente, o jovem que chega à escola com muitos 

tabus, medos e expectativas. Esses originados de advertências familiares quanto à 

complexidade da Matemática e/ou experiência escolar anterior, frustrante, na maioria das 

vezes. De posse desses dados, torna-se imprescindível a preparação do professor para que ele 

possa interagir com essas facetas. 

Diante da presente argumentação, necessitamos discutir as questões relacionadas às 

RS do ensino de Matemática com o intuito de acompanhar a atividade dos licenciandos e de 

sugerir propostas para o Ensino e aprendizagem de Matemática no Ensino Médio.  

 

 

1.2 A REPRESENTAÇÃO SOCIAL SOBRE O ENSINO DE MATEMÁTICA 

 

 

Quando falamos na profissão do professor precisamos situá-la ao longo da vida. As 

pessoas, em sua maioria, referem-se a esse profissional em sua função que envolve o ensinar e 

o aprender. Todos tem uma vivência dessa atuação em sua escolaridade, ela vai se delineando 

na vivência diária, ela propicia mudanças na rota de experiências que são vivenciadas pelo 

sujeito e tende a marcá-lo para a atuação cotidiana. 
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A ação do professor, principalmente no ambiente escolar, é guiada por suas 

representações de escola, ensino, sociedade, sujeito da aprendizagem e de como este aprende. 

Nessa teia, a TRS, entrelaçada com outros aportes teóricos, propiciará a construção de um 

processo formativo que mobilize a reflexão e provoque a (re) reconstrução das representações. 

Todavia, a mudança dessas diretrizes compartilhadas que guiam e orientam a ação cotidiana 

do professor, em sala de aula, necessita de outras mudanças, dentre elas, a própria prática 

social e, consequentemente, a reelaboração das RS do ser professor. 

Partindo da representação de um determinado objeto, efetivamos a nossa comunicação 

e atuamos no meio social. Assim, o sentido desse objeto difere de pessoa para pessoa de 

acordo com suas experiências individuais e sociais. Jodelet (2001, p.26) nos traz a seguinte 

orientação: 

 

[...] as representações devem ser estudadas articulando-se elementos 

afetivos, mentais e sociais e integrando – ao lado da cognição, da linguagem 

e da comunicação – a consideração das relações sociais que afetam as 

representações e a realidade material, social e ideativa sobre a qual eles têm 

de intervir. 

 

Na prática, as RS trazem uma marca social específica que depende das circunstâncias 

e dos contextos nos quais emergiram. Conforme já enfatizado por Jodelet (2001), são as RS 

que nos direcionam diariamente para que possamos indicar e deliberar conjuntamente as 

ações em relação aos fatos e acontecimentos. A autora complementa dizendo que as RS são 

fenômenos de compreensão difícil, sempre ativados pelo grupo que age na vida social. 

Como construção social de um saber elaborado por e no cerne das interações, as RS 

envolvem elementos informativos, cognitivos, ideológicos, normativos, crenças e valores 

partilhados por um grupo social, contribuindo para uma visão da realidade e para que o 

indivíduo aja em relação ao mundo e sobre o outro demonstrando significações. 

As RS são estratégias construídas pelas pessoas com a finalidade de enfrentarem a 

diversidade e a mobilidade de um mundo que, embora seja de todos, ultrapassa a cada um 

particularmente e, simultaneamente, “desafia e reproduz, repete e supera, [...] também forma a 

vida social de uma comunidade” (JOVCHELOVITSCH, 2012, p. 69). 

Nessa perspectiva, a representação de um dado objeto se constrói sobre algo já 

pensado, expresso ou oculto. Isto é, a familiarização com o estranho pode, com a ancoragem, 

“fazer prevalecer quadros de pensamentos antigos, posições preestabelecidas, utilizando 

mecanismos como a classificação, a categorização e a rotulação” (ALVES-MAZZOTTI, 

2008, p. 30), o que pressupõe o desvelamento de algum conhecimento sobre o objeto 
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classificado. Assim, representar um dado objeto não significa apenas duplicá-lo ou reproduzi-

lo, mas reconstruí-lo, retocá-lo e transformá-lo (MOSCOVICI, 1978). 

Seguindo a mesma linha de Moscovici (1978) e de Jodelet (2001), Abric (2001 p. 156) 

define as RS como 

 

Um conjunto organizado de opiniões, de atitudes, de crenças e de 

informações referentes a um objeto ou a uma situação. É determinada ao 

mesmo tempo pelo próprio sujeito (sua história, sua vivência), pelo sistema 

social e ideológico no qual ele está inserido e pela natureza dos vínculos que 

ele mantém com esse sistema social. 

 

Mediante as relações com o outro, aprendendo a viver junto com o outro o sujeito se 

descobre e, ao descobrir-se em conjunto, aprende com os pares e internaliza valores, 

símbolos, significados, os quais irão demarcar e definir as relações, as representações e as 

identidades. Como formas de conhecimento prático que guiam as ações no cotidiano, as RS 

ocorrem na interface de duas forças, quais sejam: os conhecimentos circulantes na sociedade e 

as forças derivadas do próprio processo de interação social (SPINK, 2004). Por conseguinte, a 

maneira como o professor organiza e estrutura a sua prática docente é marcada por suas 

representações e saberes, os quais são construídos diariamente, influenciando e determinando 

a sua conduta profissional. Inserido em um contexto sociocultural que demarca a sua trajetória 

de vida e molda a sua identidade, não se pode perder de vista que, como ser social e parte 

integrante da cultura, o professor também constrói e reelabora o seu mundo representacional 

nas interações cotidianas. 

Desse modo, torna-se necessário identificar e compreender as representações que os 

colaboradores desta pesquisa têm sobre a sua profissão para se observar como essas 

representações “se constroem, evoluem e se transformam no interior de grupos sociais, e para 

elucidar o papel dessas construções nas relações desses grupos com o objeto de sua 

representação” (GILLY, 2001, p. 322). Isso conduzirá à descoberta de caminhos que 

possibilitarão certas ressignificações nessas representações, sobre as quais os atores explicam, 

justificam e guiam as suas próprias atitudes frente ao ensinar e ao aprender Matemática. 

Moscovici (2011, p. 49-50) afirma que: 

 

No universo consensual, a sociedade é uma criação visível, contínua, 

permeada com sentido e finalidade, possuindo uma voz humana, de acordo 

com a existência humana e agindo tanto como reagindo como um ser 

humano. Em outras palavras, o ser humano é aqui, a medida de todas as 

coisas. No universo reificado, a sociedade é transformada em um sistema de 
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entidades sólidas, básicas, invariáveis, que são indiferentes à individualidade 

e não possuem identidade. 

 

Iniciativas de compreensão desses fenômenos podem ser localizadas nos estudos que 

discutem os aspetos da RS e Educação Matemática, em nosso caso, especificamente. Nesse 

cenário mais amplo, observamos as dificuldades de aprendizagem dos alunos. Eles são 

desafiados a seguir às novas realidades de incertezas e contradições, as quais constroem e são 

por elas construídos. A compreensão dos processos cognitivos e culturais de aprendizagem 

desses novos atores jovens, em sua maioria, traduz-se em desafio para o campo da educação, 

instado a responder a questões que giram no entorno de uma problemática principal: como 

esses sujeitos aprendem e qual a melhor forma de orientar a construção da aprendizagem?  

Este estudo sobre a formação inicial dos professores de Matemática1 busca identificar 

“na relação representação-ação os mecanismos cognitivos e afetivos da elaboração das 

representações” (SPINK, 2004, p. 124), os quais ressaltam como a docência em Matemática 

está inserida em suas vidas e que significados têm para eles. 

Como membros de uma sociedade em constante movimento, os atores da pesquisa 

transportam consigo, no exercício da docência, o saber da experiência pessoal, produzido nos 

contextos social, familiar e profissional, assim como os conhecimentos socialmente 

elaborados que lhes foram transmitidos ao longo da trajetória de vida. Identificar elementos 

desse conhecimento e “estabelecer relações com o conhecimento científico, objeto de 

‘transmissão’ escolar” (NÓBREGA, 2001, p. 85) é um importante e longo caminho a ser 

percorrido rumo à superação das dificuldades existentes no ensino e na aprendizagem da 

Matemática. 

As experiências individuais e sociais de um grupo, bem como as interações com o 

outro, que vão acontecendo em diferentes contextos de atuação dos atores e que são objeto de 

estudo da Educação Matemática, também colaboram para a formação das representações 

sobre a Matemática, o ensino da Matemática e a imagem da profissão. Conhecer essas 

representações é um importante passo para o redirecionamento do processo formativo, 

objetivando possíveis mudanças nessas representações. 

As representações elaboradas sobre um dado objeto são resultantes das experiências 

vivenciadas, dos valores, crenças, informações, ações, influências socioculturais que marcam 

a trajetória de vida dos professores e exercem um relevante papel na constituição de suas 

                                                           
1 Vale lembrar que os 15 participantes da pesquisa são bolsistas do PIBID de Matemática do IFRN – Campus 

Santa Cruz 
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práticas pedagógicas, desencadeando influências positivas ou negativas na atuação dos 

educandos em sala de aula, assim como na aprendizagem da Matemática. 

Desde os primórdios da civilização até a atualidade, a Matemática tem exercido um 

papel importante na sociedade. Em um mundo onde as necessidades socioculturais e 

profissionais adquirem novos contornos, todas as áreas do conhecimento requerem “alguma 

competência em Matemática e a possibilidade de compreender conceitos e procedimentos 

matemáticos é necessária tanto para tirar conclusões e fazer argumentações” (BRASIL, 1999, 

p. 251) quanto para se agir e se tomar decisões na vida pessoal e na profissional. 

Nesse sentido, a Matemática aparece como ferramenta que auxilia a leitura, a 

compreensão e a resolução de problemas sociais, ampliando o seu papel social, 

principalmente no que concerne às suas aplicações em diversos campos do conhecimento, 

corroborando o crescimento das ciências, da tecnologia das comunicações, entre outros e 

provocando, ao mesmo tempo, um crescimento e mudanças na maneira de se fazer 

Matemática. As legislações educacionais, observando a realidade existente, ressaltam a 

importância do foco na formação ética em conjunto: 

 

A formação de indivíduos éticos pode ser estimulada nas aulas de 

Matemática ao direcionar-se o trabalho ao desenvolvimento de atitudes no 

aluno, como, por exemplo, a confiança na própria capacidade e na dos outros 

para construir conhecimentos matemáticos, o empenho em participar 

ativamente das atividades em sala de aula e o respeito à forma de pensar dos 

colegas. (BRASIL, 1997, p. 32). 

 

Porém, o reconhecimento social do papel da Matemática é mais aparente do que real. 

Ele é contrariado na sala de aula pela ideia de que no dia-a-dia pouco ou nenhum uso é feito 

do conhecimento matemático (MENDES, SANTOS e PIRES, 2011). Geralmente, a 

representação dos educandos sobre o saber matemático escolar é a de que não há nenhuma 

relação entre a Matemática e as atividades cotidianas deles. Constrói-se assim, uma visão 

dessa disciplina como ciência acabada, abstrata, entendida e usada por uma pequena parcela 

de alunos dotados de uma inteligência privilegiada. 

O que reforça essa representação é que a prática mais frequente do ensino da 

Matemática está direcionada para a memorização de regras, de estratégias de resolução de 

problemas, ou para o ensino de conteúdos pouco significativos para a formação dos alunos. 

Esses direcionamentos têm se mostrado ineficazes tanto para o ensino e a aprendizagem de 

matemática quanto para o reconhecimento da sua importância e aplicabilidade nos diferentes 

contextos. 
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Diariamente, a Matemática tem sido considerada pelo meio social como uma 

disciplina importante, necessária, difícil, temida por uma parcela significativa de alunos, o 

que a torna seletiva e inacessível a algumas pessoas. Ter um bom conhecimento nessa área de 

estudo também significa alcançar maior empregabilidade e melhoria profissional. Com esse 

intuito torna-se fundamental tendo em vista que: 

 

A criação de estratégias, a comprovação, a justificativa, a argumentação, o 

espírito crítico, e 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. (BRASIL, 1997, p. 31). 

 

Esses pensamentos circulam na sociedade e influenciam alunos e professores. Eles são 

explanados na forma como se concebe a Matemática e como se aprende e se ensina essa 

disciplina. Embora afetados pelas representações propagadas na sociedade, é também assim 

que os atores da pesquisa pensam, exprimem os seus sentimentos e emoções, buscando 

sentido para suas posições e escolhas. 

Os cursos de formação de professores também devem propiciar situações de ensino em 

que os futuros professores façam uso dos conhecimentos já construídos, ao mesmo tempo em 

que possam mobilizar outros, de diferentes naturezas e oriundos de diversas experiências. 

Quanto à organização da matriz curricular, os critérios para a sua elaboração 

necessitam de tradução em eixos em torno dos quais tenham articulações que apontem o tipo 

de atividade de ensino e aprendizagem que materializa o planejamento e a ação dos 

professores. Com a proposta de aprofundarmos esta reflexão, apresentamos a seguir o aporte 

metodológico que possibilitou a realização desta pesquisa. 

 

 

1.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Atendendo à natureza dos objetivos e das questões que orientam este estudo, a 

investigação abrange princípios metodológicos apoiados na pesquisa qualitativa centrando-se 

diretamente nas ações a serem desenvolvidas no curso de Licenciatura em Matemática do 

IFRN - Campus Santa Cruz. A propósito da pesquisa qualitativa, Menga, Ludke e André 

(1986, p. 45) asseguram que “analisar os dados qualitativos significa ‘trabalhar’ todo material 

obtido durante a pesquisa, ou seja, os relatos de observação, as transcrições de entrevistas”. 
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Assim, a pesquisa aconteceu no IFRN e nas escolas estaduais de Santa Cruz, cadastradas no 

projeto PIBID, tendo em vista a delimitação do objeto de estudo relativo à formação de 

professores de Matemática.  

Os procedimentos metodológicos basearam-se nos princípios teóricos e práticos dos 

grupos focais e da Metodologia Interativa: um processo hermenêutico dialético (OLIVEIRA, 

2010), buscando coadunar algumas formas que os educadores encontram para praticar um 

modelo de educação o mais próximo possível da realidade do aluno e mais significativo. Os 

dados foram analisados na perspectiva da análise de conteúdo de Bardin (2011). Esta 

pesquisa, portanto, foi desenvolvida com a participação dos alunos do curso de Licenciatura 

em Matemática do IFRN, Campus Santa Cruz, integrantes do PIBID. Constou de discussões 

em grupos focais e Círculos Hermenêuticos Dialéticos para refletir a respeito da realidade 

escolar de organização e avaliação dos projetos aplicados nas escolas conveniadas. 

A partir das necessidades identificadas nas discussões, foram elaborados, em conjunto 

com os futuros professores, princípios norteadores para uma prática educativa pautada na 

aprendizagem significativa. De acordo com Oliveira (2010, p.102), [...] “a metodologia 

interativa pressupõe uma coleta de dados de forma sistemática, de idas e vindas através do 

diálogo com os atores sociais; portanto, não é simplesmente um processo acumulativo.”  

Concordando com esse princípio, os dados foram recolhidos através da discussão em 

grupo, da preparação e da realização de projetos com os alunos das escolas conveniadas, 

entrevistas e análise documental (programas dos cursos, planejamento de professores e 

observações de aulas). De posse desse material, sinalizamos caminhos para que a intervenção 

do PIBID possa, entre outros progressos, proporcionar a ressignificação do campo 

representacional dos licenciandos envolvidos no processo. 

Coadunamo-nos com Sousa et al (2014, p.152) quando afirma que: 

 

A construção da metodologia se torna, nas representações sociais como na 

antropologia ou na história, um trabalho extremamente artesanal, que não se 

inicia nem se acaba na coleta de dados, mas começa antes, nas condições de 

produção das representações, prossegue na sua interpretação e ainda provoca 

o pesquisador ao final da pesquisa com a incessante pergunta: E agora, José? 

 

Em nosso processo de construção, a análise documental aconteceu no decorrer de toda 

a pesquisa, respeitando as necessidades emergentes. Iniciamos a coleta de dados com os 

participantes da pesquisa em maio do ano de 2013 e trabalhamos durante um ano, com idas e 

vindas quinzenais, na elaboração dos projetos, discussão da aplicação dos mesmos e 

reformulação, quando necessário. A pesquisa continuou, mesmo após a coleta de dados e, 
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conforme a citação, permanecemos com algumas inquietações e prosseguimos com a busca de 

respostas para a atuação. 

Com o intuito de maior compreensão das etapas desenvolvidas, esmiuçamos os 

procedimentos e sua justificativa. 

 

 

1.3.1 GRUPOS FOCAIS 

 

 

Nas últimas décadas observamos o acentuado crescimento no número de pesquisas na 

área de educação no Brasil, percebemos, ainda, mudanças nas temáticas e problemas, nos 

referenciais teóricos, nas abordagens metodológicas e nos contextos de produção de trabalhos 

científicos. Assim, ao optarmos por utilizar, entre outras abordagens, o Grupo Focal, 

compreendemos sua importância como ferramenta de pesquisa qualitativa que possibilita o 

desvendar de problemas camuflados em subjetividades, visando analisar sem medições ou 

generalizações, propiciando a reflexão dos pontos primordiais. De uma maneira geral, 

buscamos conhecer as realidades em suas particularidades e pressupostos. 

O uso do Grupo Focal tem sido muito frequente em pesquisas qualitativas, buscando a 

coleta dos dados pela interação do grupo, podendo ser utilizado em inúmeras pesquisas que 

necessitem de mais de um método, servindo como uma das fontes de dados qualitativos, 

assim como ocorre em pesquisas, como a nossa, que utilizam a entrevista individual e a 

observação dialógica do participante. É necessário atentar para o conhecimento vivencial dos 

partícipes em relação ao tema em discussão, pois, dessa forma, sua atuação poderá trazer 

aspectos ancorados em suas vivências diárias. 

Sentimos o conforto da utilização dessa metodologia, pois os participantes são alunos 

que estão cursando o segundo período de Licenciatura em Matemática e atuam como bolsistas 

do PIBID. Dessa forma, além da vivência de ensino de todo o seu percurso escolar, eles estão 

em contato com os alunos e professores do Ensino Médio, acompanhando as atividades do dia 

a dia escolar. 

Com o intuito de situar o uso de grupos focais nessa pesquisa, assim como para 

contribuir para o entendimento e a superação de problemas, apresentamos a seguir uma 

descrição sobre a aplicação do uso dessa ferramenta. Essa técnica é utilizada desde 1920, em 

trabalhos de pesquisa em marketing. Encontramos registros de sua utilização por Robert 

Merton na década de 1950 com o intuito de estudar as reações das pessoas em relação à 
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propaganda de guerra. Nos anos 1970 e 1980, o uso de grupos de discussão como fonte de 

informação em pesquisa foi comum em áreas muito particulares, no início dos anos 1980, 

houve a preocupação em adaptar essa técnica ao uso na investigação científica (GATTI, 

2005).  

O grupo focal é uma técnica bastante utilizada nas áreas de Mercadologia e Educação 

em Saúde, ressaltamos o interesse mais recente por ela nas investigações em pesquisas 

educacionais. Decidimos utilizar essa estratégia devido às características do nosso grupo de 

pesquisa, que é participante de atividades práticas no ambiente escolar. Precisávamos de uma 

técnica adequada à expressão natural dos participantes, fomentando o diálogo relacionado às 

ações desenvolvidas pelos bolsistas. 

Sabendo que o histórico do trabalho com grupos focais, em diversos setores, 

possibilitou aos participantes o esclarecimento de aspectos relacionados à realidade social em 

decorrência da atuação e dos comportamentos dos seus membros. Assim sendo, percebemos 

sua relevância como técnica adequada ao estudo das RS. Por intermédio do diálogo, 

observamos a linguagem e outros símbolos utilizados pelos sujeitos do processo. É possível 

perceber características comuns nas falas e atitudes em relação ao problema em foco. 

Assim, ao sabermos que a utilização de grupos focais possibilita o estudo de uma 

gama de circunstâncias, decidimos utilizá-lo, inicialmente, para verificar a visão dos 

licenciandos a respeito do Ensino de Matemática. Na primeira reunião de direcionamento da 

pesquisa, lançamos o tema de discussão, gravamos e filmamos a atividade para análise 

posterior. Ressaltamos que, antes da realização da tarefa, explicamos os objetivos do trabalho 

e reafirmamos a intenção de participação dos envolvidos no processo. Utilizamos o Grupo 

Focal com o intuito de analisar a ideia dos licenciandos a respeito do Ensino de Matemática. 

Corroboramos a afirmação de Gatti (2005, p. 14) que diz: 

 

A técnica é muito útil quando se está interessado em compreender as 

diferenças existentes em perspectivas, ideias, sentimentos, representações, 

valores e comportamentos de grupos diferenciados de pessoas, bem como 

compreender os fatores que os influenciam, as motivações que subsidiam as 

opções, os porquês de determinados posicionamentos. 

 

Dessa forma, com o uso dos procedimentos corretos podemos reunir informações e 

opiniões sobre o tópico que precisamos analisar, oferecendo oportunidade para o 

desenvolvimento de teorizações em campo. A partir do ocorrido e do falado, esclarecemos 

que a adesão para participar do grupo foi voluntária, para propiciar um momento de 

desenvolvimento para os participantes, tanto nos aspectos comunicacionais, como nos 
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processos cognitivos e afetivos. Desse modo, uma vez organizados os objetivos, precisamos 

atentar para a importância dos dados com o intuito de esclarecimento do problema da 

pesquisa, a obtenção das informações por intermédio da técnica do grupo focal tem estreita 

relação com os objetivos propostos. 

Nessa perspectiva, para a composição do grupo, Morgan (1998) proporciona um 

lembrete útil dizendo que os grupos focais devem ser homogêneos em termos de contexto de 

vida, não de atitudes. Esclarecemos, portanto, que são estabelecidos alguns critérios 

associados às metas da pesquisa, sendo importante uma composição que se baseie em 

algumas características homogêneas dos participantes, mas com variações entre eles para que 

apareçam opiniões diferentes ou divergentes, sendo que a escolha das variáveis a serem 

consideradas depende do problema da pesquisa, do escopo teórico em que ele se situa.  

Quando pesquisamos sobre grupos focais, encontramos a orientação para não reunir no 

mesmo grupo pessoas que se conhecem muito, ou que tenham estrita relação com o 

moderador do grupo. No nosso caso, as pessoas já se conheciam devido à participação da 

mesma turma e do PIBID, entretanto, verificamos que outras características e objetivos da 

técnica atendiam o nosso interesse momentâneo. 

Apesar de o nosso grupo focal ser formado por licenciandos de Matemática de uma 

mesma turma, percebemos que os assuntos de ensino que queríamos abordar tinham facetas 

diferenciadas pelos participantes. Isso porque em sua maioria, não estudaram na mesma 

escola no Ensino Médio, estavam convivendo a menos de um ano e não atuavam nas mesmas 

escolas na atividade do PIBID. Precisamos lembrar que nós, enquanto pesquisadora e 

moderadora do grupo, éramos também a coordenadora dos bolsistas e verificamos que o 

exercício de distanciamento foi muito difícil, inicialmente, e necessitou de um olhar 

específico nas análises do estudo. 

Tendo em vista a abordagem da questão de quantos grupos focais se devam utilizar em 

uma pesquisa, verificamos que é determinada pelas necessidades da pesquisa. Não há um 

número exato e não é necessariamente melhor, mesmo que faça dois grupos focais com 

características similares, não prejudica o andamento do trabalho, desde que sirva para colocar 

o pesquisador em solo mais firme em relação a fazer afirmações sobre os padrões dos dados, 

uma vez que isso sugeriria que as diferenças e semelhanças observadas não são apenas uma 

característica de um grupo em particular, mas são provavelmente relacionadas às diferentes 

características dos participantes refletidas na ação (BARBOUR, 2009). 

Em relação a esse fato, reforçamos que se faz necessário observar todos os aspectos 

relacionados aos sujeitos da pesquisa, suas semelhanças e diferenças, o quantitativo a ser 
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observado, os apoios com os quais contamos, as possibilidades materiais existentes e quais 

informações consideramos relevantes. Com maior profundidade para interação grupal, a 

dimensão do grupo pode ser preferencialmente, entre seis a doze pessoas, e para projetos de 

pesquisa o ideal é não trabalhar com mais de dez participantes. Contamos com quinze 

bolsistas e verificamos que foi possível desenvolver a atividade. 

Barbour (2009) nos alerta que os pesquisadores ao utilizarem grupos focais também 

precisam ser flexíveis em relação ao espaço onde eles realizam a atividade para a 

maximização da participação. É importante ter em mente a visão parcial que pode ser refletida 

ao se utilizar um leque de ambientações muito pequeno. Quanto a esse aspecto, tínhamos um 

ambiente adequado, realizamos as atividades em uma sala ampla e climatizada reservada para 

essa finalidade. 

Sendo assim, o local dos encontros favoreceu a interação entre os participantes, 

propiciando conforto aos mesmos, facilitando, inclusive, diferentes formas de registro, pois 

como informado, utilizamos uma filmadora, um gravador e, ainda, solicitamos dois 

voluntários para anotar os pontos principais das discussões. Para garantir a tranquilidade e 

eficiência da atividade, efetuamos uma discussão com o grupo antes do trabalho, e 

recomendamos que qualquer incômodo fosse informado para a garantia do conforto e 

confiança no desenvolvimento dos diálogos.  

Realizamos encontros de, aproximadamente, duas horas de duração. Conforme Gatti 

(2005), o tempo de duração de cada reunião grupal e o número de sessões a serem realizadas 

depende da natureza do problema em pauta, do estilo de funcionamento que o grupo 

constituirá e da avaliação do pesquisador sobre a suficiência da discussão quanto aos seus 

objetivos. Entendemos que todos os temas apresentados nas reflexões dos componentes do 

grupo contribuem para a pesquisa. Os assuntos ricos em representações apresentam as marcas 

sociais, todavia, o moderador precisa criar as condições favoráveis e perceber a eficácia do 

processo em relação ao que está em pauta de pesquisa.  

Ao verificarmos algumas possibilidades para iniciar o trabalho com o grupo, 

atentamos para o processo de registro, considerando que Morgan (1998) afirma que 

precisamos verificar os ganhos e perdas nas escolhas realizadas. Entre os caminhos possíveis, 

podemos deixar os participantes mais a vontade, no começo do processo, ao solicitarmos que 

façam algumas anotações pessoais a respeito do tema proposto, para que possam organizar as 

ideias antes de expor ao grupo. 

O início da realização do trabalho é muito importante para o andamento do processo 

como um todo. A atuação do moderador no acompanhamento das etapas e na relação com o 
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grupo é relevante, por propiciar melhor interação entre os participantes. A organização da 

atividade com anotações de encaminhamento é primordial para garantir o equilíbrio e 

confiança na situação. O coordenador do trabalho não deve organizar um questionário, mas 

sim, um roteiro que oriente a discussão. Conforme alerta-nos Gondim (2002, p. 6): 

 

[...] um roteiro é importante, mas sem ser confundido com um questionário. 

Um bom roteiro é aquele que nos permite um aprofundamento progressivo 

(técnica do funil), mas também a fluidez da discussão sem que o moderador 

precise intervir muitas vezes. 

 

Em se tratando da perfeita condução do trabalho, podemos considerar o roteiro como 

um guia para que as discussões não se percam durante a atividade. Ele apresenta os principais 

encaminhamentos que serão aprofundados durante a discussão, propriamente dita, portanto, a 

perspicácia do moderador é importante para conectar o trabalho com os direcionamentos da 

pesquisa, sempre que necessário. Todavia, essa condução do coordenador precisa de discrição 

e habilidade para não prejudicar a espontaneidade dos participantes, pois sabemos que as 

necessidades de um grupo são imprevisíveis. Apresentamos os nossos roteiros em apêndice. 

Em consonância com Bloor et al (2001, p. 48), a função do moderador é facilitar o 

grupo e não controlar. Desacordos podem funcionar como valiosos recursos analíticos, desde 

que, devidamente explorados pelo facilitador. A questão ética também é um ponto crucial, 

pois entre os cuidados necessários, está a garantia de privacidade dos participantes, 

considerando que, muitas vezes, eles trarão posicionamentos próprios que não gostariam de 

exposição para todas as pessoas. 

Em relação a essa situação, o moderador necessita de embasamento a respeito do 

cuidado com os participantes. Precisa observar constantemente como está o relacionamento 

entre os envolvidos na pesquisa, assim como, o comportamento e sentimento de cada 

membro. A esse respeito, coadunamos com Gatti (2005, p. 36), que é preciso encontrar 

formas para perceber a sensação individual dos participantes. Ela aborda que: 

 

Há pesquisadores que, ao final do trabalho com grupo focal, aplicam um 

pequeno questionário propiciando a exposição individual de cada 

participante por escrito. Outros dão oportunidade aos que queiram, de 

conversar em particular com o pesquisador/moderador, ou, ainda, de 

registrar, sem identificação, comentários específicos próprios depois de 

terminada a sessão grupal. 

 

Dessa forma, o pesquisador estará sempre acompanhando as dificuldades e interação 

dos sujeitos do processo. Os participantes precisam saber do andamento do trabalho e serem 
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informados a respeito do prazo para o término das atividades, pois o fechamento da atividade 

é de extrema importância. É imprescindível atentar, também, para a postura do moderador, ele 

não deve emitir considerações nas discussões. Um coordenador experiente sabe que não deve 

criticar ou emitir comentários próprios, ele precisa de experiência nesse tipo de trabalho, 

conduzindo as discussões entre os participantes. Sabendo desse alerta, relevante, concluímos 

que essa metodologia não poderia percorrer toda a nossa pesquisa, pois sentimos a 

necessidade de intervenção e, também, o grupo sinalizou que precisava de orientações para a 

continuidade do trabalho nas escolas. Sendo assim, realizamos três grupos focais, dois 

iniciando as atividades e outro finalizando os encontros. 

Dessa forma, utilizamos os grupos focais em três momentos, nas duas primeiras 

reuniões e no último encontro de avaliação e encerramento das atividades. Após os dois 

primeiros encontros verificamos a necessidade da triangulação metodológica e optamos pela 

utilização de algumas facetas da “Metodologia Interativa: um processo hermenêutico 

dialético” (OLIVEIRA, 2010), pois como afirma a autora: 

 

[...] a utilização dos métodos e técnicas de pesquisa, que constituem o corpus 

da metodologia interativa, não é excludente, e as adaptações e acréscimos 

dos novos componentes nos permitiram realizar uma melhor sistematização 

e aprofundamento das bases teóricas para sua aplicabilidade. (OLIVEIRA, 

2010, p. 18 – grifos da autora). 

 

Com esse direcionamento da própria autora, ficamos confortáveis para realizar as 

adaptações necessárias ao estudo das facetas do trabalho que propomos. Vejamos então os 

caminhos da Metodologia Interativa. 

 

 

1.3.2 METODOLOGIA INTERATIVA: UM PROCESSO HERMENÊUTICO DIALÉTICO 

 

 

De acordo com Oliveira (2010) esse procedimento metodológico iniciou com o intuito 

de se buscar uma metodologia de pesquisa adequada à realização de um estudo para 

identificação do perfil do técnico em associativismo/cooperativismo formado pela 

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) — Brasil, em parceria com a 

Universidade de Sherbrooke (Quebec), Canadá. De acordo com a autora, surgiu a necessidade 

de estudar a estrutura de dois métodos que têm seus fundamentos no paradigma da 

epistemologia construtivista. Tal escolha se configurou como um desafio, uma vez que a 
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técnica do círculo hermenêutico dialético (CHD) de Guba e Lincoln (1989) tem sido alvo de 

críticas, dentre as quais, a pesquisadora destaca as análises de Allard (1996) e Garon (1998), 

que afirmam que os autores dessa técnica não explicam de maneira consistente, como é 

possível aprofundar a análise dos dados.  

Utilizamos o círculo hermenêutico dialético (CHD) para a obtenção de dados, devido à 

necessidade de interação entre os participantes, inclusive o moderador, conforme sinalizado 

anteriormente. Todavia, faremos a explanação da metodologia interativa em todos os seus 

aspectos, para melhor compreensão do recorte que realizamos. A autora afirma que as 

dificuldades de análise dos dados no CHD, levou-a a encontrar em Minayo (2004), uma 

resposta que preenche essa lacuna do CHD, visto que: 

 

A união da hermenêutica com a dialética leva o intérprete a entender o texto, 

a fala, o depoimento, como resultado de um processo social (trabalho e 

dominação) e processo de conhecimento (expresso em linguagem), ambos 

fruto de múltiplas determinações, mas com significado específico. 

(MINAYO, 2004, p. 227). 

 

Ao perceber que a técnica do círculo hermenêutico-dialético não dava conta de uma 

análise aprofundada da fala, das interpretações e dos depoimentos dos entrevistados, Oliveira 

(2010) buscou em Minayo (2004) as fundamentações teóricas para interpretação desses dados 

que já são analisados segundo a metodologia de Guba e Lincoln (1989). “Muito embora esses 

dois métodos tenham suas bases teóricas dentro de uma linha epistemológica construtivista, 

essas duas metodologias não se aplicam ao mesmo tempo, no processo da pesquisa” 

(OLIVEIRA, 2001, p. 68). De fato, a técnica de Guba e Lincoln (1989) situa-se, sobretudo, na 

maneira de colher os dados no campo, tendo a vantagem de facilitar a interação entre as 

pessoas entrevistadas e uma primeira análise dos dados coletados. Através dessa técnica foi 

possível estabelecer um diálogo constante entre os professores da UFRPE, técnicos 

entrevistados e as lideranças da comunidade pesquisada (Camaragibe-PE). 

Portanto, ao perceber que o CHD é uma técnica dinâmica quanto ao processo de coleta 

de dados e que necessitava de uma complementação quanto à interpretação final dos 

resultados, dessa forma, ela recorreu ao método de análise hermenêutico-dialética de Minayo 

(2004). Entretanto, a autora afirma que: 

 

Somente após a realização de uma amostragem, foi possível identificar que 

tanto uma técnica como outra, necessitavam de adaptações, tanto para a 

obtenção de dados, junto a cada entrevistado, como também para uma 



52 

 

análise dos resultados obtidos por cada grupo de pessoas entrevistadas. 

(OLIVEIRA, 2001, p. 69). 

 

Oliveira (2010) considera, ainda, que por intermédio desse procedimento 

metodológico, foi possível constatar que esses dois métodos se complementam e que se faz 

necessária uma constante atenção ao contexto pesquisado e sua interface com os aspectos 

históricos, sociais, políticos e econômicos. Diante dessas particularidades, as constantes 

modificações para adaptação às necessidades de cada pessoa e grupos inseridos em seu 

contexto de trabalho, a pesquisadora passou a denominar esse procedimento de metodologia 

interativa: um processo hermenêutico-dialético. 

Ao realizarmos os Grupos Focais, assim como a autora supracitada, sentimos uma 

lacuna na realização dos encontros. Precisávamos dialogar a respeito das atividades 

desenvolvidas nas escolas, as idas e vindas eram necessárias para todos os participantes. Com 

esse intuito desenvolvemos a metodologia interativa com algumas modificações necessárias a 

atender o nosso objeto de estudo. 

Guba e Lincoln (1989) apresentam o círculo hermenêutico dialético como um método 

que coloca em ação os atores sociais através de retornos constantes que permitem a captação 

da realidade em estudo, através de uma análise que se configura no encontro entre os grupos 

pesquisados. Assim, nos fala Allard (1996, p. 50-51), um dos estudiosos do CHD: 

 

O círculo hermenêutico-dialético é um processo de construção e de 

interpretação hermenêutica de um determinado grupo [...] através de um vai-

e-vem constante entre as interpretações e re-interpretações sucessivas 

(dialética) dos indivíduos. 

 

Como o círculo hermenêutico-dialético propicia a interação constante entre o 

pesquisador e os participantes, configura-se um processo dialético, com inúmeros diálogos, 

críticas, análises, construções e reconstruções coletivas. Pela constante relação entre 

entrevistados e pesquisador, verificamos a estreita possibilidade de aproximação à realidade, 

chamada de consenso pelos autores Guba e Lincoln (1989). Em nossa pesquisa, esse processo 

foi usado, com ajustes, entre os grupos das três escolas conveniadas ao PIBID. Realizamos 

reuniões com a participação dos três grupos de cinco licenciandos, mantendo sempre a 

interação de um único grupo com os quinze participantes da pesquisa, facilitando o 

intercâmbio com apoio e sugestões. 

A utilização do círculo hermenêutico-dialético, com algumas adaptações, nos permitiu 

a realização de um processo dinâmico de pesquisa, em que trabalhamos de forma conjunta a 
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outros métodos que facilitaram a construção coletiva de acordo com a nossa realidade. Não 

utilizamos entrevistas individuais nesse momento de discussão. As falas individuais eram 

colocadas nos grupos de discussão de cada escola. Após o diálogo nos pequenos grupos de 

cinco bolsistas, trazíamos as inquietações e sucessos para o grupo maior e fazíamos as 

interferências necessárias com sugestões e modificações no trabalho apresentado. Para melhor 

entendimento do procedimento metodológico utilizado, faremos uma explanação do processo. 

Na Figura 1, apresentamos a organização do círculo com suas facetas: 

 

Figura 1 – O Círculo Hermenêutico Dialético 

 

Fonte: Guba e Lincoln, 1989, p. 152. 2 

                                                           
2 Na Figura 1, o primeiro círculo pontilhado representa o grupo de entrevistados; o segundo ciclo simboliza a 

dinâmica do vai-e-vem das construções e reconstruções teóricas (síntese do retorno dos grupos). Cada 

licenciando é representado pela letra E e a síntese dos diálogos por C (construção teórica). Assim procedendo, 

temos na figura citada: o resultado da primeira entrevista (El) que foi levada à segunda pessoa e que após dar 

suas respostas, recebeu a síntese da entrevista anterior e fez seus comentários, juntando novos elementos. No 

caso citado é representado por Cl e assim sucessivamente até o último entrevistado, O terceiro círculo, onde 

aparece no centro a palavra consenso, representa o resultado do encontro final com todas as pessoas 

entrevistadas. Nesse encontro, foi apresentado o resultado global das entrevistas realizadas, para comentários e 

novos aportes, dando-se aí o fechamento da pré-análise dos dados (visão parcial da realidade estudada em 

movimento). Guba e Lincoln (1989) defendem o consenso como resultado final da aplicação da técnica do 

círculo hermenêutico-dialético. A experiência vivenciada através da aplicação dessa técnica nos permite afirmar 

que podemos chegar o mais próximo possível da realidade pesquisada. Daí porque defendemos a ideia de que as 

discussões e constantes análises dos dados coletados levam a sucessivas acomodações que nos aproximam da 

realidade. Portanto, não nos é possível o consenso entre um determinado grupo de entrevistados, mas uma 
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Na escolha dessa metodologia, as adaptações foram surgindo de acordo com o 

mecanismo de diálogo entre os participantes e a pesquisadora. A riqueza dos diálogos e 

interação entre os participantes estimulava-nos a cada dia em relação ao aprofundamento das 

discussões e avaliação e/ou sugestões para os projetos desenvolvidos nas escolas conveniadas 

ao PIBID.  

De acordo com nossa visão e vivência no trabalho realizado, podemos afirmar que a 

colocação desse método, com as devidas adaptações, instigou a cumplicidade entre os 

componentes, assim como, as modificações necessárias não alteraram o trabalho, nos dando 

como resultados, uma visão mais realista do contexto estudado. 

Minayo (2004) nos traz três possibilidades dentro de uma pesquisa qualitativa: a 

análise de conteúdo, a análise do discurso e a hermenêutica-dialética. Assim sendo, o método 

hermenêutico-dialético: 

 

é o mais capaz de dar conta de uma interpretação aproximada da realidade. 

Essa metodologia coloca a fala em seu contexto para entendê-la a partir do 

seu interior e no campo da especificidade histórica e totalizante, em que é 

produzida. (MINAYO, 2004, p. 231). 

 

Vale ressaltarmos que utilizamos ainda a análise de conteúdo de Bardin (2011). Isso 

porque observamos que os encaminhamentos da análise de discurso de Mynayo (2004) podem 

reforçar os achados nos discursos das reuniões, todavia, nos respaldamos na categorização de 

Bardin (2011) em nossa análise, com o intuito de organizar as categorias e temas que 

abordaremos mais adiante. Foi nesse percurso que trabalhamos com os sujeitos da pesquisa 

por intermédio dos caminhos de ordem histórica, sociocultural, política, econômica e 

educacional. Assim, tivemos o privilégio de, por intermédio da fala dos participantes, obter 

uma visão geral das experiências dos licenciandos no contexto das ações desenvolvidas como 

bolsistas do PIBID.  

Reforça ainda em nossa opção, a crença de que é possível se chegar ao conhecimento 

mais próximo possível da realidade, por meio de: 

 

[...] uma prática dialética interpretativa que reconhece os fenômenos sociais 

sempre com resultados e efeitos da atividade criadora, tanto imediata quanto 

                                                                                                                                                                                     
acomodação de resultados, que descrevem a realidade pesquisada. Esse nosso posicionamento se baseia no 

princípio fundamental da dialética relativa ao movimento, à transformação, na qual nada pode ser visto como 

acabado, pois a realidade se encontra em constante mutação e, consequentemente, o conhecimento e a ciência, 

também. 
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institucionalizada. Portanto, torna como centro da análise a prática social, a 

ação humana e a considera como resultado de condições anteriores, 

exteriores, mas também como práxis. Isto é, o ato humano que atravessa o 

meio social conserva as determinações, mas também transforma o mundo 

sobre as condições dadas (MINAYO, 2004, p. 232). 

 

Para melhor compreensão desse processo, apresentamos logo a seguir uma síntese do 

método hermenêutico-dialético segundo Minayo (2004) e, ao mesmo tempo, situamos os 

passos básicos da análise dos dados coletados nesses momentos. Esse método compreende 

níveis de interpretação que já devem estar estabelecidos na fase exploratória da investigação. 

Trata-se do contexto sócio-histórico dos grupos sociais e constitui o marco teórico-

fundamental para a análise. Nesse primeiro nível de interpretação, utilizamos alguns passos 

iniciais do CHD, a análise dos dados foi realizada para se chegar ao final de nosso estudo com 

uma pré-análise.  

No trabalho em pauta, seguimos algumas orientações do CHD. Em cada encontro 

realizávamos a discussão do trabalho desenvolvido nas escolas, por grupos. Cada participante 

falava das suas opiniões e depois o grupo fazia o relato para os demais. Nesse momento, 

aconteciam as sugestões e experiências. Foram as próprias determinações da realidade em 

estudo que nos permitiram fazer o relatório desse nosso trabalho em movimento, segundo o 

ponto de vista de cada entrevistado e sínteses realizadas por grupos. Seguimos os níveis 

explicitados por Oliveira (2010) que são: 

a) NÍVEL DE ENCONTRO COM OS FATOS EMPÍRICOS: baseia-se no encontro 

com os fatos surgidos durante a pesquisa de campo; é o estudo da realidade em 

toda sua dinâmica. Em nosso estudo, conforme já foi mencionado, esse nível de 

interpretação se deu através do embasamento do CHD onde se processou a síntese 

das informações obtidas junto a cada grupo, segundo as concepções concernentes à 

elaboração e ao desenvolvimento dos projetos nas escolas.  

b) ORDENAÇÃO DOS DADOS: compreende a sistematização de todos os dados 

recolhidos. Nessa direção, fizemos a transcrição das entrevistas, sistematização das 

leituras de documentos, anotações das observações realizadas durante a pesquisa 

de campo e a síntese das entrevistas por cada grupo pesquisado3.  

c) CLASSIFICAÇÃO DOS DADOS: segundo Minayo (2004), aqui é preciso se 

compreender que os dados não existem por si só, eles são construídos a partir do 

questionamento que fazemos sobre eles, com base nos fundamentos teóricos. Esse 

                                                           
3 Consideramos, nesse momento, os bolsistas por escola (três grupos com cinco componentes em cada). 
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processo nos permitiu a identificação de fatos relevantes segundo a ação dos atores 

sociais no grupo pesquisado.  

d) ANÁLISE FINAL: é o momento no qual se estabelece a articulação entre os dados 

coletados e os referenciais teóricos da pesquisa, para encontrar os fundamentos às 

questões e objetivos formulados. Mesmo que nas duas fases anteriores a teoria 

estivesse sempre presente, foi na fase da análise dos dados que trabalhamos mais 

intensamente as informações obtidas segundo os referenciais teóricos. Nessa fase 

que se dá “o verdadeiro momento dialético através do movimento incessante que 

se eleva do empírico para o teórico e vice-versa, que dança entre o concreto e o 

abstrato, entre o particular e o geral, visando o concreto pensado” (MINAYO, 

2004, p. 230-238).  

Tomando como referência Huberman e Milles (1999, p. 37), que definem “a análise de 

dados qualitativos como um processo contínuo e interativo”, nossa análise de dados também 

seguiu essa recomendação, visto ter sido realizada de forma bastante participativa em duas 

etapas distintas, mas não excludentes. Nessa dinâmica, outros autores como, por exemplo, 

Boutin (1997) que sublinha não ser possível tratar os dados de uma só forma, daí porque, para 

preservar e garantir a transcrição das informações obtidas com fidelidade, recorremos ao 

trabalho de transcrição de cada entrevista por uma pessoa, isenta de qualquer ligação com os 

três grupos participantes da pesquisa.  

Optando por um trabalho interativo, com a triangulação metodológica e o apoio de 

diversos teóricos, nosso interesse foi o de descrever e analisar, com a maior precisão possível, 

o contexto real de nossa pesquisa, como nos diz Laperriére (1993, p. 127-137): “passamos de 

uma visão única da realidade para uma interpretação interativa e diversificada dos dados”. 

Partindo desse conceito, podemos afirmar que a análise do processo de formação dos bolsistas 

do PIBID é simples em si mesma, mas ao mesmo tempo complexa, quando analisamos os 

impactos dessa formação na prática desses futuros docentes.  

Em síntese, nossa análise de dados foi efetuada em duas fases complementares, na 

primeira fase utilizamos algumas facetas do círculo hermenêutico-dialético (GUBA e 

LINCOLN, 1989) com a coleta de dados e análise, respeito total ao tratamento das 

informações, tanto a nível individual, como nas sínteses por grupos. Identificação dos 

aspectos essenciais dos discursos dos participantes e aos comentários e sugestões dadas 

durante o processo de aplicação do CHD. Realizamos a síntese das informações após cada 

entrevista e análise dos comentários e das sugestões oferecidas pelos entrevistados. Foi 
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substancial à organização e análise dos dados, ao final de cada grupo entrevistado, para que 

pudéssemos encaminhar as questões do próximo encontro. 

Já na segunda fase, lançamos mão da análise do discurso de Bardin (2011), 

respeitando os três polos cronológicos: primeiramente a pré-análise que é o momento em que 

se estrutura o material a ser analisado com o objetivo de torná-lo operacional, sistematizando 

as ideias iniciais e descrevendo-as; o segundo polo, que visa à definição de categorias e a 

identificação das unidades de registro com a menor parte do conteúdo ou de contexto, sendo a 

parte mais ampla do conteúdo a ser analisado e o terceiro momento diz respeito ao tratamento 

dos resultados, inferência e interpretação. Nesse, ocorre à condensação e o destaque das 

informações para análise, culminando nas interpretações inferenciais. É o momento da 

intuição, da análise reflexiva e crítica. 

A estratégia de aplicar em conjunto às orientações do método CHD e o método de 

análise de conteúdo nos deu mais segurança para ultrapassar as dificuldades surgidas ao longo 

da coleta e análise dos dados. A utilização desses dois métodos de pesquisa foi sem dúvida 

um grande desafio; a princípio, gerou insegurança, incerteza, mas ao longo do processo, a 

aplicabilidade do CHD demonstrou sua força e os problemas foram superados, sobretudo 

pelas análises junto aos grupos trabalhados, que teve seu aprofundamento pela análise do 

discurso dos participantes.  

Como a metodologia utilizada nessa pesquisa precisava abarcar a elaboração, 

execução e discussão dos resultados de aplicação dos projetos desenvolvidos pelos bolsistas 

nas escolas conveniadas, sentimos a necessidade da referida triangulação metodológica, como 

já foi explanado, com o intuito de preparar, aplicar, dialogar e organizar os resultados do 

trabalho.  

Em se tratando do encaminhamento dos projetos, procuramos um guia na pedagogia 

de projetos (ALMEIDA, 2002) e anotamos os dados do planejamento, da aplicação e 

avaliação das atividades para analisar todo o procedimento. No momento das análises 

buscamos cruzar os dados com as discussões em grupo e os autores relacionados. 

 

 

1.4 A ANÁLISE DOS DADOS: PROCEDIMENTOS E PERSPECTIVAS 

 

 

Os momentos de coleta de dados constaram de atividades variadas. Realizamos três 

grupos focais, duas entrevistas individuais e onze encontros de discussão relativos aos 
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processos de elaboração, aplicação e avaliação dos projetos. A análise dos dados foi 

cuidadosamente efetivada por facetas do CHD de Minayo (2004) e pela análise de conteúdo 

de Bardin (2011). 

Todos os dados foram organizados para serem analisados de acordo com as 

orientações dos objetivos do trabalho. Alguns resultados precisaram de socialização e 

discussão com os participantes da pesquisa, com o intuito de clarear a percepção e reduzir a 

subjetividade, sempre que possível. 

Buscamos estabelecer relação dinâmica entre a prática e a construção teórica de 

análise. Optamos, em nosso referencial, por pesquisadores que reflitam a relação entre as 

perspectivas delineadas no processo de coleta de dados. Dessa forma, o surgimento de 

categorias e temas foi se desenvolvendo e clareando, no decorrer do trabalho realizado. 

Como já abordado, optamos pela utilização de alguns pressupostos do CHD e pelo 

apoio à análise de dados com o método hermenêutico-dialético de Minayo (2004) o derivou 

uma variação nos métodos. Esse trabalho dialógico e epistemologicamente construtivista 

proporcionou a conexão entre as entrevistas semiestruturadas, os documentos escritos, as 

observações participantes na categorização de dados. Assim, foi possível chegarmos ao 

término de nosso estudo, com resultados coerentes e o mais próximo possível da realidade 

estudada. A aplicação da metodologia aqui descrita, através dos métodos que foram 

sistematicamente adaptados segundo as necessidades dos grupos e o contexto em que se 

encontravam esses participantes, nos levou à organização de um processo metodológico de 

pesquisa que atendeu a nossa expectativa de elaboração e análise.  

Com esses procedimentos foi possível à realização de uma primeira análise dos dados 

coletados que, por sua vez, facilitou a análise final, confrontando a realidade pesquisada com 

a teoria subjacente ao sujeito de pesquisa. A utilização do método hermenêutico-dialético 

como fundamentação teórica aos dados trabalhados através de facetas do CHD nos 

possibilitou atingir o objetivo preestabelecido quanto ao delineamento do perfil dos 

Licenciandos em Matemática participantes do PIBID e organização dos dados para análise.  

Portanto, a contribuição desse procedimento metodológico, que denominamos de 

metodologia interativa: um processo hermenêutico-dialético, facilitou o direcionamento da 

interação entre os sujeitos e o grupo da pesquisa, assim como, o encaminhamento para a 

análise dos dados. Para o devido tratamento das informações coletadas, utilizamos, 

primordialmente, a análise de conteúdo de Bardin (2011). As estruturas relevantes 

identificadas, tanto nas entrevistas como nas análises de documentos e depoimentos dos 

bolsistas do PIBID foram classificadas em categorias e temas de acordo com Bardin (2011). 
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A análise de conteúdo foi desenvolvida nos Estados Unidos no início do século XX e é 

apresentada como a organização de procedimentos metodológicos cada vez mais sutis com os 

constantes aperfeiçoamentos necessários à análise de conteúdos das falas que apresentam 

caracteres altamente diversificados. Bardin (2011, p. 48) afirma que a análise de conteúdo é: 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens. 

 

Ressaltamos que a análise dos dados precisa de uma leitura minuciosa, buscando 

hipóteses camufladas pela subjetividade. Seguindo essa orientação procuramos desenvolver 

uma classificação do material coletado. Esse trabalho precisou de cuidado, pois diante da fala 

do sujeito encontramos infinitas e valiosas interpretações. Com esse intuito seguimos as três 

fases da análise de conteúdo de Bardin (2011): a pré-análise, a exploraçao do material e a 

análise propriamente dita (tratamento dos resultados, inferência e interpretação). 

A primeira fase, denominada pré-análise, é o momento de estruturação do material, 

com o intuito de sistematização das ideias e descrição das mesmas. Essa fase consiste em 

quatro etapas, que são: a leitura flutuante (contato com os documentos, conhecimento do 

texto), escolha dos documentos (demarcação do que será analisado), formulação das hipóteses 

e dos objetivos e, finalmente, a elaboração de indicadores para fundamentar o término da 

interpretação. 

A fase seguinte, a exploração do material, define as categorias e a identificação das 

unidades de registro que é a parte mais ampla do conteúdo a ser analisado, de acordo com 

Bardin (2011, p. 137) “isto pode, por exemplo, ser a frase para a palavra e o parágrafo para o 

tema”. Vemos então, que esse momento é fundamental, pois interfere nas interpretações e 

inferências. Sendo assim, precisamos codificar, classificar e categorizar o conteúdo do 

material com muito cuidado e valorização. 

A terceira fase aborda o tratamento dos resultados, inferência e interpretação. Esse é o 

momento da intuição, da análise reflexiva e crítica (BARDIN, 2011), pois acontece a 

condensação e o destaque das informações para análise, culminando nas interpretações e 

inferências. De acordo com Franco (2007, p. 31), as inferências na análise de conteúdo 

 

[...] pressupõe a comparação dos dados obtidos mediante discursos e 

símbolos, com os pressupostos teóricos de diferentes concepções de mundo, 
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de indivíduo e de sociedade. Situação concreta que se expressa a partir das 

condições da práxis de seus produtores e receptores acrescida do momento 

histórico/ social da produção e/ ou recepção. 

 

De acordo com esse direcionamento precisamos analisar o conteúdo das mensagens 

como “um leque de apetrechos; ou, com maior rigor, será um único instrumento, mas marcado 

por uma grande disparidade de formas adaptável a um campo de aplicação muito vasto: as 

comunicações” (BARDIN, 2011, p. 37). Dentre as várias possibilidades da análise de 

conteúdo escolhemos a análise categorial, pois de acordo com a autora supracitada essa 

organização “consiste em classificar os diferentes elementos nas diversas gavetas segundo 

crítérios suscetíveis de fazer surgir um sentido capaz de introduzir alguma ordem na confusão 

inicial” (BARDIN, 2011, p. 43), ela enfatiza ainda que “o momento de escolha dos critérios 

de classificação” depende “daquilo que se procura ou se espera encontrar”.  

Dessa forma, organizamos os dados de acordo com crítérios previamente selecionados 

ou estabelecidos no processo e, dentre os muitos critérios disponíveis, dentre eles, os 

semânticos, os léxicos, os sintáticos e os expressivos, escolhemos os semânticos porque eles 

possibilitam a análise temática que foi a que realizamos. Para Bardin (2011), este tipo de 

análise se volta ao estudo da motivação de opiniões, atitudes, representações, valores, crenças, 

enfim, discursos diretos e simples. De posse da organização das falas dos participantes da 

pesquisa elaboramos a Figura 2 a seguir com as respectivas categorias e temas de acordo com 

as orientações e considerações de Bardin (2011). 

 

Figura 2– Categorias e Temas 

CATEGORIAS TEMAS 

1. PIBID : AÇÃO E 

REFLEXÃO 

1.1 O PIBID sob a visão dos licenciandos; 

1.2 Vantagens do PIBID no espaço escolar; 

1.3 O PIBID e suas estratégias no combate à desmotivação; 

1.4 Entraves na efetivação do PIBID. 
2. A FORMAÇÃO 

E A PRÁTICA 

DOCENTE  

2.1 A metodologia como elemento (des)motivador ao interesse do aluno; 

2.2 Formação pedagógica X específica; 

2.3 Os desafios da formação e a importância da capacitação docente. 
3. DIFICULDADES 

DO/NO ÂMBITO 

ESCOLAR 

3.1 Desmotivação docente/discente; 

3.2 Limitação da estrutura física; 

3.3 Insuficiência de conteúdos matemáticos; 

3.4 A família e a realidade socioeconômica como entraves ao desempenho 

escolar; 

3.5 Na avaliação da Educação Básica: aprovação como meta; 

3.6 A docência: formação, (des)valorização e ausência de apoio. 
4. O ENSINO DE 

MATEMÁTICA 

4.1 A especificidade do ensino de Matemática; 

4.2 O entendimento discente sobre a Matemática e o curso de Matemática. 

4.3 A praticidade como base da aprendizagem matemática. 

Fonte: Tratamento dos dados da pesquisa 
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Toda a análise precisa ter estrita relação com os objetivos da pesquisa e em todos os 

momentos se faz necessária à clareza da busca para encontrar os achados pertinentes. Na 

análise do material gravado, efetuamos as transcrições das falas dos participantes e 

procuramos apreender os temas presentes em suas justificativas. Realizamos a leitura 

flutuante e agrupamos os elementos por semelhança de sentido.  

Observamos com muita atenção os elementos emergentes dos dados analisados e 

encontramos nas falas e gestos as objetividades e subjetividades emergindo os elementos 

inconscientes de todo o processo desenvolvido. Nesse emaranhado de significantes e 

significados percebemos que as RS comunicam-se entre si, esvaem-se para emergir sob novas 

representações. Moscovici (1961) postulou que as RS são elementos simbólicos que os 

homens expressam mediante o uso de palavras e gestos. No caso de uso de palavras, 

utilizando-se da linguagem oral ou escrita, os homens explicitam o que pensam, como 

percebem esta ou aquela situação, que opinião formulam acerca de determinado fato ou 

objeto, que expectativas desenvolvem a respeito disto ou daquilo, e assim por diante.   

Para o autor, a questão não é ser coletivo ou social, mas compreender a essência de 

quem somos, como pensamos, as implicações desse nosso modo de pensar historicamente 

situados. Nossa racionalidade revela-se no discurso científico, na mentalidade primitiva e no 

senso comum e demonstra a capacidade polifásica da mente humana de se adequar segundo a 

posição do sujeito. A TRS pretende explicar o complexo que envolve a representação e a 

ação, ou seja, uma teoria consensual criada por um grupo social e a sua ação social forma um 

complexo, pois todos os elementos estão associados a uma teoria para compreender a 

realidade dada.  

Apresentaremos no próximo capítulo algumas concepções sobre a formação inicial 

docente, especificando a implantação da licenciatura em Matemática no IFRN, culminando no 

Campus Santa Cruz com a implantação do PIBID e a apresentação dos participantes da 

pesquisa. 
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2 A FORMAÇÃO DOCENTE E O PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quem somos nós, quem é cada um de nós, 

senão uma combinatória de experiências, de 

informações, de leituras, de imaginações? 

Cada vida é uma enciclopédia, uma biblioteca, 

um inventário de objetos, uma amostragem de 

estilos, onde tudo pode ser continuamente 

remexido e reordenado de todas as maneiras 

possíveis.  

ÍTALO CALVINO 
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A sociedade atual exige um sistema educacional comprometido com mudanças e 

transformações sociais. No seio dessa sociedade, encontra-se uma educação que, por ser 

social e historicamente construída pelo homem, requer como essência no seu 

desenvolvimento uma linguagem múltipla, capaz de abarcar uma diversidade de facetas. 

Dessa forma, o processo educacional é repleto de desafios que fazem parte do tecido de 

formação profissional do professor. Essa formação constitui um caminho que implica em uma 

reflexão permanente sobre a natureza, os objetivos e as lógicas que presidem a sua concepção 

de educador enquanto sujeito que transforma e, ao mesmo tempo, é transformado pelas 

próprias contingências da profissão. 

Buscando respostas para os desafios da educação nos dias atuais, observamos que se 

fazem necessárias reflexões que revelem o quanto é significativo para o professor ter a 

consciência da própria formação para assumir, com propriedade, o caminho educativo a 

percorrer, possibilitando um refazer pedagógico. Existem inúmeras qualidades que precisam 

de adubos e defeitos que necessitam de poda durante todo o processo de formação, 

repercutindo na atuação profissional. 

 

 

2.1 CONCEPÇÕES SOBRE A FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE 

 

 

A formação de professores tornou-se, ao longo dos tempos, uma das preocupações dos 

sistemas políticos, de diferentes instituições e de organizações nacionais e internacionais, 

reformulações de projetos, programas e leis são necessários regularmente. Seguindo as 

necessidades atuais, verificamos em âmbito nacional, algumas dessas preocupações oriundas 

da necessidade de reformas curriculares que nem sempre encontram as condições ideais de 

concretização. Estudos conhecidos como os de André (2001, 2006, 2011), Ludke (2005, 2009, 

2010), entre outros, questionam o atual contexto educacional e enfatizam a utilização da 

pesquisa científica que mostre a realidade dessa formação em todo o contexto. 

No cenário das políticas públicas, é visível o pouco cuidado com a formação docente 

que muitas vezes é organizada por intermédio de políticas provisórias e reformas que não 

reformam. Esse incômodo é gerado por um descontentamento da situação atual do Ensino 

Médio e a falta de uma identidade específica do professorado. Como diz Diamond (1991, 

apud NÓVOA, 2000, p.54), “a construção de identidades passa sempre por um processo 

complexo graças ao qual cada um se apropria do sentido da sua história pessoal e 
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profissional”. Isso coloca em evidência nossa intenção de buscar alternativas de respostas para 

questões que se relacionam com a formação do professor de Matemática. 

Sabendo dessa questão tão ampla, evidenciamos o objeto de estudo com o sentido e o 

significado referente à RS sobre o ensino de Matemática dos licenciandos vinculados ao 

PIBID do IFRN Campus Santa Cruz. Neste caso, é necessário buscarmos alternativas de 

respostas para esta e outras questões que encaminharão o estudo a respeito do tema aqui 

tratado.  

No contexto internacional, Silver (2006) apresenta reflexões sobre a formação de 

professores de Matemática sob duas vertentes: uma é o emprego da prática pedagógica como 

alavanca para o desenvolvimento profissional dos professores de Matemática; e a outra é o 

trabalho daqueles que formam professores de Matemática e a criação de oportunidades para 

que aperfeiçoem sua própria prática. 

De acordo com Pozo (2002, p. 16), “todos temos dificuldades para adquirir 

habilidades que gostaríamos de dominar” e essas dificuldades estão se tornando mais visíveis. 

Paralelamente, aumenta a consciência, por parte dos que ensinam, de que a busca adequada 

não produz o sucesso desejado. Essas constatações nos conduzem a encontrar novos caminhos 

para atingir a meta objetivada. 

Contamos, ainda, com as considerações sociais para a democracia (SERRANO, 2002), 

e a busca de um novo paradigma para a educação (MORAES, 1997). Outros autores 

referenciados abordam a formação docente por ângulos diversos, todavia, raríssimos focam a 

docência relacionada às RS inerentes ao conhecimento matemático e seu respectivo ensino e 

aprendizagem. Podemos, aqui, afirmar que a nossa proposta de trabalho tem o interesse de 

estabelecer essa relação que, conforme exposto, toma relevância cada vez mais no atual 

contexto educacional. 

Verificamos no sistema educacional legislações que implicam novas formas de 

conceber a formação inicial de professores, temos a LDBEN vigente e suas orientações para 

os processos de formação docente. Assim como, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de professores para a Educação Básica, complementadas pelo Parecer CNE/CP n. 

09/2001 e da Resolução CNE/CP n. 01/2002 (BRASIL, 2001a; 2002a). Todas as propostas 

versam a respeito do estímulo aos novos professores das capacidades de enfrentar o risco, de 

tomar decisões e de lidar com o imprevisto, ao invés de aquisição de técnicas e de 

conhecimentos descontextualizados.  

Sendo assim, a formação inicial começou a ser vista como um momento ideal para a 

socialização e a configuração profissional do futuro professor que conduzirá os alunos, 
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“fazendo com que reflitam e discutam” sobre seus conhecimentos prévios, “em contextos de 

aprendizagem cooperativa” (POZO, 2002, p. 270). O reconhecimento do papel que a 

formação inicial de professores tem nas possibilidades de promoção das tendências atuais da 

Educação Matemática, por exemplo, e da complexidade da concretização dessas 

recomendações na prática, faz com que alguns autores considerem que tão ou mais importante 

do que saber quais as competências que devem ter os futuros professores para ensinar, é saber 

como é que devem adquirir habilidades necessárias à construção de novos conhecimentos a 

partir da sua própria prática.  

Sabemos que a atuação profissional está relacionada a diversos fatores, principalmente 

a estreita relação entre os segmentos sociais e a escola. De acordo com Simon e Giroux (2002, 

p. 95): “as escolas são formas sociais que ampliam as capacidades humanas”. Bernheim e 

Chauí (2008) ressaltam a necessidade de valorização das relações entre as instituições de 

ensino superior e a sociedade. Essa relevância está presente na Declaração Mundial sobre 

Educação Superior no século XXI, em seu Artigo 2º, o qual delega que as instituições desse 

nível de ensino devem “preservar e desenvolver suas funções fundamentais, submetendo suas 

atividades às exigências da ética e do rigor científico e intelectual”. 

Conscientes que as intenções postas em documentos, em inúmeras situações, ficam 

somente no papel. Então, apresentamos, em seguida, diversas críticas que têm sido feitas à 

formação de professores e discutimos as orientações que emolduram esta formação, possíveis 

cenários de supervisão que enquadram os papéis dos diferentes intervenientes no processo da 

prática pedagógica dos futuros professores. Apresentamos, igualmente, alguns estudos que se 

debruçam sobre a prática pedagógica. 

Nessa construção, vislumbramos o Ensino da Matemática e vemos emergir as 

Tendências em Educação Matemática e a abordagem do ensino dessa disciplina voltada para 

situações práticas. Com o intuito de contextualizarmos esse processo faremos um breve 

passeio pela história do ensino de Matemática e veremos os reflexos no contexto atual. Temos 

consciência que o ensino no Brasil carrega influência da época do descobrimento, com a 

chegada do primeiro grupo de jesuítas em 1549. Os seis padres, sob a orientação do padre 

Manuel da Nóbrega, criaram a primeira escola elementar na cidade de Salvador, seguindo a 

ampliação para outras regiões. 

De acordo com Miorim (1998), nas escolas elementares, em relação aos 

conhecimentos matemáticos, abordava-se a escrita dos números no sistema de numeração 

decimal e o estudo das operações de adição, subtração, multiplicação e divisão de números 

naturais. Já nos colégios, o ensino ministrado era de nível secundário e comtemplava uma 
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formação que abordava, principalmente, as humanidades clássicas, tendo pouco espaço para 

os conhecimentos matemáticos e a relevância era o aprendizado do latim, apesar da biblioteca 

do colégio dos jesuítas no Rio de Janeiro possuir muitos livros de Matemática. 

As mudanças foram acontecendo e em 1759 os jesuítas foram expulsos e criaram-se as 

aulas régias, nas quais isoladamente ensinaram primeiramente a gramática, o latim, o grego, 

a filosofia e a retórica e, mais tarde, as disciplinas matemáticas: aritmética, álgebra e 

geometria. As aulas eram avulsas e, em se tratando dos conhecimentos matemáticos, dizem 

que havia poucos alunos e, também, que era difícil conseguir professores. Ou seja, o que 

sabemos desse período é que o número de aulas de Matemática era pequeno e essas aulas 

tinham baixa frequência (BOYER, 1996).  

No fim do século XVIII, teve um evento relevante, no Brasil, no que se refere à 

Matemática e às ciências, foi criado o Seminário de Olinda, mais precisamente, em 1798. 

Essa instituição, a partir de 1800, não formava apenas padres e era uma das melhores escolas 

secundárias do Brasil. Ela privilegiou os ensinos matemáticos e científicos. Enquanto o Brasil 

foi colônia de Portugal e até no período do império, além das aulas avulsas, havia seminários 

e colégios mantidos por ordens religiosas, escolas e professores particulares, e os chamados 

Liceus (BOYER, 1996).  

A chegada da corte portuguesa ao Brasil, em 1808, proporcionou mudanças e muitas 

instituições culturais e educacionais foram implantadas. Após a independência do Brasil, em 

1822, surgiu a necessidade de uma legislação especial sobre a instrução pública. A 

Constituição de 1824, válida no período imperial, comtemplava a gratuidade da instrução 

primária para todos os brasileiros, mas, foi somente em 15 de outubro de 1827, que a 

Assembleia Legislativa votou em favor da primeira lei de instrução pública nacional no 

Brasil, em escolas que oferecessem as primeiras letras, que significavam, ler, escrever e 

contar. Esse documento diferenciava a educação para meninos e meninas, prevendo escolas 

separadas para os dois sexos.  

Conforme Saviani (2007), o currículo para as escolas de meninos envolvia “ler, 

escrever, as quatro operações aritméticas, prática de quebrados4, decimais e proporções, 

noções gerais de geometria, gramática da língua nacional, moral cristã e doutrina católica”, 

enquanto as escolas para meninas, que existiam nas localidades mais populosas, seriam 

dirigidas por professoras e em seu currículo eliminava-se a geometria e a prática de 

quebrados, incluindo-se o ensino de práticas importantes para a economia doméstica.  

                                                           
4 Trata-se do estudo das frações ordinárias. 
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Baseados em Boyer (1996) e Eves (2002), continuaremos uma breve retomada 

histórica do ensino de Matemática no Brasil. No que concerne ao ensino secundário, no início 

do século XIX, os colégios, liceus, ginásios, ateneus, cursos preparatórios anexos às 

faculdades e seminários religiosos tinham como objetivo a preparação dos estudantes para os 

exames de acesso às academias militares e poucas escolas superiores existentes no país.  

A partir da metade do século, cresceu o número de colégios particulares em quase 

todas as províncias, que também passaram a oferecer ensino público no nível secundário. O 

currículo não era uniforme, mas as disciplinas priorizadas eram o latim, o grego, a retórica, a 

poética, a filosofia e as línguas modernas.  

No Rio de Janeiro, o Município da Corte, em 1837, foi criado o Imperial Colégio de 

Pedro II, concebido para funcionar como internato e externato. O Colégio dava o grau de 

bacharel em letras aos alunos aprovados em todas as disciplinas durante os sete anos do curso 

e os alunos concluintes eram dispensados dos exames de ingresso aos cursos superiores. As 

matemáticas, que eram as disciplinas de Aritmética, Álgebra, Geometria e, posteriormente, a 

Trigonometria, apesar do predomínio das disciplinas literárias e humanistas, estavam 

presentes em todas as séries do curso.  

O público desse ensino era formado pela elite econômica masculina do país, que eram 

preparados para cargos políticos, administrativos e/ou para os cursos superiores. As mulheres 

das classes superiores, em sua maioria, eram encaminhadas para as atividades do lar e para o 

traquejo social em colégios femininos, ou em casa, com o apoio de preceptoras estrangeiras. 

Recebiam as primeiras letras, o francês, música, piano e prendas femininas. As mulheres das 

classes populares podiam frequentar as aulas de instrução elementar, as escolas normais 

(formação de professores) e cursos profissionalizantes. Em 1880, algumas mulheres 

começaram a ingressar no Colégio Pedro II. 

No momento da proclamação da República, o país contava com 85% da população 

analfabeta. Já em 1890, com a reforma Benjamin Constant, destacamos o rompimento com a 

tradição humanista e literária do ensino secundário e a inserção de um currículo que 

privilegiava as disciplinas científicas e matemáticas. A Matemática era tida como a mais 

importante das ciências no ideário positivista do filósofo francês Auguste Comte, ao qual se 

juntaram Benjamin Constant e o grupo de militares brasileiros que liderou a proclamação da 

República. Dessa forma, a disciplina adquiria grande relevância na proposta de reforma.  

A participação no ensino secundário não era obrigatória, e muitos alunos faziam 

exames preparatórios para o ingresso nos cursos superiores, onde estudavam, também, as 

disciplinas matemáticas: Aritmética, Álgebra, Geometria e Trigonometria. Em se tratando do 
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ensino primário, no início da República foi implantada uma nova organização, a dos grupos 

escolares. Essa configuração reunia as classes em séries, estruturadas progressivamente, com 

cada série numa sala, com um professor, e grupos de quatro ou cinco séries reunidos em um 

mesmo prédio.  

No período de 1920, aconteceram reformas no sistema de ensino relativas à educação 

primária e à formação de professores para essa fase. Foi o movimento da Escola Nova ou 

Escola Ativa. Com essas mudanças, buscavam implantar, na escola primária, modelos 

educacionais em desenvolvimento na Europa e nos Estados Unidos. Essa nova configuração 

abarcou inúmeras teorias, mas, alguns aspectos foram mais relevantes, Miorim (1998, p. 90) 

destaca o “princípio da atividade” e o “princípio de introduzir na escola situações da vida 

real”, essas modificações, anos iniciais da escolarização, refletiram na abordagem da 

Matemática, mas não alcançaram, de imediato, a educação secundária, que prosseguiu “num 

ensino livresco, sem relação com a vida do aluno, baseado na memorização e na assimilação 

passiva dos conteúdos”. 

Em 1908, aconteceu em Roma o IV Congresso Internacional de Matemática, com a 

criação de uma comissão internacional para tratar de questões do ensino. Esse grupo colocou 

como meta um estudo sobre o ensino secundário da Matemática, em vários países, entre os 

quais estava o Brasil. Os principais encaminhamentos foram: promover a unificação dos 

conteúdos matemáticos abordados na escola em uma única disciplina, enfatizar as aplicações 

práticas da Matemática e introduzir o ensino do cálculo diferencial e integral no nível 

secundário. No Brasil, o maior adepto das ideias modernizadoras foi o professor catedrático 

de Matemática do Colégio Pedro, Euclides Roxo, que liderou a proposição de uma mudança 

radical nos programas de ensino da instituição, aprovada em 1928. Essa reformulação 

unificava as disciplinas de Aritmética, Álgebra, Geometria e Trigonometria, em uma nova, 

chamada Matemática.  

Somente em 1931, as escolas secundárias experimentaram a introdução de ideias 

modernas, com a reforma Francisco Campos a proposta curricular da disciplina Matemática 

ficou bastante detalhada, ultrapassando uma simples lista de conteúdo a ser ensinado na 

escola secundária, o texto do documento apresentava as finalidades do ensino da Matemática. 

Ele abordava o ensino da Matemática como finalidade de desenvolver a cultura espiritual do 

aluno por intermédio do conhecimento dos processos matemáticos, propiciando, 

concomitantemente, à concisão e ao rigor do raciocínio pela exposição clara do pensamento 

em linguagem precisa.  
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Ainda enfatizava o despertar no aluno a capacidade de resolver e agir com presteza e 

atenção, assim como, proporcionar-lhe o desenvolvimento da capacidade de compreensão e 

de análise das relações quantitativas e espaciais, necessárias às aplicações nos diversos 

domínios da vida prática e à interpretação das situações do mundo. A intenção era que o aluno 

fosse “um descobridor” e não recebesse, apenas, informações, estimulando o abandono da 

prática da memorização sem raciocínio, ao demasiado uso de definições e regras e ao estudo 

sistemático das demonstrações já realizadas. 

Outra relevância dessa proposta era que após o ensino primário, vinha estruturado o 

ensino fundamental, de cinco anos, com a Matemática presente em todos os períodos. 

Segundo Miorim (1998), os professores da época encontraram muitas dificuldades de 

adaptação, principalmente, devido à ausência de livros didáticos que contemplassem a nova 

abordagem e, também, alguns professores de Matemática defendiam o ensino tradicional em 

que a disciplina era tida como mental, sendo rebaixada com a nova abordagem de caráter mais 

intuitivo. 

Cabe, ainda, ressaltar que a formação de professores para o nível secundário só se 

iniciou em 1934 na USP5, em São Paulo. Em 1939, foi criada a Faculdade Nacional de 

Filosofia, oferecendo bacharelado em Matemática e, após o término, cursando Didática, o 

bacharel poderia adquirir o título de licenciado em Matemática. No período de 1942, tivemos 

a regulamentação da Lei Orgânica do Ensino Secundário, com o ciclo ginasial, de quatro 

anos, e o ciclo colegial, de três anos, tendo o clássico e o científico. Iniciou, ainda, o 

secundário técnico-profissional, abarcando os setores industrial, comercial e agrícola, e 

também o normal, para formar professores para a escola primária. 

Chamamos atenção para o fato de que apenas os alunos do ensino secundário tinham 

acesso aos cursos superiores, destinados à elite. Dessa forma, o ensino profissional era para o 

povo. A Lei Orgânica do Ensino Secundário veio acompanhada por uma portaria ministerial 

que regulamentava os programas para as disciplinas. Todavia, esse documento apresentou 

somente a lista de conteúdos. Para o ensino de Matemática nas duas primeiras séries, a 

portaria contemplava a Geometria Intuitiva e a Aritmética Prática, já nas duas últimas séries 

sinalizava os itens relativos à Álgebra e à Geometria Dedutiva. 

Nesse período, foram publicados vários livros didáticos, atendendo às novas propostas 

para o curso fundamental e ensino secundário. A partir de 1950, com alterações nas condições 

culturais, sociais e econômicas no Brasil e mudanças na acessibilidade escolar para as 

                                                           
5Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. 
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camadas populares, foram primordiais as reformulações nas disciplinas, inclusive a 

Matemática. Com a necessidade de maior número de professores para atender a demanda, 

diminuiu o rigor na seleção de docentes. 

De acordo com as situações esplanadas, afirmamos a realização de mudanças 

significativas no ensino de Matemática após essa fase, estimulando a realização dos primeiros 

congressos nacionais, com discussões e sugestões. Foi a partir da década de 1950 que emergiu 

o movimento internacional denominado Matemática Moderna. O governo dos Estados 

Unidos, já dialogava sobre uma reformulação dos currículos necessários às aulas de Ciências 

e Matemática. 

No furacão desse movimento procuravam renovar o ensino por intermédio de uma 

Matemática produzida mais recentemente, existia a defesa pela ênfase na precisão da 

linguagem matemática; uma nova abordagem dos conteúdos tradicionais na qual estivessem 

presentes as linguagens dos conjuntos, as relações (subconjuntos do conjunto dos pares 

ordenados do produto cartesiano de dois conjuntos) e as estruturas matemáticas (anéis, 

grupos, corpos, espaços vetoriais), a sequenciação dos conteúdos de acordo com a nova 

construção lógica da Matemática. Assim como, a valorização das propriedades das operações 

em lugar da evidência nas habilidades computacionais.  

A penetração das ideias do Movimento da Matemática Moderna no Brasil foi grande. 

Em 1959, aconteceu o 3º Congresso Brasileiro de Ensino de Matemática, no Rio de Janeiro, 

os diálogos tiveram como foco o início do Movimento da Matemática Moderna em nosso país 

e o objetivo era orientar os professores para atuação na nova proposta. Já no 4º Congresso 

Brasileiro de Ensino de Matemática, realizado em 1962, em Belém do Pará, foram 

apresentadas experiências realizadas com a Matemática Moderna, assim como, um programa 

de Matemática para a escola secundária, em consonância com as ideias modernizadoras. 

(VALENTE, 2010). 

No 5º Congresso Brasileiro de Ensino de Matemática, em 1966, sediado em São José 

dos Campos - SP, os olhares dos defensores da reforma modernista se voltaram para a 

implantação da Matemática Moderna no Brasil. Nesse turbilhão de mudanças, os professores 

clamavam por recursos para a atuação adequada e o livro didático ocupou esse lugar em 

grande escala. Nesse momento de difusão do Movimento da Matemática Moderna, inúmeras 

coleções de livros didáticos foram publicadas a partir de 1963. Esses livros, fundamentados na 

organização estrutural dos conjuntos numéricos, na maior parte das vezes se iniciavam pela 

abordagem dos conjuntos, em que se evidenciava fortemente a presença da linguagem 

simbólica. 
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Na afirmação de Pavanello (1993) uma das consequências das ideias do Movimento da 

Matemática Moderna, de acordo com vários autores, foi a diminuição da presença dos 

conteúdos geométricos nas atividades pedagógicas realizadas nas escolas, tanto pela exaltação 

da álgebra quanto pela falta de preparo e material para os professores poderem efetivar as 

modernas propostas para a geometria. No pensamento da autora, em decorrência da ampliação 

do quantitativo de escolas públicas e das novas políticas educacionais, nos cursos de formação 

de professores, criados para atender as mudanças emergenciais, não havia preparação 

adequada para o ensino dos conteúdos geométricos, sendo delegados ao final do livro e 

abandonados, deixados de lado. 

Na história de mudanças do ensino no Brasil, temos a Lei de Diretrizes e Bases para o 

Ensino de 1º e 2º graus (LDB 5692), de 1971, com reformulações educacionais, entretanto, 

num contexto em que a álgebra tornou-se relevante, verificamos a ausência, em grande escala, 

do ensino da Geometria, nas décadas de 1970 e 1980, na maioria das escolas públicas. Ao 

final de 1970, iniciaram, em diversos países, as críticas ao Movimento da Matemática 

Moderna. Criticava-se o formalismo da Matemática com a demasiada preocupação com a 

linguagem e os símbolos. No Brasil, concomitante ao final da ditadura militar, tornou-se 

acirrada a discussão sobre o fracasso da Matemática Moderna.  

Em meio aos diálogos necessários às reformas, ocorrem reforços às ideias modernistas 

e com características divergentes às adotadas pelo movimento da Matemática Moderna. Em 

meio a essas mudanças, destacamos a abordagem histórica dos temas, a importância na 

compreensão dos conceitos, o interesse no desenvolvimento dos alunos, a ênfase na 

importância da Geometria e a redução da importância dada aos conjuntos, à linguagem 

simbólica e à precisão e ao rigor da linguagem matemática. 

Desde 1971, são implantados em nosso país programas de pós-graduação em 

Matemática nas universidades e, a partir de 1987, foram criados cursos específicos de pós- 

graduação em Educação Matemática, em nível de especialização, mestrado e doutorado, em 

vários estados do Brasil. Todo esse movimento veio acompanhado de encontros locais, 

estaduais e nacionais de Educação Matemática e a fundação da Sociedade Brasileira de 

Educação Matemática – SBEM. 

Conforme já abordado, em 1996, foi publicada a LDB, trazendo os principais 

parâmetros em relação à educação brasileira. As reformulações contemplavam o ensino da 

Matemática devido à crise do Movimento da Matemática Moderna. A Educação Matemática 

em pauta, com a realização de grande número de pesquisas, abordam muitas tendências 

relevantes para o ensino de Matemática. Essas orientações têm repercutido nas orientações 
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curriculares atuais, refletindo os resultados de pesquisas acadêmicas em Educação 

Matemática, efetuadas desde o final da década de 1970.  

Os inúmeros estudos abordam a necessidade de implantação de novas práticas 

pedagógicas, utilização das Tecnologias da Informação e da Comunicação, contato com jogos 

e de materiais concretos, apropriação da história da Matemática e orientam, mais ainda, a 

abordagem na significação dos conhecimentos matemáticos utilizados na escola, relacionando 

com a vivência diária. Essas mudanças vêm acompanhadas da necessidade de reformulações 

na formação de professores e na produção de materiais didáticos, no contexto educacional.  

Em meio a essa contextualização, verificamos um entrave significante para a eficácia 

do ensino de Matemática impregnado no discurso circulante de dificuldade, e porque não falar 

de impossibilidade, de aprendizagem dos conteúdos matemáticos. Nessa breve retomada, 

verificamos que essa representação é resultado de uma longa jornada. Todavia, vislumbramos 

possibilidades de mudança desde que haja investimento significativo na formação inicial, 

acompanhada da ação e da reflexão, possibilitando o desenvolvimento profissional do futuro 

docente. 

Concordamos com Albino (2014, p. 42) quando afirma que “não se podia esperar que 

acontecessem transformações súbitas do quadro existente, uma vez que inquietações e 

práticas advindas de tanto tempo não podem ser suplantadas de imediato”. Sendo assim, 

enfatizamos algumas críticas à formação de professores que precisam de atenção 

paulatinamente. O futuro professor precisa desenvolver competências fundamentais para a sua 

atividade profissional em diferentes níveis. 

São muitas as críticas à formação inicial de professores que se fazem ouvir em 

diversos setores da sociedade e na própria comunidade de investigação. A preparação 

adequada precisa englobar a formação pessoal, social e cultural dos futuros docentes, a 

formação científica, tecnológica, técnica ou artística na respectiva especialidade, a formação 

no domínio educacional, as competências docentes que devem integrar no exercício da prática 

pedagógica, as capacidades e atitudes de análise crítica, de inovação e de investigação 

pedagógica, podemos observar nos ambientes educacionais a ausência de diversos desses 

itens. De acordo com Ghedin, Almeida e Leite (2008, p. 24) “é preciso que os cursos de 

formação de professores se organizem de forma a superar o modelo da racionalidade técnica 

para lhes assegurar a base reflexiva na sua formação e atuação profissional”. 

Na atual conjuntura encontramos a estruturação de currículos fragmentada e 

superficial e o uso de pedagogias desapropriadas dificultando o desenvolvimento do futuro 

professor durante a formação inicial. Muitas das experiências que ele realiza durante os seus 
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estudos universitários são do tipo das que teve anteriormente como aluno do Ensino 

Fundamental e de Ensino Médio. Na verdade, são numerosos os autores que consideram que 

na formação inicial de professores predominam práticas de ensino pautadas na transmissão de 

informação pelo professor e na recepção passiva pelos alunos. Logo, o professor em formação 

necessita de uma nova abordagem, pois na afirmação de Chauí (2003, p. 12) a formação é 

relevante quando: 

 

[...] há obra de pensamento, quando o presente é aprendido como aquilo que 

exige de nós o trabalho da interrogação, da reflexão e da crítica, de tal 

maneira que nos tornamos capazes de elevar ao plano do conceito o que foi 

experimentado como questão, pergunta, problema, dificuldade. 

 

Esse pensamento indica que as práticas de ensino predominantes na formação inicial 

de professores assentam no pressuposto de que a teoria transmitida aos licenciandos lhes será 

útil um dia, em contextos com os quais irão se deparar na sua prática de ensino. Desse modo, 

vão se preparando para a compreensão dos problemas profissionais e para a tomada de 

decisões em situações particulares da sala de aula. Concordamos com Andrade (2003, p. 86) 

quando afirma que no decorrer do processo os professores seguem: 

 

[...] apropriando-se das informações recebidas em cursos de formação e 

capacitação – sobre novas e antigas concepções de ensino e de 

aprendizagem, sobre como deve ser estabelecida a relação entre professores 

e alunos, no que diz respeito ao ato de aprender. 

 

Os currículos dos Ensinos Fundamental e Médio defendem cada vez mais a 

necessidade de que as práticas de ensino sejam desafiantes e dinâmicas. Lampert e Ball 

(1998) já reconheciam, contudo, que não se torna fácil organizar a formação inicial que 

desenvolva nos futuros professores a capacidade de realizar este tipo de ensino. A incerteza e 

a complexidade de que se reveste este ensino faz com que os futuros professores se sintam 

confrontados com a necessidade de terem que estabelecer e testar conjecturas, inventar ideias 

e abordagens, recolher e interpretar informação, e construir e analisar argumentos durante a 

sua ação. Isto coloca um grande desafio aos futuros professores na medida em que a busca de 

objetivos educacionais com maior complexidade pode tornar a aprendizagem dos alunos mais 

difícil de observar. Além disso, num ensino dinâmico concebido para atender às respostas dos 

alunos não se torna fácil prever em um plano previamente elaborado tudo o que vai acontecer 

numa aula.  
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Na perspectiva das autoras, aprender a ensinar pressupõe a aprendizagem de como 

construir e usar o conhecimento na prática e também pressupõe a aprendizagem de apreciar a 

natureza situada do conhecimento que resulta da prática. Por outras palavras, o 

desenvolvimento da competência para ensinar resulta da interligação entre a teoria e a prática, 

quer durante os estudos universitários, quer durante a prática pedagógica. Para Núñez e 

Ramalho (2011, p.09)  

 

[...] evidencia-se a necessidade de substituir um ensino que toma como 

referência a transmissão-recepção dos conteúdos por outro de natureza 

produtiva, no qual os estudantes participam de forma consciente da 

construção/apropriação dos conteúdos escolares que se constituem em 

ferramentas para a educação científica e para a cidadania. 

 

Dessa forma, precisamos caminhar em direção de melhorias educacionais. A formação 

inicial de professores tem seguido diferentes tendências e perspectivas, de acordo com os 

inúmeros posicionamentos conceituais adotados em relação às finalidades do processo 

educativo, ao papel da escola e às competências que se reconhecem ao professor (PACHECO; 

FLORES, 1999). A este respeito, Costa (2014, p. 119), ao debruçar-se sobre a formação 

docente reforça que: 

 

[...] o professor em formação necessita além de conhecer os instrumentos 

direcionadores para o exercício profissional – procedimentos teóricos, 

metodológicos, didáticos, etc. –, refletir sobre suas aquisições, buscando 

relacionar o arcabouço de conhecimentos adquiridos às distintas situações 

por ele vividas; precisa pensar e, de posse dos instrumentais que lhe forem 

sendo disponibilizados, construir suas próprias impressões, visões e 

maneiras de agir. 

 

Percebemos, então, a importância da problematização no desempenho profissional do 

professor, o questionamento do que acontece no momento de reflexões da própria ação para 

situações futuras. Para os autores que até o presente momento contribuíram para nossa 

reflexão, torna-se importante que na formação dos futuros professores se estabeleça a 

interligação entre os conhecimentos que os licenciandos adquiriram antes da prática 

pedagógica e os que resultam ao longo dessa prática, através das inúmeras relações, 

resultantes da reconstrução de teorias subjetivas dos estudantes que almejam ser professores e 

o desenvolvimento da sua competência profissional. Como afirma Fariñas (1994), o passo 

inicial para o processo de mudança é focalizar o objeto de transformação, ou seja, é 

conscientizar-se do problema e procurar a sua solução de forma efetiva. 
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Gauthier, Nuñez e Ramalho (2004, p.66) afirmam que “o desenvolvimento 

profissional é um processo contínuo” e como tal “não se produz de forma isolada, ele está 

inserido em um projeto de vida, no qual se combinam e interagem diferentes modalidades 

formativas.” Nessa perspectiva, podemos afirmar que os paradigmas comportamentalista, 

tradicional-artesanal e personalista não problematizam o contexto educacional e social em que 

o futuro professor se insere.  

Buscando contribuições em Zeichner (1993), é possível classificar o que ele chama de 

paradigma comportamentalista que valoriza a dimensão tecnicista do ensino, reduzindo-o a 

um conjunto de técnicas que o professor deve adquirir e aplicar na sua prática docente. O 

paradigma tradicional-artesanal, ao encarar o ensino como uma arte e os professores como 

artífices, perspectiva a formação de professores como um processo de aprender a ensinar por 

tentativa e erro com a orientação de professores experientes. O paradigma personalista 

enfatiza os aspectos afetivos e de personalidade do professor, que o ajudem a relacionar-se 

com os alunos, e concebe a formação de professores mais como uma forma de 

desenvolvimento de um adulto no processo de se tornar professor do que propriamente um 

processo de educar alguém como ensinar.  

Finalmente, o autor, assumindo uma dimensão problemática e reflexiva, aponta a 

indagação orientada que destaca a atividade investigativa sobre o ensino e sobre os contextos 

nos quais o ensino se realiza. No desenvolvimento de orientações e de destrezas de indagação, 

as técnicas de ensino são valorizadas não como um fim em si próprias, mas como um meio de 

construir fins desejados. Assim, pretendemos desenvolver a capacidade dos futuros 

professores para, através da reflexão, analisar os efeitos do que fazem na aprendizagem dos 

alunos, nas escolas e no meio escolar em que se inserem.  

Essa indicação nos remete a Tardif (2010, p. 249) com a afirmação: 

 

Tanto em suas bases teóricas quanto em suas consequências práticas, os 

conhecimentos profissionais são evolutivos e progressivos e necessitam, por 

conseguinte, de uma formação contínua e continuada. Os profissionais 

devem, assim, autoformar-se e reciclar-se através de diferentes meios, após 

seus estudos universitários iniciais. Desse ponto de vista, a formação 

profissional ocupa, em princípio, uma boa parte da carreira e os 

conhecimentos profissionais partilham com os conhecimentos científicos e 

técnicos a propriedade de serem revisáveis, criticáveis e passíveis de 

aperfeiçoamento. 

 

Para o autor, a orientação acadêmica dos professores valoriza, sobretudo, uma 

formação sólida relativamente ao conhecimento dos conteúdos a ensinar. O conhecimento 
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sobre o ensino é acumulado por tentativa e erro, através da experiência, e com a ajuda dos 

orientadores. Enquanto estes desempenham o papel de transmitir o conhecimento cultural, os 

futuros professores são vistos como receptores passivos de tal conhecimento. Na orientação 

prática, a experiência é valorizada como fonte de conhecimento sobre o ensino, que resulta de 

uma atividade complexa, singular e carregada de conflitos de valor que exigem opções éticas 

e políticas diferenciadas.  

Tardif (2010), em suas pesquisas, não desconsidera, em hipótese alguma, a relação dos 

conhecimentos oriundos das universidades com os saberes extraídos e produzidos na prática 

docente. Como pesquisador, seus estudos defendem essa prática interativa entre saber 

profissional e os saberes das ciências da educação. De acordo com o autor, o saber dos 

professores é o saber deles e está relacionado com a pessoa e a identidade deles, com a sua 

experiência de vida e com a sua história profissional, com as suas relações com os alunos em 

sala de aula e com os outros atores escolares e sociais. O licenciando, nesse contexto do 

futuro professor, necessita de oportunidades constantes de descobertas do fazer, do interagir, 

do entender relações imprescindíveis para ação prática do profissional, as relações sociais nos 

apresentam indícios de caminhos a percorrer e/ou ressignificar. Com o propósito de 

compreender melhor esse quadro, buscamos uma relação com os processos de construção das 

representações sociais no curso de Licenciatura em Matemática no IFRN Campus Santa Cruz. 

Para tanto, apresentamos a seguir, a estrutura do referido curso para situar contextualmente 

nossas análises e considerações. 

 

 

2.2 O CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA NO IFRN CAMPUS SANTA 

CRUZ 

 

 

Pensar sobre a formação do professor de Matemática em um local tão específico como 

o IFRN é relevante, já que a referida instituição de ensino sempre foi palco da formação 

técnica. De acordo com Pegado (2006), desde sua fundação como Escola de Aprendizes e 

Artífices, no início do século XX, passando para Escola Técnica Federal do Rio Grande do 

Norte (ETFRN) e, em seguida, Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET/RN), no 

alvorecer do século XXI e culminando no atual IFRN. 

Essa história iniciou-se em 23 de setembro de 1909, quando o Presidente Nilo Peçanha 

assinou o decreto de criação de 19 Escolas de Aprendizes Artífices, entre as quais a de Natal. 



77 

 

Instalada no antigo Hospital da Caridade, em janeiro de 1910, onde, atualmente, funciona a 

Casa do Estudante de Natal, a referida escola oferecia curso primário de desenho e oficinas de 

trabalhos manuais.  

No ano de 1914, a instituição mudou para a Avenida Rio Branco, ocupando, durante 

53 anos, o edifício nº 743, construído no início do século XX e era ocupado pelo Quartel da 

Polícia Militar. A mudança de denominação para Liceu Industrial de Natal integrou a reforma 

instituída pela Lei nº 378, de 13/01/1937, do Ministério da Educação e Saúde, a quem as 

Escolas de Aprendizes Artífices estavam subordinadas desde 1930. (CAMELO; MOURA, 

2006). 

Nas mesmas instalações da Avenida Rio Branco, em 1942, o Liceu recebe o nome de 

Escola Industrial de Natal, passando a atuar, em 1962, na oferta de cursos técnicos de nível 

médio, e transformando-se, em 1965, em Escola Industrial Federal. Com a inauguração da sua 

nova sede, na Avenida Senador Salgado Filho, no bairro do Tirol, a escola transfere-se, em 

1967, para as instalações onde hoje funciona o Campus Natal-Central do IFRN, recebendo, no 

ano seguinte, em 1968, a denominação de ETFRN. 

Com as mudanças políticas e sociais, a ETFRN não oferece mais os cursos industriais 

básicos e passa a concentrar-se no ensino profissionalizante de 2º Grau (atual Ensino Médio). 

Em 1975, é registrada pela primeira vez a presença feminina entre os alunos dos cursos 

regulares da instituição. Em 1994, inicia-se outro processo de mudança da ETFRN, 

culminando, em 1999, com sua transformação em CEFET – RN, cujos desafios incluiriam a 

oferta de educação profissional nos níveis básico, técnico e tecnológico, além do ensino 

Médio. Sua atuação em nível superior começou com a oferta de cursos de graduação 

tecnológica, ampliando-se, posteriormente, para os cursos de formação de professores, as 

licenciaturas (CAMELO; MOURA, 2006). 

Nesse movimento educacional, a instituição passou a atuar no Ensino Médio 

profissionalizante na modalidade de educação de jovens e adultos e no ensino a distância. A 

expansão da rede federal de educação tecnológica no Rio Grande do Norte teve início em 

1994 com a inauguração da Unidade de Ensino Descentralizada de Mossoró. Doze anos 

depois, o Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica (SETEC), amplia a atuação da rede federal no Estado, implantando, em 2006, as 

Unidades de Ensino da Zona Norte de Natal, de Ipanguaçu e de Currais Novos.  

De acordo com Sampaio (2013), no ano de 2007, entra em ação a segunda etapa do 

Plano de Expansão da Rede, no qual o Rio Grande do Norte passa a contar com outras seis 

unidades, que foram inauguradas em 2009, nos municípios de Apodi, Pau dos Ferros, Macau, 
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João Câmara, Santa Cruz e Caicó. Prestes a completar seu primeiro centenário, em 23 de 

setembro de 2009, a instituição adquire nova configuração com a transformação em Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, decorrente da Lei n.º 

11.892, de 29/12/2008. Passou então a ser uma instituição de educação superior, básica e 

profissional, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes 

modalidades de ensino, conjugando conhecimentos científicos, técnicos e tecnológicos a 

ideais pedagógicos.  

Com estrutura multicampi, a Reitoria do IFRN é localizada na Rua Dr. Nilo Bezerra 

Ramalho, nº 1692, Tirol, Natal-RN. É composto, tomando-se o ano de 2012 como referência, 

por 19 campi (Apodi, Caicó, Canguaretama, Ceará-Mirim, Currais Novos, Educação a 

Distância, Ipanguaçu, João Câmara, Macau, Mossoró, Natal-Central, Natal-Cidade Alta, 

Natal-Zona Norte, Nova Cruz, Parnamirim, Pau dos Ferros, Santa Cruz, São Gonçalo do 

Amarante e São Paulo do Potengi). Com a continuidade da expansão, foram inauguradas mais 

duas unidades (Lajes e Parelhas) e em 2016 contamos com 21 campi6. 

De organização pluricurricular, o IFRN oferece um ensino público, laico e gratuito. 

Oferta, nesse sentido, cursos em sintonia com a função social que desempenha, visando a 

consolidação e o fortalecimento dos arranjos produtivos, culturais e sociais locais. Apresenta, 

para tanto, um currículo organizado a partir dos eixos – ciência, trabalho, cultura e tecnologia 

– que atuam de modo entrelaçado e intercomplementar, como princípios norteadores da 

prática docente (IFRN, 2012b). 

O Instituto desenvolve o ensino, a pesquisa e a extensão, na perspectiva de produção, 

socialização e difusão de conhecimentos. Estimula a produção cultural e realiza processos 

pedagógicos que levem à geração de trabalho e renda. Dessa forma, a Instituição visa 

contribuir para as transformações da sociedade, visto que esses processos educacionais são 

construídos nas relações sociais. No que concerne à comunidade acadêmica, tem-se os 

sujeitos sociais diretamente envolvidos com os processos pedagógicos e administrativos do 

IFRN. Essa comunidade é constituída por três segmentos: estudantes, professores e técnico-

administrativos.  

Numa perspectiva mais abrangente, acrescentamos, a esse coletivo, a comunidade 

local, composta tanto por pais dos estudantes e/ou responsáveis pelos estudantes, quanto por 

representantes da sociedade civil. No que concerne à destinação de vagas, o IFRN contempla, 

em cada exercício, os mínimos de 50% (cinquenta por cento) para a educação profissional 

                                                           
6 http://portal.ifrn.edu.br/, acesso em 20 de abril de 2016. 
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técnica de nível médio, prioritariamente na forma integrada7, e de 20% (vinte por cento) para 

a formação de professores da educação básica, sobretudo nas áreas de Ciências e de 

Matemática. O restante das vagas é destinado às demais formas de oferta educacional ou à 

complementação dos mínimos estabelecidos.  

De acordo com as orientações Políticas Pedagógicas da instituição, o IFRN busca 

mecanismos participativos para a tomada de decisão, em seus colegiados, com representantes 

de todos os segmentos da Instituição e de determinados setores da sociedade civil, 

perseguindo o objetivo de consolidar uma sociedade democrática, regida pelo princípio da 

participação e da autonomia. A expansão do IFRN ampliou, significativamente, a atuação nas 

áreas de ensino, de pesquisa e de extensão, contribuindo de modo mais extensivo para a 

formação humana e cidadã e estimulando o desenvolvimento socioeconômico, à medida que 

potencializa soluções científicas, técnicas e tecnológicas, com compromisso de estender 

benefícios à comunidade.   

Essa ampla abrangência em todo o território do Rio Grande do Norte contribui para 

posicionar tanto o IFRN como uma instituição de educação, ciência e tecnologia, quanto os 

seus campi como elos de produção de conhecimento e de desenvolvimento social. Garante, 

assim, a manutenção da respeitabilidade junto às comunidades nas quais os campi estão 

inseridos e da credibilidade construída ao longo da história da Instituição.  

A nova institucionalidade do IFRN, atribuída a uma Instituição educativa centenária, 

está alicerçada em valores, tradições, práticas, interrelações sociais, funções sociais, áreas de 

atuação, públicos-alvo, prestígio social e inserção no projeto micro e macrossocial. A esse 

cenário, acrescentamos que as mudanças trouxeram novos componentes de gestão 

administrativa e pedagógica articuladas ao processo institucional de expansão e de 

interiorização. 

O IFRN Campus Santa Cruz, em processo de implantação, em setembro de 2009, 

recebe o corpo docente e os cursos de Licenciatura em Física, técnicos em Refrigeração e em 

Informática nas modalidades de Ensino Médio, Subsequente e Educação de Jovens e Adultos, 

continuando as atividades nesse formato até o final de 2011. 

No decorrer desse processo, foram realizadas pesquisas na cidade, sinalizando a 

necessidade de adequações. Segundo o IDEB de 2011, a cidade de Santa Cruz amargava, 

nesse período, uma avaliação de 3,5 – abaixo da média estadual, conforme especificado 

                                                           
7 O Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio possibilita numa única matrícula reunir os conhecimentos do 

ensino médio às competências da educação profissional. Ao concluir esse curso, o aluno receberá certificado de 

conclusão do ensino médio e diploma do curso técnico. 
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anteriormente. Por isso, faz-se necessário o desenvolvimento de atividades pedagógicas, nos 

diversos campos do conhecimento, que desencadeiem um processo de reflexão e ação sobre o 

fazer docente e, a partir daí, seja construída uma nova prática educativa que tenha como 

parâmetros: o compromisso com a formação, o engajamento com a escola, a percepção do 

aluno como sujeito do conhecimento e principal ator do processo de ensino-aprendizagem, 

além da melhoria da relação escola-comunidade.  

Verificou-se, também, a ausência de profissionais formados em Matemática para 

atuarem nas escolas da região. Sendo assim, a equipe do Campus resolve implantar o curso de 

Licenciatura em Matemática. Dessa forma, surge o questionamento a respeito do profissional 

que deve ser formado por um curso de licenciatura em Matemática. No primeiro momento, foi 

preciso atentar para os documentos norteadores. A formação do professor de Matemática se 

fundamenta na Resolução CNE/CP1, de 18 de fevereiro de 2002 (BRASIL, 2002a, p. 1), na 

Resolução CNE/CP2, de 19 de fevereiro de 2002 (BRASIL, 2002b, p. 1), e nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os cursos de Matemática, Bacharelado e Licenciatura, por meio 

do Parecer CNE/CES 1302/2001 (BRASIL, 2001a). 

A Resolução CNE/CP1 institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 

de Professores da Educação Básica, em nível superior, em curso de licenciatura de graduação. 

As diretrizes constituem um conjunto de “princípios, fundamentos e procedimentos a serem 

observados na organização institucional e curricular de cada estabelecimento de ensino e 

aplicam-se a todas as etapas e modalidades da educação básica” (BRASIL, 2002a, p.1). 

Na elaboração das diretrizes explicitadas na Resolução CNE/CP1, (BRASIL, 2002a) 

percebem-se influências de duas bases teóricas: a noção de professor reflexivo, propagada por 

Pimenta (2010), e a noção de competência profissional, de Perrenoud (1993, 1999), entendida 

como a capacidade de mobilizar conhecimentos para enfrentar uma determinada situação. 

Nesse sentido, a aprendizagem deve ser pautada pelo “princípio metodológico geral, que pode 

ser traduzido pela ação-reflexão-ação e que aponta a resolução de situações-problema como 

uma das estratégias didáticas privilegiadas” (BRASIL, 2002a). Além desses aspectos, as 

diretrizes propõem a pesquisa com foco no processo de ensino e de aprendizagem. Assim, 

“Dentre essas dimensões, estão os eixos que articulam a formação comum com a formação 

específica, a dimensão teórica com a prática e o conhecimento profissional” (BRASIL, 

2002a). 

A Resolução CNE/CP2, de 19 de fevereiro de 2002 (BRASIL, 2002a), institui a 

duração e a carga horária dos cursos de formação de professores da educação básica em nível 

superior. O artigo 1º do referido documento fixa a carga horária de 2.800 horas, assim 
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distribuídas: 400 horas de prática, como componente curricular, desenvolvida ao longo da 

formação e com ênfase nos procedimentos de reflexão, objetivando a atuação em situações 

contextualizadas; 400 horas de estágio curricular supervisionado, que deve ser desenvolvido a 

partir do início da segunda metade do curso, em escolas de educação básica, e respeitando o 

regime de colaboração entre os sistemas de ensino; 1 800 horas de aula para os conteúdos 

curriculares de natureza científico-cultural e 200 horas para acadêmico-científico-cultural 

(BRASIL, 2002a). 

Além das resoluções CNE/CP1/2002 (BRASIL, 2002a) e CNE/CP2/2002 (BRASIL, 

2002b), a formação do professor de Matemática se fundamenta nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os Cursos de Matemática, Bacharelado e Licenciatura, por meio do Parecer 

CNE/CES 1302/2001 (BRASIL, 2001). De acordo com esse parecer, o curso de Bacharelado 

prepara profissionais para a carreira de ensino superior e pesquisa, enquanto a Licenciatura 

tem como finalidade a formação de professores para a educação básica. São objetivos dessas 

diretrizes: 

 

Servir como orientação para melhorias e transformações na formação do 

licenciando e do Bacharel em Matemática; assegurar que os egressos dos 

cursos credenciados de Bacharelado e Licenciatura em Matemática tenham 

sido adequadamente preparados para uma carreira na qual a Matemática seja 

utilizada de modo essencial, assim como para um processo contínuo de 

aprendizagem (BRASIL, 2001). 
 

Uma breve análise do que propõem as Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

Cursos de Matemática – Bacharelado e Licenciatura – mostra nitidamente o tratamento 

especial dado para a formação do bacharel, em relação a do professor. Enquanto ao 

bacharelado é concedida uma sólida formação, que prepara para o enfrentamento das 

transformações do mundo globalizado e para o exercício profissional, ao licenciando são 

dadas apenas visões, dentre outras sobre seu papel social. 

As diretrizes também recomendam que o curso de Bacharelado em Matemática 

propicie ao aluno um programa “flexível de forma a qualificar os seus graduandos para a Pós-

Graduação visando à pesquisa e o ensino superior, ou para oportunidades de trabalho fora do 

ambiente acadêmico” (BRASIL, 2001). E suprime da Licenciatura a formação do 

pesquisador, contrapondo-se ao que sugerem o item IV do art. 2º e o item III do art. 3º da 

Resolução CNE/CP1/2002 (BRASIL, 2002a), que aborda o processo de pesquisa e a melhoria 

de práticas investigativas no mecanismo do ensino e da aprendizagem. 
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Essas diretrizes mobilizaram questionamentos em diferentes instâncias, pois além de 

suprimirem a pesquisa da formação do licenciando, as diretrizes não consideram que o curso 

de licenciatura seja capaz de formar o professor para exercer a docência no ensino superior, 

entre outros aspectos primordiais à formação do futuro professor. De acordo com esse olhar, 

os representantes da Sociedade Brasileira de Educação Matemática – SBEM, das diretorias 

regionais, dos coordenadores dos cursos de licenciatura em matemática e dos seus docentes 

fomentaram diálogos por intermédio de Fóruns das Licenciaturas em Matemática. 

Em relação aos encaminhamentos de reformulação do curso de Licenciatura em 

Matemática no Brasil, propostos nos documentos elencados, a SBEM tece considerações 

sobre os rumos da licenciatura, colaborando para com as instituições formadoras e os grupos 

de pesquisa interessados na temática, por meio da sistematização e publicação do documento 

SBEM 15 anos: subsídios para a discussão de propostas para os cursos de Licenciatura em 

Matemática: uma contribuição da Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM, 

2003). No referido documento, o curso de licenciatura em Matemática é concebido 

 

[...] como um curso de formação inicial em Educação Matemática, numa 

configuração que permita romper com a dicotomia entre conhecimentos 

pedagógicos e conhecimentos específicos e com a dicotomia entre a teoria e 

a prática. A identidade dos Cursos de Licenciatura constrói-se apoiada, 

evidentemente, em conhecimento matemático, visceralmente vinculado ao 

tratamento pedagógico e histórico, com que se configurará uma 

‘Matemática’ distinta daquela meramente formalizada e técnica (SBEM, 

2003, p. 4 – grifo do autor). 

 

O documento da SBEM deixa bem claro a visão da formação inicial como um 

processo contínuo de desenvolvimento profissional, que começa antes da formação superior e 

continua a desenvolver-se ao longo da vida, à medida que o professor reflete sobre a sua 

prática e busca conhecimentos para a superação dos desafios e problemas encontrados. 

Amplia o perfil do professor de Matemática que se deseja formar, destacando a competência 

para formular questões que provoquem a reflexão de seus alunos, a importância de se criarem 

ambientes e situações de aprendizagem que considerem a Matemática não somente como uma 

ciência repleta de conhecimento rigoroso, formal, dedutivo, mas também como atividade 

humana, possível de se relacionar com a realidade, entre outras nuances. 

Os cursos de Licenciatura em Matemática, a exemplo dos demais cursos de formação 

de professores, deve ter como finalidade a construção de competências profissionais 

relacionados ao compromisso com os “valores inspiradores da sociedade democrática, à 

compreensão do papel social da escola, ao domínio do conhecimento pedagógico, ao 
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conhecimento de processos de investigação [...]” (SBEM, 2003, p. 8). Estando, assim, em 

sintonia com os documentos vigentes, no que se refere às noções de competência profissional, 

professor reflexivo e práticas investigativas. 

Nos documentos da SBEM a discussão é contínua, a pesquisa é concebida como uma 

atitude cotidiana, tendo como eixo o processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos 

escolares na educação básica (SBEM, 2013). Eles também ressaltam a importância de o 

licenciando conhecer os métodos de investigação usados especialmente no desenvolvimento 

de pesquisas em Educação Matemática, bem como, de se propiciar o desenvolvimento de uma 

atitude investigativa frente à prática docente. Com esse intuito, propõe que um projeto de 

formação inicial de professores passe por  

 

[...] uma profunda reflexão entre os professores formadores – que atuarão 

nos cursos de licenciatura em Matemática – de modo que tais orientações 

deixem de existir apenas no papel e passem a fazer parte das experiências 

vivenciadas em sala de aula. (SBEM, 2013, p. 09). 

 

Os diálogos são primordiais, com a elaboração de propostas que visam, entre outras 

recomendações, elencar os “[...] saberes matemáticos relevantes para a formação docente na 

licenciatura” e garantir “um patamar seguro de qualidade para a prática profissional dos 

egressos desse curso” (SBEM, 2013, p. 3). Em relação a esse contexto de Formação do 

Professor de Matemática, Pires (2004) afirma que é a concepção teórica que ainda orienta os 

cursos de licenciatura, desconsiderando-se a prática pedagógica como importante fonte de 

conteúdos da formação. A ausência de articulação entre conteúdos e metodologias, entre o 

saber matemático e o saber pedagógico, é citada pela autora como um dos problemas centrais 

nos cursos de licenciatura. 

Pires (2004) também propõe que os currículos para os cursos de Licenciatura em 

Matemática sejam estruturados de modo que propiciem desenvolvimento de competências 

que favoreçam ao professor em formação: ter uma visão abrangente do seu papel social e ser 

capaz de trabalhar em equipe; conceber a prática docente como fonte de conhecimento e 

reflexão; saber expressar suas ideias oralmente e por escrito, com clareza e coesão; 

compreender a Matemática como uma construção histórica e em permanente evolução; ser 

capaz de relacionar vários campos da Matemática, para elaborar modelos, resolver problemas, 

interpretar dados e representá-los; dentre outras habilidades. 

Nessa perspectiva, o currículo dos cursos de Licenciatura precisa ser desenvolvido 

considerando as diferentes bases em que se constrói o conhecimento, denominadas por Pires 
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(2004) de campo dos conhecimentos matemáticos; campo dos conhecimentos psicológicos, 

sociológicos, antropológicos; campo curricular; campo das tecnologias da comunicação; e 

campo do sistema de ensino em que se vai atuar. 

Além de mudanças na organização dos conteúdos a serem ensinados na Licenciatura, 

Pires (2004, p. 12) enfatiza a necessidade de se repensarem as questões metodológicas quanto 

à organização curricular: elas “são determinantes no desenvolvimento da competência 

profissional, pois se referem à construção de modos de ensino” que possibilitam trazer para o 

centro da formação as práticas e a reflexão sobre elas. Dentre os princípios, a autora apresenta 

algumas sugestões. 

Devem ser considerados os processos pelos quais os professores constroem seus 

conhecimentos e deles se apropriam, sendo necessário observar as suas características 

individuais, experiências de vida e profissionais. É importante que eles sejam encorajados a 

registrar as suas reflexões e que assumam responsabilidades com a sua própria formação. 

A formação deve ter como eixo a articulação entre teoria e prática. Assim, é 

importante que o professor se aproprie dos conhecimentos teóricos que, unidos às suas 

vivências e experiências, lhe permitam olhar para a prática, refletir sobre ela e analisá-la, 

aproximando, desse modo, os campos de formação e de atuação profissional. 

Desde o início da formação, o professor deve trabalhar com situações-problema 

contextualizadas. Nessa visão, os currículos de formação devem ser estruturados na 

perspectiva metodológica de ação-reflexão-ação, em que os licenciandos são motivados a 

buscar informações e conhecimentos que propiciem o movimento de transformar práticas em 

conhecimento e vice-versa. 

A postura de investigação e o modo de efetivá-las em práticas precisam ser 

considerados nos processos de formação, nos quais a investigação seja concebida como uma 

atitude cotidiana de busca de entendimento e construção autônoma de interpretações da 

realidade, indo além de suas aparências e intervindo nelas. 

É preciso aprender a atravessar fronteiras interdisciplinares. Nesse sentido, 

compartilhar saberes é uma postura fundamental para a constituição de um campo específico 

de produção de conhecimento da ação pedagógica e da construção de uma nova identidade 

profissional, desmistificando a crença de que o conhecimento matemático tem pouco a ver 

com as demais áreas do conhecimento. 

É fundamental promover atividades que favoreçam a interação, a comunicação e a 

cooperação entre os alunos e deles com os formadores, fazendo os primeiros perceberem que 

a formação de professor exige ações compartilhadas de produção coletiva do conhecimento. 
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É necessário repensar os estágios e a articulação com os professores formadores das 

escolas. O estágio não pode mais ser concebido como mero espaço de aplicação de teorias, 

tampouco deixar o estagiário com a responsabilidade de “integrar e transpor seu ‘saber’ para o 

‘saber fazer’, sem ter oportunidade de participar de uma reflexão coletiva e sistemática sobre 

esse processo” (PIRES, 2004, p. 15). Assim, é preciso que as atividades de estágio sejam 

planejadas, acompanhadas e avaliadas conjuntamente pela instituição superior responsável 

pela formação do aluno e a escola campo do estágio, no sentido de que, num trabalho de 

cooperação, assumam as responsabilidades e se auxiliem mutuamente. Nessa visão, compete 

ao professor formador orientar seus alunos nas diferentes atividades, assim como, possibilitar 

a reflexão coletiva sobre sua participação no estágio, concedendo-lhes esse espaço nos cursos 

de formação. 

A avaliação deve ser componente intrínseco do processo de ensino e aprendizagem na 

formação de professores. É preciso incentivar os alunos a avaliarem o seu próprio processo 

formativo, permitindo-lhes refletir e escrever sobre suas aprendizagens, o que favorece a 

tomada de consciência de suas responsabilidades com a própria formação. 

Nessa perspectiva, os cursos de formação de professores de Matemática propiciam a 

formação dos seus alunos não apenas nos aspectos conceitual e procedimental da Matemática, 

mas, sobretudo, como uma forma de saber científico, histórica e socialmente produzido, com 

papel significativo na evolução humana. Além disso, favorecem a compreensão de seus 

fundamentos epistemológicos, a relação da Matemática com a realidade, seus usos sociais e as 

diferentes linguagens com as quais se pode representar ou expressar um conceito matemático, 

e não apenas o modo formal ou simbólico. 

Ciente de que a formação inicial é apenas a primeira etapa da formação profissional, 

que se processa ao longo de toda a vida do professor, produzindo sentidos e explicitando 

significados, consideramos relevante tratar do que diz a literatura sobre o desenvolvimento 

profissional do professor de Matemática. A elaboração de estudos em relação à prática de 

formação, tanto inicial, quanto continuada com a participação do próprio sujeito colabora com 

o crescimento pessoal e profissional de todos os envolvidos no ambiente educacional. 

Diante das diversidades que envolvem um contexto de investigação sobre a 

Matemática e a devida contextualização, em quaisquer níveis de ensino, tomamos como foco 

de pesquisa a formação de professores de Matemática por considerar que, observando a 

prática docente, emanam importantes subsídios para reflexões que envolvem os aspectos 

teóricos e práticos sobre a formação dos professores de Matemática e sobre o ensino de 

Matemática. Neste sentido, desenvolvemos uma pesquisa centrada nas questões que se 
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referem à organização de projetos que utilizem a devida contextualização dos conteúdos 

matemáticos a partir de um olhar sobre a utilização destas atividades fundamentais no ensino 

e na aprendizagem, como reforça D’Ambrosio (2009). 

Como já abordado, o IFRN implantou os cursos de licenciatura no ano de 2009 e no 

Campus Santa Cruz ela foi iniciada em 2012, no período de reformulação do Projeto 

Pedagógico do Curso. O projeto pedagógico do curso de Licenciatura em Matemática foi 

elaborado com base nos “referenciais teórico-metodológicos contemporâneos da formação 

docente, se propõe a definir as diretrizes pedagógicas para a organização e o funcionamento 

do respectivo curso de formação de professores do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte” (IFRN, 2012a, p. 6).  

Este curso “consubstancia-se em uma proposta curricular baseada nos fundamentos 

filosóficos da prática educativa progressista e transformadora na perspectiva histórico-crítica” 

(FREIRE, 1991, p. 25) e nas bases legais do sistema educativo nacional e nos princípios 

norteadores da formação de professores para a educação básica. Esses são explicitados na Lei 

nº 9.394/96, no Projeto Político Pedagógico da instituição, bem como nas resoluções, 

pareceres e decretos, supracitados, que normatizam os cursos de licenciatura no Brasil.  

A organização curricular do curso observa as determinações legais presentes nos 

documentos básicos, já citados, que “norteiam as instituições formadoras, definem o perfil, a 

atuação e os requisitos básicos necessários à formação profissional do Licenciado em 

Matemática”, (IFRN, 2012a, p. 13) estabelecendo encaminhamentos para organizar e nortear 

o funcionamento do curso.  

Com base no projeto, “a proposta pedagógica do curso está organizada por núcleos 

articuladores de saberes, os quais favorecem a prática da interdisciplinaridade e da 

contextualização.” (IFRN, 2012a, p. 13). Dessa forma, a matriz curricular foi organizada em 

quatro núcleos: o fundamental, o específico, o epistemológico e o didático-pedagógico.  

De posse dessa organização fica evidente a necessidade de contextualizar a 

Matemática, fato essencial para todos. Afinal, como deixar de relacionar os elementos de 

Euclides com o panorama cultural da Grécia Antiga? Ou a adoção da numeração indo-arábica 

na Europa como florescimento do mercantilismo nos séculos XIV e XV? Alguns dirão que a 

contextualização não é importante, que o importante é reconhecer a Matemática como a 

manifestação mais nobre do pensamento e da inteligência humana. 

Nesse sentido, corroboramos o pensamento de diversos autores e reforçamos a 

importância da formação docente com o olhar da contextualização e reflexão. Os estudos 

abordam a importância da formação constante de docentes como forma de se promover 
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melhorias no processo de ensino e aprendizagem. A esse respeito, Rodrigues (2006, p. 115) 

afirma que “a formação contínua dos professores e os esforços de toda a ordem que ela 

concita não são fins em si mesmos. São meios ao serviço de uma educação e de um ensino de 

melhor qualidade”. Pensamos, assim, em colaborar para uma melhor formação dos futuros 

professores de Matemática de Santa Cruz.  

Existe uma demanda relevante no que diz respeito ao estudo da formação docente, 

entretanto, essa demanda não contempla os aspectos em relação aos professores terem 

segurança na tomada de decisões no que se refere à melhoria de sua atuação profissional. É 

preciso, como relatam Gauthier, Nuñez e Ramalho (2004, p. 60): “construção de um novo 

modelo baseado numa nova visão do professor como profissional”.  O fato de os professores 

assumirem um perfil profissional requer certa autonomia e identidade profissional. Dessa 

forma, apenas as reformas educacionais exigidas pelo processo educativo social não são 

suficientes para melhorar a atuação docente. A formação da docência precisa encontrar uma 

forma de superar a formação tradicional e tecnicista da academia para o professor tornar-se 

sujeito ativo, ou seja, agente de sua própria prática e de seus saberes.  

Nessa parte da pesquisa trazemos o PIBID e sua implantação no IFRN até chegar ao 

Campus Santa Cruz, traçamos, também, uma breve apresentação dos participantes da 

pesquisa. Desvelamos, ainda, esse caminhar repleto de altos e baixos, idas e vindas, recuar e 

seguir, entre tantas incertezas e certezas para chegarmos ao consenso esperado, anunciar 

nossos achados e poder contribuir com a temática em estudo. 

 

 

2.3 O PIBID 

 

 

Sabemos que nas últimas décadas temos inúmeros estudos e pesquisas com o foco na 

formação docente, seja inicial ou continuada. As pesquisas abordam aspectos teóricos e 

práticos no que concerne a atuação docente. Neste item tratamos a respeito do PIBID, 

enfatizando a reflexão no que concerne a implantação e execução, ressaltando as vantagens e 

dificuldades no âmbito educacional. 

O ingresso na licenciatura é o período que marca a transição de estudante para 

docente, é uma fase importante para a capacitação pessoal e profissional do sujeito. Diante 

dessa relevância, é imprescindível a criação de oportunidades de experiências no ambiente 

escolar para os futuros professores. Posta essas necessidades educacionais surgem os 
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programas e projetos de governo com o intuito de dinamizar a Iniciação à Docência. De 

acordo com Andrade e Melo (2012, p. 215), esse período de iniciação docente “denota uma 

abordagem de estudos que ultrapasse a simples preparação para o exercício de uma função 

específica”. As autoras ressaltam, ainda, a importância da “construção e reconstrução de 

práticas diversificadas” que são estritamente necessárias ao fazer educacional. 

O aumento vertiginoso da desvalorização da profissão docente tem inquietado 

dirigentes de diversos países em todo o mundo. Numa visão mundial, estudos tem mostrado 

que existe uma grande turbulência por causa da complexidade da formação profissional e do 

grande desprestígio da licenciatura. Percebemos, inclusive, que o ambiente escolar está 

deixando de ser o único centro de saber e a queda pela procura da licenciatura ou a alta evasão 

durante o curso tem promovido a baixa seletividade desses profissionais para atuarem nessa 

profissão que efetua o alicerce para os outros profissionais. 

Em diversos países, estudos coadunam com o pensamento do declínio da formação 

docente, visto que a baixa procura pela profissão tem atraído, em sua maioria, alunos com 

perfil de classe socioeconômica menos favorecida comprometendo ainda mais a qualidade do 

ensino. Observamos que essa realidade no Brasil, assim como nos demais países, clama por 

providências imediatas. 

No direcionamento dessas necessidades, verificamos inúmeras medidas, objetivando 

melhorias nas condições profissionais e diversos incentivos à carreira docente para atrair 

novos professores e mantê-los em atuação. Podemos enfatizar, nesse caminho, o investimento 

na formação inicial, nos cursos da licenciatura, com a criação de Programas de Iniciação à 

Docência, como o PIBID. 

As diferenças e peculiaridades encontradas em uma turma representam um grande 

desafio para o professor. Na busca de superar as dificuldades, torna-se imprescindível o 

garimpo de diferentes estratégias, a fim de propiciar aos alunos oportunidades de 

desenvolvimento de suas potencialidades. Diante desse aspecto, o PIBID é de fundamental 

importância por promover aos estudantes em formação a oportunidade de estarem em sala de 

aula desenvolvendo atividades didáticas e pedagógicas sob a orientação de um docente da 

Licenciatura e de um professor da escola. 

O referido programa, iniciado com a Chamada Pública MEC/CAPES/FNDE, nº 

01/2007, publicado no Diário Oficial da União (DOU), em 13/12/2007, teve sua 

implementação efetivada, em nível nacional, por intermédio do Edital MEC/CAPES/FNDE nº 

01/2007, “com vistas a fomentar a iniciação à docência de estudantes das instituições federais 
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de educação superior e preparar a formação de docentes em nível superior, em curso 

presencial de licenciatura de graduação plena, para atuar na educação básica pública”. 

A presente Chamada Pública operacionaliza o PIBID como ação conjunta do 

Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de Educação Superior (SESU), da 

Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), e do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

A Portaria Normativa nº 38 (BRASIL, 2007) do MEC institui o PIBID com seus 

respectivos objetivos e direcionamentos, em seguida, outros documentos trouxeram 

orientações necessárias ao funcionamento e regulamentação efetiva. Com a Portaria nº 122 

(BRASIL, 2009), o PIBID é instituído no âmbito da CAPES e com o Decreto nº 7.219 foi 

institucionalizado, sendo, desta forma, consolidado como uma política de Estado (BRASIL, 

2010). 

Através de portarias e editais fica definido que as universidades devem elaborar 

projetos institucionais, aos quais são agregados subprojetos redigidos pelos cursos de 

licenciaturas da instituição que tenham interesse no Programa e se agreguem ao perfil 

definido nos documentos. O PIBID foi criado para auxiliar na formação de novos professores 

que atuarão na Educação Básica, inserindo-os na realidade escolar, para que participem de 

experiências de ensino e de aprendizagem, numa perspectiva diferenciada, inovadora e 

adequadamente orientada, objetivando, ainda, a aproximação entre as universidades e as 

escolas. Destinado a estudantes dos cursos de licenciaturas.  

É importante ressaltar que o programa vem se destacando em apenas oito anos de 

atuação, a realidade tem apontado o interesse de licenciandos e docentes de universidade e 

rede pública de ensino. No último Encontro Nacional das Licenciaturas (ENALIC), realizado 

em Natal – RN em 2014, contamos com a participação de, aproximadamente, quinze mil 

pessoas, em sua maioria, licenciandos das diversas áreas imbuídos no objetivo de trocar 

experiências para a melhoria do processo de ensino e de aprendizagem. As atividades do 

PIBID têm fomentado mudanças significativas no ensino público no Brasil, uma vez que são 

inúmeros os relatos de sucesso nas diversas áreas do conhecimento, comprovando tal 

melhoria. 

O Programa tem demonstrado, também, a sua importância na formação dos estudantes 

das licenciaturas na medida em que vem reduzindo a distância existente entre a formação 

teórica e prática nesse segmento de ensino. Os bolsistas da licenciatura têm oportunidade de 

contato com a escola e os alunos logo nos primeiros semestres do curso, tal iniciativa tem 

colaborado substancialmente com a permanência desses alunos nos cursos de licenciatura e de 



90 

 

sua qualificação profissional, eles entram em contato com a pesquisa e diversas experiências 

em suas respectivas áreas de atuação. Apontamos esses progressos com detalhes na análise 

dos dados de nossa pesquisa. 

Como relatado, anteriormente, e de acordo com os documentos governamentais, o 

PIBID é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores 

para a Educação Básica. O programa concede bolsas a alunos de licenciatura, professores da 

escola pública e da universidade, participantes dos projetos desenvolvidos por Instituições de 

Educação Superior (IES) em parceria com escolas de educação básica da rede pública de 

ensino. 

Instituições de Educação Superior interessadas em participar do Programa apresentam 

à Capes seus projetos de iniciação à docência, de acordo com os editais de seleção divulgados 

e publicados periodicamente. Em consonância com as orientações do programa podem se 

candidatar IES públicas e privadas com e sem fins lucrativos que oferecem cursos de 

Licenciatura. As instituições que estiverem de acordo com as normas da Capes recebem um 

quantitativo de bolsas e recursos de custeio e capital para o desenvolvimento das atividades 

elencadas no projeto submetido à avaliação. Os bolsistas do PIBID são escolhidos por meio 

de seleções promovidas por cada IES. 

Os projetos apresentados precisam contemplar encaminhamentos que propiciem a 

inserção dos estudantes no universo das escolas públicas desde o início da sua formação 

acadêmica para que desenvolvam atividades com os alunos em consonância com a orientação 

de um docente da licenciatura da própria IES e de um professor da escola. 

Com o intuito de promover melhorias educacionais, o PIBID foi apresentado com os 

seguintes objetivos: 

a) incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica; 

b) contribuir para a valorização do magistério; 

c) elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de 

licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação básica; 

d) inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação, 

proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências metodológicas, 

tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que busquem a 

superação de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem; 

e) incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores 

como coformadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos processos de 

formação inicial para o magistério; e 



91 

 

f) contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos 

docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura. 

As propostas apresentadas buscam contemplar professores coordenadores por área do 

conhecimento; bolsistas de iniciação à docência, também, por área do conhecimento; e 

professores supervisores por escola da rede pública conveniada, de acordo com a área de 

conhecimento selecionada. As instituições contempladas recebem, no âmbito do PIBID, as 

bolsas de iniciação à docência, de coordenação e de supervisão; e a parcela de custeio 

destinada à execução do Projeto. 

São concedidas bolsas de iniciação à docência aos estudantes participantes dos 

projetos aprovados que observem as regras do Programa e que atendam aos seguintes 

requisitos: ser brasileiro ou possuir visto permanente no País; estar regularmente matriculado 

em curso de licenciatura nas áreas abrangidas pelo PIBID; estar em dia com as obrigações 

eleitorais; estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto tão logo ele seja aprovado; 

dedicar-se, no período de vigência da bolsa, exclusivamente às atividades do PIBID, sem 

prejuízo de suas atividades discentes regulares; apresentar coeficiente de rendimento 

acadêmico compatível com os objetivos do PIBID; e apresentar carta de motivação 

justificando seu interesse em atuar futuramente na educação básica pública. 

São concedidas, também, bolsas de coordenação aos professores coordenadores dos 

projetos aprovados que observem as regras do Programa e que atendam aos seguintes 

requisitos: pertencer ao quadro efetivo da instituição; estar em efetivo exercício no magistério 

da educação superior pública; ser, preferencialmente, docente de curso de licenciatura; e 

possuir experiência mínima de três anos no magistério superior. Os professores coordenadores 

providenciam a seleção dos professores supervisores para os bolsistas de iniciação à docência.   

Seguindo essa perspectiva, uma equipe do IFRN organizou o projeto e se candidatou 

ao primeiro edital no ano de 2007. Detalharemos esse processo a seguir. 

 

 

2.3.1 O PIBID NO IFRN 

 

 

A experiência enfatizada nesse trabalho se desenvolve no Curso de Licenciatura em 

Matemática do IFRN, campus Santa Cruz. Todavia, para chegar a esse universo precisamos, 

primeiramente, caminhar do macro ao micro, ou seja, partir de uma abordagem maior que 

toma como referência a implantação do PIBID no IFRN de uma forma geral. 
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No primeiro Edital MEC/CAPES/FNDE de seleção pública de propostas de projetos 

de iniciação à docência, voltados ao Programa Institucional de Iniciação à Docência – PIBID, 

divulgado no dia 12 de dezembro de 2007, o Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio 

Grande do Norte – CEFET-RN, atual IFRN, como tratamos no decorrer do texto, apresentou 

o projeto institucional de iniciação à docência no âmbito do referido Edital conforme as 

condições estabelecidas. Após a divulgação de aprovação, a instituição iniciou a 

operacionalização das ações elencadas na proposta. 

O projeto institucional apresentou a necessidade de atendimento para as três 

licenciaturas em andamento na instituição: Licenciatura em Física, Licenciatura em Geografia 

e Licenciatura em Espanhol. O projeto com vistas a atender 58 bolsistas de Iniciação à 

Docência foi contemplado em sua totalidade, pois o plano de trabalho submetido mostrou as 

dificuldades reais nas escolas estaduais do Rio Grande do Norte.  

O CEFET-RN configurando-se como uma instituição de referência na Educação 

Básica e Profissional no estado, com uma experiência educacional de 99 anos, passava a 

vislumbrar melhorias no âmbito da formação de professores. A qualidade do trabalho 

desenvolvido pelo CEFET-RN no Ensino Médio vinha sendo verificada através do Exame 

Nacional do Ensino Médio, no qual a instituição tinha alcançado resultados bem acima da 

média nacional (PEREIRA, 2010). No momento da implantação do PIBID, esse 

estabelecimento de ensino oferecia cursos de Licenciatura em Física, em Geografia e em 

Espanhol. Os dois primeiros cursos superiores citados anteriormente iniciaram suas atividades 

a partir do ano de 2002 e o terceiro foi implantado a partir de 2006.  

Apesar do pouco tempo atuando na Formação de Professores, a Instituição já vinha 

colhendo frutos dessa iniciativa educacional, com os cursos de Física e de Geografia 

apresentando e executando propostas de pesquisa, extensão e estágio (SILVA, 2006). Além 

disso, o CEFET-RN era a única instituição na cidade de Natal que se dedicava à formação de 

professores licenciados em Espanhol (no estado, só existia uma habilitação em Língua 

Espanhola, na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, na cidade de Mossoró). 

Face à preocupante situação em que se encontrava a Educação Básica do Estado do 

Rio Grande do Norte, ao grande déficit de professores no Ensino Médio e a significativa 

experiência do CEFET-RN nesse nível de ensino, a instituição se propôs a apresentar um 

projeto institucional de iniciação à docência. Esse composto com ações a serem realizadas 

dentro da realidade das escolas de Educação Básica do Estado, com o objetivo de contribuir 

para a elevação da qualidade do processo de ensino-aprendizagem no sistema de ensino 
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estadual no que se refere ao projeto aprovado pela Portaria nº. 421/2008-DG/CEFET-RN, de 

20 de junho de 2008.  

As estratégias utilizadas neste projeto levavam em conta as dificuldades gerais que 

normalmente são encontradas nesses processos educativos, tais como: recursos didáticos 

insuficientes, ausência de atividades práticas, evasão, repetência, falta de motivação do corpo 

discente, entre outras. Também são consideradas as dificuldades de aprendizagem específicas 

de cada uma das disciplinas envolvidas neste projeto aprovado pela referida portaria. 

O projeto institucional, aprovado pela Direção Geral do CEFET-RN através da 

Portaria nº. 421/2008-DG/CEFET-RN, de 20 de junho de 2008, foi desenvolvido em um total 

de 7 escolas estaduais de Educação Básica, atendendo cerca de 10.744 alunos dessas 

instituições. Em cronograma definido no documento, as atividades teriam início em julho de 

2008 e terminariam em julho de 2010. Entretanto, algumas mudanças no percurso alteraram 

essa configuração. 

Como dito antes, o início da execução do PIBID do CEFET-RN (atual IFRN) estava 

previsto para o mês de julho de 2008. No entanto, a aprovação desse projeto e o seu 

respectivo parecer final só foram enviados ao Coordenador Institucional no dia 04 de agosto 

de 2008, através do ofício nº 22/2008/DEB/CAPES. O processo de seleção de bolsistas de 

graduação e dos professores supervisores só foi iniciado a partir do recebimento, no dia 10 de 

setembro de 2008, do Ofício Circular nº 28/2008/DEB/CAPES, no qual constava o 

procedimento e as informações necessárias que deveriam ser solicitadas dos bolsistas e da 

Instituição para a implementação das bolsas e da verba de custeio. 

De posse das informações constantes no Ofício Circular nº 28/2008/DEB/CAPES, 

iniciou-se o processo de seleção dos bolsistas de graduação e dos professores supervisores 

com base nos critérios definidos pelo projeto Institucional e os seus subprojetos de acordo 

com as licenciaturas elencadas. Foram realizadas visitas da equipe de coordenadores do 

PIBID às escolas conveniadas, com o objetivo de sensibilizar o corpo docente da instituição a 

participar desse processo. Nessas visitas também eram entregues cópias impressas do PIBID e 

dos seus subprojetos aos gestores das escolas conveniadas para que os mesmos pudessem 

acompanhar a execução das ações propostas. 

No que diz respeito à seleção dos bolsistas de graduação, foi realizada uma ampla 

divulgação desse processo dentro do CEFET-RN, de forma a estimular a maior participação 

possível dos estudantes dos cursos de licenciaturas envolvidos no projeto. No caso específico 

da área de Física, os critérios de seleção acabaram restringindo significativamente o número 

de licenciandos habilitados a concorrer a essas bolsas, pois a maior parte do corpo discente já 
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possuía muitas reprovações durante o curso. No entanto, foi possível preencher as bolsas 

disponíveis em todas as áreas e ainda formar uma lista de suplentes no caso de uma eventual 

necessidade de substituição. O surgimento de outras oportunidades de bolsas, assim como a 

desistência de alunos selecionados, deu oportunidades aos que estavam na condição de 

suplentes, antes mesmo do início da execução do projeto. 

Com relação à seleção dos supervisores, foram encontradas diversas dificuldades na 

seleção, dentre as quais podemos destacar as seguintes: pouca participação do corpo docente 

(em muitos casos, ocorreu seleção com candidato único), a inexistência de professores com 

formação específica na área de Espanhol e a desistência de supervisores selecionados em 

participar do projeto. Apesar dessas dificuldades, foi possível selecionar os 21 professores 

supervisores previstos inicialmente na proposta. 

Uma vez concluído o processo de seleção dos bolsistas de graduação e dos professores 

supervisores, foi enviada a CAPES toda a documentação necessária para o início da 

implementação do pagamento das bolsas e da verba de custeio do projeto no dia 20/10/2008. 

No dia 05 de dezembro de 2008, a CAPES enviou o Ofício Circular nº 

111/2008/DEB/CAPES, comunicando a impossibilidade do pagamento dos recursos no ano 

eleitoral de 2008, uma vez que o PIBID não tinha entrado em execução orçamentária no ano 

anterior. Em virtude dessa comunicação, a coordenação institucional e os coordenadores de 

área optaram por adiar o início da execução do PIBID do CEFET-RN para o mês de março do 

ano de 2009 e comunicou a decisão a todos os integrantes do processo.  

O início do PIBID do CEFET-RN se deu no dia 02 de março de 2009, e aconteceu 

durante a greve dos professores da Rede Estadual de Ensino, o que impossibilitou 

temporariamente a atuação dos bolsistas de graduação nas escolas conveniadas. Como não 

havia previsão para o término dessa paralisação, optou-se por iniciar a execução através da 

realização de reuniões com a equipe de bolsistas de graduação e professores supervisores com 

o objetivo de realizar uma apresentação formal do projeto e da sua equipe de execução e 

desenvolver o planejamento de suas atividades. 

O PIBID teve e continua apresentando um grande impacto nas licenciaturas 

envolvidas, sendo o maior e mais importante projeto desenvolvido nesses cursos. De um 

modo geral, o PIBID vem promovendo uma maior valorização dos cursos de licenciatura e 

dos seus estudantes no âmbito do IFRN. A reitoria e a diretoria acadêmica, a qual as 

licenciaturas estão vinculadas, passaram a dar uma maior atenção às demandas desses cursos 

devido ao trabalho desenvolvido pelo projeto. Assim, a Diretoria Acadêmica de Ciências do 

Campus Natal Central forneceu inicialmente um espaço próprio para o projeto dentro da 
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Instituição. Com a perspectiva de expansão do PIBID prevista no Edital de 2011, foi 

disponibilizado um espaço maior e totalmente equipado para o desenvolvimento das novas 

ações para esse novo edital.  

Como ressaltamos anteriormente, à época da submissão do primeiro projeto PIBID do 

IFRN, em 2008, a instituição ainda se denominava CEFET-RN e contava apenas com três 

cursos de licenciatura. Todos esses cursos funcionavam na Unidade Sede da Instituição, em 

Natal-RN, e foram contemplados na primeira proposta aprovada pela CAPES. O trabalho 

desenvolvido pelo PIBID do IFRN (Edital 2007) serviu de grande estímulo para que os outros 

cursos de Licenciatura, implantados na instituição, submetessem projetos para a Diretoria de 

Educação Básica da CAPES.  

No ano de 2009, o IFRN passou a contar com novos Campi e também com novos 

cursos de licenciatura. No final de 2009, foi submetida e aprovada uma nova proposta do 

IFRN para o Edital PIBID 2009, o que permitiu a inclusão de seis novas licenciaturas. Esse 

novo projeto permitiu ampliar significativamente a abrangência de Bolsas de Iniciação à 

Docência no Rio Grande do Norte, uma vez que todos esses novos cursos funcionavam em 

outros Campi do IFRN, localizados no interior do Estado.  

Antes do Edital 2009, apenas a UFRN atuava com o PIBID, no interior do RN, mais 

especificamente na cidade de Caicó. É importante destacar que, após essa ampliação, o PIBID 

passou a abranger praticamente todas as regiões do estado do Rio Grande do Norte. 

Ressaltamos também que todos esses cursos contemplados no Edital 2009 eram novos, sem 

nenhuma turma formada, e o PIBID veio dar uma contribuição decisiva no aumento da 

qualidade da formação desses novos licenciandos, fornecendo novos horizontes para esses 

estudantes. Além disso, o PIBID também trouxe um importante papel na consolidação dessas 

novas licenciaturas, uma vez que ele possibilitou a promoção de melhoria da qualidade do 

corpo discente e da interação do curso com a rede pública de educação básica. 

É relevante enfatizar que o projeto desempenha um importante papel na valorização e 

consolidação dos cursos de licenciaturas no IFRN. Esse projeto tem dado uma grande 

contribuição na formação dos licenciandos de nossa instituição, permitindo a esses estudantes 

desenvolver atividades de pesquisa, ensino e extensão, em parceira com as escolas públicas 

parceiras. Além disso, existe uma grande perspectiva de que um número significativo de 

bolsistas e ex-bolsistas do programa sejam aprovados no próximo concurso para professores 

da Rede Estadual do Rio grande do Norte.  

Com o lançamento do Edital nº001/2011/CAPES, a equipe do PIBID - 2007 teve um 

papel decisivo na elaboração e submissão dessa nova proposta. A perspectiva foi de que com 
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essa nova expansão, o PIBID ampliasse o atendimento no IFRN. Além disso, a experiência 

adquirida no primeiro projeto permitiu melhor execução da nova proposta, uma vez que a 

maioria das escolas, atualmente conveniadas, demonstrou interesse em participar desse novo 

projeto.  

A qualidade dos novos bolsistas e supervisores também tende a melhorar bastante, 

uma vez que o corpo discente do IFRN e o corpo docente das escolas possuem atualmente 

vários estudantes e professores com experiência na iniciação à docência. O IFRN, novamente, 

conseguiu aprovação na proposta e o trabalho teve continuidade nesse processo. Durante a 

execução do programa, nesse período, se iniciaram as atividades da Licenciatura em 

Matemática no IFRN Campus Santa Cruz, conforme relato a seguir. 

 

 

2.3.2 O PIBID NO IFRN CAMPUS SANTA CRUZ 

 

 

Santa Cruz, cidade do Rio Grande do Norte, polo da Microrregião da Borborema 

Potiguar, conforme figura 4, apresenta quadro educacional preocupante e, em consequência 

dele, também preocupam outros índices sociais. É uma cidade que não tem potencial 

econômico definido, conforme já informado, a ocupação principal de seus habitantes está 

situada no funcionalismo público, no comércio, na avicultura, na agricultura familiar e no 

setor informal. Em 27 de junho de 2010, foi inaugurado o Santuário de Santa Rita de 

Cássia, padroeira da cidade, sendo esta imagem a mais alta do Brasil. Feito com a intenção 

de tornar-se um polo do turismo religioso no Estado.  

No município em pauta, conta-se, na esfera pública, com escolas de Ensino 

Fundamental e de Ensino Médio (estaduais), com fragilidade acentuada da educação de 

acordo com os últimos dados do Enem de 2010, em que uma das escolas da Rede Estadual da 

cidade figura no 1º lugar, dentre os 20 piores resultados do Rio Grande do Norte.  

Em setembro de 2009, dentro do programa de expansão da educação tecnológica, 

promovido pelo Governo Federal, começou a funcionar o IFRN - Campus Santa Cruz, 

oferecendo os cursos de Informática e de Refrigeração e Climatização, em três modalidades: 

Subsequente (para quem terminou o nível médio, com período de 2 anos); Integrado (para o 

aluno advindo do 9º ano, com duração de 4 anos); Integrado EJA (para maiores de 18 anos 

que não têm ensino médio, com duração de 4 anos) e Licenciatura em Física. No ano de 2012, 

foi implantado o curso de Licenciatura em Matemática, já que há uma carência, na região, de 
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professores formados nessa área e parte do desempenho insuficiente de alunos da Educação 

Básica e do Ensino Médio se deve à falta de formação dos profissionais deste componente 

curricular.  

Como dito, segundo o IDEB de 2011, a cidade de Santa Cruz amarga uma avaliação 

de 3,5 – abaixo da média estadual. É agravante, também, a ausência de professores, 

especialmente nas disciplinas de Química, Matemática, Biologia e Física. Por isso, faz-se 

necessário o desenvolvimento de atividades pedagógicas, nos diversos campos do 

conhecimento, que desencadeiem um processo de reflexão e ação sobre o fazer docente e, a 

partir daí, seja construída uma nova prática educativa que tenha como parâmetros: o 

compromisso com a formação, o engajamento com a escola, a percepção do aluno como 

sujeito do conhecimento e principal ator do processo de ensino e aprendizagem, além da 

melhoria da relação escola-comunidade.  

Nessa perspectiva, o curso de Licenciatura em Matemática propõe ações que visem à 

cooperação e a melhoria da qualidade da Educação Básica no Ensino Médio nas escolas 

públicas do Rio Grande do Norte, e em particular, na Microrregião da Borborema Potiguar. 

Em suas concepções, estas ações, ao mesmo tempo em que colaboram com o permanente 

aperfeiçoamento do professor de Matemática atuante nas escolas, fomenta o curso de 

Licenciatura em Matemática do IFRN – Campus Santa Cruz. Investe, dessa forma, na 

qualidade dos profissionais de ensino que logo serão formados por essa Instituição, com a 

finalidade de reverter índices indesejáveis. De acordo com esse intuito, submetemos o projeto 

PIBID em Matemática, como aditivo, ao projeto do PIBID em Física já em desenvolvimento 

na instituição desde o ano de 2010. 

Respeitando os direcionamentos do Projeto Pedagógico do curso e do PIBID 

apresentamos os objetivos do projeto submetido a Capes com intuito do desenvolvimento do 

trabalho com os alunos do Curso de Licenciatura em Matemática e as escolas conveniadas. 

a) Incentivar a formação de docentes em nível superior para a Educação Básica. 

b) Contribuir para a valorização do magistério. 

c) Promover na formação do professor o espaço necessário ao conhecimento da realidade 

e das práticas escolares, tornando-as objeto de estudo e reflexão dentro do próprio 

período da formação.  

d) Promover a integração do curso de Licenciatura em Matemática do IFRN – Campus 

Santa Cruz com as instituições de ensino da Educação Básica envolvidas; 

e) Incentivar o uso de recursos da informática durante as aulas de Matemática; 
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f) Promover a produção e utilização de recursos didáticos confeccionados com material 

de baixo custo e adequados ao trabalho realizado; 

g) Proporcionar aos futuros professores participação em situações metodológicas e 

práticas docentes inovadoras, articuladas com a realidade local da escola;  

h) Oferecer suporte teórico-prático aos alunos da Educação Básica, promovendo um 

maior interesse pelas atividades das aulas de matemática;  

i) Contribuir para elevar a qualidade da formação docente e o envolvimento dos alunos 

do curso de Licenciatura em Matemática no processo escolar. 

No corpo do subprojeto submetido também foram elencadas as ações previstas para o 

desenvolvimento deste. Durante a execução do mesmo é imprescindível desenvolver 

atividades que são: planejamento, organização e execução de atividades de extensão de 

formação de docentes nas escolas de Ensino Básico; promoção do aperfeiçoamento dos 

envolvidos com vistas à melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem; 

realização de oficinas de capacitação que orientem a prática do ensino interdisciplinar; 

reuniões quinzenais para acompanhamento das atividades.  

No âmbito de cada escola conveniada, também foi previsto o desenvolvimento e o 

acompanhamento das seguintes ações: caracterização das condições de ensino-aprendizagem 

das Escolas de Educação Básica conveniadas; implantação de um Centro de estudos de 

atividades com conteúdos matemáticos; organização dos Laboratórios de Matemática das 

escolas que os possuam e implantação de Laboratórios de Matemática Itinerantes nas escolas 

que não possuem; realização de oficinas para confecção de jogos de baixo custo relacionados 

ao conteúdo das disciplinas; subsídio ao professor através da pesquisa e desenvolvimento de 

recursos didáticos (reais e/ou virtuais); cooperação bolsista/professor, no sentido de 

acompanhar e auxiliar o docente nas atividades realizadas em sala de aula; realização de 

atividades de Centro de Estudo (reforço escolar), onde os alunos bolsistas atuarão em 

colaboração com o professor supervisor; realização de um evento científico com a 

participação dos professores e alunos das escolas conveniadas. 

O comprometimento com a realização deste subprojeto vislumbrou a promoção da 

inserção do aluno de Licenciatura em Matemática na realidade escolar, desde o início de sua 

formação como professor, de forma que os problemas enfrentados na escola possam servir de 

objeto de estudo e passíveis de ações minimizadoras; a contribuição com a melhoria do 

processo ensino-aprendizagem das escolas de Ensino Básico, com consequente redução da 

evasão escolar e aumento dos índices de desempenho (IDEB e ENEM); a promoção da 

formação, por meio de atividades de extensão, dos futuros docentes do ensino de Matemática; 
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a articulação de atividades de educação entre as instituições de Ensino Superior Federal e as 

de Ensino Básico; a atualização da prática pedagógica dos professores de Matemática nas 

escolas conveniadas, incentivando a utilização de tendências metodológicas e didáticas; a 

promoção da interação entre teoria e prática para os licenciandos, futuros professores de 

Matemática; a Ampliação da inserção da Licenciatura de matemática do IFRN no Campus 

Santa Cruz, na comunidade, contribuindo para a melhoria das condições de ensino locais. 

Com a aprovação do subprojeto, vislumbramos a possibilidade de desenvolver as 

ações propostas, proporcionando, aos bolsistas envolvidos, experiências de elaboração, 

execução e gestão de projetos de extensão na Licenciatura. Iniciamos a implantação das 

atividades contatando as escolas conveniadas com o subprojeto de Licenciatura em Física e 

selecionando os bolsistas (licenciandos e supervisores). Foram elaborados critérios de seleção 

dos participantes, respeitando as determinações da Capes, IES e as peculiaridades da região.  

As três escolas conveniadas estão localizadas nas cidades de Santa Cruz e Lajes 

Pintadas, sendo duas na primeira cidade e uma na segunda. Em Santa Cruz temos a Escola 

Estadual Francisco de Assis Dias Ribeiro e a Escola Estadual José Bezerra Cavalcanti; em 

Lajes Pintadas trabalhamos com a Escola Estadual Virgílio Furtado. Em todas as escolas, 

contamos com um professor supervisor e cinco bolsistas de iniciação à docência. 

Com essa breve contextualização, apresentamos o nosso campo de pesquisa e vamos, 

então, caracterizar os participantes desse processo. 

 

 

2.3.3 OS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

 

Delineamos o campo da pesquisa, precisamos, então, caracterizar os colaboradores. 

Como já informado, anteriormente, o trabalho realizado contou com a participação de 15 

licenciandos em Matemática, bolsistas do PIBID, do IFRN Campus Santa Cruz. Sabemos que, 

em uma pesquisa qualitativa, é necessário conhecer um pouco da realidade dos participantes, 

em se tratando da escolha do curso e interesses posteriores. De posse do cadastro desses 

alunos no PIBID e de um questionário inicial, fazemos a definição dos nossos colaboradores. 

O grupo era constituído por oito bolsistas do sexo feminino e sete do sexo masculino8, 

verificamos, assim, o equilíbrio em relação ao gênero e esse fato nos surpreende, pois a 

                                                           
8 No decorrer da pesquisa trataremos os participantes pelo nome de jogos matemáticos com o intuito de preservar 

a identidade dos mesmos. Dessa forma, contamos com a colaboração das meninas Trilha, Damas, Memória, 
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profissão de professor de Matemática carrega uma marca histórica de ser predominantemente 

masculina.  

A Figura 3 apresenta algumas características dos licenciandos com o intuito de situá-

los no contexto da pesquisa. Os participantes da pesquisa serão identificados com nomes de 

jogos matemáticos, conforme a figura. 

 

Figura 3 – Licenciandos Participantes da Pesquisa 

BOLSISTAS GÊNERO IDADE9 RESIDÊNCIA10 

Trilha Feminino 36 anos Santa Cruz 

Damas Feminino 24 anos Santa Cruz 

Memória Feminino 27 anos Lajes Pintadas 

Batalha Feminino 18 anos Currais Novos 

Diplomacia Feminino 17 anos Campo Redondo 

Torre de Hanoi Feminino 33 anos Santa Cruz 

Escala Feminino 20 anos Campo Redondo 

Pega-varetas Feminino 18 anos Santa Cruz 

Tangram Masculino 18 anos Santa Cruz 

Ábaco Masculino 20 anos Campo Redondo 

Bingo Masculino 26 anos Santa Cruz 

Geoplano Masculino 25 anos Santa Cruz 

Xadrez Masculino 21 anos Santa Cruz 

Pentaminó Masculino 20 anos Lajes Pintadas 

Ludo Masculino 18 anos Campo Redondo 

Fonte: Cadastro dos alunos no PIBID 

 

Olhando a Figura 3, percebemos que, em sua maioria, os bolsistas estão inclusos na 

faixa média de idade de ingresso em cursos superiores, pois de acordo com o CENSUP 

(2010)11 a média de idade de ingresso no ensino superior é de 26 anos. Observamos, também, 

que apenas oito licenciandos moram na cidade de Santa Cruz, reafirmamos que é um baixo 

percentual de aproximadamente 53%. Os outros 47% residem em cidades vizinhas e precisam 

de transportes diários para chegar ao local de estudo ou atividade do PIBID. Consideramos 

esses dados relevantes, principalmente a questão de deslocamento, pois as cidades de Lajes 

Pintadas e Campo Redondo não tem transporte público com facilidade, dessa forma, os 

estudantes precisam do auxílio da Prefeitura ou de utilizar transportes particulares com 

recursos próprios. 

                                                                                                                                                                                     
Batalha, Diplomacia, Torre de Hanoi, Escala e Pega-varetas. Temos, também, os meninos Tangram, Ábaco, 

Bingo, Geoplano, Xadrez, Pentaminó e Ludo. 
9 Idade referente ao ingresso no curso em 2012. 
10 Residência referente ao ingresso no curso em 2012. 
11 Censo da Educação Superior 2010 - Censup (2010). Disponível em http://www.feteerj.org.br/wp-

content/uploads/2012/09/censo2010.pdf 
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Vejamos algumas particularidades das cidades citadas para maior compreensão da 

realidade local. As Cidades de Santa Cruz, Campo Redondo e Lajes Pintadas estão localizadas 

na Microrregião da Borborema Potiguar. Ao analisar a Figura 4, constatamos que ela é uma 

das Microrregiões do estado brasileiro do Rio Grande do Norte. Essa localidade é pertencente 

à Mesorregião Agreste Potiguar. Sua população foi estimada, em 2006, pelo IBGE em 

129.566 habitantes e está dividida em dezesseis municípios. Possui uma área total de 

3.922,227 km². 

 

Figura 4 – Mapa da Microrregião da Borborema Potiguar 

 

Fonte: www.google.com.br 

 

 

A cidade de Lajes Pintadas fica situada a 13 km de Santa Cruz e 136 km da capital 

estadual, Natal, e sua área é de 130 km². De acordo com os dados do IBGE (2015), a 

população da referida cidade era de 4 614 habitantes. Vizinho aos municípios de Santa Cruz, 

São Tomé e Campo Redondo. Através da Lei nº 2.332, no dia 31 de dezembro de 1958, Lajes 

Pintadas foi desmembrada de Santa Cruz e tornou-se município do Rio Grande do Norte.  

Campo Redondo é um município brasileiro do Estado do Rio Grande do Norte, dista 

25,3 km de Santa Cruz e 140 km da capital estadual, Natal, e sua área é de 238 km². De 

acordo com os dados do IBGE (2015), a população da referida cidade era de 10 266 

habitantes. Vizinho aos municípios de São Tomé, Lajes Pintadas, Currais Novos, Santa Cruz 

e Coronel Ezequiel.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Agreste_Potiguar
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Currais Novos é um município brasileiro do Estado do Rio Grande do Norte, situado a 

64,4 km de Santa Cruz e 172 km da capital estadual, Natal. Sua área é de 864,34 km². 

Pertence à Mesorregião do Central Potiguar e à Microrregião do Seridó Oriental. De acordo 

com os dados do IBGE (2015), a população da referida cidade era de 42 625 habitantes. 

Currais Novos se encontra na região do Seridó, na região central do estado junto à divisa com 

o estado da Paraíba. Apesar de termos apenas uma bolsista residente em Currais Novos, é uma 

realidade da região, pois Santa Cruz é a cidade mais próxima com oferta de Licenciatura em 

Matemática.  

De posse dessas informações, precisamos saber mais detalhes sobre o interesse 

profissional dos licenciandos para colaborar com o andamento e análise de nossos dados. No 

momento da entrevista semiestruturada os participantes falaram em relação à escolha do curso 

de Licenciatura em Matemática, vejamos os relatos: “eu tinha pensado em fazer outro curso 

de licenciatura, historia, eu sempre tive preferência por cursos de licenciatura [...] escolhi 

fazer aqui.” (DIPLOMACIA). Como podemos ver, nesse e nas outras falas, a maioria dos 

bolsistas não fez a escolha pelo curso, mas sim, pela possibilidade de adquirir um ensino 

superior. Vejamos os outros depoimentos: 

 

Na verdade não era minha opção. Porque, eu queria fazer letras, totalmente 

oposto. Só que... aqui é bem mais fácil pra mim, o Campus é acessível, 

depois que eu entrei no curso, percebi que não era a Matemática que via no 

Ensino Médio, não era a Matemática que tinha no Ensino Fundamental, é 

outra visão da Matemática, aí eu resolvi ficar e vou concluir. (PEGA-

VARETAS). 

 

Na verdade, não foi um resolver.... Eu tinha terminado o ensino médio, 

coloquei a nota do ENEM e passei, aí, fui fazendo um teste, para vê se 

gostava... e gostei e eu acho que eu estou segura mesmo, [...] acho que 

comecei a gostar mais depois do PIBID. (BATALHA). 

 

Eu resolvi fazer licenciatura em matemática porque na minha região foi o 

que veio de imediato. Eu penso em fazer outro curso, quer dizer eu pensava, 

porque agora eu quero terminar Matemática. Na minha região é muito pobre 

de cursos superiores, então o IFRN trouxe a oportunidade de dois cursos que 

é Física e Matemática, como eu não gosto de Física, eu acho muito 

complicada, então surgiu a Matemática, e foi uma excelente oportunidade. 

Eu estava pensando em fazer algum curso em Natal, só que a família 

influencia, então, esse curso, veio em boa hora e estou feliz por está 

cursando Matemática, eu estou me sentindo bem. (MEMÓRIA). 

 

A minha irmã me inscreveu para Matemática, ela falou [...]. Só que nós 

pensamos que a nota não ia dar, [...]. Eu não estudei o ensino médio regular, 

eu fiz provões para ter o diploma. [...], no fim, a nota deu. [...] Aí fiz a 

matrícula e comecei, como já estava dentro, tinha que dar. (Risos). [...]. Só 
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saio por motivo de força maior, tomei gosto. No segundo semestre, [...] eu vi 

que eu queria mesmo. (DAMAS). 

 

Ah, acho que vai ser um pouco fácil responder, porque assim, tem dois 

motivos. Um é porque me acho um bom aluno na área, [...] foi a 

oportunidade que apareceu... Três motivos. Foi a oportunidade que apareceu, 

eu vi nela um motivo para mudar de vida, pois que você licenciando você 

tem um bom emprego, entre aspas, um bom emprego, um salário bom, não 

falta emprego e o incentivo de fora, eu recebi vários incentivos. [...] pelo 

professor, pelos amigos, pela minha família, [...]. (PENTAMINÓ). 

 

[...] eu fiz o ENEM, usei a nota, é, consegui a vaga não estava fazendo 

nenhum outro curso superior e resolvi fazer. Eu dizia que não seria 

professora de jeito nenhum, só que de Matemática eu sempre gostei dos 

cálculos, aí uniu o útil ao agradável: vaga, ensino superior e Matemática. 

[...]. Só que agora estou vendo as coisas com outro olhar. (ESCALA). 

 

A princípio porque eu não tinha passado no vestibular, eu queria, [...] 

ingressar na parte de, das exatas, na parte de engenharia, fiz, para engenharia 

elétrica. [...] Nunca me imaginei fazendo... Eu gosto de matemática, para 

mim não tinha também essa questão de... Qualquer engenharia para mim 

também estava bom. Aquele ditado: “quando você não tem um caminho, 

qualquer caminho serve.” [...]... Como surgiu essa oportunidade na minha 

cidade, ingressei. Eu fui gostando do curso e pretendo termina-lo. 

(TANGRAM). 

 

Para entrar foi no embalo do ENEM. Escolhi um curso, entrei e vim fazer. 

Mas eu não tinha preferência, não conhecia o curso. [...]. Só pela curiosidade 

de como é que funciona o curso superior. [...] minha intenção era passar só 

um ano. Era só para eu ver o conteúdo, porque minha área sempre foi mais 

tecnológica. [...] No decorrer do curso como eu, como eu gostei e vi também 

que tinha a ver com que eu gostava na área de exatas, tecnológica, ai eu 

resolvi continuar até o fim. (GEOPLANO). 

 

Na verdade a Licenciatura em Matemática veio como segunda opção, porque 

o curso que eu queria de fato era arquitetura, e como eu não consegui 

ingressei em matemática, por conveniência, por o curso ser aqui em Santa 

Cruz, por ser mais acessível para mim. [...] Achei bom e pensei que não vou 

ficar assim parado sem fazer nada, mas acabei gostando do curso, estou 

gostando pra caramba! [...] pensei em ocupar meu tempo fazendo alguma 

coisa útil que é uma Licenciatura, Matemática eu gosto de Matemática, e 

gostei bastante do curso. (BINGO). 

 

Questão de eliminação de opções. Entre os cursos que eu olhei os que mais 

se aproximavam do que eu queria eram Música e Matemática. Só que 

Música tem o pré-requisito que é partitura, e eu não sei, então só sobrou 

Matemática. Também por indicação de um professor de Matemática, [...] ele 

me disse: você é bom em Matemática e você tem interesse em seguir mais 

por essa área de raciocínio lógico, de raciocínio matemático em si, porque 

você não escolhe matemática? E também eu escolhi porque se eu não me 

adaptar a ser professor eu tenho uma base para fazer concursos públicos que 

exijam ensino médio ou ensino superior. (XADREZ). 

 

Por que desde o meu ensino fundamental eu me identifico muito com a 

disciplina e eu gosto também de transmitir os conhecimentos para os outros 



104 

 

alunos, que nem agora, eu estou participando do PIBID, aí eu me identifico 

muito a relação é boa com os alunos também, dá para transferir 

conhecimento e obter também conhecimento dos alunos. (LUDO). 

 

Bom, primeiramente por gostar mesmo de Matemática, me identificar com a 

disciplina, porque também queria fazer um curso superior, um dos que era 

mais viável para mim e por sempre admirar a carreira docente, pelo prazer 

de ensinar e ver quanto gratificante poder passar um conhecimento para o 

aluno. Eu admirava bastante os trabalhos dos professores. E por realmente 

ser mais próximo da minha casa o curso, queria realmente cursar o ensino 

superior e foi uma ótima oportunidade que apareceu. (ÁBACO). 

 

Adoro matemática. Eu nasci com matemática na cabeça, acredito. Meu pai 

me levou pro comércio muito jovem, muito jovem não, criança. Eu cresci 

nesse meio de comércio, comércio que gera dinheiro, que, que é... troco que 

você tem que raciocinar e ai eu aprendi a gostar da matemática desde... Acho 

que eu aprendi a ler, já aprendi a ler e a fazer conta, tudo junto. [...] Acho 

que é de família, eu tenho um tio que ele não sabe ler, mas, ama matemática, 

faz qualquer tipo de conta e lá na minha casa tenho um irmão que tá fazendo 

matemática, tenho outra irmã que ela é louca pra fazer matemática, [...]. 

(TRILHA). 

 

De início, quando eu vim fazer o curso de licenciatura, eu tinha terminado o 

ensino médio há alguns anos e já estava cursando aqui no Instituto o curso 

subsequente de refrigeração e climatização. Foi quando surgiu a 

oportunidade, iria formar a primeira turma de Licenciatura em Matemática. 

Eu estava cursando o último período de refrigeração; ia iniciar o último 

período. Eu fiquei pensando, vou colocar minha nota do ENEM, quando eu 

vi meu nome na lista de selecionados, eu disse, e agora? Fiquei na dúvida de 

início, porque eu ia iniciar o último período do curso, que já vinha há um ano 

e meio e para entrar na licenciatura teria que desistir, não tinha como ficar 

com duas matrículas na mesma instituição. [...] Eu [...], desisti do outro 

curso e fiz minha matrícula na licenciatura. [...] a partir daquele momento já 

coloquei na cabeça que iria me preparar para ser professora. (TORRE DE 

HANOI). 

 

Reforçamos a observação que a escolha por ser professor era minoria. Alguns afirmam 

que a atividade do PIBID plantou novas possibilidades em relação ao ofício de ser professor 

de Matemática. Sendo assim, atentamos no próximo capítulo para as reflexões resultantes da 

atuação desses licenciandos no PIBID. 

 
 

 

 



 

PARTE II: O ENSINO DA MATEMÁTICA E O DESVELAR DAS 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

 

Nessa parte da tese, apresentamos a discussão e análise das falas dos licenciandos, 

participantes da pesquisa. Nos encontros, durante os grupos focais e círculos hermenêuticos 

dialéticos, eles realizaram o planejamento, o desenvolvimento, a análise dos resultados e 

reelaboração dos pequenos projetos desenvolvidos nas escolas conveniadas. De posse das 

falas e imagens gravadas dos encontros, buscamos nas entrelinhas e gestos o desvelar das RS 

sobre o ensino de Matemática. Apresentamos essa discussão nos capítulos 3 a 6. 

No capítulo 3, os sujeitos da pesquisa versam sobre a primeira categoria resultante da 

análise dos grupos focais, CHD e entrevistas semiestruturadas. Nesse momento discutiremos 

a respeito da participação no programa, em um contexto de ação e reflexão. Os licenciandos 

abordam a sua visão sobre O PIBID, as vantagens desse programa no espaço escolar, suas 

estratégias na superação da desmotivação e, também, os entraves na efetivação do trabalho no 

PIBID, gerando a reflexão sobre a prática docente. 

O capítulo 4 traz a segunda categoria, denominada Da Formação e da Prática Docente. 

Nesse momento, abordamos a formação e a prática docente em três itens com o intuito de 

dialogar sobre a metodologia como elemento motivador, ou não. Observamos ainda o 

interesse do aluno, as facetas da formação pedagógica e da formação específica, bem como, 

os desafios da iniciação à docência e a importância da capacitação docente. Percebemos que 

os diálogos trazem importantes contribuições para esse contexto. 

No capítulo 5 discutimos a terceira categoria, intitulada Dificuldades do/no Âmbito 

Escolar, presente na análise dos dados. Nela apresentamos as dificuldades encontradas na 

escola, esmiuçando os itens que trazem as reflexões sobre a desmotivação. Ressaltamos, 

assim, as limitações da estrutura física, a insuficiência de base dos conteúdos matemáticos, a 

família e a realidade socioeconômica como entraves ao desempenho escolar. Por fim, 

abordamos o sistema de avaliação da Educação Básica, e seu processo de aprovação como 

meta e aspectos da docência, no que se referem à formação em seus aspectos de valorização, 

bem como, a desvalorização e ausência de apoio no desenvolvimento do trabalho. 

No capítulo 6, abordamos a quarta e última categoria sob o título O Ensino de 

Matemática. Assim, enfatizamos o Ensino de Matemática discutindo sua especificidade e o 

entendimento discente sobre essa, o curso de Matemática e a praticidade como base de
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aprendizagem Matemática. Então, completamos a análise do material organizado durante os 

encontros com os licenciandos e partimos para a busca das considerações finais. 
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3 O PIBID: AÇÃO E REFLEXÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O adulto em formação é portador de uma história 

de vida e de uma experiência profissional; as suas 

vivências e os contextos sociais, culturais e 

institucionais em que as realizou são fundamentais 

para perceber o seu processo de formação. Mas do 

que pensar em formar este adulto é refletir sobre o 

modo como ele próprio se forma [...]. 

 

 ANTÔNIO NÓVOA 
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Durante as discussões anteriores verificamos diversas facetas a serem abordadas em 

relação à formação docente, principalmente quando se trata da formação inicial do professor 

de Matemática. Sinalizamos as pesquisas que direcionam os caminhos de convênios entre 

universidades e a rede básica de ensino para que os futuros docentes possam vivenciar a 

prática e ressignificá-la em consonância com a atuação e a reflexão, em um constante bailado 

que imita a natureza. Como discutimos e sabemos, a formação inicial, na maioria das vezes, 

não dá conta de possibilitar ao licenciando a compreensão da sua profissão. De fato, os 

questionamentos são constantes e direcionam-se para novos processos que possibilitem a 

reflexão que impulsiona à conscientização dos inúmeros caminhos e desafios da atividade 

docente. 

Nesse momento, refletimos acerca da primeira categoria, O PIBID: ação e reflexão, 

resultante da análise dos grupos focais, CHD e entrevistas semiestruturadas. Em todos os 

momentos os licenciandos abordam a sua visão sobre O PIBID, as vantagens desse programa 

no espaço escolar, suas estratégias na superação da desmotivação, assim como, os entraves na 

efetivação do trabalho no PIBID. Para embasamento desse diálogo utilizamos alguns autores 

que dialogam sobre a formação de professores com fundamento na reflexão sobre a prática 

docente. 

As discussões de Mizukami (2008), Passos (2006), Tardif (2000, 2008, 2010), Powell 

(2006), Mendes (2001, 2009), Mendes, Santos e Pires (2011), Gonçalves e Ledoux (2011), 

Fiorentini e Lorenzato (2009), entre outros nos remetem à formação de professores por 

intermédio da reflexão da prática em atividades didáticas. Em alguns estudos os autores 

abordam a importância teoria-ação-reflexão-ação para que o aluno possa (re) construir a 

própria aprendizagem, partindo do princípio de que a formação conteudista sempre foi mais 

valorizada. Defendia-se que, para ser bom professor, era necessário conhecer o assunto que 

iria lecionar e as outras habilidades funcionavam, apenas, como complemento à aquisição dos 

conteúdos a serem utilizados em sala de aula.  

Nesse contexto, o docente recém-formado, encontra uma sala de aula com, 

aproximadamente, quarenta alunos com anseios, dúvidas, dificuldades, esperanças, enfim, 

facetas que precisam de atenção, diálogo e orientação. Nesse momento, o professor que 

deveria ser orientador da aprendizagem despeja conteúdos, indiscriminadamente, percebendo 

que está cumprindo o seu papel e seguindo exemplos de seus antigos professores. Essa 

realidade clama por mudanças e entre acertos e erros surgem novos direcionamentos 

metodológicos e/ou governamentais. No furacão dessas mudanças e discussões deparamo-nos 

com o PIBID e sentimos necessidade de verificar o movimento dos licenciandos nessa nova 
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tarefa. Para isso, foi preciso acompanhá-los em ação. Decidimos por ouvi-los, inicialmente, 

para continuar a jornada e, em meio a isto, construirmos, juntos, um modelo formativo. 

Precisávamos encontrar os melhores caminhos para essa formação. Certamente, esses 

sujeitos tinham uma vivência de ensino de Matemática que traziam em sua bagagem pessoal. 

Nesse cenário, cabia a nós, investigarmos se a atuação no PIBID influencia as RS dos 

licenciandos sobre o ensino de Matemática, considerando os medos e as inquietações 

demonstrados. No início da atividade realizamos os encontros de diálogo. A fala desses 

participantes demonstraram, a princípio, mais dificuldades que certezas, sendo assim, nosso 

empenho foi para buscar um plantio melhor. 

De acordo com Mizukami (2008, p. 218) “muitas preconcepções são difíceis de serem 

mudadas e implicam intervenções complexas e demandam tempo”, pois os futuros 

professores já chegam às escolas de formação com ideias antecipadas sobre a atuação docente 

e o processo de ensino e aprendizagem, que são adquiridas socialmente. Então, precisávamos 

verificar as preconcepções dos licenciandos e, com esse intuito, iniciamos o primeiro grupo 

focal no começo de maio de 2013. Nesse momento inicial, tivemos uma grande surpresa, pois 

o grupo trazia no discurso representações de Professor de Matemática e não de Ensino, 

conforme vemos a seguir. 

Em seguida, organizamos as visões de professor por eles formuladas e as concepções 

de professor, perspectiva e projeto profissional, bem como, àquelas em que os entrevistados 

se referem ao que pensam a esse respeito os professores de Matemática das escolas em que 

atuam. Durante a participação dos licenciandos no Grupo Focal, identificamos algumas 

imagens do ser professor e seus significados. Para compreender a estrutura e a dinâmica dos 

discursos dos envolvidos no processo é importante destacar que as denominações aqui 

apresentadas resumem a observação das verbalizações. Em síntese, podemos perceber quatro 

imagens de professor que denominamos como: necessita de controle, desanimado, 

desrespeitado e senhor da verdade. Vejamos essas características no discurso. 

Necessita de controle: Alguns licenciandos expressaram, através do seu discurso, 

elementos de uma representação social de professor associada às questões de atuação em 

diferenciados ambientes escolares. A atuação do mesmo professor é percebida, pelos 

licenciandos, de formas diferentes nas redes pública e privada, ou seja, na primeira ele é 

muito ausente e desenvolve as atividades com desinteresse, fazendo o estritamente necessário. 

Já na segunda, ele segue todas as orientações da equipe pedagógica e realiza um excelente 

trabalho. De acordo com a visão dos pibidianos, participantes do Grupo Focal, o controle por 
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parte da organização escolar é decisivo para a atuação do professor em sua responsabilidade 

de ensinar a aprender e despertar nos alunos a habilidade para crescer.  

Vejamos a fala de Trilha que reforça a situação: 

 

Eu vejo que o mesmo professor da rede pública trabalha de forma diferente 

na escola particular. Tenho certeza que o controle é importante nessa 

situação, o professor, às vezes, falta na escola pública e vai trabalhar na 

escola particular no mesmo dia. Na escola particular tem direção, 

coordenação, supervisão e, outros, tomando conta das responsabilidades do 

professor. 

 

Desanimado: A maioria dos licenciandos enfatizou o desânimo dos professores em 

suas atividades diárias. Isto pode ser evidenciado nas verbalizações dos licenciandos: 

Tangram afirmou que “[...] cheguei na escola cheio de gás para trabalhar com os alunos, o 

desânimo do professor quase me fez desistir [...]” e  Pega-varetas continuou o discurso 

dizendo que “o professor deveria ter mais ânimo para ajudar o aluno a descobrir seu potencial, 

com o intuito de aprender e viver melhor”. Dessa forma, vemos, então, a desmotivação do 

professor acentuada na fala dos participantes da pesquisa. 

Desrespeitado: Os discursos dos licenciandos também enfatizaram que na construção 

dessa imagem observaram que os professores sentem-se desrespeitados no sistema 

educacional, considerando-os como tendo vocação desvalorizada e trabalhando em 

instituições com condições insatisfatórias para o exercício adequado da profissão, como pode 

ser observado na afirmação de Bingo: “a escola pública tem muitos problemas! Falta tudo, 

não tem material, as salas são sujas, porta e janela quebrada, o salário é baixo, os alunos são 

desinteressados [...]”. É óbvio que esse quadro nos remete à dificuldade de desenvolver um 

trabalho satisfatório. 

Entretanto, podemos afirmar que os pibidianos acreditam que é possível mudar essa 

realidade com outra ação docente como: 

 
[...] mostrando a importância daquele que educa, ama, respeita a criança, 

dando instrução e preparando para o futuro. Ensinar com amor e transmitir 

aos alunos valores que os ajude a viver melhor, fazer deles meus amigos e 

mostrar a importância real da educação, será decisivo para a mudança. 

(TRILHA). 

 

Dentre os licenciandos que percebiam o docente como desrespeitado, a maioria 

demonstrou a reflexão sobre as associações que os participantes efetuaram para construir a 

imagem da sua futura profissão, bem como, sobre a influência das relações no ambiente 

escolar que caracterizam esse tipo de visão, na organização do seu discurso. Alguns 
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participantes demonstraram desânimo e receio na atuação da profissão. Esse fragmento 

demonstra essa desolação “[...] a gente acaba se acostumando a isso, e acaba fazendo do 

mesmo jeito [...]”. Observamos aqui a solicitação de mudanças dos futuros professores. 

Senhor da verdade: O professor é também percebido como figura que sabe tudo e é 

responsável pela formação global de seus alunos, substituindo ou extrapolando atribuições da 

educação formal, mantendo relação de controle, dizendo aos alunos o que ele atribui como 

certo. Tal imagem se apresenta nos trechos que se seguem: de acordo com Bingo: “para ser 

professor é preciso saber muito mais que seus alunos para dar aula, ele deve ensinar para a 

vida, mostrar o que é certo e errado [...]”. Para reforçar essa visão, Escala afirma que: “ser um 

bom professor é saber muito mais que as outras pessoas, principalmente os seus alunos... 

Precisa estudar muito para saber sempre mais [...]”. 

Ao revelarem sua representação de professor em bases de saber muito, atribuindo ao 

docente o compromisso com a formação global de seus alunos, os licenciandos evidenciam 

uma imagem da profissão docente conservadora, em que o saber é referenciado a uma ordem 

superior. Portanto, distante da lógica formal e geralmente respaldado por noções 

inquestionáveis, seu saber é incontestável e seu ofício de grande compromisso. Essa imagem 

de professor parece atender a uma demanda de se colocar como importante, sendo primordial 

para o desenvolvimento da humanidade, eles afirmam a necessidade de enfatizar a 

importância da profissão para serem mais respeitados e valorizados. 

Verificamos que precisávamos das visões dos licenciandos sobre o ensino de 

Matemática e com esse intuito organizamos o roteiro do segundo grupo focal. Solicitamos que 

eles observassem, durante a quinzena seguinte, o processo de ensino de Matemática na escola 

em que atuavam e assistissem ao filme Escritores da Liberdade, observando o contexto de 

ensino e de aprendizagem. Na reunião seguinte, trouxemos, novamente, o fio condutor em 

relação à visão sobre o ensino de Matemática. Verificamos que os futuros professores 

apresentam um desenho de uma RS de Matemática e não de ensino de Matemática. Como 

vemos nas falas a seguir que representam a dos grupos de licenciandos. 

 
Senti carência em termos de determinados conteúdos no ensino superior, 

onde tive que correr atrás e tenho até hoje, a escola não me preparou. E ver, 

chegar lá na escola que estou no PIBID e me deparar com, com professores 

desmotivados, com alunos que não se interessam, que vê a disciplina como 

muito difícil. Realmente foi um impacto à primeira vista. (ÁBACO). 

 
[...] Aí o professor falou assim: ‘como é terceiro ano, traga alguma questão 

de ENEM ou vestibular que caia tal assunto’. Então eu pego, preparo e levo 

as questões, aí ele passa para a turma e eu fico tirando dúvidas. E eu também 
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levei uma lista sobre equações do segundo grau, para o segundo ano. Porque 

ele passou um exercício, eu não me lembro bem qual era o assunto, e caía 

equação. E ninguém na sala soube fazer equação do segundo grau. [...] Ele 

explicou o assunto e eu fiquei com a parte de dar exemplos no quadro. [...]. 

[...]. E assim, boa parte da turma ficou interessada na atividade. 

(DIPLOMACIA). 

 

De posse dessas informações dos licenciandos, organizamos a elaboração das 

atividades e a realização dos pequenos projetos. Iniciamos a análise do material recolhido 

concomitante com a execução das atividades. As idas e vindas nos proporcionaram a 

organização do material com a atuação dos licenciandos e a constante reflexão. Após os dois 

grupos focais iniciais, realizamos dez encontros, momentos em que utilizamos as orientações 

do CHD12. Após o desenvolvimento desse trabalho sentimos a necessidade de conversar com 

cada participante e, então, fizemos as entrevistas semiestruturadas. Finalmente, com o intuito 

de verificar a visão global, desenvolvemos o último grupo focal e culminamos com a coleta 

de dados da pesquisa. 

Os dados coletados, bem como, o tratamento dedicado à análise apontam para a 

pertinência de tecermos alguns fios sobre a forma como os participantes percebem a escola e 

como se portam em relação a ela. Desse modo, foram surgindo, a partir de suas evocações, 

elementos relativos à trama da desistência dos colegas que se encontram na mesma etapa de 

ensino. Assim, apresentamos, a princípio, o olhar mítico sobre a escola, no qual são tecidas as 

representações dos participantes sobre ela e sobre ensino e aprendizagem.  

Na sequência, evidenciamos as dificuldades simbólicas que suscitam o impedimento 

de suas aprendizagens, a partir do desvelamento das representações, que, por sua vez, fazem 

emergir os empecilhos temáticos da desistência, geradores das categorias desta investigação, 

já mencionadas anteriormente e que estamos detalhando no decorrer da análise. 

 

 

3.1 O PIBID SOB A VISÃO DOS LICENCIANDOS 

 

 

Passamos então a discorrer sobre o primeiro tema, pertencente à primeira categoria de 

análise. Em todos os momentos de discussão os pibidianos trouxeram as informações sobre as 

quais dialogamos a seguir. Como abordamos inicialmente, sentimos a necessidade de observar 

                                                           
12 Círculo Hermenêutico Dialético. 
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os gestos dos participantes com o intuito de perceber a transparência da fala e/ou resistências 

advindas da posição que ambos ocupavam no processo.  

A pesquisadora era também a coordenadora de área do grupo pesquisado e precisava 

manter a posição de neutralidade, analisando cada detalhe. Em alguns momentos, 

percebíamos que os participantes limitavam as falas para o discurso circulante, ou seja, o que 

era esperado por um grupo daquela natureza e os movimentos, gestos e expressões traiam o 

seu pensamento individual. Pensando essa relação Weil e Tompakow (2014, p. 263) ressaltam 

“[...] o quanto o nosso corpo expressa os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas 

reações instintivas.”. Dessa forma, ao observamos as imagens percebemos algumas 

discrepâncias. 

Quando questionados em relação ao primeiro pensamento para a participação no 

PIBID, os licenciandos procuravam relacionar à importância da vivência em sala de aula e 

apenas cinco, ou seja, um terço dos participantes falou do pagamento da bolsa como fator 

relevante. Mesmo assim, os poucos que valorizaram o financeiro o fizeram timidamente e 

abaixavam a cabeça ou diminuíam a voz, como se fosse um assunto vergonhoso ou proibido. 

Nesses momentos verificamos a importância da observação da expressão corporal ou tom da 

fala para perceber o constrangimento em relacionar a profissão docente ao ganho financeiro.  

De acordo com Weil e Tompakow (2014, p. 15), se “alguém à sua frente cruza ou 

descruza os braços, muda a posição do pé esquerdo ou vira as palmas das mãos para cima. 

Tudo isso são gestos inconscientes e que, por isso mesmo, se relacionam com que se passa no 

íntimo das pessoas.”. Diante dessa observação, atentamos ainda mais para o comportamento 

dos participantes do processo e relacionamos as poucas falas que abordaram o assunto com a 

posição do corpo e entonação da voz. 

 

Para sentir também como os alunos iam se comportar sendo eu a professora 

sendo eu a auxiliar do professor, então foi assim, foi ótimo, e uma maneira, 

assim, de que eu ia ganhar alguma coisa com o trabalho e esse trabalho era 

auxiliar um professor em sala de aula, então uma coisa que lá na frente não 

vai ser surpresa da aula pros alunos, não vai ser mais surpresa, e sim, vai 

servir pra me melhorar cada vez mais, as minhas aulas e meu 

comportamento com os alunos. (MEMÓRIA). 

 
Acho que deveria se investir na formação, onde deixasse assim, é muito 

apoio pro docente como essas bolsas de certa forma serve como uma ajuda e 

um apoio pra que ele siga em frente pra que veja se é o que quer, por 

exemplo, por que você já vai atuar de certa forma numa sala então você já 

vai se preparar, se você vir que é o que você quer, você pensa será que isso 

que eu quero eu acho que com bolsas, com o investimento na formação do 

profissional, ajuda bastante. (DIPLOMACIA). 
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A primeira, assim, sabe a primeira, sinceramente, o que interessava era a 

bolsa. Porque, até porque eu não,.. Eu não sabia se eu queria mesmo. Agora 

depois, foi que eu fui vendo o sentido do PIBID. Hoje eu já vejo com outros 

olhos, eu não sei se foi ele que me fez querer mesmo o curso, nesse contato 

com a sala, com os alunos. Aí eu acho que foi isso. (DAMAS). 

 
A princípio eu acho que também ninguém fazia ideia de como seria o projeto 

PIBID, acho que todos foram por causa da bolsa, assim, também primeiro 

período, segundo período que a gente começou ninguém sabia como era o 

curso de verdade. Acho que a princípio foi isso, por causa da bolsa. 

(TANGRAM). 

 

Verificamos que os dois primeiros participantes tentaram camuflar na fala a 

importância do apoio financeiro e ao olhar as gravações confirmamos essa observação, pois 

os gestos são tímidos e acanhados, eles baixam os olhos, escondem as mãos em sinal de que 

estavam abordando algo proibido. Já Damas e Tangram são enfáticos na afirmação da 

importância da bolsa, apesar da primeira, complementar com a mudança de pensamento. 

Vemos que Pentaminó diz que “a bolsa também ajuda. Influi na sua opção.” Ao dizer isso, ele 

olha em volta como se estivesse procurando apoio e retorna com outro assunto.  

A real necessidade da bolsa camufla-se em meio ao discurso circulante que é 

fortemente repetido pelos grupos. De acordo com a TRS, o discurso circulante representa 

àquele que se reproduz de maneira incerta, gestado na academia, no laboratório ou em outros 

espaços de pesquisas e que vai, aos poucos, espalhando-se em outros contextos. Com isto, 

veiculam-se informações de origem acadêmica, científica, entre os atores de outros cenários 

sociais, por diferentes meios de comunicação, desde as publicações paramédicas, passando 

por manuais e cartilhas até as conversações cotidianas. Nesse ínterim, os indivíduos vão se 

apropriando do seu conteúdo sem necessariamente saber as condições e os contextos que o 

gestaram (CARVALHO, 2003). Nesse caso, o discurso circulante reforça a ideia que o 

recurso financeiro não é o mais importante na atuação docente, portanto, nas falas dos 

participantes e no comportamento corporal que as acompanham, reforçam o incômodo de uma 

abordagem considerada inadequada. 

Os licenciandos enfatizaram, em diversos momentos, a importância da participação no 

PIBID para sua formação e/ou manutenção no curso. Nesse caso, a expressão corporal e 

entonação da fala confirmam o conteúdo das palavras. No pensamento de alguns é que iriam 

trabalhar e se preparar ao mesmo tempo. Todavia, o foco inicial era em relação à Matemática 

e não ao Ensino dessa disciplina. Vemos essa ênfase na fala a seguir. 
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Meu primeiro pensamento foi cursar Matemática e trabalhar com ela ao 

mesmo tempo, é porque eu ia pra uma sala de aula e eu ia começar a 

conviver com os alunos e eu não ia ser mais a aluna, então foi uma coisa 

assim, eu fiquei com medo por que não sabia se ia dar certo, mas ao mesmo 

tempo eu fiquei feliz porque já era uma forma de me expressar para os 

alunos. (MEMÓRIA). 

 

Como podemos observar, a aluna afirma que vai cursar Matemática e trabalhar com 

ela, a seguir enfatiza a sala de aula e a convivência com os alunos, abordando também o medo 

da experiência. A confusão de sentimentos é marcante em sua fala, satisfação, medo e 

felicidade, confundem-se com o pensamento de atuar com a Matemática. Em alguns 

momentos os licenciandos afirmam que o fato de atuarem em sala de aula durante a formação 

minimizaria as surpresas de uma aula, ou seja, eles estariam preparados para as facetas da 

atuação como professor.  

Na fala de Trilha, observamos o reforço dessa ênfase, quando ela afirma que a atuação 

no PIBID: “é como se fosse uma alavanca nas escolas, pra alavancar a Matemática nas 

escolas.”. Continua justificando com a situação atual, “imagine o Estado quase não tem 

professores de Matemática, entra um licenciando, não que eles vão dar aula, mas, eles pelo 

menos vão, é... Tirar dúvidas, entrar com oficinas, com ideias diferentes pra atrair aqueles 

meninos que já não gostam de Matemática.”. Sempre a Ciência Matemática e suas 

dificuldades conteudistas como carro chefe dos discursos, o ensino apresentava-se como 

coadjuvante desse conteúdo tão difícil de aprender e distante da realidade dos alunos. 

Apoiamo-nos em Tardif (2000, p. 40) para confirmar que a formação inicial continua 

reforçando o aprendizado conteudista, o autor afirma que “de fato, os saberes da formação 

profissional, os saberes disciplinares e os saberes curriculares dos professores parecem 

sempre se mais ou menos de segunda mão. Eles incorporam-se efetivamente à prática 

docente, sem serem, porém, produzidos ou legitimados por ela.”. Os licenciandos clamam por 

uma formação voltada para a prática, mas reforçam em seus discursos a necessidade de saber 

transmitir o conteúdo. Vejamos os detalhes da fala de Diplomacia que representa muito bem o 

pensamento do grupo, pois ao observamos os gestos não verificamos discrepâncias. 

 

Por enquanto a gente está tentando, eu com o professor da escola que atuo, a 

gente tá procurando suprir algumas falhas que os alunos têm ou, por 

exemplo, a gente tá aplicando um assunto em uma determinada sala e se 

percebemos que um aluno tem uma dificuldade em assuntos do ensino 

fundamental, retomamos o assunto e levamos uma lista de exercícios, por 

que eu vejo que muitos alunos não aprendem por não ter uma base boa, 

aluno do primeiro, segundo ano e não sabe multiplicar nem sabe fazer jogo 

de sinal. (DIPLOMACIA). 
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Em diversos momentos das reuniões os licenciandos abordavam a importância do 

domínio de conteúdos matemáticos e a importância da assimilação destes por parte de quem 

ensina, com o intuito de passá-los adequadamente a quem aprende. Nos inúmeros momentos 

que esse assunto vinha à tona percebíamos a unanimidade de concordância, pois “[...] braço, 

nariz ou mão é letra, o conjunto forma palavra!” (WEIL; TOMPAKOW, 2014, p. 61) e 

realizamos a leitura do discurso nesse texto silencioso. 

Ao expor a importância de encontrar uma forma de transmissão do conhecimento para 

os alunos, os licenciandos verificavam a necessidade do trabalho conjunto nas escolas. Eles 

afirmaram que no processo de ensino e aprendizagem é imprescindível a compreensão para 

procurar fazer com que os alunos compreendam, não é tarefa fácil. A ênfase principal é no 

compromisso de todos os envolvidos no processo, inclusive o interesse de alunos e 

professores. O quadro encontrado na maioria das escolas é de alunos e professores rejeitando 

o processo de aprendizagem dessa disciplina. Os alunos afirmam que os conteúdos 

matemáticos são dificílimos e os professores reforçam que eles não têm habilidades para os 

cálculos. Memória corrobora o pensamento dos colegas e afirma a influência do PIBID em 

seu discurso. 

 
[...] a maioria dos professores [...], tem um ensino tradicional, quadro e giz, e 

a gente trouxe outra visão pra escola. Tem outras formas de trabalhar, então 

quando os professores viam o que existia que a gente podia mudar a forma 

de ensino. Eles se empenharam e hoje nos ajudam também não só o nosso 

supervisor de Matemática, mas todos os professores, também que fazem 

parte da escola. Também se empenham, buscam ceder seus horários para que 

a gente desenvolva o trabalho melhor e eles sentem que a Matemática pode 

se aliar as outras disciplinas em vários jogos que a gente já fez na escola, a 

gente precisa do professor de português, do professor de Química, de 

Física... Então assim é bem satisfatório, mesmo, pra todos que estamos no 

PIBID. (MEMÓRIA). 

 

Apesar das dificuldades, medos, dúvidas, entre outros sentimentos expressos nas falas, 

gestos e atitudes dos licenciandos, eles buscam a certeza nas abordagens teóricas que recebem 

em suas aulas no IFRN e elaboram o desenvolvimento de atividades com o intuito de sanar as 

deficiências. Esse posicionamento da equipe nos remeteu à afirmação de Silva, Lima e Cunha 

(2014, p. 670) quando expõem que “o trabalho desenvolvido em parceria com os supervisores 

e os licenciandos permite uma renovação de práticas pedagógicas no cotidiano das escolas e 

se baseia em um importante diálogo com as instituições formadoras.”. Esse fato fica claro no 

andamento da nossa pesquisa e na reflexão constante dos participantes. 
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[...], primeiramente eu tive medo. Porque é totalmente novo. E a gente, eu 

pelo menos, nunca tinha dado uma aula, só apresentado trabalho e não sabia 

se eu tinha realmente responsabilidade de assumir uma turma e o PIBID 

prepara bem, porque em alguns momentos a gente acompanha o nosso 

supervisor, mas em outros ele deixa a gente livre. Depois eu fui me 

adaptando ao sistema, fui vendo que dava realmente pra assumir uma aula, 

[...], vi que eu consigo, eu perdi o medo. (PEGA-VARETAS). 

 

Eu pensei que o fosse alguma coisa, vamos dizer assim, um pouco distante 

da sala de aula. Só que na hora que eu comecei a atuar eu vi que realmente 

nós, vamos dizer, assim, entramos em contato com os alunos participando 

basicamente da vida deles, porque eles passam a maior parte do tempo na 

escola. Aí a gente tá ali, né, auxiliando o professor, mas ao mesmo tempo 

também auxiliando o aluno, apontando se há algumas dificuldades se há 

alguma coisa assim [...]. (LUDO). 

 

Os licenciandos participantes do subprojeto de Matemática do PIBID percebem 

diariamente a importância da vivência na realidade escolar, propiciando o desenvolvimento de 

características essenciais para a atuação docente. Como destaca Saviani (2009, p. 150): [...] “a 

formação profissional dos professores implica, [...] objetivos e competências específicas, 

requerendo em consequência estrutura organizacional adequada e diretamente voltada ao 

cumprimento dessa função” [...]. É, pois, a partir dessas considerações que percebemos a 

importância da reflexão dos licenciandos a respeito da necessidade de mudanças 

metodológicas, pois constatamos que as aulas tradicionais podem ser um dos problemas da 

tamanha rejeição dos alunos pela área abordada. Em relação ao “que se refere à especificidade 

Matemática, a falta das atividades pedagógicas vivenciadas pelos futuros professores de 

Séries Iniciais, abre espaço para aumentar ainda mais a aversão deles em relação à disciplina”. 

(SOARES, 2004, p. 59). 

Nessa experiência com o PIBID, verificamos, também, a dificuldade de ingresso dos 

licenciandos no universo escolar. Falamos aqui da inserção, de fato, e não apenas de entrada 

física. Ouvimos vários relatos das tentativas de desenvolvimento de atividades e seus 

insucessos constantes. Muitos dirigentes e professores dizem que recebem o programa de 

braços abertos, mas na prática têm outra postura. Percebemos as primeiras impressões dessa 

recepção na fala de Batalha ao abordar a forma como a escola demonstra enxergar o trabalho 

e seus participantes. 

 

Eu acho que o programa PIBID é de forma correta, mas, quando chega à 

escola, muitas vezes, é, a gestão que bate de frente com o programa porque, 

as escolas divergem umas das outras. Não são tão unificadas, quando chega 

o PIBID, a escola tem que se adaptar e, muitas vezes, não aceita, [...]. Tem 

esse “truquezinho” aí, que as escolas por estarem recebendo o PIBID 
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deveriam ter mais compreensão de que [...], vai ser legal pra escola, que vai 

ajudar no índice dos alunos [...]. (BATALHA). 

 

Sabemos que um dos objetivos do trabalho é colocar os licenciandos em formação na 

realidade escolar em situação de ensino e aprendizagem, oportunizando assim, um conjunto 

de experiências e reflexões. Groenwald e Ludwig (2006, p. 5) ressaltam que o primeiro 

contato em sala de aula possibilita “uma melhor visão de como ‘funciona’ na prática”. Ao 

reflertimos sobre a importância dessa experiência percebemos a necessidade do 

encaminhamento de oportunidades que são de fundamental relevância para esse processo de 

formação inicial dos professores, principalmente os de Matemática, que é o nosso foco. 

Os licenciandos chegam à escola com suas dificuldades iniciais e percebemos, dessa 

forma, que o acolhimento é fundamental para minimizar a ansiedade em relação ao novo e 

deixar fluir o interesse de preparação para a futura profissão. Xadrez expressa a sua 

inquietação ao afirmar que: “a primeira ideia foi essa, foi mais de, de preocupação como é que 

eles iam me ver, me interpretar e como eu poderia superar isso para [...]. Com assuntos e 

abordagens, em si, diferentes. Eu não sei como explicar essa timidez, mas é basicamente 

isso.” (XADREZ). A licencianda Escala também é calada e não expressa as suas inquietações, 

mas disse com ênfase: “eu achei como uma oportunidade de me preparar melhor para atuar na 

sala de aula. Que com a experiência eu poderia ser uma profissional quando formada.” 

(ESCALA). 

Esses relatos nos remetem a afirmação de Perez (1999, p. 274) concernente à busca de 

formação. Ele afirma que “existe a procura em tornar-se um bom profissional docente por 

parte de todos, ou pelo menos de grande parte, dos que se graduam nos cursos de 

licenciatura.”. Com esse intuito o ambiente de formação precisa oportunizar a possibilidade 

do professor em formação poder indagar, investigar e conhecer outras realidades, uma das 

alternativas é a pesquisa em formação, apropriando-se de métodos contextualizados e 

criativos e formando professores mais envolvidos e curiosos para aprender.  

Sobre isso o autor argumenta ainda que: é fundamental incorporar a reflexão sobre a 

prática para que, desde a formação inicial, o licenciando seja capaz de tomar as decisões 

fundamentais relativas às questões que quer considerar, os projetos que deseja empreender, e 

ao modo como é possível efetivar, deixando de ser um simples executor e passando a ser 

considerado um profissional investigador e conceptor. Os licenciandos, mesmo com suas 

dificuldades, enfrentam o processo e afirmam que “você tenta se empenhar, mas fica 

assustado porque você nunca teve contato direto com aluno. Mas, é uma coisa que você vai 
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meter a cara, você vai ver um futuro, você vai tomar como uma aprendizagem.” 

(PENTAMINÓ) e Bingo complementa “você tenta ingressar, pra você adquirir experiência”. É 

uma boa forma de adquirir experiência, você tem o contato direto como um futuro professor. 

Observamos pelos relatos que os futuros docentes ainda não se sentem parte do 

processo, eles falam como se fossem outras pessoas que estivessem na experiência. Assim, 

vemos a dicotomia existente entre a importância da prática e a realidade vivenciada. 

Corroboramos as ideias de Nóvoa (1997, p. 25), quando diz que a formação de professores 

“deve estimular uma perspectiva critico-reflexiva, que forneça aos professores os meios de 

um pensamento autônomo e que facilite as dinâmicas de autoformarão participada”. Só então 

eles ficarão mais confiantes para a participação nas escolas. Com esse movimento, a prática 

assume um lugar dialético, dialógico, propício à investigação e reflexões. Dessa forma, os 

licenciandos têm a oportunidade de repensar a visão prévia do sistema educacional e/ou 

atuação profissional. Vejamos alguns depoimentos: 

 

 [...] quando foi no início do curso, antes do PIBID, eu achava que as 

disciplinas de educação eram muito chatas, dormia. Mas, eu vejo que hoje é, 

se reverteu totalmente, com a participação em congressos, com o trabalho do 

PIBID, mudou esse conceito totalmente, na minha cabeça. (ÁBACO). 

 
[...]. Foi e está sendo muito proveitoso, porque chegou... [...] o PIBID e [...] 

Eu tinha dúvida se queria ser professora ou não, como muitas pessoas que 

estão no curso [...]. Quando você chega no PIBID, você ou vai ter certeza, 

[...], então ali você realmente se decide, porque você está tendo o contato 

direto, está vendo o que é uma sala de aula. Então eu acho que o ideal seria, 

realmente, que cada turma de Matemática tivesse a oportunidade, logo no 

início, de conviver nesse ambiente, que está se preparando para atuar. 

(TORRE DE HANOI). 

 
[...] quando eu ouvi sobre o PIBID, vi como uma oportunidade, porque desde 

o ensino médio eu sempre tive a crença de que dentro da escola, dentro da 

educação, sempre tem que vir a teoria junto com a prática. Então eu vi o 

PIBID como uma oportunidade de está botando em prática o que eu estou 

aprendendo. Porque eu sempre criticava muito as pessoas que se formavam e 

não sabiam atuar, porque não tiveram a prática na sua formação. [...]. E 

também para eu aprender a trabalhar em grupo, porque eu sempre fui 

péssimo em trabalhar em grupo. E como uma das propostas do PIBID é 

trabalhar em grupo e com um grupo de pessoas, [...], eu vi também como 

uma oportunidade de poder aprimorar [risos] ou corrigir esse meu defeito. 

[...]. É por isso que eu fazia informática, que o computador é mais fácil 

[risos]. (GEOPLANO). 

 

[...] não vim fazer o curso por amor, como muita gente, que fala que ama 

Matemática. Mas, assim, quando você percebe que tem os obstáculos. Você 

entra no PIBID e vai pra uma escola e percebe que: aquilo ali precisa que 

tenha alguém com voz, que tenham pessoas formadas que ajudem naquela 
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situação. Você sente a necessidade. Você sabe que você é capaz, você vai lá 

ajudar. É como se fosse um estímulo pra gente concluir o curso, pra gente vê 

que nosso país precisa de melhores professores, a gente se esforça quando vê 

isso. (PEGA-VARETAS). 

 

Pega-varetas aborda a possibilidade de conclusão do curso após a prática reflexiva, 

inicialmente o discurso era de desânimo. Ouvimos diariamente, no curso de licenciatura, 

depoimentos que trazem, em seu teor, sentimentos de inferioridade, tristeza e arrependimento 

por não dominarem os conteúdos abordados. Como consequência, aumentarem a incerteza da 

profissão escolhida, o fato de não conseguirem seguir adiante e chegarem ao processo de 

desistência que gera um elevado número de evadidos. A sensação que demonstram esses 

indivíduos é a de que são improdutivos e incapazes. Isso ocorre porque não apreendem o 

conteúdo que supõem ser imprescindível à atuação profissional.  

Dentre tantos desafios, os licenciandos que confirmam a necessidade de formação e se 

deparam com uma realidade na escola que, muitas vezes ou na maioria delas, não está 

adequada a recebê-los nem qualificada para isso. Aquele espaço tão procurado e desejado por 

eles lhes impõe barreiras, nega-lhes sua função de oferecer e socializar conhecimentos de 

forma coerente com suas realidades. Um exemplo disso é a falta de uma infraestrutura na 

escola, pois essa necessita de mudanças que proporcionem ao professor condições favoráveis 

ao trabalho e, de igual modo, ao desenvolvimento de uma prática pedagógica que dê sentido 

ao processo de ensino e de aprendizagem. Nos vários contatos nas reuniões de discussão e nas 

falas através das entrevistas, constatamos que a relação que têm ou aparentam ter, com a 

escola, é a de que esta lhes proporcionará a formação inicial de que necessitam.  

Esses professores em formação se referem à escola como a possibilidade da superação 

da condição de insegurança, porque é onde será possível aprender, ter o conhecimento de que 

tanto precisam para transitar no ambiente educacional atual. Em algumas falas, os 

participantes desta investigação deixaram explícito como é necessária a prática na escola em 

sua formação inicial. Esse pensamento nos remete a Freire (2009, p. 18) em sua assertiva que 

“na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica 

sobre a prática. É pensando a prática de hoje, ou de ontem que se pode melhorar a próxima 

prática”. 

Esses indivíduos percebem a ida à escola, na condição de participantes do PIBID, 

como possibilidade mais concreta de se apropriarem da sua função de professor de 

Matemática. Nesse sentido, essa oportunidade se constitui para eles valiosa experiência, 

revelando uma percepção real que dialoga com as teorias e a prática e que compreendem a 
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aprendizagem a partir da interação no ambiente escolar. Além do mais, essa oportunidade de 

reflexão aproxima a certeza profissional e segurança de continuidade do curso, como sublinha 

Damas: 

 

[...] o PIBID me fez amadurecer muito no curso. E, eu acho que foi o 

primeiro peso, [...], foi o PIBID. Se eu não tivesse entrado na bolsa no 

começo eu não sei se eu tinha continuado no curso. Hoje eu sei, que se eu 

não tiver o PIBID eu quero continuar e quero ensinar. Mas eu acho que no 

começo se não tivesse, eu não estaria até hoje.  

 

Na expressão “me fez amadurecer muito”, percebemos os sinais da insegurança 

gerando a dificuldade de decisão, e o resultado, geralmente, é o abandono ou troca de curso, 

processo de difícil superação por esses sujeitos. Frente a essas introjeções negativas em 

relação às suas condições de atuação e à capacidade intelectual, de um modo geral, recorrem à 

prática pelo PIBID como solução para vencer os problemas que enfrentam pela falta de 

crédito no seu próprio potencial. Diante das dificuldades com que se deparam nas aulas 

teóricas, partilham da visão de que o PIBID será o lugar para a sua preparação como 

verdadeiro profissional.  

Dessa maneira, os licenciandos singularizam as dificuldades que sentem para atuar 

como professores, localizando-as na dificuldade de ensinar um conteúdo tão complexo 

apresentado na Matemática. Quando chegam à escola, professores e aprendizes vêm com uma 

representação desta, de seus métodos e procedimentos. Reconhecem-se, ou não, nesse 

contexto e a partir daí agem e interagem, encontram sentido no que fazem e no que recusam 

(CARVALHO, 2003).  

A partir dessa exposição, constatamos que as dificuldades no Ensino de Matemática 

construídas pelos aprendizes frente à condição de não capazes que vivem e compreendem a 

atuação no PIBID como espaço singular para sanar a falta de preparo e tantas outras lacunas 

decorrentes desta, as quais circunscrevem suas escolhas profissionais, apoiados em 

mecanismos representacionais do contexto de ensino e aprendizagem. 

A representação torna possível a percepção do real por meio dos elementos que 

constituem o espaço observado e ao mesmo tempo permite percebermos uma dimensão 

ordenada e significante para os membros de um determinado grupo sobre esse real. Isso 

porque facilita interpretarmos a realidade a partir de um conjunto lógico do pensamento que 

forma a visão de mundo para aquele grupo (NÓBREGA, 2001). Um mesmo objeto pode ter 

sentidos diferentes ou complementares por intermédio das experiências concretas e históricas 

vivenciadas pelo indivíduo no seu grupo de referência. Nesse sentido, as representações são 
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sociais por difundirem relações, sintetizarem códigos e esquemas interpretativos, bem como, 

por viabilizarem o compartilhar de valores, normas e símbolos. 

Abric (1998), ao estudar a abordagem estrutural das representações sociais, apresenta-

nos o objeto como “inscrito num contexto ativo, sendo este contexto concebido pela pessoa 

ou grupo, pelo menos parcialmente, enquanto prolongamento do seu comportamento, de suas 

atitudes e das normas às quais ele se refere” (ABRIC, 1998, p. 27). Para esse autor, o 

abandono da dicotomia sujeito e objeto confere um novo estatuto à realidade objetiva, 

definida por elementos objetivos da situação e do objeto. Baseado nessa compreensão, o autor 

afirma que não existe uma realidade a priori, mas sim que toda realidade é representada, ou 

seja: “reapropriada pelo indivíduo ou pelo grupo, reconstruída no seu sistema cognitivo e 

integrada no seu sistema de valores, dependente de sua história e do contexto social e 

ideológico que o cerca” (ABRIC, 1998, p. 27). Para o indivíduo ou grupo, a realidade 

reestruturada se constitui na mesma realidade.  

Ainda, segundo seu entendimento, esclarece que isto permite definir a representação 

como uma visão funcional do mundo, que, por sua vez, permite ao indivíduo ou ao grupo dar 

sentido às suas condutas e compreender a realidade através de seu próprio sistema de 

referências. Permite assim ao indivíduo se adaptar e encontrar um lugar nesta realidade 

(ABRIC, 1998). Em nosso caso, podemos entender que a realidade dos licenciandos 

vinculados ao PIBID, participantes desta investigação, não se constitui somente nos espaços 

da escola e do IFRN. Conforme as elaborações do autor referido, ela é composta de eventos 

que trazem lembranças negativas dos diversos contextos sócio-históricos vividos, na escola e 

fora dela, desde a infância até a idade em que se encontram. É possível que essas experiências 

do passado e também do presente fortaleçam sentimentos que provocam a sensação de não ser 

mais possível conquistar o espaço social de ser um bom professor de Matemática, 

transmitindo essa disciplina tão difícil de forma que os alunos compreendam.  

Lembramos que o cerne de nosso estudo não é identificar a estrutura das 

representações sociais, mas compreender a representação social sobre o ensino de Matemática 

dos licenciandos vinculados ao PIBID. Assim, embasada pela TRS e auxiliada por uma 

análise que nos permitisse compreender os sentidos constitutivos nas linguagens dos 

participantes desta pesquisa, continuamos a discorrer sobre os temas identificados na análise 

temática, os quais emergiram das falas dos licenciandos sobre a visão deles em relação ao 

PIBID. A fala a seguir contempla a visão inicial e o decorrer do processo formativo. 
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Tudo perfeito. Professor, sala de aula, tudo lindo, o aluno ia prestar atenção. 

Eu não sabia que tinha... Quer dizer, assim, eu não digo que eu não sabia, eu 

conheço os obstáculos porque todo mundo conhece... Escola pública, sempre 

tem dificuldade, mas, eu não sabia que era tanto quanto eu tá ali realmente 

atuando. Aí eu fui, tomei a frente e hoje em dia consigo enfrentar os 

obstáculos porque a gente estuda também pra isso, algumas matérias que a 

gente paga, os trabalhos que realizamos, as dificuldades que encontramos 

tentamos sanar nas reuniões. Aí hoje em dia, tá mais tranquilo, essa visão do 

PIBID. Porque a atuação tá mostrando o caminho do ser professor, porque só 

a licenciatura não bastava. As matérias que a gente paga, não tem atuação, se 

não fosse o PIBID a gente não estaria praticando. Assim é bem mais fácil pra 

gente. (PEGA-VARETAS). 

 

Esse pensamento da licencianda Pega-varetas nos remete a afirmação de Passos (2006) 

quando expõe que: 

 
[...] consideramos a formação docente numa perspectiva de formação 

contínua e de desenvolvimento profissional, pois pode ser entendida como 

um processo pessoal, permanente, contínuo e inconcluso que envolve 

múltiplas etapas e instâncias formativas. Além do crescimento pessoal ao 

longo da vida, compreende também a formação profissional (teórico-prática) 

da formação inicial — voltada para a docência e que envolve aspectos 

conceituais, didático-pedagógicos e curriculares — e o desenvolvimento e a 

atualização da atividade profissional em processos de formação continuada 

após a conclusão da licenciatura. (PASSOS, 2006, p. 195). 
 

Vemos que a futura professora tinha uma visão fantasiosa, de sala de aula, calcada nos 

seus desejos e anseios, que a prática a conduziu ao caminho da vivência aliada à reflexão e, 

dessa forma, o trilhar de novos caminhos de formação. Destacamos nas falas dos licenciandos 

a ênfase nas facetas da atuação do PIBID. Desse modo, apresentamos na produção seguinte as 

vantagens de participação desse programa elencadas pelos licenciandos. 

 

 

3.2 VANTAGENS DO PIBID NO ESPAÇO ESCOLAR 

 

 

Abordamos, nesse momento, o segundo tema da análise de conteúdo, que está 

vinculado à primeira categoria que é O PIBID: ação e reflexão. Ao iniciar o Programa no 

IFRN Campus Santa Cruz, tínhamos a intenção de atuação nas aulas de Matemática e no 

contra turno com atividades de reforço, proporcionando uma aula diferenciada13. Até então, 

cadastramos três escolas contempladas e, no começo, como era de se esperar, surgiram 

                                                           
13 Termo utilizado para metodologias que possibilitem a construção da aprendizagem pelo próprio educando, 

pois propiciam descobertas e reflexões durante a realização das mesmas. 
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angústias e incertezas em relação ao trabalho a ser desenvolvido. No decorrer das atividades 

foram ocorrendo adaptações necessárias e observamos no discurso dos participantes as 

vantagens dessa atuação. 

O trabalho com os alunos do Ensino Médio possibilitou verificar a necessidade de 

aspectos reflexivos em relação à oportunidade de experiência. De acordo com Santos (2009, 

p. 118): 

 
[...] a ação e os discursos praticados pelo professor, quando ensina 

Matemática, decorrem do seu conhecimento e modo de ver a Matemática, de 

como enxerga e escuta seu aluno. Há, portanto, aspectos diretamente 

relacionados à temática em questão que merecem sua atenção: a necessária 

relação entre conteúdos e métodos no processo de ensino e aprendizagem em 

Matemática; a manifestação de diferentes formas de comunicação e os 

muitos significados de que se revertem as noções matemáticas em sala de 

aula.  

 

Na especificidade do trabalho dos licenciandos, verificamos a presença do aspecto 

reflexivo e a exaltação da oportunidade de experienciar, facilitando o processo de segurança 

com a aquisição de experiências em sala de aula. Embora teçam nos argumentos algumas 

dificuldades, reforçam que “o PIBID é quem tá nos dando o suporte, né, essas coisas você só 

adquire com experiência, com o tempo e convivendo e sentindo na pele, então, o PIBID nesse 

sentido ele vem nos ajudar e muito, principalmente nesse sentido.” (BINGO). Vemos que o 

licenciando reforça o termo sentido com o intuito da importância, do significado que está 

encontrando na prática. 

Com base nesse entendimento, percebemos a valorização da aquisição de experiência 

no processo de formação, como podemos observar nas seguintes falas: 

 

Foi uma das melhores atuações que um governo se propôs a fazer. Porque 

você começa a se apoderar da profissão antes mesmo de se formar. Você já 

vê os percalços que você vai enfrentar [...]. E é uma forma de fazer o curso 

com atuação. [...]Você já vê a realidade [...]. Um profissional que está 

atuando, fazendo a parte teórica e prática. [...] isso te fortalece muito. 

(TRILHA). 

 

Porque quando nós estamos em sala de aula, atuando no PIBID, nós temos o 

comportamento de um professor. Você vai transmitir os conhecimentos que 

adquiriu, vai tentar amenizar as dificuldades encontradas em sala de aula, 

então tudo isso contribui para a sua formação. Você terá a certeza do que 

precisa ser feito e do que precisa ser deixado de lado no momento que você 

está em sala de aula. (TORRE DE HANOI). 

 

Eu acho que o PIBID é a oportunidade, na medida em que, você for 

adquirindo o conhecimento, você ir colocando em prática e ver o que dá 
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certo. Porque na teoria você pode achar que você está certo em muita coisa e 

na prática pode estar errado. Então, é a oportunidade de você aprender e 

corrigir o seu erro quase que na mesma hora que você está aprendendo. 

Então quando você se forma,  quando você chega a terminar o curso, já sai 

mais capacitado do que uma pessoa que não passou pelo PIBID. 

(GEOPLANO). 

 

Os discursos revelam ser a atuação no PIBID a grande oportunidade de vivenciar a 

profissão e fomentar a reflexão em relação ao caminho profissional a trilhar, no que concerne 

a melhor atuação e tomada de decisão. Ao observarmos os gestos nos momentos dessas falas, 

percebemos que havia consonância entre os movimentos e os discursos. As faces, as mãos, os 

pés, concordavam na mesma linguagem. Corpos descontraídos sem demonstrar incômodo nas 

verbalizações. Quando nos sentimos incomodados com uma situação “[...] nosso corpo 

preferiria fugir, mas a nossa razão nos proíbe de fazê-lo. Por conseguinte, são 

automaticamente desencadeadas determinadas reações físicas e psíquicas involuntárias que se 

manifestam de forma diferente em cada indivíduo.” (MATSCHNIG, 2014, p. 33). Dessa 

forma, podemos observar algumas contradições no discurso. 

Dentre as discussões desenvolvidas nos encontros chamamos atenção para a 

conscientização dos licenciandos em relação à importância da discussão prévia e do 

planejamento para o desenvolvimento de qualquer atividade, principalmente no ambiente 

escolar. Eles abordam que essa postura é significativa, também para a devida conquista do 

ambiente escolar. Nessa direção, Pega-varetas afirma que “[...] Hoje em dia tá mais fácil, 

porque hoje em dia o pessoal da secretaria já conhece a gente, sabe que existe o PIBID porque 

foi apresentado o PIBID, é a gente consegue trabalhar, realizar os projetos, consegue com 

mais tranquilidade.” (PEGA-VARETAS). Vemos a inquietação da licencianda para chegar a 

essa realização, pois no momento dessa afirmativa suas mãos se mostram crispadas uma na 

outra com os dedos de uma mão entrelaçados no da outra. 

O discurso de Torre de Hanoi representa muito bem a fala de outros pibidianos e 

reforça a afirmativa que a apresentação de atividades planejadas e a devida discussão em 

grupo foi o divisor de águas para a conquista desse espaço.  

 

Está dando para caminhar. Porque até um tempo atrás, a gente estava meio 

perdido, porque não tinha tanto diálogo. Agora a gente está conversando 

mais, aí a gente tá caminhando bem, durante a semana toda a gente consegue 

trabalhar direitinho. (TORRE DE HANOI). 
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A licencianda Pega-varetas continua afirmando que: “[...] Todos esses caminhos que a 

gente segue não são idealizados, na hora, a gente discute, debate, chega a uma opinião comum 

a todos do grupo do PIBID e tenta expandir pra todo o restante”. 

O planejamento das atividades a serem desenvolvidas em sala de aula e para o contra 

turno segue a mesma linha de trabalho, usando o lúdico e apresentando a Matemática de uma 

forma diferenciada que desperte o interesse dos alunos. Os licenciandos planejam as 

atividades juntamente com a coordenadora de área, em encontros quinzenais no IFRN, 

discutem as propostas com os professores supervisores das escolas conveniadas, desenvolvem 

o trabalho no ambiente escolar e levam os resultados para a apreciação e/ou sugestões do 

grupo.  

Dessa forma, os participantes enxergam o PIBID como um desafio para melhorar as 

aulas e consequentemente o aprendizado dos alunos. A esse respeito Fiorentini e Lorenzato 

(2009, p. 112) afirmam ser relevante “um processo investigativo de intervenção em que 

caminham juntas prática investigativa, prática reflexiva e prática educativa” (2009, p. 112). 

Os licenciandos, por sua vez, compactuam com essa ideia e continuam afirmando. 

 

Porque é mais, eu sempre uso a palavra desafio, é mais um desafio para 

mim. Eu tento, eu me desafio a conseguir a atenção dos alunos, eu me 

desafio a conseguir fazer uma atividade puxada, porém que os alunos 

também consigam resolver. E fico me desafiando sempre. Eu sei que a 

dificuldade é grande, mas isso, entre aspas, me motiva a vencer essa 

dificuldade, [...] apesar de ser muito difícil. Tem hora que a pessoa tá 

pensando: o que é que eu estou fazendo aqui? Esse, o papel de ficar lá na 

frente, ninguém olhando para você e você falando, fazendo papel de bobo. 

[...] tem aquelas quatro pessoas, que prestam atenção. Se essas quatro faltam 

o que é que eu vou fazer aqui, se todas as outras não prestam atenção? [...] 

Essa pergunta, [...] me motiva a pensar em maneiras diferentes para que eu 

consiga o resultado. É, basicamente, a dificuldade que está me motivando, aí 

por isso que eu acho que isso está me melhorando. (XADREZ). 

 

E esse contato, inicialmente, com a escola, esse contato pedagógico que é de 

forma auxiliar, porque não é atuando mesmo em sala de aula, é buscando 

novas formas. Procurar jogos, coisas diferentes, metodologias diferentes que 

levam o próprio discente para sala de aula e auxilia no processo de 

aprendizagem. É muito interessante, eu vi a oportunidade do projeto, assim. 

(ÁBACO). 

 

A ligação entre a formação inicial fomentada na universidade e a prática desenvolvida 

na escola propicia uma visão relevante em relação ao desenvolvimento de atividades 

diferenciadas. O trabalho desenvolvido com esse grupo permitiu estabelecer um paralelo entre 

a atuação do PIBID e a necessidade de busca de atividades singulares ao contexto vivenciado, 
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com as suas especificidades. Uma das maiores vantagens da atuação do PIBID é a busca por 

abranger todos os alunos, possibilitando que todos participem das atividades propostas 

fazendo com que tenham acesso ao ensino de Matemática de uma forma diferenciada, 

buscando a motivação para a aprendizagem. O fato da escola já conhecer a potencialidade do 

programa foi determinante para trabalhar desta maneira, pois assim trabalha-se de forma 

integral com todos os alunos, principalmente com aqueles que têm mais dificuldades. 

 

De fato, esse programa tem contribuído para a formação dos graduandos por 

proporcionar a participação em ações, experiências metodológicas e práticas 

docentes, articuladas com a realidade da escola e a integração entre os cursos 

de licenciatura da UFRN e as escolas. (SOUSA, 2011, p. 37). 

 

As instituições, tanto o IFRN, quanto as escolas conveniadas começam a entender as 

atividades do PIBID não apenas como um reforço escolar, mas sim, como uma nova forma de 

se trabalhar os conteúdos matemáticos, ou seja, outra abordagem do ensino. As atividades que 

são propostas aos alunos em sala de aula exigem dos licenciandos um planejamento mais 

cauteloso, em virtude das turmas serem agitadas e não se interessarem pelos conteúdos 

apresentados. Os licenciandos afirmam que devido às mudanças e a utilização de atividades 

propostas, o trabalho torna-se mais gratificante. Ábaco reforça que “[...] com essas 

metodologias diferentes, com outras formas de ensino divergentes das tradicionais, não só 

com quadro e giz, tem permitido um melhor gosto dos alunos [...]”. 

Observamos que durante a afirmação de Ábaco ele queria realmente acreditar no que 

estava falando, pois sabia que as atividades mostravam resultado. Entretanto, percebemos que 

um breve aperto nas mãos, uma contra a outra, demostravam certo desconforto. Coadunamos 

com Matschnig (2014, p. 41) na assertiva que “sintomas para reconhecer o nervosismo e o 

desconforto são, sobretudo, os movimentos de mãos ansiosos, agitados, descontrolados e 

incomodados.”. Ao dar conta desse movimento, atentamos para os rostos dos outros 

licenciandos em observação e constatamos algumas divergências, pois “o rosto humano é 

altamente expressivo. Geralmente, não é necessário dizer uma única palavra para que alguém 

entenda que você está triste, feliz ou assustado.” (COHEN, 2014, p. 44).  

Nas fisionomias dos ouvintes encontramos expressões de dúvida e desagrado e 

percebemos alguns dedos em movimentos significativos. “Quem esfrega os dedos está 

visivelmente nervoso” (MATSCHNIG, 2014, p. 42). Assim, verificamos a necessidade de 

sondar o motivo do desconforto. Chegamos ao consenso que os licenciandos faziam tudo que 
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estava ao alcance para mudar a realidade escolar, entretanto, apesar dos resultados positivos, 

tinham dúvidas a respeito da eficácia de tais atividades. 

De acordo com o suscitar do incômodo gerado por dúvidas e incertezas, os 

licenciandos concluíram que precisavam do dinheiro da bolsa para investir na formação. 

 

Se precisar comprar um livro, tem a bolsa do PIBID, então eu posso comprar 

esse livro que vai servir para... [...] minha formação, porque muitas vezes 

não é nem porque o aluno não queira investir na própria formação, às vezes 

ele realmente não tem condições e precisa que o governo venha investir na 

formação dele, para que ele próprio possa capacitar-se também. Para ser um 

profissional responsável e dedicado à profissão. (TORRE DE HANOI). 

 

É preciso considerar, em meio a esse contexto, que a afirmativa é de licenciandos em 

formação, um grupo que busca a conquista dos espaços, valorizar o esforço dos estudos, as 

aprendizagens diversificadas. Diante disso, foi impulsionado a perceber a importância do 

incentivo à formação, preparação de projetos e participação em congressos. Enfim, a vivência 

ativa em discussões e abordagens educacionais. O PIBID Matemática vai ao encontro da 

proposição de Fiorentini (2009) por apresentar uma proposta de integração entre a 

universidade e a educação básica no sentido de produzir novos saberes por meio da prática e 

discussão entre os atores do processo educacional. Eles participam de eventos, têm a 

oportunidade de divulgar suas ações e conhecer a atuação de outros grupos, como afirma 

Torre de Hanoi: 

 

Eu estou em sala de aula, eu estou atuando em sala de aula, eu estou 

desenvolvendo o meu projeto, então eu preciso repassar. O que eu estou 

fazendo, vai ajudando nesse sentido. Você falou agora que podemos 

inscrever resumos para a EXPOTEC. Quem é do PIBID já [...] tem o que 

inscrever. [...]. Já quem não tem, fica por ali[...], para ainda ir pesquisar e ver 

o que fazer. E nós; é como se sempre tivéssemos algo pronto, porque é um 

processo que sempre está em continuidade a cada dia. Você falou ali aí e eu 

já começo a pensar. ‘[...] Acho que eu já tenho alguma coisa para escrever’, 

então facilita bastante. (TORRE DE HANOI). 

 

Quando a gente finaliza um projeto, que fala ‘ó pessoal, a gente vai... Esse 

trabalho aqui que a gente realizou, a gente vai apresentar em evento tal’ aí 

eles ficam ‘ah, que coisa boa’, [...], eles procuram a gente pra tirar dúvida, é 

nosso dever também lá... Nas aulas, quando a gente acompanha o professor, 

os alunos, tiram dúvida não só com o professor, mas com a gente também, 

pra não sobrecarregar tanto o professor, porque professor é um só. E a gente 

está ali pra ajudar. Eles aceitam. (PEGA-VARETAS). 

 

Vemos que a licencianda Pega-varetas aborda a importância do envolvimento dos 

alunos da Escola Estadual em suas atividades, ela afirma que eles reconhecem o empenho e as 
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mudanças na forma de ensinar e apresentar o conteúdo matemático e cumprir com toda a 

atividade prevista no plano de aula. Os alunos costumam esperar ansiosamente pelo dia do 

PIBID nas aulas de Matemática, eles demonstram grande expectativa em relação à atividade 

que será desenvolvida em cada encontro e, em sua maioria, são participativos, interessados, 

gostam de ser desafiados e sempre externam aos licenciandos a satisfação em participar de 

atividades mais dinâmicas, incluindo a ênfase no ensino, na pesquisa e na extensão, 

movimento esse que os diferencia dos demais licenciandos.  

Todos os alunos do Ensino Médio são convidados a participar das atividades 

desenvolvidas pelos futuros professores, em algumas turmas é numerosa a adesão por parte 

dos alunos, em outras nem tanto. Desta forma, o programa não abrange todos os alunos, mas 

em compensação, para os licenciandos, se torna muito gratificante a execução do trabalho, 

pois percebem a aceitação gradual dos educandos. Os futuros professores afirmam que os 

alunos apresentaram uma melhora significativa na compreensão dos conteúdos e um aumento 

no rendimento em aula, contribuindo para a melhora no processo de ensino aprendizagem de 

Matemática. A esse respeito é relevante considerar as orientações dos PCN para o 

desenvolvimento do trabalho realizado. 

 

[...] conhecer diversas possibilidades de trabalho em sala de aula é 

fundamental para que o professor construa sua prática. Dentre elas, 

destacam-se a História da Matemática, as tecnologias da comunicação e os 

jogos como recursos que podem fornecer os contextos dos problemas, como 

também os instrumentos para a construção das estratégias de resolução. 

(BRASIL, 1998, p. 42). 

 

De acordo com tal orientação, os licenciandos afirmam que estão conquistando a 

esperada afirmação profissional mediante a atuação direta com os alunos, professores, colegas 

de turma, enfim, com a realidade escolar. Na busca constante de melhores atividades para 

atrair o interesse dos alunos, torna-se inevitável a reflexão a respeito da escolha de formação e 

necessidade de melhoria no âmbito educacional, principalmente nas aulas de Matemática. 

Contribuindo para essa reflexão, Freire (1987, p. 265) afirma que: 

 

[...] não é possível a qualquer indivíduo inserir-se num processo de 

transformação social sem entregar-se inteiramente a conhecer, como 

resultado do próprio processo de transformar; mas, também, ninguém pode 

se inserir no processo de transformar sem ter no mínimo, uma base inicial de 

conhecimento para começar. É um movimento dialético porque, de um lado, 

o indivíduo conhece porque pratica e, para praticar ele precisa conhecer um 

pouco. (FREIRE, 1987, p. 265).  
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Freire (1987) nos conduz ao processo de reflexão sobre a transformação no contexto 

acadêmico, pensamos em relação à necessidade e a possibilidade de realização das práticas 

que são planejadas pelas academias. No desenvolvimento de nossa experiência, percebemos 

que é preciso conhecer a realidade, desenvolvendo as atividades no ambiente educacional, 

para que seja possível a verificação do processo de mudança e a transformação. Nesse 

cenário, Nóvoa (2003) nos faz refletir quanto às experiências vividas no ambiente escolar, 

quando diz que:  

 

É evidente que a Universidade tem um papel importante a desempenhar na 

formação de professores. Por razões de prestígio, de sustentação científica, 

de produção cultural. Mas a bagagem essencial de um professor adquire-se 

na escola, através da experiência e da reflexão sobre a experiência. Esta 

reflexão não surge do nada, por uma espécie de geração espontânea. Tem 

regras e métodos próprios. (NÓVOA, 2003, p. 5). 

 

No que se refere a essa afirmativa, Ábaco reconhece a importância da experiência no 

ambiente escolar e afirma que “com certeza. Por essa, por esse contato com a escola você vai 

logo percebendo como é a realidade, eu acho que tem propiciado demais uma melhor 

formação para mim, tem sim permitido que eu possa saber com o que eu vou me deparar 

depois.”. Sentimos a consonância do grupo nessa fala, pois a maioria ficou atenta e assentiu 

com a cabeça, reforçando a fala do colega. Mediante a aprovação do grupo, o licenciando 

complementa a importância do trabalho desenvolvido “E com essas metodologias diferentes 

como eu posso me adequar, me adaptar, quando eu for para sala de aula efetivamente, como 

professor.” (ÁBACO). Dessa maneira, estamos diante de um grupo que percebe o que é 

importante para sua vida profissional. 

Essa constatação dos licenciandos nos conduz aos interesses e sentidos comuns desse 

grupo que nos remete à representação social. Esse processo induz à apreensão do mundo 

concreto, da realidade cotidiana que direciona certezas e consequências. Sendo assim, 

apoiados pelos encaminhamentos do conjunto, tanto os participantes individualmente, quanto 

o grupo, buscam um porto seguro na sua atuação, respaldados nas conclusões e interesses 

comuns do conjunto. Nas argumentações sobre a validade dessa afirmativa é a de que “pelos 

membros de um mesmo grupo constroem uma visão consensual da realidade para esse grupo” 

(JODELET, 2001, p. 21).  

Apesar de percebemos que o grupo ainda carrega dúvidas em relação à eficácia de 

novas metodologias no que diz respeito à construção do conhecimento matemático. Nesse 

processo, encontramos nas falas reflexões e depoimentos a respeito da conquista 
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motivacional, tanto em alunos, quanto em professores das escolas atendidas pela equipe de 

licenciandos do PIBID. Quando investigamos as representações sociais, devemos focar na 

busca de compreensão do “ser humano enquanto ele faz perguntas e procura respostas ou 

pensa e não enquanto ele processa informações ou se comporta” (MOSCOVICI, 2011, p. 43). 

Por intermédio das comunicações e interação social entre as pessoas e os grupos é liberado o 

gatilho da produção de conhecimento. Nesse olhar para as representações, no momento de 

interação, buscamos a elucidação de Jovchelovitch (2008, p. 81): 

 

[...] são as mediações sociais, em suas mais variadas formas, que geram as 

representações sociais. [... estas] são uma estratégia desenvolvida por atores 

sociais para enfrentar a diversidade e a mobilidade de um mundo que, 

embora pertença a todos, transcende a cada individualidade. Nesse sentido, 

elas são um espaço potencial de fabricação comum, onde cada sujeito vai 

além de sua própria individualidade para entrar em domínio diferente, ainda 

que fundamentalmente relacionado: o domínio da vida em comum, o espaço 

público.  

 

No espaço de interação os participantes da investigação perceberam algumas 

mudanças no comportamento dos alunos da escola, quanto ao interesse pelas aulas, e 

demonstraram em suas falas e gestos a satisfação e espanto diante da realidade em pauta, 

reforçando o pensamento da autora e indo além de sua própria individualidade. Vejamos nas 

falas: 

 

Com certeza a gente dá um crédito a eles. É porque até então a gente não 

tinha expectativa de que isso poderia acontecer, a gente, achava meio que 

vago e, agora não, agora tudo mudou e a gente sente que eles querem. 

Trabalhando a semana passada com o terceiro ano, essa semana vamos 

trabalhar com o segundo e o primeiro ano perguntou assim: vocês só 

trouxeram trabalho pro segundo e pro terceiro? Eu disse: não a gente vai 

trabalhar com vocês na próxima semana, então essa semana a gente vai 

começar uns jogos lá com o segundo ano e eles, também,  já estão na 

expectativa porque eles viram que no terceiro ano foi muito bom. 

(MEMÓRIA). 

 

Eles têm demonstrado gosto, você vê mesmo no olhar, no olhar do aluno, vê 

a curiosidade. Principalmente porque o jovem é muito curioso. Então, uma 

coisa diferente não só para o jovem, mas quando há algo diferente o ser 

humano é despertado, é o instinto natural de buscar compreender o que é 

aquilo, é algo novo. (TANGRAM). 

 

E é uma mudança por parte dos alunos, eu cheguei um dia de manhã quando 

fui fazer a oficina, cheguei antes do menino e a professora disse que era no 

segundo horário; aí os meninos perguntaram. Eu disse: olhe eu não fui para 

as suas aulas, me diga quando é que vão ser as aulas novamente que nós 

vamos. (DIPLOMACIA). 
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Os licenciandos perceberam, também que, para a prática na formação, só o estágio não 

dá conta, pois ele inicia apenas no quinto período. Eles afirmam que a atividade no PIBID, 

geralmente, é logo no início, oportunizando maiores e melhores experiências. Vejamos os 

depoimentos: 

 

Exatamente, eu já tenho uma iniciação na sala, eu achei que só ia dois 

semestres para frente, ou três semestres, eu entrei no segundo ia ser no 

quinto, o estágio. E isso já vou me adaptando. Quer dizer, que o PIBID ajuda 

porque se eu entrei no segundo eu vou passar sete semestres, independente 

de que eu pare, [...] de ser bolsista do PIBID no quinto semestre, mas, a 

partir do quinto eu já vou ter o estágio, vou ter uma nova experiência. Sendo 

que antes eu já tive uma iniciação, dois anos, um ano e meio estudando, 

estudando para dar aula, é, planejando coisas, assuntos ou planos de aula 

mesmo. Quando eu chegar ao estágio já terei uma base que os outros que não 

tem. (DAMAS). 

 

[...] têm instituições por aí, que muitos alunos não têm a oportunidade que 

nós estamos tendo aqui, de logo no início do curso poder atuar em sala de 

aula. Falta isso, a oportunidade desde o início da formação. A partir do 

momento que o discente decidir que quer se formar para professor, que quer 

ser um professor, existir/ter essa formação adequada para ele. Está faltando 

isso, investimento. (ESCALA). 

 

Oh, eu acho que o PIBID é uma boa ferramenta de profissionalização. Agora 

assim, eu acho também que não deveria ser a única, até porque o PIBID não 

consegue atingir todos os alunos de licenciatura. Então tinha que, o governo 

tinha que se articular com várias ferramentas para poder atingir na verdade a 

maior parte desses alunos. E se possível todos. (GEOPLANO). 

 

Percebemos o consenso do grupo nessa situação. Temos como base de nossa 

investigação uma teoria que busca a percepção do ser humano no seu conjunto, tentando 

perceber a sua forma de pensar e interagir com os fenômenos e imerso no contexto social. 

Dessa forma, orientados pela TRS, procuramos investigá-lo nos momentos de ação, 

interagindo com o todo e demonstrando o seu pensamento com gestos, atitudes, palavras, 

enquanto troca experiências com os seus semelhantes. Nesse contexto, apropria-se dos 

símbolos, efetivando a construção e a reconstrução dos seus movimentos e convivência.  

Mediante essa compreensão, observamos detalhes desses professores em formação e 

verificamos algumas concordâncias ou contradições nas falas e movimentos. Como vimos em 

algumas afirmações anteriores, os licenciandos reforçam a valorização e eficácia de atividades 

diferenciadas, ou seja, o uso de novas metodologias. Entretanto, alguns movimentos corporais 

e até mesmo as falas, demostram que a maioria desses licenciandos enxerga o ensino de 

Matemática como a manipulação de quantidades que exigem cálculos e procedimentos 

rebuscados. Também necessitam de resolução de listas de exercícios, objetivando a 
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preparação para processos de seleção, como o ENEM14, considerado, atualmente, um marco 

na vida estudantil. 

Percebemos que a contradição se respalda no fato da RS de ensinar Matemática está 

enraizada como uma disciplina difícil, voltada a cálculos e raciocínio lógico. Então, por mais 

que o PIBID oportunize formas criativas de ensino e aprendizado, o comportamento evidencia 

que esse processo não modifica o que, de fato, eles pensam que seja o ensino de Matemática. 

Sabemos que uma RS se forma e é formada ao longo de muitos anos, e uma intervenção de 

um ano somente inicia o mecanismo de ressignificação e é preciso continuidade para a 

reelaboração.  

Dessa forma, quanto à finalidade de aprender Matemática, a maioria destacou que 

entre as vantagens do PIBID no espaço escolar está o aumento do interesse dos alunos na 

resolução de listas de atividades para casa e a participação no ENEM. Apresentamos as falas a 

seguir e nesse momento observamos a consonância de assentimento corporal dos colegas de 

discussão, pois como nos diz Cohen (2014, p. 13), “falamos com a boca, mas nos 

comunicamos com os nossos olhos, semblantes, sorrisos, mãos, braços, até mesmo com 

nossas pernas e dedos dos pés.”. Nas atitudes do grupo, observamos o apoio aos discursos que 

se seguem: 

 

[...] antes a gente passava questões e os meninos nem ligavam de responder, 

[...], e agora, quando a gente chega, os meninos vêm com as listas, tirar 

dúvidas, [...]. Significa que mesmo em casa eles estão tentando resolver a 

questão. Já é um caminho. Tem uns que não queriam estudar e já estão 

estudando em casa, é um acontecido. [...]. Até o próprio professor supervisor 

reconhece: os meninos estão se interessando mais. Por mais que seja uma 

quantidade pequena, mas há interesse. (TORRE DE HANOI). 

 
Eu não sabia, mas [...] parece que se eu trabalhar da maneira correta, 

procurar uma maneira melhor, eu acho que vai dar para essas pessoas virem 

a se interessar pelas aulas, porque eu não esperava de maneira nenhuma, 

sinceramente, depois de ver as outras turmas, eu não esperava escutar isso: 

eles falando do ENEM. Pelo menos algumas pessoas não vou citar todo 3º 

ano, mas algumas pessoas querem mesmo, aprender, [...] (LUDO). 

 

No discurso de Ludo, presenciamos a ênfase no interesse pelo ENEM relacionado ao 

desejo de aprender Matemática. Vemos a tendência tecnicista de ensino, predominante em 

nosso país nas décadas de 1960 e 1970. Analisando as idades dos licenciandos desse estudo, 

obtemos a média aritmética15 de 23 anos, podemos afirmar que eles tiveram suas trajetórias 

                                                           
14 Exame Nacional do Ensino Médio. 
15 Soma de todas as idades, dividido pelo total analisado (nessa tese, temos 15 participantes). 
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estudantis, de ensino básico, durante as reformas curriculares de Matemática, sendo 

implantadas desde o início de 1980.  

Entretanto, sabemos que essas reformas não modificaram as aulas tecnicistas, 

profundamente destituídas de significado e usando, predominantemente, a linguagem formal. 

No período em pauta, a educação brasileira utilizava tecnologias de ensino como a instrução 

programada (FIORENTINI, 1995, p. 17). De acordo com o autor supracitado, 

presenciávamos a redução da Matemática “a um conjunto de técnicas, regras e algoritmos, 

sem a preocupação em justificá-los”. Oriundos desse processo, os futuros professores ainda 

demonstram resquícios de dúvida em relação à eficácia das tendências atuais da Educação 

Matemática. 

Mesmo com dúvidas e dificuldades de adequação à proposta do PIBID, os 

licenciandos expressavam credibilidade e realizavam as atividades na escola da melhor 

maneira possível. É importante enfatizar que, diante desse quadro, o acolhimento da escola foi 

aos poucos melhorando, percebemos isso pelo próprio comportamento dos licenciandos nas 

reuniões e pelos depoimentos apresentados, pois eles começaram a ser tratados como 

membros desse ambiente escolar.  

Como nos disse Lenhard, (1977, p. 56)  

 

[...] um grupo social é constituído por relações entre seus integrantes, daí a 

importância em avaliar a intensidade e direção das forças grupais atuantes. 

Ao desempenhar um papel social dentro de uma instituição, é essencial que o 

sujeito estabeleça uma sequência de situações, cuja complexidade deve ter 

tornado-se clara.  

 

É importante enfatizar que os futuros professores perceberam as situações nas escolas, 

conduziram o processo, se adequando e conquistando seu espaço. Destacamos os depoimentos 

a seguir em relação às mudanças do professor supervisor no que tange a inclusão dos 

licenciandos no trabalho em sala de aula: 

 

[...] Semana passada a gente foi para uma aula daquele professor Supervisor 

[...], não foi Pega-varetas? Vimos como ele [...] estava melhorando em sala 

de aula, aos pouquinhos. Quando a gente vai para aula dele a gente também 

sente como ele nos tem dado liberdade também de atuar na aula, porque no 

inicio não era assim. Ele permitia que a gente tivesse na aula dele. Mas, não 

dava abertura, para a gente poder atuar, os alunos se envolverem diretamente 

conosco dentro de sala de aula, e agora ele dá total liberdade e apoio. A 

gente chega ele já diz aos meninos que, [...]: se tiver dúvida chame as 

meninas, procurem elas que estão desenvolvendo um projeto comigo. [...]. 

(TORRE DE HANOI). 
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O diálogo dele está muito mais aberto. Aceita a gente falando, e não só ele. 

Se bem que ele ainda fala bastante. [...] Mas, a gente interfere na fala dele, e 

mostra que a gente também trouxe alguma coisa. Aí ele deixa a gente 

mostrar as nossas ideias. (BATALHA). 

 

Acreditamos que a eficácia da transformação da escola está pautada nas práticas 

escolares, precisamos considerar a formação dos professores e os modelos que tiveram em sua 

vida estudantil e nos cursos de Licenciatura. A atuação do profissional de ensino, em muitas 

instituições, ainda é orientada pela racionalidade técnica, presa às formas determinadas e 

institucionalizadas nos espaços da sociedade em geral, o que facilita a reprodução das 

desigualdades sociais e a manutenção do domínio no ambiente escolar. Nos cursos de 

Licenciatura pouco se enfatiza o ato de “investigar a natureza socialmente produzida do 

conhecimento e da experiência escolar” (GIROUX, 1986, p. 58), buscando a compreensão das 

resistências impregnadas na instituição escolar. Sendo assim, os saberes e os fazeres docentes 

são perpassados, em grande parte, pelas práticas de sala de aula que se desenvolvem com base 

em preconcepções de ensinar e de aprender originadas na própria história escolar do professor 

(TARDIF, 2010).  

Dessa forma, conduzir o professor para ensinar implica em prepará-lo para refletir 

sobre o próprio ensino, iniciando-o nos processos de investigação, por intermédio do 

estabelecimento efetivo da relação com os envolvidos na situação. O trabalho docente, dessa 

forma, se constitui em fonte para análise de dados, fatos, fenômenos, o que poderá aperfeiçoar 

a prática pedagógica a partir das demandas que emergem do contexto em que o educando se 

insere. Nesse diálogo em atuação, os participantes do contexto adequam o seu trabalho de 

acordo com a necessidade em pauta. No depoimento dos futuros professores, verificamos com 

clareza a modificação dos supervisores do PIBID, após o contato com os licenciandos e as 

discussões desenvolvidas em reuniões de preparação e/ou avaliação do trabalho.  

 

O estabelecimento de relações é fundamental para que o aluno compreenda 

efetivamente os conteúdos matemáticos, pois abordados de forma isolada, 

eles não se tornam, uma ferramenta eficaz para resolver problemas e para a 

aprendizagem/construção de novos conceitos. (BRASIL, 1997, p. 37). 

 

Envolvidos na realidade escolar e nos processos de inter-relações e atividades, os 

licenciandos presenciaram algumas experiências exitosas que percebemos nos depoimentos a 

seguir: 
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A conversa é importante. Com o supervisor, com os outros alunos, com os 

outros colegas bolsistas. Acho que a interação com eles ajudou a melhorar 

bastante todo o trabalho. O supervisor é um cara que a pessoa deve ficar 

perto dele, porque ele ajuda bastante. (PENTAMINÓ). 

 

Com metodologias de ensino diferentes, com diálogos com os professores, 

com, com atividades inova... Buscando aderir mais em horário de aula, [...] 

Com a excelente coordenação da supervisora que toda hora trazendo coisas 

diferentes, é pesquisando, então ela nos auxilia bastante. E a união do grupo 

também, [...] permite o melhor desenvolvimento de todas as propostas, de 

todos os projetos que surgem,... (ÁBACO). 

 

A realidade apresentada não era do cotidiano dos licenciandos. Percebemos o 

incômodo inicial das equipes, mas aos poucos foram percebendo a realidade, analisando e 

adequando às possibilidades de ensino e aprendizagem, pois segundo Morin (2003, p. 85): 

 

 [...] a realidade não é facilmente legível. As idéias e teorias não refletem, 

mas traduzem a realidade, que podem traduzir de maneira errônea. Nossa 

realidade não é outra senão nossa idéia da realidade. Por isso, importa não 

ser realista no sentido trivial (adaptar-se ao imediato), nem irrealista no 

sentido trivial (subtrair-se às limitações da realidade); importa ser realista no 

sentido complexo: compreender a incerteza do real, saber que há algo 

possível ainda invisível no real. (MORIN, 2003, p. 85).  

 

Os futuros professores perceberam que a realidade era muito diferente do esperado, 

observaram situações de muito desinteresse, desânimo e falta de confiança na capacidade de 

aprender. Com o tempo, a aproximação com os envolvidos no ambiente escolar, valorização 

do novo trabalho oferecido à escola, de acordo com Trilha “A gestão de lá dá todo o apoio, 

sempre ressalta, ressalta que foi um projeto maravilhoso que chegou lá na escola. Inclusive, é 

Embaúba tava até dizendo, é essa semana, foi ontem, ontem, foi segunda que a gente teve 

encontro, os meninos vivem me perguntando qual é o dia da aula de reforço”. Logo, os 

licenciandos reconhecem as inúmeras vantagens da participação no PIBID. 

Nesse sentido, a paciência, a perseverança, o apoio à autoestima dos alunos e o senso 

de humor são outras das características apontadas nas várias intervenções e esses aspectos 

estão presentes quando existe uma relação de respeito e empatia com os estudantes. 

(MARCHESI; MARTIN, 2003, p. 111) Quando conhecemos a situação, mas não buscamos 

alternativas, conservamos e reforçamos o comodismo, e isso, por diversas vezes, mostrou aos 

participantes o porquê daqueles jovens alunos chegarem desanimados na sala de aula.  

Não estamos falando aqui da dificuldade de aprender Matemática, apesar de ser um 

pensamento coletivo, mas muitos jovens chegavam aos licenciandos porque queriam 

diferentes formas de aprendizado, e isso implicava na mudança metodológica, pois alguns 
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alunos, muito tímidos, não expressavam o que sabiam ou não sabiam na sala de aula, 

conseguiam expressar-se em um jogo, teatro ou laboratório de informática. Verificamos o que 

aconteceu nos projetos encaminhados às escolas, em que havia licenciandos para ensinar, dar 

atenção, conversar, ouvir as queixas e interagir com os adolescentes, como eles gostariam. 

Vejamos a seguir a revelação dos licenciandos sobre as estratégias utilizadas. 

 

 

3.3 O PIBID E SUAS ESTRATÉGIAS NA SUPERAÇÃO DA DESMOTIVAÇÃO 

 

 

O enfoque nesse item é para o terceiro tema da primeira categoria de análise. Sabemos 

que quando as pessoas ingressam no ambiente escolar trazem uma bagagem vivencial, quer 

seja do seu próprio período de estudo, ou dos discursos veiculados nos ambientes familiares e 

sociais. A maioria dos conteúdos escolares são comentados e vivenciados de forma empírica, 

em situações diárias, e não poderia ser de outra forma em relação à Matemática.  

Os conhecimentos informais fazem parte do cotidiano de todas as pessoas, mas 

tornam-se distantes do real, quando se trata do processo de ensino e de aprendizagem. Ao 

observarem a realidade escolar, os licenciandos afirmaram que era preciso mudar a 

metodologia para alcançar um resultado satisfatório, ou seja, a redução da desmotivação dos 

alunos. É sobre isso que discorreremos neste tema. 

Os professores Fita e Tapia, (2000, p.127) afirmam que a “nossa profissão requer de 

nós uma atitude mais criativa, uma confiança maior em nós mesmos, em nossas capacidades. 

É importante questionar determinadas rotinas consolidadas em nossas escolas ao longo dos 

anos que à simples vista parecem muito difíceis de mudar”. Dialogando a esse respeito nas 

reuniões verificamos a necessidade de buscar melhores formas de levar os conteúdos para a 

sala de aula, encontrando caminhos mais eficazes. Somando nossos anseios às necessidades 

dos alunos, decidimos organizar projetos de curta duração, utilizando jogos, teatro, músicas, 

gincanas, sempre associados às novas tecnologias, procurando trabalhar o mesmo assunto de 

diferentes formas. 

Na visão dos participantes da pesquisa “as atividades que surgem com colaboração de 

todos os licenciandos, o engajamento de todos juntamente com a supervisora tem permitido 

uma melhoria nesse quadro, um despertar, um excelente desenvolvimento”. (ÁBACO). 

Considerando esse depoimento, vemos que a prática tem contribuído de forma significativa à 
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formação desses futuros professores. Entretanto, presenciamos algumas dúvidas, quer seja na 

fala, ou nos movimentos do corpo de alguns licenciandos. 

 

[...] se você for ver, se fosse uma aula normal acho que não ficariam todos os 

alunos. Mas, como foi algo diferente acho que chamou a atenção da maioria. 

Não vou dizer de todos, porque sempre há aquela pessoa que não quer, de 

jeito nenhum, pode ser o que for. Mas, acho que desperta sim. 

(TANGRAM).  
 

Nessa fala de Tangram, percebemos claramente a incerteza quando ele usa a palavra 

“acho”, quatro vezes, e com muita ênfase. Confirmamos a inquietação do futuro professor ao 

observar as imagens das gravações, pois quando ele afirmava que a aula foi produtiva por ser 

algo diferente apresentou movimentos de inquietação, coçando a cabeça e o pescoço. Ao 

estudar a respeito desses movimentos, descobrimos que as pesquisas comprovam que 

“[...]quando alguém diz algo que não pensa ou sente realmente, os sinais de seu corpo 

contradizem suas palavras.” (MATSCHNIG, 2014, p. 13). Sabemos assim, que os 

licenciandos guardam resquícios da crença coletiva que os conteúdos matemáticos são 

impossíveis de ensinar e de aprender. 

Afirmamos que a RS, quando instituída em grupo, as pessoas não conseguem escondê-

la. Elas emergem e, por mais que a pessoa queira dizer uma coisa para agradar o ouvinte, 

acaba falando e se comportando como de fato pensa, pois aí está o desvelar das RS, elas são 

um guia de ação (MOSCOVICI, 2011). Nossa experiência confirmou o quanto é importante a 

atuação dos professores em formação no ambiente educacional.  

O contato com a realidade escolar, a participação em atividades com os alunos, a 

discussão dos resultados, enfim, todo o processo que traz à tona as representações de ensino e 

de aprendizagem e a forma de atuação eficaz. Para Pimenta (2002), a prática docente precisa 

ser vista como práxis, na medida em que a noção de prática não pode ser destituída de 

reflexão e teoria. As atividades diferenciadas, principalmente os jogos, utilizados de forma 

que propiciem a construção do conhecimento matemático e estimulem as descobertas, 

trouxeram muitas reflexões aos licenciandos e o autor reforça essa perspectiva, quando diz: 

 

O processo investigatório como princípio da aprendizagem matemática dos 

estudantes deve ser configurado por situações que favoreçam a 

(re)descoberta da matemática, tendo em vista a exploração e investigação de 

situações-problema que os levem à compreensão do ‘quê’ e do ‘porquê’ 

referentes à matemática investigada. (MENDES, 2001, p. 71 – grifos do 

autor). 
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Em relação ao ensino de Matemática, vemos que Mendes (2001) reforça a exploração 

e investigação de situações-problema com o intuito de propiciar a construção do 

conhecimento matemático. Os licenciandos verificaram que os alunos do Ensino Médio 

apresentaram melhores resultados em atividades que envolveram jogos e desafios, como 

afirmam os depoimentos a seguir. 

 

[...] como as dificuldades maiores deles são as quatro operações, jogos que 

envolvem as quatro operações. A gente fez tipo um circuito dividido em 

quatro grupos [...]. Cada grupo tinha que passar pelas provas e resolver todas 

as questões. Foi um sucesso. Ai deu para ter noção de como eles estavam, 

quais as dificuldades deles, tinham mais dificuldade para dividir e 

multiplicar, mais em dividir do que em multiplicar. (ESCALA). 

 

[...] o 1º ano lá tá bem atrasado nos assuntos, o professor supervisor está 

tomando conta, agora, dos alunos da tarde, pois não tinha professor. Eles não 

sabiam sobre função de primeiro grau, a gente acabou levando um joguinho 

que a gente construiu. Aí, primeiro, a gente fez umas atividades com eles pra 

vê se desenrolava, só que eles não desenrolavam, depois que a gente levou o 

joguinho, levou atividades... E, então, eles... ‘Aff Maria’ desenrolaram 

parece até que já sabiam antes. Tá sendo bacana. (BATALHA). 

 

Sabemos que o professor é o problematizador da aprendizagem e precisa gerar 

questionamento, construindo junto com seus alunos. Nesse processo de reflexão faz-se 

necessária a busca de novas maneiras de trabalhar, enfatizando o mesmo assunto de diferentes 

maneiras. Nos relatos anteriores, percebemos, mais uma vez, a ênfase em dificuldades de 

operações matemáticas e o joguinho como facilitador da aprendizagem de cálculos e 

operações. Esses discursos nos remetem às ideias repetidas em diferentes grupos sociais e que 

fazem o próprio licenciando, que está desenvolvendo a atividade com sucesso, duvidar da 

utilidade e eficácia da mesma. De acordo com a Teoria das Representações Sociais, esse 

discurso é chamado de circulante, pois se reproduz de maneira incerta, gerado na academia, 

no laboratório ou em outros espaços de pesquisa e que vai, aos poucos, atingindo outros 

contextos. 

De acordo com Carvalho (2003), essas comunicações transmitem informações de 

origem acadêmica, científica, entre pessoas de diferentes âmbitos sociais, por inúmeros meios 

de comunicação, desde as publicações paramédicas, incluindo manuais, até conversas 

informais do dia a dia. Nesse processo, as pessoas vão adquirindo as informações sem terem 

noção das condições e dos contextos em que foram criadas. Podemos observar esse discurso 

circulante nas falas dos futuros professores, nos momentos em que duvidam da eficácia de 

determinadas metodologias, pois consideram a Matemática como uma Ciência complexa que 
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é praticamente impossível aprender e ensinar. Apesar da incerteza em relação à eficácia das 

atividades, eles as desenvolvem de maneiras diferenciadas, buscam o retorno da atividade e 

reforçam a importância desses depoimentos. “A gente já montou o slide e o questionário, a 

gente vai apresentar e vai levar o slide e o jogo da velha para eles”. (TRILHA) Essa afirmativa 

é reforçada por Damas: 

 

Com certeza. É tanto que a maioria da, dos projetos que a gente faz, das 

oficinas, a gente dá um questionário antes e um depois, alguns com 

perguntas pessoais, outros com específicas. E a gente vê que eles aprendem 

mesmo, sabe. Teve até uma atividade [...], a da corrida pitagórica. A gente 

dividiu a turma em dois grupos, meninos e meninas. O grupo que ficamos, 

eu e Escala, foi o das meninas. Quando elas se sentaram, é incrível, elas 

tinham acabado o assunto Geometria e não sabiam mais reconhecer o 

triângulo retângulo, onde era o ângulo reto, qual era o ângulo oposto, não 

conheciam mais os lados, não sabiam os nomes. No fim do percurso, após 

várias perguntas, a gente teve que dá uma explicação rápida, [...]. Mas, elas 

já calculavam na mente os ângulos que faltavam. Tudo que perguntávamos 

elas conseguiam fazer.  

 

Os licenciandos buscam a confirmação no próprio resultado das atividades para as 

dúvidas de eficácia das metodologias propostas e dizem que a fala dos alunos do Ensino 

Médio trazem a justificativa: “o aluno disse para continuarmos porque é mais fácil aprender 

assim do que você ouvindo a professora falar. Ele afirmou que ela falava, é eu lembro o que 

Embaúba falou, mas ela falava, falava, falava, eu me perdi eu não sei mais nada que ela falou, 

aí aqui eu tava fazendo, é diferente” (DAMAS). A participante da pesquisa continua sua 

abordagem em relação ao conteúdo trabalhado na atividade “o da gente é sobre Geometria 

Espacial a gente vai botar um jogo tridimensional para explorar a visão, que é a Geometria de 

Posição, ai é muita teoria e dá para assimilar muita coisa”. Eles valorizam a todo instante as 

atividades diferenciadas. Pentaminó fez uma expressão de mistura de descrédito e espanto, 

respirou fundo e disse: 

 

[...] vou falar o que vi já, foi pouco, mas eu vi. [...] eu realizei com Ludo, foi 

o dominó de frações, junto com o professor supervisor. Nós aplicamos, 

entreguei uma folha para cada aluno dá sua opinião, foi gratificante vê a 

expressão dos alunos, ao aprender brincando. Na hora que eu saí da sala a 

menina disse ‘é bom, era pra ser assim aula de Matemática, com música, 

esses negócios, aprendizagem é melhor, é boa, eu gostei [...]’. 

(PENTAMINÓ). 

 

Presenciamos o movimento dos licenciandos querendo a comprovação do que estão 

desenvolvendo e afirmando acreditar que as sugestões elencadas pela Didática da Matemática 
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para facilitar a aquisição do conhecimento surtem efeito e são aceitas pelos alunos. 

Observemos a fala de Torre de Hanoi em relação a esse assunto. 

 

Nós estamos realizando o projeto... No decorrer desse ano, estamos 

desenvolvendo o projeto com jogos, como se fosse uma oficina de jogos, 

mas não uma oficina. [...] É um processo que vai se dando gradativamente. 

A gente vê um conteúdo que o professor supervisor está ensinando aos 

alunos e as dificuldades deles. Há uns dois ou três meses, a gente viu que ele 

quando os alunos chegam em uma atividade que tem fração, têm muita 

dificuldade. Então, nós resolvemos levar o dominó de frações. Se eles têm 

dificuldade em função, nós elaboramos um joguinho e levamos. Ensinando e 

sempre utilizando os jogos para que eles vejam que existem outras maneiras 

de aprender, e não só com o professor escrevendo no quadro.  

 

Torre de Hanoi continua afirmando que o supervisor Carvalho também aprovou a 

atividade e disse que o “joguinho” ajudou bastante, pois os alunos conseguiram encontrar as 

raízes das equações e viram que “[...]os meninos não entendiam o processo. E nós 

confeccionamos um joguinho, levamos para eles. Nós dizemos a eles que é brincando, mas é 

por trás da brincadeira que tem um conteúdo, para eles perceberem que aquilo ali não é para 

eles brincarem, é para eles aprenderem.” (TORRE DE HANOI). Mais uma vez, a atividade 

lúdica é diminuída com o termo “joguinho” e as falas não expressam certeza da sua 

funcionalidade em termos de aprendizagem. 

Diante dessa dicotomia em relação à aquisição do conteúdo com atividades 

diferenciadas ou apenas o lúdico estimulando as aulas, mas sem interferência na 

aprendizagem da Matemática, propriamente dita, necessitamos interpretar essa visão de forma 

mais específica, com o intuito de compreender a representação contida no universo simbólico 

dos participantes no momento em que, envolvidos no relato das atividades desenvolvidas, 

externam suas impressões sem maiores reflexões. Mediante a observação desses discursos 

vemos emergir a representação social de ensino de Matemática vivenciada pelos participantes, 

cujo cerne principal é “a dificuldade e até impossibilidade de aprender e ensinar os conteúdos 

matemáticos” originado das experiências adquiridas em ambientes educacionais e da fala 

contundente captada em ambientes familiares e outras relações sociais.  

Ao pensar nesses aspectos em relação à Teoria das Representações Sociais 

(MOSCOVICI, 2011) relembramos os mecanismos de ancoragem e objetivação16, 

imprescindíveis na constituição de uma representação social. Necessitamos dessa abordagem 

na fundamentação das análises dessas falas, pois esses mecanismos situam os indivíduos 

                                                           
16 Esmiuçados no capítulo 1 em que tratamos da Teoria das Representações Sociais. 
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participantes do processo e facilitam a compreensão da articulação do pensamento no 

contexto social no qual são tecidas as representações sociais. Moscovici (2011) nos chama 

atenção que:  

 

Não é fácil transformar palavras não familiares, ideias ou seres, em palavras 

usuais, próximas e atuais. É necessário dar-lhes uma feição familiar, pôr em 

funcionamento os dois mecanismos de um processo de pensamento baseado 

na memória e em conclusões passadas. (MOSCOVICI, 2011, p. 61) 

 

O autor afirma que, quando ocorre esse processo, o estranho passa a ter características 

(re) conhecidas, tornando-se familiar, o que possibilita a relação com elementos usuais. Esse 

mecanismo é denominado e definido como ancoragem (MOSCOVICI, 2011, p. 60-61) e tem 

como intuito “[...] ancorar ideias estranhas, reduzi-las a categoria e a imagem comuns, colocá-

las em um contexto familiar”. Jodelet (2001, p. 38) reforça com a afirmativa que a ancoragem 

“[...] intervém ao longo do processo de formação das representações, assegurando sua 

incorporação ao social. Por um lado, a ancoragem enraíza a representação e seu objeto numa 

rede de significações que permite situá-los em relação aos valores sociais e dar-lhes coerência 

[...]”. ela afirma ainda, que a ancoragem funciona como instrumentalização do saber, dando-

lhe valorização funcional que propicia a interpretação e gestão do ambiente. 

De acordo com os autores, a resistência e o distanciamento são minimizados no 

momento em que a estranheza é nominada, reconhecida e caracterizada. Nesse estágio de 

nossa pesquisa trazemos essa efetivação por intermédio do estudo da Didática da Matemática, 

apresentando a possibilidade de aprendizado pelo viés de atividades diferenciadas. 

Defendemos que mediante o estudo dos procedimentos didáticos e a possibilidade de aplicá-

los durante as suas atividades como licenciandos do PIBID, mesmo não tendo consciência do 

processo em andamento, esses momentos contribuem para que desabrochem questionamentos, 

sugestões e diálogos entre os partícipes, possibilitando a interpretação e gestão do processo e, 

consequentemente, o (re)conhecimento de Ensino da Matemática por intermédio das 

atividades realizadas. 

No percurso histórico do ensino da Matemática, observamos a busca diária de 

aplicação das descobertas nas atividades em sala de aula. O que fazer e como fazer para 

melhorar o desempenho dos alunos, tem sido foco constante entre os mais renomados 

estudiosos. Com esse intuito, foi realizado na França, a partir do final da década de 1970, um 

trabalho com o objetivo de estruturar a Didática da Matemática. Esse estudo foi desenvolvido 

pelos educadores matemáticos Michele Artigue, Guy Brosseau, Jean Brun, Yves Chevallard e 
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Gerard Vernaud. Segundo Mendes e Martins (2006, p. 07), “foi através dos trabalhos desses 

estudiosos que foram estruturados os fundamentos e métodos da didática da Matemática, 

buscando estruturar o corpo teórico da proposta apresentada por eles”. 

Segundo Brousseau (2000), a Didática da Matemática estuda as atividades didáticas, 

ou seja, as atividades que têm como objeto o ensino, evidentemente naquilo que elas têm de 

específico para a Matemática. Neste domínio, os resultados são cada vez mais numerosos, e 

dizem respeito aos comportamentos cognitivos dos alunos, mas também aos tipos de situações 

utilizadas para lhes ensinar e a todos os fenômenos relacionados à comunicação do saber. A 

produção ou o melhoramento de meios de ensino encontra nestes resultados muito mais do 

que objetivos ou meios de avaliação, encontra neles um apoio teórico, explicações, meios de 

previsão e de análise, sugestões, e mesmo dispositivos e métodos. 

No pensamento de nossos antepassados, o ensino era considerado como uma arte que 

dependia de dons pessoais sem relação com o estudo ou pesquisa. Sendo assim, o professor 

que conseguisse manter a atenção do aluno garantia a aprendizagem. Dessa forma, o bom 

professor mantinha o aluno atento as suas informações por intermédio, principalmente, de um 

assunto bem copiado no quadro. Atualmente, graças aos resultados de pesquisas em Educação 

Matemática, as aulas ganharam um novo formato. De fato, alguns pesquisadores, como Demo 

(1994), criticam fortemente a aula copiada, ou seja, o professor escreve no quadro e o aluno 

copia. Realmente, está comprovado que esse processo provoca uma aprendizagem limitada. 

Podemos afirmar, então, que a aula expositiva tem pouca produtividade. Falar, falar e falar ou 

escrever muito não produzem aprendizagem satisfatória à realidade dos discentes. 

Nos dias atuais encontramos debates que confirmam a importância de utilização de 

metodologias variadas. A ênfase no contato com metodologias diversificadas que geram 

diálogos e descobertas tem sido foco de muitos pesquisadores. Estamos no auge da tecnologia 

e ao desenvolverem suas atividades nas escolas conveniadas, os licenciandos perceberam a 

importância de utilizar esse recurso. Concordamos com Geoplano na afirmação que “a gente 

tá vivendo a geração com jogos de internet. Ai como já estamos trabalhando em cima de 

jogos, porque jogos, ele prende a atenção de qualquer pessoa. Ele é feito pra isso. Então você 

usando em sala de aula, você prende a atenção dos alunos, você consegue estimular”. Vemos 

que o licenciando percebe a importância da participação dos alunos. 

Ainda encontramos no discurso dos participantes muitas dúvidas em relação à 

utilização de novas metodologias e o processo ensino e aprendizagem. Apesar de 

concordarem que “o cérebro dele (o aluno) começa a funcionar bem mais elevado. Então o 

que vier depois ele aprende melhor. É como se fosse um motor. Principalmente, a álcool, não 
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tem que aquecer? A mesma coisa isso.” (GEOPLANO). Encontramos questionamentos como 

os de Pega-varetas, em suas reflexões a participante afirma que, “nas primeiras observações, 

eu acho que os alunos estão conseguindo aprender mais. Agora eu não tenho certeza se é 

porque a minha metodologia é realmente eficaz ou porque é diferente da do professor atual”.  

Os licenciandos concordam com a colega em gestos e atenção, a comunicação não 

verbal é clara e estimula a colega a continuar, pois se não houvesse apoio ela concluiria ou 

mudaria o discurso, sabemos que a “simples presença, como observador, já modifica a 

linguagem do observado;” (WEIL; TOMPAKOW, 2014, p. 107). Mediante a atitude de 

consonância do grupo, a futura professora continua o seu discurso de dúvidas em relação às 

atividades desenvolvidas no ambiente escolar. 

 

[...] eu apenas apliquei algumas aulas, fiz algumas interferências. Os alunos 

gostaram bastante, mas eu não sei avaliar direito, porque eu ainda não fiz um 

teste para comprovar o que realmente foi eficaz, se foi a minha metodologia 

e não porque é diferente do que eles estão acostumados a ver. (PEGA-

VARETAS). 

 

As dúvidas dos licenciandos são pertinentes ao momento de formação e precisamos 

propiciar a continuidade de atividades que relacionem a teoria e prática. No entender de 

Andrade (2008, p. 226) “[...] ausente a perspectiva pedagógica, o professor não saberá mediar 

adequadamente a significação dos conceitos, com prejuízos sérios para a aprendizagem de 

seus alunos”. Verificamos na fala dos futuros professores inúmeras discussões e 

reformulações na forma de pensar a prática. Vejamos um exemplo desse fato nas reflexões de 

Batalha no momento de realizar uma atividade com informática. 

 

Eu ia usar o espaço interativo, o virtual para deixar a coisa mais agradável 

[...] eu tinha mandado o link para a gente pesquisar, é que estávamos 

estudando sobre a importância dos números, no inicio a gente ia usar o 

Google ou Geogebra e aí resolvemos usar só o Google, só que a gente vai 

pedir para eles investigarem qual a importância dos números, verificarem se 

existe alguma civilização, hoje, que não use os algarismos, [...], era o foco da 

primeira aula da gente. Até o final da aula, usar a história junto com algum 

conteúdo e explicar, olhe isso a gente usa essa informação hoje e deixa eles 

procurarem e depois a gente explicar. O que vocês acham? (BATALHA). 

 

A licencianda colocou a dúvida no ar, pois, como podemos perceber no discurso, ela 

estava muito confusa com a estratégia e qual seria o melhor caminho para desenvolver a 

atividade. Foi um dos momentos importantes em que observamos as sugestões dos colegas e a 

reflexão necessária para organizar uma excelente atividade. Os licenciandos afirmaram que os 



145 

 

encontros estavam seguindo um rumo satisfatório, as trocas entre os pares traziam mais 

segurança para o desenvolvimento das atividades propostas nas escolas, juntamente com o 

professor supervisor. Nas falas a seguir vemos a valorização do trabalho com pequenos 

projetos desenvolvidos na escola. 

 

E, estamos fazendo um projeto, também, de oficinas, a gente botou esse 

primeiro, porque tinha mais urgência, precisamos seguir o que a escola diz, o 

professor supervisor falou da possibilidade de inserir os jogos, as oficinas 

tem jogos. Utilizamos o horário de aula, devido a quantidade de alunos, 

porque se for chamar os alunos em outro horário, a presença é menor, e 

como o próximo mês vai ter os jogos na cidade, a gente vem a tarde e vai 

explorar o horário das aulas de Matemática no ensino médio. A gente vê 

também quando for trabalhar com eles o ponto de descoberta de quais são os 

problemas para sanar as dificuldades do 1º do 2º e do 3º. Os que já ficam 

com a gente no 1º e no 2º ano sabem nem de somar[...]. (BINGO). 

 

[...] na hora que eu peguei uma turma no horário do supervisor, era a turma 

completa, e não, somente, aquelas quatro pessoas, tinha muita gente 

conversando, dispersa, [...]. E, ao longo que eu fui fazendo a atividade, eu vi 

uma pequena a diferença, [...]. Não foi só nessa aula que estavam prestando 

atenção, [...] já faz umas duas, três aulas. Era mínima a diferença. E com 

essa oficina eu vi que todo mundo estava interessado, mesmo com preguiça, 

queriam construir, estavam dentro da aula, mesmo. (XADREZ). 

 

Temos aqui umas ideias do nosso projeto, um pequeno projeto para trabalhar 

em algumas aulas, tomar uma, duas aulas do professor e trabalhar 

determinado assunto. Mas, nunca ficar sempre numa ideia só, sempre 

mudando e mobilizando na finalidade de no final desse projeto, que é 

previsto para dezembro, esperamos, no próximo ano, ver o interesse do 

corpo docente, queremos a motivação para trabalhar. (GEOPLANO). 

 

Até organizamos um projeto na semana passada, que era construindo o 

triângulo retângulo. Todo mundo participou, medindo os ângulos com 

transferidor, cada licenciando do PIBID se encarregou de um grupo. Aí a 

gente passava por todos os alunos, explicando como é que media, qual o era 

o ângulo, qual era a hipotenusa, porque era aquele ângulo, pois não importa 

à posição do triângulo e sempre a hipotenusa será a mesma, sempre, os 

catetos serão os mesmos. Foi muito legal essa oportunidade que a gente teve, 

de transmitir mais um pouco de conhecimento. (LUDO). 

 

Em meio a essa realidade, os sujeitos revelam que precisam inovar em sua prática nas 

escolas, mas ainda assim, percebemos resquícios da pedagogia tradicional na qual quem tem 

que inovar é o professor para transmitir o conhecimento e tornar sua aula mais agradável e 

não com o intuito de motivar ou provocar a criação e inovação dos alunos. Observamos na 

fala de Bingo que é preciso inovar para atrair a atenção dos alunos para as aulas. Nesse 

sentido concordamos com Mendes, Santos e Pires, (2011, p. 15): “A função do professor é 

oferecer diferentes possibilidades para a formação dos conceitos matemáticos, através de 
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estímulos à criatividade e à busca de solução para desafios e situações-problemas, bem como 

para a formulação de argumentos explicativos por parte dos alunos.”.  

Os processos de descoberta, nesta perspectiva, estão relacionados à participação das 

atividades e esta não é privilégio de grandes pensadores na área de Matemática. É capacidade 

inerente a todos os seres humanos, mesmo em diferentes graus. Desta forma, é possível 

entender essa “busca de solução para desafios e situações-problemas”, citada pelos autores, 

como uma abertura permanente de entrada para o efetivo aprendizado. Apesar de inseguros 

em sua atuação, os licenciandos buscam atividades inovadoras e apreciam a participação dos 

alunos nas novas propostas. Eles percebem o ganho que estão adquirindo e a troca de 

informações realizadas. 

Sobre isto, Machado, Azevedo e Freire (2013, p. 314) mencionam: 

 

Ao longo dos anos, essa perspectiva vem sendo modificada e a detenção do 

saber por parte do professor vem dando espaço a uma nova realidade, na 

qual o aluno é sujeito e o professor assume o papel de mediador do processo 

de ensino- -aprendizagem. O “bom” professor seria, então, aquele que 

procura se adequar à realidade do estudante, compreendendo que agora o 

docente também aprende com o estudante e que o espaço da sala de aula é 

um lugar de troca de conhecimentos. (grifo do autor). 
 

Para uma formação inicial que privilegie a descoberta de ser um bom professor faz-se 

necessária a troca de conhecimentos, conforme afirmam os autores. Os licenciandos 

expressam em suas falas a importância do contato com a realidade educacional para 

descobrirem os caminhos de atuação. A licencianda Memória relatou a experiência 

relacionada a esse contexto:  

 

[...] semana passada, a gente deu uma explicação básica sobre triângulos. 

Sobre o que é um vértice, o que é um triângulo e seus os componentes. Os 

alunos montaram um cartaz com essas características, eles montaram seus 

triângulos, mediram os ângulos e a gente atuou com eles. Dividimos a turma 

em grupos e cada licenciando foi auxiliando seu grupo, aí eles participaram. 

Foi bem legal, todo mundo participou. (MEMÓRIA). 

 

Esse relato nos remete às ideias de Weil e Topakow (2014, p. 71) referentes ao 

relacionamento em equipe, pois “quem está num grupo sempre influencia o comportamento 

deste e, por sua vez, também é por ele influenciado”. Verificamos, pelo relato de alunos e por 

nossas próprias experiências escolares, o comportamento de professores que não tiveram a 

oportunidade de vivenciar e discutir as experiências no momento de sua formação inicial. 

Esses profissionais reproduzem o registro que trazem do seu período de educação formal, em 
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seu teor, carregam sentimentos de incapacidade, impossibilidade de apresentar atividades 

diferenciadas e, consequentemente, não conseguem êxito no seu fazer cotidiano. 

Dentre tantos desafios, os futuros professores que confirmam a necessidade de serem 

bons profissionais se deparam com uma realidade na escola que, muitas vezes ou na maioria 

delas, não está adequada ao que precisavam ou esperavam encontrar. Aquele espaço tão 

idealizado por eles lhes impõe barreiras, nega-lhes sua função de oferecer um exemplo de 

formação coerente com suas aspirações de atividades diferenciadas e construção do 

conhecimento. Podemos citar como exemplo a falta de uma infraestrutura e inovação da 

escola com o intuito de proporcionar condições mais favoráveis ao trabalho com o 

desenvolvimento de uma prática pedagógica que dê sentido à aprendizagem.  

Nos vários contatos com os licenciandos, nas conversas informais e nas suas falas 

através das entrevistas, constatamos que a relação que têm ou aparentam ter com a escola é a 

de que esta lhes proporcionará a experiência de que necessitam. Em algumas falas, os 

participantes desta investigação deixaram bem claro como é necessária a atuação do PIBID 

em sua formação inicial. De fato, essa convivência atende a sua real função de partilhar e 

aplicar os saberes científicos de forma adequada aos contextos e às necessidades deles. 

Esses indivíduos veem a escola e o exemplo do professor supervisor como a 

possibilidade mais concreta de se apropriarem da forma de ensinar. Assim, ao participarem de 

atividades em sala de aula, observam que “ele mesmo começou a, acho que, se motivar e 

tomar a iniciativa e começar a usar atividades diferenciadas no que estava fazendo” 

(XADREZ). Ele é o professor supervisor que, no início da participação dos pibidianos, só 

atuava com aulas expositivas. Essa instituição se constitui para eles em valiosa leitura de 

mundo, revelando uma percepção lúcida que dialoga com as teorias que compreendem a 

aprendizagem a partir da interação social.  

De acordo com Carvalho (1997), a imagem da escola é uma síntese de construções 

sociais, históricas e afetivas que vão além da racionalidade. Ela entende que, isso “tem uma 

força determinante, porque não é mero retrato da realidade: é uma reconstrução baseada no 

mecanismo de objetivação, através do qual o indivíduo integra, afetivamente, todas as suas 

experiências” (CARVALHO, 1997, p. 179). De acordo com as pesquisas da autora, a 

sociedade delegou à escola a função social de ensinar a todos os conteúdos selecionados por 

alguns como relevantes. No ambiente da sala de aula, encontramos aprendizes diferentes com 

vivências, experiências e objetivos, que são, em alguns momentos, comuns e em outros 

diferenciados. 
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Coadunamos com a autora em relação ao fato de que “[...] Quando chegam à Escola, 

professores e aprendizes vêm com uma representação desta, de seus métodos e 

procedimentos. Reconhecem-se, ou não, nesse contexto. E a partir daí agem e interagem, 

encontram sentido no que fazem e no que recusam” (CARVALHO, 2003, p. 17). Com base 

nesse pensamento, podemos afirmar que as representações de ensino construídas pelos 

professores aprendizes diante da condição de licenciandos do PIBID que atuam, refletem e 

compreendem que estão em um espaço propício à realização de descobertas em relação à 

atuação como professores e que poderão utilizá-las em sua vida profissional.  

Há necessidade dessa atuação para que o futuro professor possa construir práticas mais 

apropriadas ao contexto. Isso favoreceria para que fosse possível ser criativo no seu fazer 

profissional e, assim, enquanto sujeito criador satisfeito com suas descobertas, possa também 

auxiliar o outro a descobrir caminhos que minimizem as dificuldades de aprendizagem. Do 

contrário, os professores poderão continuar a desenvolver suas práticas desconectadas da vida 

e dos interesses dos alunos. Nesse caminhar em relação ao ensino de Matemática, o jogo é um 

excelente auxiliar da aprendizagem. Para Piaget (1967, p.32) “O jogo não pode ser visto 

apenas como divertimento ou brincadeira para desgastar energia, pois ele favorece o 

desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, social e moral”. De acordo com esse pensamento o 

jogo deve ser trabalhado com os alunos, mostrando as inúmeras contribuições para o processo 

educacional.  

Nesse entendimento, Garófano e Caveda (2005, p. 61) alertam em relação à atuação do 

professor no processo de ensino e de aprendizagem:  

 

[...] é necessário que o adulto/educador considere o seu papel de mediador 

entre o aluno e as novas aprendizagens, devendo preparar um ambiente que 

favoreça a predisposição ativa da criança para a aprendizagem, 

proporcionando materiais potencialmente significativos para tanto, e 

adaptando-os aos diferentes níveis de desenvolvimento, interesse e 

motivação e apresentando-os de forma adequada.  

 

Consoante com esse pensamento, consideramos primordial a busca por métodos 

alternativos, o professor percebe as necessidades de modificação em suas aulas e tem 

consciência, também, dos momentos em que as atividades estão apresentando resultados 

satisfatórios. Então, nesse momento de percepção ele precisa refletir e modificar a atuação na 

tentativa de reverter à situação e sabemos que esse procedimento só é possível com a prática 

do dia a dia. As aulas de Matemática precisam de aproximação com a realidade, pois o 

educando necessita perceber que a Matemática é construída de acordo com situações práticas 
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e que, as fórmulas surgiram mediante situações vivenciais. Desse modo “o conhecimento 

matemático deve ser apresentado aos alunos como historicamente construído e em 

permanente evolução.” (BRASIL, 1997, p. 20). 

Na interface desse processo, pensamos na formação inicial e a necessidade da prática 

com atividades diversificadas, desde o início do curso. Temos consciência da necessidade 

dessa construção, é um trabalho contínuo, sempre com novas necessidades de acordo com as 

mudanças sociais e individuais. Os Pibidianos têm a possibilidade de vivenciar as 

experiências práticas enriquecedoras, juntamente com a aquisição de conhecimentos teóricos. 

Desse modo, eles podem atuar com os alunos, apresentando a Matemática por intermédio de 

situações problema que podem ser apresentadas com diferentes metodologias. Como diz 

Polya (1995, p. 10), “Resolver problemas é uma habilidade prática, como nadar, esquiar ou 

tocar piano. Você pode aprendê-la por meio de imitação e prática [...] se você quer aprender a 

nadar você tem de ir à água e se você quer se tornar um bom resolvedor de problemas, tem 

que resolver problemas”.  

Para tal concretização, em se tratando de licenciandos de iniciação à docência, os 

pibidianos têm esse contato com a prática, experenciando metodologias diferenciadas. Nesse 

contexto adquirem uma formação acadêmica diferenciada com maior senso crítico em relação 

às práticas escolares. De acordo com as experiências dos licenciandos, fica claro que a 

metodologia usada nas escolas conveniadas faz realmente a diferença nas aulas de 

Matemática. Partindo desse pensamento, percebemos a relevância da prática reflexiva do 

futuro professor, a necessidade que existe em olhar para si próprio e em que situações pode e 

deve melhorar para que sua atuação seja mais qualitativa. 

Em se tratando do PIBID, acreditamos que os processos de intervenção desses 

iniciantes à docência e, ainda, com o apoio da escola conveniada e do professor supervisor das 

atividades, podem vislumbrar a melhoria no processo de ensino e de aprendizagem da 

Matemática no ambiente de intervenção e, ainda mais, possam sanar a dificuldade em 

encontrar atividades motivadoras para as aulas de Matemática. Os licenciandos buscam a 

conscientização do seu papel nesse movimento, conforme os depoimentos que seguem: 

  

O nosso trabalho é para envolver Matemática com o cotidiano, com base no 

artigo que eu vi na internet, fiz a primeira atividade, no início deu muita 

gente. Mas, depois foi só diminuindo, diminuindo ai eu dava aula em uma 

semana e na outra eu dava o reforço e retomava o projeto para não ficar só 

na aula de reforço. Nesse momento, começou a diminuir o comparecimento 

e quando a gente levava alguma lista, não ajudava, não se tinha resultado. O 
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professor supervisor dizia: leve atividade para revolver com eles. Mas, não 

adiantava. (XADREZ). 

 
Agora a gente vai fazer uma atividade com teatro. Justamente, teremos uma 

reunião hoje, para definir os caminhos, porque a gente está dando uma 

olhada no conteúdo, nos livros que a gente pode desenvolver o projeto. A 

gente só não sabe se vai se a gente vai fazer a peça pra eles, ou se a gente vai 

usar os alunos, temos que pensar. Porque a gente está com receio deles não 

participarem, sempre tem um ou outro que pode até querer, mas a maioria, 

não quer. Assim, ir pra frente dos outros, só aqueles mais desenrolados 

mesmo, que tem esse interesse, pensamos! (DAMAS). 

 

No momento dessas declarações, os pibidianos deram pistas de incômodos e 

incertezas, observamos as mudanças nos olhares, gestos, movimentos bruscos com cabeças, 

pés, mãos, entre outros, demonstrando a descrença de eficácia ou dificuldade na realização de 

atividades diferenciadas. Confirmando que “[...] cada qual zela pela sua individualidade, pela 

personalidade que lhe é própria.” (WEIL; TOMPAKOW, 2014, p. 71), na medida do possível, 

os participantes procuravam disfarçar o incômodo, procurando demonstrar certa segurança e 

certeza do caminho a percorrer. Sintetizando essa ideia Cohen (2014, p. 15) esclarece: 

  

O que realmente estamos fazendo é reunir, quase instantaneamente, dezenas 

de pequenas pistas que captamos da linguagem corporal das pessoas – a 

maneira pela qual ficam de pé e se apoiam, os ângulos dos braços, a 

expressão do rosto, para onde estão olhando, até se as pupilas estão dilatadas 

ou não. 

 

Ao investigarmos as RS no comportamento e fala dos futuros professores, estamos 

contribuindo para sua formação enquanto profissional e, até mesmo, enquanto pessoa. Nesse 

movimento de criação e recriação, a vida toma outro sentido, refletindo sobre a viabilidade de 

organização e articulação dos seus espaços (CARVALHO, 1997). Ao analisarmos esses 

movimentos estamos atentos aos objetos simbólicos, buscando aspectos que fazem parte do 

campo representacional relativos ao ambiente dos partícipes. Verificamos a importância das 

atuações individuais e grupais, pois elas influenciam no grupo em pauta. Os indivíduos e o 

grupo procuram orientação para seguir adiante nas atividades que desempenham. A esse 

respeito Andrade (2003, p. 86) esclarece: 

  

os elementos das representações sociais não só expressam as relações 

sociais, mas também na sua construção, conferem-lhe um valor funcional na 

compreensão de nós mesmos e dos outros, transformando o núcleo figurativo 

em guia de leitura, generalizando padrões que criam referências para a 

compreensão da realidade. Esse sistema interpretativo serve de mediação 

entre os sujeitos e o seu meio, e entre os componentes de um mesmo grupo, 



151 

 

possibilitando a resolução das situações com as quais se deparará, 

transformando-se em uma linguagem comum, servindo tanto para 

compreender e classificar acontecimentos e indivíduos de um mesmo grupo, 

como para fazê-lo em relação a acontecimentos e grupos estranhos [...]. 

 

Podemos afirmar que a representação prepara para a ação, dessa forma, ela reconstitui 

os elementos do ambiente onde ela está inserida e não apenas tem a função de remodelá-la. 

Ao sugerir sentido nas inter-relações em que o objeto está inserido, promovendo articulação e 

dando-lhe significado ao mesmo tempo em que torna a representação estável e eficaz 

(MOSCOVICI, 1978). Esses aspectos remetem-nos aos significados das relações do nosso 

grupo de trabalho. No momento que entendemos os movimentos representacionais desse 

grupo, temos acesso aos sentidos que estão camuflados nas situações mais aparentes do 

processo e, principalmente, teremos mais clareza ao lidar com as dificuldades existentes no 

momento da efetivação do trabalho do PIBID.  

Segundo Jodelet (2001), ao interagirmos com os objetos, estamos, também, 

interferindo e reconstruindo-o ao seu nível simbólico. Nossa tentativa, portanto, reside nessas 

descobertas, que, na maioria das vezes, estão além do mais aparente. Por intermédio das 

visões partilhadas pelos membros do grupo captamos a construção de uma visão consensual 

da realidade para ele. Essa visão funciona como um guia para as ações e trocas de 

experiências nas atividades diárias. Esse movimento é assinalado por Jodelet (2001) como as 

funções da dinâmica social das representações. Estas funções são, então, fenômenos 

complexos em atividade existentes na vida social. Baseados nesses fenômenos, 

compreendemos ser imprescindível investigar os objetos sociais na totalidade de suas 

dimensões, formas, processos e funcionamento. Observando o andamento do trabalho no 

PIBID, encontramos entraves em sua efetivação os quais relataremos a seguir. 

 

 

3.4 ENTRAVES NA EFETIVAÇÃO DO PIBID 

 

 

Iniciamos o quarto e último tema da primeira categoria. Nos primeiros contatos com a 

sala de aula, os licenciandos perceberam alguns entraves para realização do trabalho. Nesse 

momento conversamos a respeito das dificuldades na efetivação do PIBID e como eles têm 

estrita relação com as condições para organização do processo de ancoragem. No momento 

em que os licenciandos vivenciam a rotina do ambiente escolar, percebendo as limitações e 



152 

 

realizando adequações para efetivar as atividades propostas, estão integrando novos valores 

ao seu quadro de referência, possibilitando a propagação dos novos saberes construídos. Eles 

percebem as dificuldades na efetivação das ações do PIBID e, consequentemente, melhorias 

no ensino da Matemática. 

No entender de Nóbrega (2001, p. 78) são necessárias três condições para organização 

do processo de ancoragem: a primeira trata da atribuição de sentido, sendo assim, a 

representação de uma situação em um grupo e sua denominação estão inseridos em um 

contexto de significação, não acontecendo ao acaso. Como diz a autora, em uma teia “em que 

são articulados e hierarquizados os valores já existentes na cultura”.  

Com relação à nossa pesquisa, podemos relacionar esse processo com a forma que os 

licenciandos enxergam o ensino de Matemática, ou seja, como enxergam a impossibilidade de 

assimilação dos conteúdos matemáticos. Vemos no decorrer da pesquisa que eles precisaram 

pensar e repensar os conceitos que traziam em sua bagagem, no momento que olhavam para a 

prática. Assim emergia a apropriação do novo contexto e as possibilidades de intervenção 

para mudanças. 

Conseguimos descortinar essas facetas nos depoimentos de dificuldades dos 

licenciandos. Eles afirmam o receio de não conseguir fazer os alunos aprenderem Matemática, 

devido à dificuldade de assimilar um conteúdo tão complexo que poucas pessoas conseguem 

assimilar. Vemos, então, a assimilação de conteúdos matemáticos ancorada à dificuldade de 

assimilação de conceitos que só podem ser compreendidos por poucas pessoas com mais 

capacidade intelectual.  

Com o intuito de compreender esse processo, lançam mão dos conhecimentos que 

possuem sobre o ensino e, ainda, sobre a própria docência e a sua prática, articulando esses 

conhecimentos já arraigados, construídos cultural e socialmente, com os textos e discursos 

recebidos em sala de aula da licenciatura. Essa articulação resulta, portanto, na compreensão 

de aspectos de atuação em sala de aula enquanto responsáveis pelas questões funcionais da 

profissão, ou seja, pelos direcionamentos do que compete a um professor no trato com os 

conteúdos a serem trabalhados no contexto profissional. 

Em se tratando do processo de reelaboração da representação social, Moscovici (2011) 

afirma que interpretar uma ideia ou fenômeno, sempre requer categorias, nomes, referências, 

para que isso possa ser integrado aos conceitos já existentes, com os quais já temos 

familiaridade. Dessa forma, as representações preexistentes são, de certo modo, reelaboradas 

e os fenômenos sobre os quais se constroem as representações também passam por mudanças, 

adquirindo uma nova apresentação.  
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Como afirma Jodelet (2001), é pensar que na organização da memória, o pensamento 

constituinte apoia-se no constituído com o objetivo de dispor a novidade ao já existente, 

transformando-o, amalgamando-o e tornando-o um só. De acordo com essa afirmação, 

esclarecemos que os participantes dessa pesquisa não evidenciam propriamente uma 

transformação na representação social de ensino de Matemática, mas, claramente, novos 

elementos foram agregados e fez emergir reelaborações em suas construções simbólicas sobre 

o fenômeno, passando a representá-la com base em novos parâmetros. 

Apesar desses indícios de ressignificação precisamos dar atenção a todo o processo e 

continuar com o movimento de ação-reflexão, pois sabemos que o discurso, muitas vezes, 

camufla a verdadeira RS. Por mais que novos elementos tenham sido agregados, eles 

continuam representando o Ensino de Matemática como base no que está enraizado e é 

necessário compreender o fenômeno com base no contexto de aprendizagem. 

A condição de número dois do processo de ancoragem trazida por Nóbrega (2001) 

aborda a instrumentalização do saber. No pensamento dela, no momento em que a 

compreensão do fenômeno torna-se referência, o sujeito passa a compreender e lidar com a 

realidade. Dessa forma, “o saber funcional da representação enquanto instrumento referencial 

contribui à construção das relações sociais através da interpretação e da gestão da realidade 

pelos grupos ou indivíduos” (NÓBREGA, 2001, p. 78). Com esse pensamento, podemos 

afirmar que o sujeito relaciona-se com o contexto em que vive de acordo com a interpretação 

que realiza dos fatos. Assim, de posse desse saber, ele adquire maior compreensão do 

universo em que está inserido.  

Sendo assim, a interação dos sujeitos com o meio em que vivem passa a ser mediada 

“pelo sistema de interpretação do qual o novo objeto (ciência, coisa, conhecimento) é 

transformado em saber útil que tem uma função na tradução e na compreensão do mundo” 

(NÓBREGA, 2001, p. 78). Em nosso caso, a instrumentalização do saber percebida na 

ancoragem do ensino de Matemática relaciona-se à interpretação de fatos no momento em que 

os futuros professores perceberem a importância de compreendê-los no contexto de 

aprendizagem. Para que a partir desse momento possam verificar a possibilidade de sanar 

dificuldades por intermédio de modificações na prática pedagógica e adequações necessárias à 

constituição profissional. 

A condição da ancoragem de número três trazida por Nóbrega (2001) coloca à tona o 

enraizamento no sistema do pensamento. A autora aborda o fato de que o que é descoberto 

recentemente incorpora-se ao social propiciando a familiarização do estranho. Nesse 

processo ocorre a instauração da representação sobre um sistema de ideias pré-existentes, o 
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que permite dois fenômenos opostos coexistindo e integrando-se ao processo formativo das 

novas representações. Ela explica que: 

  

A ancoragem como enraizamento no sistema de pensamento articula a 

oposição entre essas duas ordens de fenômenos: os elementos inovadores 

com aqueles que são rotineiros ou mesmo arcaicos. O caráter criador do que 

é novo entra em contato com as modalidades de pensamento mais antigas e 

opera sobre elas novas interpretações da realidade. Para que o estranho seja 

familiarizado e dominado, os sistemas de pensamento já estabelecidos, ou 

mesmo os mais arcaicos, tendem a predominar através dos mecanismos de 

classificação, de comparação e de categorização do novo objeto em 

julgamento. (NÓBREGA, 2001, p. 78-79 - grifos da autora). 

 

Diante dessa condição de familiarização no sistema de pensamento encontra-se o 

processo de enraizamento da ancoragem, quando os licenciandos percebem, dialogam em 

relação aos entraves encontrados na efetivação das atividades do PIBID. Nesse momento, 

atribuem significado ao processo, elaborando relações, percebendo sua função no curso de 

formação e atuação em que estão inseridos e, além disso, sua importância para a vida 

profissional. Percebemos, assim, a familiarização e a adaptação ao conhecimento novo; o 

enraizamento do objeto recém-chegado ao sistema de pensamento preexistente. Assim, “no 

momento em que determinado objeto ou ideia é comparado ao paradigma de uma categoria, 

adquire características dessa categoria e é reajustado para que se enquadre nela” 

(MOSCOVICI, 2011, p.61).  

No cerne de nosso estudo, percebemos esse processo em alguns momentos, 

exemplificamos, aqui, a percepção dos licenciandos em relação ao despreparo dos professores 

para recebê-los nas escolas conveniadas, pois identificavam a ameaça em relação à avaliação 

do seu trabalho. Nesse momento, os licenciandos buscavam em suas vivências e bases 

formativas uma compreensão para a situação a qual estavam experenciando. Nesse 

movimento, percebiam que o conhecimento que tinham de realidade escolar não eram os 

mesmos ora vivenciados, gerando dúvidas, ansiedade, insegurança, entre outros sentimentos 

inquietantes que dificultavam a interação com a situação em pauta. Vejamos, então, as 

reflexões dos sujeitos da pesquisa: 

  

Sentimos... A falta de compreensão do supervisor. Porque hoje ele tá bem 

maleável, hoje ele é outra pessoa. Mas no começo ele não aceitava que nós 

tomássemos a frente em alguns momentos; que a gente levasse os trabalhos 

porque ele dizia que ia interferir nas atividades dele, que ele já tinha 

planejado. E outra coisa também é que a escola não estava preparada pra 

receber, assim, a equipe. Hoje em dia tá mais fácil, porque o pessoal da 

secretaria já conhece a gente, sabe que existe o PIBID, porque foi 
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apresentado, é, a gente consegue trabalhar, realizar os projetos, com mais 

tranquilidade. (PEGA-VARETAS). 

 
[...] a gente até reclamava que o professor supervisor fazia questão de dizer: 

quem manda aqui na sala de aula sou eu não é aluno. Às vezes ele não se 

tocava que estava ofendendo, já que estávamos presente. A gente, às vezes, 

dizia que, qualquer coisa, era só nos chamar, e os meninos vinham realmente 

perguntar alguma coisa. Até chamava assim: professora isso aqui como é 

que a gente faz? Aí ele dizia: quem sabe aqui sou eu. (DIPLOMACIA).  

 

Percebemos no discurso dos licenciandos que a escola e, acima de tudo, o professor 

supervisor não estavam preparados para recebê-los. Em nossas primeiras reuniões de 

execução do programa, observamos a animação e otimismo dos participantes, apesar de terem 

certo receio do que iriam encontrar, achavam que podiam fazer a diferença. Ao se depararem 

com a realidade foram surgindo às angústias e necessidades de adaptação. 

 

Eu me decepcionei quando cheguei lá. Vou falar a verdade. O nosso próprio 

supervisor não atendia ao que a gente necessitava ou queria, hoje em dia, a 

gente está tentando moldar essa situação, a gente tenta seguir caminhos que 

tentem não afetar a metodologia dele, levando os nossos conhecimentos. 

Mas buscando aperfeiçoá-los de forma que os alunos vejam a diferença e 

que o professor mesmo consiga ver a própria diferença e mudar. 

(BATALHA). 

 
[...] as dificuldades iniciais foram as seguinte: dentro de sala de aula quando 

nós íamos atuar, o professor - que era nosso supervisor na escola - não 

entendia qual era a nossa função. Ele pensava que nós tínhamos a obrigação 

lá era ficar escutando a aula, tipo ouvinte. Eu acho que ele não tinha 

entendido direito qual era a função dele e que nós também tínhamos nossos 

deveres, mas também tínhamos os nossos direitos dentro das nossas funções. 

Ele dificultou um pouco o trabalho, porque os alunos não gostavam muito 

dele, justamente por essa rigidez, de não conseguir ver que o aluno tem 

direito em sala de aula. Então ele imaginava que a sala de aula era para ele 

chegar, passar a atividade e o aluno apenas escrever e fazer a atividade 

avaliativa. (TORRE DE HANOI). 

 

No desenrolar, o Programa PIBID aparecia como uma possível solução nesse processo 

de formação, fazendo com que esses futuros docentes entrassem em contato com a prática e 

agregassem saberes sobre o ensino de Matemática. De acordo com Medeiros, Tavares e 

Chagas (2015, p.03): 

 

É necessário todo um suporte e preparo didático para transformar esses 

futuros docentes em verdadeiros mediadores do conhecimento. Trata-se, 

portanto, da possibilidade de relacionar a teoria e a prática, num processo 

dialético entre universidade e escolas parceiras. Assim, abordaremos essa 
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proximidade, o crescimento no nosso fazer pedagógico, a reflexão e a ação 

da prática escolar. 

 

Nesse envolvimento, não observamos respostas imediatas. Todavia, a aquisição de 

conhecimentos diversificados que, aos poucos, iam acomodando-se aos anseios e aflições 

desses professores em formação. Nesse contexto, de forma imperceptível, eles agregavam a 

suas vivências o processo de reelaboração do conhecimento anterior oriundo das novas 

informações adquiridas. Entretanto, essas mudanças não são bruscas ou repentinas, a atuação 

e reflexão, simplesmente, propicia a reorganização da representação social de ensino de 

Matemática que possuíam, redimensionando e agregando novas informações ao cabedal já 

existente. A expressão dos licenciandos, em relação ao que esperavam encontrar nas escolas, 

é representada pelo discurso que segue: 

  

Para falar a verdade, queria mais gente interessada. O primeiro dia, assim, eu 

tive até um choque. Eu sabia que não ia ser o esperado, todo mundo 

interessado, todo mundo prestando atenção, mas eu achei que a maior parte, 

vamos dizer: 90% da turma prestasse atenção. Mas, quando cheguei lá, a 

realidade foi totalmente outra. Agora que tá começando a chegar está 

começando a melhorar, porque não chegou até o ponto. Mas, estamos 

caminhando para chegar aos 100% da turma interessada. Mesmo sem gostar, 

mas, todo mundo lá prestando atenção, saber que é importante. (XADREZ). 

 

Com essa fala, que representa a reflexão da maioria, percebemos que mediante o 

contato com as atividades escolares, com os discursos sobre ensino da Matemática no 

ambiente de formação e fora dele e a concomitante participação das reuniões de diálogo e 

reflexão agregavam novas informações aos seus referentes anteriores.  

Assim, gradativamente, acrescentavam outras características ao entendimento de 

Educação Matemática, caminhando desde o pensamento da impossibilidade de ensinar e 

aprender os conteúdos matemáticos, os maiores entraves na efetivação do PIBID como, 

dificuldade nos horários para desenvolver as atividades, limitação do espaço físico, alunos 

desinteressados, entre outros, até a possibilidade do ensino de Matemática adquirir um 

conceito amplo, possibilitando respostas mais eficazes para determinadas particularidades 

próprias.  

Em consonância com a Teoria das Representações Sociais, esse movimento está 

relacionado com a afirmação de Moscovici (2012, p. 54) quando diz que “representar uma 

coisa, um estado, não é só desdobrá-lo, ou reproduzi-lo, é reconstituí-lo, retocá-lo, modificar 

lhe o texto”. Em muitos momentos de discussão, as falas dos licenciandos retratam tal fato, 

vejamos os depoimentos: 
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A minha maior dificuldade foi em me relacionar com o aluno, conseguir 

passar o que eu quero passar pra eles sem ter dificuldade, assim sem ficar 

receosa. Ainda tenho muito medo e é ainda na explicação, de não consegui 

passar ou não fazer que eles não consigam aprender. (DIPLOMACIA). 

 

Eu tinha muito medo. Pra começar eu tinha muito medo. O medo maior era 

eu chegar lá na frente e ter que enfrentar um monte de gente. Você sabe meu 

problema de muita gente olhando pra mim. Aí o meu pânico maior era esse, 

sabe? Chegar lá e todo mundo olhando pra mim e eu dizer ‘pronto, não vou 

saber ensinar nada, vou embora (Risos).’ Mas, eu achei muito bom o PIBID, 

eu acho que, eu achei muito legal mesmo, muito importante pra mim. 

Primeiro foi o que me, me segurou, no início do curso. O primeiro semestre 

o que me segurou foi a bolsa. Até eu me adaptar com a Matemática, foi o 

PIBID. (DAMAS). 

 

[...] nos primeiros dias eu tinha muito medo, do aluno perguntar eu não 

saber. Entrar na sala e dar aula, eu via isso como um abismo, mas depois [...] 

foi mudando. Se eu não sei, eu pesquiso, peço ajuda a Embaúba ou a 

qualquer outro. E não está sendo bicho que eu achava. (ESCALA). 

 

A preocupação em desenvolver uma boa relação com os alunos e transmitir o 

conteúdo matemático, adequadamente, era constante nas falas no início da atuação dos 

licenciandos, percebíamos o resquício da pedagogia conteúdista que ainda assola os cursos de 

formação de professores. Essa autocobrança exagerada pelo domínio de conteúdo é resultado 

de uma pedagogia que predominou anos a fio e ainda predomina em muitos sistemas de 

ensino. 

Em TRS podemos dizer que essa atitude exemplifica a complexidade no entendimento 

de um fenômeno e verifica a necessidade de compreensão de como o pensamento individual 

se aprofunda no social e como um e outro são afetados reciprocamente.  

No depoimento de Escala vemos o abismo sendo substituído pelo esclarecimento e 

auxílios dos pares. Percebemos, no decorrer dos encontros, que os outros licenciandos 

também experimentaram sensações semelhantes. Nesses destaques de discursos podemos 

perceber a influência entre o sujeito e o social e vice e versa. Os futuros professores 

afirmaram em outros momentos que o intercâmbio com outras pessoas imbuídas do mesmo 

propósito possibilitou aprendizagens por intermédio de reflexões, gerando, naturalmente, 

atuação diferenciada.  

Pensando na abordagem dos mecanismos que compreendem uma RS, sabemos que 

Moscovici (2011, p. 71-72), juntamente com a ancoragem, definiu a objetivação como um 

processo que “[...] une a ideia de não familiaridade com a de realidade, torna-se a verdadeira 

essência da realidade. Percebida primeiramente como um universo puramente intelectual e 
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remoto, a objetivação aparece, então, diante de nossos olhos, física e acessível. [...]”. O autor 

lembra que ela “está fundamentada na arte de transformar uma representação na realidade da 

representação; transformar a palavra que substitui a coisa, na coisa que substitui a palavra 

[...]”, ou seja, “objetivar é descobrir a qualidade icônica de uma ideia, ou ser impreciso; é 

reproduzir um conceito em uma imagem. Comparar é já representar, encher o que está 

naturalmente vazio, com substância”. (MOSCOVICI, 2011, p. 71-72). 

Sendo assim, podemos afirmar que ao objetivar, o conceito é transformado em 

imagem, um cenário, um contexto, ou seja, não é uma imagem estática como na fotografia, 

mas sim, a concretização do conceito de alguma coisa. Podemos afirmar, então, que objetivar 

é o processo de concretização do que era abstrato. Mediante essa compreensão nos referimos 

às representações sociais como orientadoras, fornecendo elementos para que as pessoas 

possam interpretar e organizar a realidade. O devido posicionamento e as ações dos sujeitos 

diante das situações em momentos de interações grupais e os fenômenos relacionados, 

dependem dessa situação interpretativa. 

No entendimento de Moscovici (2011, p.72), “desde que suponhamos que as palavras 

não falam sobre ‘nada’, somos obrigados a ligá-las a algo, a encontrar equivalentes não 

verbais para elas”. Esse processo refere-se à objetivação. Desse modo, as palavras juntam-se, 

e formam o que o estudioso denomina “núcleo figurativo, um complexo de imagens que 

reproduzem visivelmente um complexo de ideias”. Sendo assim, no momento que 

necessitamos que um conceito seja concreto, recorremos a esse núcleo, podendo traduzir e 

explicar com mais facilidade as situações, atitudes e fenômenos, gerando significado ao que 

era distante e dando realidade ao objeto. 

Nesse estudo, no momento em que os licenciandos de Matemática repensam o 

entendimento do ensino de Matemática, eles percebem a importância de aderir às tendências 

em Educação Matemática e começam a deslocar do espaço que o ensino dessa disciplina é só 

manipulação de operações matemáticas e têm uma visão mais ampla. Essa vai se coadunando 

com o pensamento de D’Ambrosio (2001, p. 9) “em relação à educação matemática, torna-se 

necessário que ela [...] seja um instrumento de crítica e que leve a refletir sobre a realidade em 

que o indivíduo está inserido, com objetivos sociais e culturais mais amplos”. Esse 

pensamento exemplifica o núcleo figurativo revelado por ideias presentes que revelam a 

possibilidade de todos aprenderem Matemática.  

Nesse processo, defendemos a possibilidade de efetivação da objetivação da RS de 

ensino de Matemática que buscamos no ensino dessa disciplina. Captamos a transmutação no 

entendimento do que é Matemática, a partir das influências sofridas. Mesmo titubeantes, em 
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alguns momentos, os futuros professores demonstram a credibilidade de ser possível ensinar e 

aprender Matemática desde que haja mudanças na metodologia e reorganização na abordagem 

dos conteúdos, relacionando-os com as necessidades diárias e tornando o processo de ensino e 

de aprendizagem mais significativo. 

Ao observarmos o pensamento dos licenciandos em relação aos entraves para a 

efetivação do PIBID, consequentemente, para a melhoria do ensino de Matemática que 

também é o objetivo desse programa, percebemos que a reflexão migra do desinteresse dos 

alunos e dificuldade para apreender um conteúdo tão complexo para outros aspectos que 

interferem no processo do ensino e da aprendizagem. Pensamos que, diante do contexto 

investigado, a realidade traz uma nova roupagem, gerando outra imagem da totalidade e 

consequentemente sinalizando outros rumos para a ação. 

Na fala de Geoplano vemos claramente nos seguintes trechos “a maior dificuldade lá é 

o espaço Físico. Como eu tinha dito antes a gente tá utilizando o espaço que tem, o tempo que 

tem e tentando, é, como eu posso dizer, fazer o máximo não, mas utilizar o máximo o espaço. 

Tornar, transformar uma atividade né, mais efetiva dentro do que a gente tem.”, que ele 

enfatiza as dificuldades geradas pelo externo e continua o discurso dizendo que o trabalho 

possibilitou algumas mudanças e que “as dificuldades ainda existem, a gente sanou algumas, 

tipo no caso de gestão. A de espaço Físico a gente não resolveu, o que a gente resolveu, o que 

a gente mudou foi a metodologia de trabalhar, se adequar a realidade” e continua afirmando 

que “o restante, as dificuldades que vão aparecendo são mais dificuldades pedagógicas. Agora 

no momento, pelo menos pra mim, a medida que vão aparecendo, vou tentando superar”. 

(GEOPLANO). 

De acordo com a abordagem do professor em formação, ele está buscando alternativas 

para superar as dificuldades e os outros licenciandos concordaram com essa visão e 

explanaram as próprias buscas em relação à melhoria de sua atuação e, consequentemente, a 

colheita de melhores resultados. Sendo assim, atentamos para esses discursos e afirmamos 

que ele não representa a realidade do ensino de Matemática que é possível, mas foi sendo 

internalizado, incorporado ao preexistente e externalizado pelos licenciandos fazendo emergir 

a objetivação que demonstramos.  

Em relação a esse resultado verificamos as reflexões expressas em relação ao 

pensamento dos licenciandos sobre o ensino de Matemática. A junção dos itens relevantes ao 

processo formativo dos futuros docentes no contexto da formação inicial, compreendidos 

como aspectos primordiais da formação em Educação Matemática demonstra uma percepção 

bem mais ampla e firme dessa formação. Sendo assim, a compreensão necessária, com um 
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apanhado de subsídios para que o professor possa assumir sua profissão com maior segurança 

e que cabe a essa formação a confirmação de tal feito. Então, elencamos tanto os elementos de 

caráter prático, relacionados ao fazer, como é o caso da organização dos pequenos projetos e 

da busca de metodologias. 

Desse modo, surgem a objetivação e ancoragem como construção lógica da 

representação social, como explica Moscovici (2012, p. 60): 

  

No real, a estrutura de cada representação nos parece desdobrada, ela tem 

duas faces tão pouco dissociáveis quanto o retro e o verso de uma folha de 

papel: a face figurativa e a face simbólica. Escrevemos que entendendo com 

isso que a representação transmite a qualquer figura um sentido e a qualquer 

sentido, uma figura.  

 

Essa percepção está presente em todo contexto. Em nossa pesquisa, reforçamos o 

desvelar de ensino de Matemática, esse fato surge na busca dos envolvidos no processo pela 

superação das dificuldades na realização das atividades do programa. Essa situação é 

perceptível na troca constante no grupo, as propostas apresentadas pelos textos estudados e os 

resultados originados das atividades bem sucedidas. Por intermédio da representação 

vislumbramos a possibilidade da reconstrução do real pelos elementos constituintes da 

situação em pauta. Assim, percebemos uma dimensão ordenada e significante para os 

membros de um determinado grupo sobre esse real, o que facilita interpretarmos a realidade a 

partir de um conjunto lógico do pensamento que forma a visão de mundo para aquele grupo 

(NÓBREGA, 2001).  

Ao olharmos um objeto podemos captar sentidos diferentes ou complementares a 

partir das experiências concretas e históricas vivenciadas pelo indivíduo no seu grupo de 

referência. Nesse sentido, as representações são sociais por difundirem relações, sintetizarem 

códigos e esquemas interpretativos, bem como, por viabilizarem o compartilhar de valores, 

normas e símbolos. Seguindo essa abordagem podemos ampliar a percepção em relação à 

singularidade da objetivação.  

Recorremos a Nóbrega (2001, p. 74) no momento em que esclarece a situação da 

construção seletiva como uma fase que constitui o mecanismo por intermédio dos “elementos 

a partir dos quais as informações em circulação são formadas enquanto fatos próprios ao 

universo do senso comum”. Essas informações são originadas da veiculação de ideias nos 

meios de comunicação de massa. A construção seletiva é utilizada pelos grupos para se 

apropriarem de determinado corpus teórico-científico.  
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A autora em pauta afirma, ainda, que a referida seleção dos elementos é realizada tanto 

em relação aos aspectos culturais, quanto a respeito de critérios normativos. Os primeiros são 

gerados pelas desigualdades das condições de acesso à informação e o segundo tem o 

propósito de reter os elementos de informação para preservar a coerência com o sistema de 

valores próprios ao grupo. Nesse sentido, criam-se teorias do senso comum que dão a diretriz 

para que as pessoas possam compreender e agir diante da realidade experimentada. 

Os licenciandos, participantes de nossa investigação, vivenciam as dificuldades, 

buscam soluções e divulgam suas experiências para o restante do grupo, que por sua vez, 

comunicam para outras pessoas da sociedade. Exemplificamos um momento em que a 

realização de uma gincana dependia da colaboração de outros professores para a organização 

do horário necessário. Durante a busca de solução, os licenciandos colocaram muitos 

empecilhos e um deles foi o fato dos professores da escola não acreditarem em atividades 

diferenciadas. Todavia, alguns trouxeram depoimentos positivos que modificaram o foco e 

criaram novas condições para o trabalho. 

  

Mas, tem um professor que não adota só o livro. Os outros professores são 

assim, ou só os da matéria? Precisamos, também dos outros, que não é da 

Matemática. Os que são da Matemática, eles contribuem, ou não participam 

dos projetos PIBID? Agora que a gente montou os projetos, precisamos 

estender os horários. A professora supervisora falou com os professores, 

usou o jogo de cintura. Tiveram uns que cederam logo, outros não cederam, 

mas, a maioria concordou. (TRILHA). 

 

Durante a discussão das atividades e nos cursos de formação inicial e continuada é 

imprescindível que os professores, em nosso caso, os de Matemática, relatem as dificuldades, 

problemas na sua prática escolar e obstáculos para enfrentar os desafios do mundo atual. Se o 

momento da formação não atentar à preparação do jovem professor para se inserir nas escolas 

da contemporaneidade, com os seus alunos e as suas culturas, a formação torna-se 

equivocada, dando título a professores que, ao assumirem suas respectivas funções, sentem-se 

inseguros e inaptos para desempenhar sua atividade. Muitos deles podem mesmo abandonar o 

ensino (PONTE, 2002).  

Necessitamos ter ciência de que os alunos precisam de minimização das suas 

dificuldades no ensino de Matemática. Entretanto, para que isso ocorra, como complementa 

Cury (2007), é necessário que os professores desenvolvam estratégias de ensino que possam 

auxiliar os alunos em suas dificuldades. Os novos professores necessitam conhecer a realidade 

para poder agir adequadamente, eles vão com o pensamento de “chegar lá, sala de aula, tudo... 
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Os alunos... Vou poder repassar um pouco do conhecimento que eu já tenho para os alunos”, 

mas, “embora quando chega lá de início você vê que não é, que as coisas são um pouco 

diferente do que você estava imaginando né”. (TORRE DE HANOI). 

Mediante essa fala lembramos que de longa data os estudiosos têm pesquisado sobre a 

dificuldade no ensino e na aprendizagem da Matemática, procurando compreender o motivo 

das dificuldades, gerando inúmeras hipóteses, segundo Ponte (2002). O professor precisa 

conhecer além das teorias, perspectivas e resultados de investigação, precisa ser capaz de 

construir soluções adequadas para os diversos aspectos da sua ação profissional, o que requer 

não só a capacidade de mobilização e articulação de conhecimentos teóricos, mas também, a 

habilidade de lidar com situações concretas, competências a serem desenvolvidas, 

progressivamente, ao longo da sua formação.  

Diante das discussões apresentadas sobre a formação dos futuros professores de 

Matemática, temos no PIBID, que é uma iniciativa para a melhoria na preparação e, 

consequentemente na valorização de professores para a Educação Básica, uma grande 

oportunidade para os licenciados. O contato com a realidade propicia a verificação de 

dificuldades e busca de soluções, auxiliando na formação profissional para que eles possam 

desenvolver as competências necessárias para a docência, além de colaborar também com o 

movimento da escola básica para o aperfeiçoamento da sua prática escolar. 

Mediante as discussões apresentadas salientamos que este capítulo 

correspondeu/respondeu às seguintes questões de estudo: o que os licenciandos vinculados ao 

PIBID sabem sobre o ensino da Matemática e como percebem esse fazer enquanto 

especificidade docente? Na análise das falas dos participantes da pesquisa, podemos reforçar 

que o ensino de Matemática é deturpado por vivências educacionais mal sucedidas, sendo 

assim, os licenciandos expressam a representação social sobre o Ensino de Matemática na 

impossibilidade de se ensinar e aprender os conteúdos dessa disciplina. 

Diante das discussões apresentadas encontra-se, principalmente, a formação e a prática 

docente. Este contexto é percebido como transitando entre o ambiente de formação inicial e a 

prática escolar, agregando valores e possibilidades que geram infinitos envolvimentos. 

Vejamos o capítulo seguinte com abordagens significativas sobre o andamento dessa 

totalidade. 
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4 DA FORMAÇÃO E DA PRÁTICA DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As práticas educativas se fundem na cultura, 

em estilos de aprendizagem e nas tradições, e a 

história compreende o registro desses 

fundamentos. Portanto, é praticamente 

impossível discutir educação sem recorrer a 

esses registros e a interpretações dos mesmos. 

Isso é igualmente verdade ao se fazer o ensino 

das várias disciplinas. Em especial da 

Matemática, cujas raízes se confundem com a 

história da humanidade.  

 

D’ AMBRÓSIO 
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Esse capítulo faz referência à segunda categoria de análise dessa tese. Estando o nosso 

objeto de estudo relacionado à representação social sobre o ensino de Matemática dos 

licenciandos vinculados ao PIBID do IFRN Campus Santa Cruz clama para a análise dessa 

atuação. Durante os encontros de diálogos, os licenciandos abordaram questões relevantes 

para o sucesso dessa jornada.  

Os licenciandos trouxeram o entendimento da prática, seus limites, possibilidades, a 

relação com o ambiente escolar e, consequentemente com os alunos, abordando aspectos que 

demarcam suas escolhas e superação de dificuldades. Dessa forma, nesse capítulo, tratamos 

das descobertas relevantes que vieram à tona nesses encontros. O aspecto metodológico foi 

vivenciado e debatido constantemente, apresentando dificuldades e propiciando o fervilhar da 

criatividade em busca de soluções, ou seja, quais posturas precisam morrer ou nascer para o 

melhor desempenho. 

 

  

4.1 A METODOLOGIA COMO ELEMENTO (DES)MOTIVADOR AO INTERESSE DO 

ALUNO 

 

 

Os aspectos metodológicos do trabalho no PIBID emergiram nesse primeiro tema da 

segunda categoria e foram amplamente discutidos nos encontros que realizamos. Os 

licenciandos abordaram a importância da escolha do método para atuação em sala de aula 

como aspecto decisivo ao sucesso ou insucesso das atividades realizadas. Para que não 

fugíssemos do tema em pauta, ficou acordado que cada grupo de cinco licenciandos17 se 

reuniria, no início do encontro, e organizaria o relato das atividades desenvolvidas na escola 

com suas respectivas observações de sucessos, fracassos e/ou angústias na realização. Em um 

segundo momento, realizou-se o relato das experiências, contando com a intervenção dos 

demais participantes. 

Essa proposta favoreceu o desenvolvimento do pensamento reflexivo. Nesses 

momentos foi possível refletir sobre o papel do educador na formação do ser humano, 

identificar o que caracteriza uma boa aula, assinalando metodologias adequadas para se fazer 

intervenções no processo de construção da aprendizagem, compatíveis à realidade e vivência 

dos educandos. Nos primeiros encontros percebemos a inquietação dos participantes em 

                                                           
17 Lembramos que tínhamos três escolas conveniadas com cinco bolsistas atuando em cada uma delas. 
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relação ao que estava sendo dito e o que deveria, realmente, ser abordado. Aos poucos os 

licenciandos sentiram-se mais confortáveis com o assunto e perceberam a importância da 

troca de informações para enriquecimento da prática e melhoria do processo de ensino e de 

aprendizagem. 

Solicitamos que os licenciandos lessem alguns artigos com abordagem metodológica 

do ensino de Matemática. Eles entraram em contato com as experiências relatadas por 

Mendes (2009), Dias (2012), Bezerra (2012), Braz e Gutierre (2012) e Sousa (2012). O grupo 

percebeu nos textos a evidência e importância no papel do educador e sua responsabilidade na 

formação e transformação na vida do aluno, bem como, a relevância de atividades 

diferenciadas nesse processo. Os futuros professores enfatizaram o quanto o desconhecimento 

dos docentes em relação às metodologias adequadas pode prejudicar a aprendizagem da 

Matemática. Comentaram que, em muitos momentos na leitura dos artigos, se viram 

retratados, pois por não saber como agir e que metodologias usar, é mais fácil culpabilizar o 

aluno pelo seu fracasso do que assumir as próprias limitações. 

Os diálogos também se voltaram para a dificuldade em motivar todos os alunos, 

devido os interesses de cada um e a impossibilidade do atendimento individualizado. O grupo 

não se contentou em apenas discutir o assunto teoricamente e logo iniciou um debate sobre as 

possibilidades de atividades para o ensino de Matemática, fazendo uso do material a que 

tiveram acesso na leitura. Assim, deu-se uma troca de anseios, medos e, por fim, sugestões de 

estratégias para trabalhar, utilizando tendências em Educação Matemática, ou seja, fazendo 

uso da História da Matemática, Etnomatemática, Tecnologia da Informação e Comunicação e 

Resolução de Problemas. 

É importante atentar para a necessidade de verificar a eficácia de metodologias 

diferenciadas no ensino da Matemática. Os licenciandos buscam a todo instante a 

comprovação dessa funcionalidade e, se por um lado, eles afirmam que as aulas melhoram 

com as atividades diferenciadas que apresentam aos alunos e que os professores atuantes no 

Ensino Médio apresentam ensino ultrapassado, dificultando a aprendizagem por outro, 

camuflam a representação social que os conteúdos matemáticos são impossíveis de ensinar e 

aprender. Vejamos as falas a seguir: 

  

[...] vemos, que os professores, não incluem nova metodologia no ensino e, 

por isso, que, na maioria das vezes, os alunos não se interessam, então, acho 

que falta um uma devida preocupação do governo, com relação ao 

desempenho, com a capacitação e as melhorias pra que a aula venha 

acontecer de maneira mais atraente pros alunos, que eles possam aprender 

mais e de forma diferente (MEMÓRIA). 
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Eu converso com os alunos, porque eu quero saber, pelo que eu vejo o 

problema é também o professor. Andei observando, não é só o desinteresse 

dos alunos e a dificuldade social deles. Não é só isso, são também, os 

professores, os alunos, reclamam muito, e, realmente, tem uns professores lá 

que a metodologia é muito tradicional, é aquela aula dura, que é só teoria, 

todo mundo tem que ficar calado e copiando. E não tem professor formado 

em Matemática, a maioria é só substituto e com outra formação. 

(GEOPLANO). 

 

Sempre que os alunos estão querendo participar, [...], eu acho que pela nossa 

abordagem, pela forma com que a gente trabalha e faz com que eles queiram 

participar, faz com que eles queiram aprender junto com a gente. Eu acho 

que é [...] a nossa forma de interagir com eles, sendo mais do mundo deles 

do que propriamente do mundo dos professores. (BINGO). 

 

Vemos nesses discursos a ênfase em relação à necessidade de mudança metodológica 

para que haja a aprendizagem. Esses pensamentos nos remetem a Braz e Gutierre (2012, p. 

59, 60) ao afirmarem que “[...] a necessidade de proporcionar uma Educação Matemática de 

qualidade que desperte nos estudantes o prazer e a motivação nas aulas de Matemática tem 

levado os educadores a propor alternativas que tornem o conhecimento matemático 

significativo e desafiador aos estudantes”. Entretanto, percebemos a insegurança dos 

participantes em relação à aprendizagem, pois eles reforçam a necessidade de assimilar 

conteúdos e a participar de processos seletivos. 

O licenciando Pentaminó ao relatar a relação do professor com os alunos enfatiza que  

 

[...] ele não acredita no aluno, ele fala assim: esses alunos ai, nem um vai 

passar no vestibular esse ano. Ele tem certa razão, mas é porque, ele não 

estimula o aluno para isso. Ele não estimula o aluno a estudar, não estimula a 

dizer, vamos ver o ENEM, ou então, vamos dar uma aula sobre o ENEM. O 

que é o ENEM? O ENEM é interessante, mas não ele não faz isso.  

 

E continua afirmando que o professor diz aos alunos que “eles nunca vão passar no 

ENEM, e o licenciando expressa sua indignação: “isso é coisa para um professor dizer na 

frente dos alunos? Isso desestimula. Ele vai passar o conhecimento se o aluno quiser que o 

busque. Tá difícil, se você fosse lá, olhasse o perfil dos alunos do Virgilio Furtado. Aí você 

iria entender como é difícil para gente também, tem que ir de surpresa, [...]” (PENTAMINÓ). 

Nos trechos anteriores, encontramos a valorização de aquisição de conteúdos com o 

intuito de estimular a participação em processos seletivos. Mas, não verificamos o 

pensamento de tornar as aulas de Matemática atrativas aos alunos, incentivando a imaginação, 

a criatividade, a curiosidade e, de posse desses estímulos, favorecer o movimento para que 
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eles sintam-se motivados e desafiados a indagar, a investigar e a refletir em relação ao seu 

aprendizado, envolvendo-se nas aulas com satisfação. Então, podemos reafirmar que a 

valorização de aulas mais agradáveis dos licenciandos está pautada apenas no vislumbre de 

aquisição da habilidade de resolver questões usando os algoritmos matemáticos. 

Ainda assim, o movimento dos licenciandos indica mudanças no processo educativo, 

apesar de não conhecerem o caminho a trilhar, indicam que a forma que o ensino está sendo 

desenvolvido tende ao fracasso. Nas reuniões de organização do trabalho presenciamos 

direcionamentos de inovação em diversos momentos, observações essas que influenciam o 

comportamento deste futuro profissional, internamente, seu desejo corresponde a essa 

necessidade de reformulação.  

Por razões como esta, vemos firmemente a reprodução da ideia de que é preciso 

“encontrar outras metodologias, fazer a aula ficar diferente pra... Eles se interessando seria o 

passo inicial pra aprender.” (ESCALA). No que diz respeito a essa necessidade, Bzuneck (2002, 

p. 9) anuncia o movimento interno que direciona o caminho de mudança: “a motivação, ou o 

motivo, é aquilo que move uma pessoa ou que a põe em ação ou a faz mudar de curso”. No 

espaço educacional a motivação dos alunos é um importante desafio com que nós devemos 

atentar, pois tem implicações diretas na melhoria do envolvimento do aluno com o processo 

de ensino e de aprendizagem.  

Quando motivado o aluno procura novos conhecimentos e descobertas, evidenciando 

envolvimento com o processo de aprendizagem, participa das atividades com entusiasmo e 

demonstra disposição para novos desafios. A motivação do aluno é um aspecto importante no 

processo de ensino e de aprendizagem, na medida em que o rendimento escolar não pode e 

não deve ser caracterizado somente por conceitos como inteligência, contexto familiar e 

condição socioeconômica. 

É imprescindível ressaltarmos que apesar da necessidade de implantação dessa 

realidade, no meio escolar ainda prevalece uma visão restrita acerca das possibilidades de 

aquisição do conteúdo matemático, conforme apontamos nas falas e comportamento dos 

licenciandos. Nesse contexto, ganham relevância os discursos centrados na modificação da 

ação, na disponibilidade de aprendizado do professor, veiculando-se a compreensão de que 

compete a mudança na metodologia o sucesso no trabalho com o ensino de Matemática. Essa 

situação propaga-se de tal modo que passa a ser normalmente reproduzida no grupo, 

impregnando o universo simbólico e sendo transmitida nas comunicações sociais, sendo 

aceita, naturalizada por cada futuro docente e por todos os envolvidos no processo.  
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É nesse contexto que se encontram, portanto, a representação social de ensino de 

Matemática então abordada. Afinal, como nos ressalta Moscovici (2011, p. 40) “as 

representações sociais se tornam capazes de influenciar o comportamento do indivíduo 

participante de uma coletividade. É dessa maneira que elas são criadas, internamente, 

mentalmente”. Nesse mecanismo, mesmo sem se dar conta, os participantes de nossa pesquisa 

agem de acordo com a representação social de ensino de Matemática que abarcaram em suas 

experiências vivenciais em ambientes sociais e/ou educacionais. 

Relembramos que, com o intuito de propiciar diálogos que trouxessem à baila a 

possibilidade de novas metodologias a serem utilizadas nas escolas conveniadas, solicitamos 

aos licenciandos a leitura antecipada dos trabalhos propostos para estudo, o que facilitou o 

diálogo nos encontros. De acordo com Mendes (2009, p. 23): 

  

A Educação Matemática como área de estudos e pesquisas tem se 

constituído por um corpo de atividades essencialmente pluri e 

interdisciplinares dos mais diferentes tipos, cujas finalidades principais são: 

desenvolver, testar e divulgar métodos inovadores de ensino; elaborar e 

implementar mudanças curriculares, além de desenvolver e testar materiais 

de apoio para o ensino da matemática. 

 

Durante os encontros tivemos como meta a reflexão conceitual e metodológica sobre a 

utilização de ferramentas diferenciadas no ensino de Matemática, assim como, a organização 

de pequenos projetos a serem aplicados em sala de aula, analisando as dificuldades e 

possibilidades de implantação das mesmas. Para implementar tal demanda contamos também 

com as informações dos professores supervisores em relação ao apoio de outros docentes e da 

escola como um todo.  

Os primeiros momentos de organização foram disponibilizados para a discussão 

contemplando os materiais lidos. Os referidos textos versam sobre o uso de Jogos, História da 

Matemática, Tecnologias da Informação e Comunicação, Teatro, Música, entre outros 

recursos, nas aulas de Matemática. As falas enalteciam a importância de tornar as aulas mais 

atrativas para os alunos. Houve questionamentos sobre o motivo dos professores das escolas 

conservarem metodologias ultrapassadas e, principalmente, apresentarem grande resistência a 

mudanças. A partir de tais questionamentos a busca por melhores aulas continuava.  

Em meio aos diálogos estabelecidos, os enfoques giraram em torno das dúvidas 

metodológicas e possibilidades de atuação; descrença por parte de professores da escola e 

licenciandos em relação à aplicabilidade de algumas metodologias; reclamações sobre o 

desinteresse de alunos, professores e outros profissionais da escola dificultando um trabalho 
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mais específico com os métodos elencados; e necessidade de melhores condições estruturais 

da escola para a efetivação do trabalho. Estes encontros resultaram em diálogos e sugestões de 

intervenção na sala de aula.  

Durantes as reuniões, os licenciandos resolveram preparar os pequenos projetos com 

enfoque em Jogos, História da Matemática, Teatro e Gincanas. Essas atividades foram 

utilizadas de maneira interligada, ou seja, na gincana, assim como em outros momentos, 

utilizou-se mais de uma opção. Nos encontros, estabelecemos como objetivo primordial, 

desenvolver os pequenos projetos elencados e refletir conceitual e metodologicamente sobre 

as dificuldades, possibilidades de adequação e resultados alcançados. 

Iniciamos a elaboração das propostas pela explanação das realidades já discutidas em 

cada escola, em seguida conversamos sobre a proposta de Braz e Gutierre (2012), teatro, 

História e Matemática como uma contribuição para aulas de matemática no ensino 

fundamental, após esmiuçarmos a proposta apresentada, verificamos os prós e contras para a 

efetiva realização. O grupo expôs dúvidas e opiniões. A partir das discussões, os participantes 

demonstraram, em muitos momentos, certezas e inquietações em relação à experiência sobre 

o assunto, lamentando a ausência do apoio de profissionais qualificados para auxiliarem o 

trabalho a ser desenvolvido.  

Os alunos da licenciatura procuravam afirmação para a realização da atividade. Eles 

diziam que “[...] quando agente quer e procura leva o melhor para os nossos alunos em sala de 

aula, o aluno se torna mais interessado, até o professor se interessa mais em preparar a aula, 

em fazer um ambiente agradável para o aluno” (DIPLOMACIA). Em alguns momentos, pelas 

atitudes e gestos, verificamos que eles falavam como se quisessem se convencer da 

importância e eficácia da atividade. Em relação ao teatro, percebemos que a resistência foi 

bem maior, pois o projeto não saiu do discurso e do papel. Para não dizer que foi totalmente 

excluído, colocaram uma atividade na gincana com esse foco. 

O grupo apresentou inúmeras estratégias para lidar com o desinteresse e a dificuldade 

de aprendizagem. Os participantes concordaram que algumas dessas estratégias não eram 

novidades, apenas não costumavam ser usadas, principalmente no Ensino Médio. Além disso, 

o grupo refletiu sobre a responsabilidade que tem na organização da atividade que possa 

atender o conteúdo trabalhado, buscando a base formativa com esse intuito. Finalmente, 

reconheceram a importância da mudança metodológica apesar de demonstrarem incerteza em 

relação à eficácia na aquisição de conteúdos, acham que a ludicidade vem para distrair e dar 

prazer. 
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Diplomacia afirma que: “por enquanto, estou trabalhando só com listas, mas estou 

pensando e vou levar aulas lúdicas pra entreter, pra que fiquem mais interessados no assunto, 

porque eu acho que ajuda bastante na aprendizagem”. Quando afirma que ajuda na 

aprendizagem percebemos a diferença na voz, a entonação diminui e o olhar é desviado na 

busca de convencimento dos colegas e até do seu próprio pensamento. Tivemos como 

perceber a diferença, pois em uma única afirmação ela utiliza o uso das listas com o conteúdo, 

fala da ludicidade com entretenimento e aborda mudanças buscando aprendizagem e as 

mudanças de entonação e apoio do grupo são bem visíveis, de acordo com o que era falado. 

As abordagens de jogos e gincana foram aceitas por unanimidade. Como já falamos 

anteriormente, nas tarefas da gincana foram utilizadas a música (paródia com conteúdo 

matemático) e o teatro (caracterização de personagens históricos relevantes no contexto da 

Matemática). As atividades realizadas foram muito bem aceitas pelos alunos e elogiadas pelos 

licenciandos. Temos nas falas que seguem alguns depoimentos em relação ao uso de 

metodologias diferenciadas na escola. 

  

[...] a gente entrou na aula da professora supervisora, ela estava trabalhando 

o triângulo retângulo, calculando tangente, seno, cosseno e a levou a turma 

para fora, pra medir pela sombra, pra medir com a régua, aquele 

esquemazinho, cada grupo se empolgava, cada pibidiano ficou com um 

grupo e foi uma festa, eles queriam mais e diziam ‘não, espere aí deixe a 

gente ver, vai mede tu, pegue a trena, mede, bote ele reto’. Essa forma, 

envolveu todos os alunos, mesmo aquele que não gosta, mas, estava lá 

medindo, ‘ah, deu um ponto, deu um, fulano tem um metro e setenta e nove, 

coloca aí, faz as contas agora tu fulano’, foi uma aula diferenciada 

envolvendo todos [...]. Quem sabe um não vai pelo interesse do outro e 

consigue ficar atento, desperte a curiosidade. (TRILHA). 

 
[...] a gente apresentou aos meninos as operações com frações, os alunos no 

terceiro ano do ensino médio não conseguiram resolver uma operação lá do 

ensino fundamental, então nós chegamos com um dominó de frações e 

fizemos uma atividade dinâmica, eles conseguiram assimilar tudo o que a 

gente colocava para eles e em uma atividade teórica e eles não conseguiram 

entender. [...] eles gostaram da novidade com números múltiplos, eles 

conseguiram, então a gente fez eles tentarem ver de forma diferenciada. 

Alguns professores e até parte da comunidade escolar acha que esses alunos 

não querem nada e não tem mais jeito para aprender. Assim, a gente tenta de 

uma forma inovadora fazer com que eles acreditem neles mesmos. 

(BATALHA). 

 
[...] a gente tem que entrar com a metodologia, porque é, como a própria 

pedagoga da escola disse, os professores, não têm metodologia, então, quem 

tem que levar é a gente. Então para que a gente consiga fazer com que a 

metodologia seja cumprida, quem tem que dirigir é o grupo que tem a 

metodologia. Aí é que vem, ele vai querer trabalhar dessa forma? 

(GEOPLANO). 
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Na afirmação do licenciando Geoplano nos chama a atenção o trecho “quem tem que 

dirigir é o grupo que tem a metodologia. Aí é que vem, ele vai querer trabalhar dessa forma?”, 

vemos que ele reproduz a fala da pedagoga da escola e afirma que os licenciandos têm que 

levar novas metodologias para influenciar os professores a utilizá-las. Como já percebemos 

em diversos depoimentos, os licenciandos “querem acreditar” na eficácia metodológica para o 

ensino de Matemática, mas eles não têm essa convicção. 

Partindo do estudo do material indicado e das possibilidades de atividades elencadas 

para as escolas, o grupo iniciou a discussão em torno da dificuldade para implantar as 

propostas, independente de serem aceitas ou não pela equipe escolar. Argumentaram que os 

professores também demonstram desestímulo e esse processo repercute por todo o ambiente 

escolar, pois eles não acreditam na possibilidade de reverter esse quadro educacional. Os 

futuros professores acrescentaram que isso se torna bem mais difícil quando se volta para o 

conteúdo matemático, principalmente pelo fato de ser visto por todos como enfadonho e 

impossível de se aprender. 

No afã das discussões, os licenciandos sugeriram a possibilidade de enfrentamento das 

dificuldades apresentadas, afirmaram que como está não dá para continuar. Eles disseram que 

com o aprendizado que estavam adquirindo no processo de formação poderiam aplicar de 

forma coerente e organizada, convencendo os professores atuantes nas escolas conveniadas 

que as novas metodologias poderiam melhorar o contexto de ensino e de aprendizagem. Torre 

de Hanoi reforça essa afirmação com o seguinte depoimento: “é tanto que quando chega um 

licenciando, como nós, que estamos em processo de formação ainda, os alunos percebem e 

ficam falando, né: ah com os meninos explicando eu entendi! Eu entendi! Mas, é porque nós 

estamos sendo capacitadas para isso, né? Para fazer com que o aluno perceba que a 

Matemática tem espaço para criatividade também”. 

Essa discussão foi importante por esclarecer que o processo de reflexão adquirido no 

contexto de formação é a melhor forma de conduzir o trabalho docente. As falas presentes nas 

reuniões nos permitiram a construção desse tema, tão importante que ora dialogamos e 

denominamos a Metodologia como elemento (des)motivador ao interesse do aluno e que esse 

interesse foi emergindo no decorrer das atividades propostas pelos licenciandos em atuação.  

Os sistemas educacionais, em meio a propostas de mudanças e ordenamentos, têm 

vivenciado nos últimos tempos o dilema de apresentar melhores propostas para o ensino e, 

consequentemente, à formação de professores. O desafio é impulsionado pelos baixos índices 

de rendimento dos educandos e verificamos um joguete em busca de retirar a própria 

responsabilidade e colocá-la nas mãos de outros. Estamos em um emaranhado e nele 
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acreditamos no desenrolar de possibilidades por intermédio de novas metodologias para o 

ensino, principalmente de Matemática. 

Em meio a esse cenário que emergiu o PIBID, com licenciandos de iniciação à 

docência encontrando realidades que colocam em cheque o processo de formação, sabemos 

que os participantes estão de olhos bem abertos e afirmam que “é por relatos mesmo, e hoje o 

Geoplano, quando ele disse que ia trabalhar Matemática na sala de informática, eu já vi que 

eles ficaram interessados, só por sair da sala e fazer procurar a Matemática em outro campo 

ou procurar outra forma diferente de quadro de giz”. (DIPLOMACIA). Para visualizar melhor 

a situação, localizamos outras falas como as que seguem: 

  

[...[ na Matemática, que querendo ou não têm assuntos maçantes, que se 

você ficar só falando. Acontece justamente o que a aluna falou que você fala, 

fala e para eles entra num ouvido e sai no outro, não conseguem assimilar. 

Então, eu acho que a principal dificuldade é encontrar um método que 

consiga prender a atenção deles e passar o conteúdo. (DAMAS). 

 

[...] o interesse dos alunos, até a pouco tempo, inclusive a gente, a gente 

produziu um trabalho sobre aprendizagem significativa, [...]. Se não fizer 

sentido não vai ter interesse . É nesse sentido que surge o papel do professor 

em pesquisar, em querer saber do aluno, querer saber da sua vida social, do 

seu convívio e ver o que de fato vai despertar o interesse naquele grupo, 

[...].(BINGO). 

 

Ele estava trabalhando função do primeiro grau, com os meninos do 

primeiro ano. Nós levamos uma atividade, ele pediu: essa semana não 

tragam jogos, preparem uma atividade, relacionada ao conteúdo. Nós 

preparamos a atividade, passamos para ele e ficamos ajudando a responder. 

Eles disseram: com vocês eu estou entendendo, com o professor, não estava 

entendendo esse conteúdo. (DIPLOMACIA). 

 

Ao se referirem ao ensino e a aprendizagem de Matemática, tanto licenciandos quanto 

o supervisor se traem em relação à metodologia. O supervisor desvaloriza o jogo quando diz 

que quer uma atividade que aborde o conteúdo, os licenciandos, apesar de afirmarem que 

alunos mais interessados nas atividades aprendem melhor, não estão completamente 

convencidos dessa afirmação. Observamos sinais corporais, como mudança na respiração, 

olhar em outra direção, mudanças na voz, entre outros. Compactuamos com os autores da 

citação da sequência que são estudiosos desses comportamentos que traem o discurso. 

  

É o que notamos na linguagem do corpo, quando a energia começa a fluir 

com intensidade. Há desde a respiração e o pulso mais acelerados até as 

mudanças na voz, no olhar, no tônus muscular e na direção tomada pelas 

partes do corpo. (WEIL; TOMPAKOW, 2014, p. 99 e 100). 
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Temos convicção que os licenciandos queriam acreditar no que estavam falando, mas 

as experiências de vida, os discursos sociais e as dificuldades encontradas no ambiente escolar 

para execução das novas metodologias, fazia brotar a incredulidade na possibilidade de 

aprendizagem do conteúdo matemático. Ao abordarem as dificuldades de aquisição do 

conteúdo e de efetivação de procedimentos metodológicos inovadores, os futuros professores 

recorrem ao discurso social do bicho que é a Matemática. Assim, constroem um juízo de 

apreciação nesse pensamento, em que aos poucos vão agregando elementos que credenciam 

ao ensino de Matemática a impossibilidade de execução eficaz. 

Esse movimento sinaliza a criação de representações sociais, mais especificamente 

apresenta uma das funções desse processo, ou seja, no pensamento de Moscovici (2011, p. 34) 

“convencionalizam os objetos, pessoas ou acontecimentos que encontram”. Isso quer dizer 

que as representações sociais dão aos objetos, pessoas e fenômenos uma característica 

predominante e com o tempo possibilitam a partilha do modelo inconfundível pelos membros 

de um grupo. Nesse caminho, os elementos adquiridos são agregados ao modelo inicial.  

Fazem parte dele e, mesmo que uma pessoa não queira render-se a ele exatamente, “nós o 

forçamos a assumir determinada forma, entrar em determinada categoria, na realidade, a se 

tornar idêntico aos outros, sujeito à penalidade de não ser compreendido, nem codificado.”. 

Desse modo, os sujeitos agem de acordo a determinação do grupo. 

Captamos nos movimentos e discursos dos licenciandos sujeitos de nossa pesquisa a 

tentativa de adequação às necessidades do ambiente escolar, ou seja, melhoria do ensino de 

Matemática com atividades diferenciadas. Entretanto, continuavam com a ideia e ação presos 

ao pensamento que estava presente no cotidiano escolar antes da implantação de programas de 

melhoria de ensino, como o PIBID, por exemplo. As sugestões de propostas apresentadas 

pelos licenciandos são aparentemente aceitas por todos os envolvidos no contexto, todavia, o 

descrédito está presente nos discursos, atitudes e ausência de apoio por alguns setores. 

Podemos verificar em alguns exemplos de atividades que os professores das escolas 

conveniadas não trabalham com atividades diferenciadas, os depoimentos confirmam, em 

relação “a formação profissional docente, na metodologia deles é totalmente antiquada.” 

(MEMÓRIA). Os licenciandos afirmam que o professor não explica, por exemplo, como o 

conhecimento matemático foi desenvolvido ao longo da história. Isso nos mostra que muitos 

professores não conseguem atender o que os Parâmetros Curriculares Nacionais sugerem 

quanto ao uso da História da Matemática. De acordo com este documento:  
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A História da Matemática pode oferecer uma importante contribuição ao 

processo de ensino e aprendizagem dessa área do conhecimento. Ao revelar 

a Matemática como uma criação humana, ao mostrar necessidades e 

preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, ao 

estabelecer comparações entre os conceitos e processos matemáticos do 

passado e do presente, o professor cria condições para que o aluno 

desenvolva atitudes e valores mais favoráveis diante desse conhecimento. 

(BRASIL, 2001, p. 42). 

 

Dessa forma, em muitas situações, o recorrer à História da Matemática pode esclarecer 

várias ideias matemáticas que estão sendo construídas pelo aluno, especialmente dando 

respostas a alguns porquês e, desse modo, contribuir também para o desenvolvimento do 

senso crítico. Sabemos também que o rápido desenvolvimento do computador e a utilização 

da Internet como ferramentas de apoio ao processo de ensino e aprendizagem justificam a 

necessidade de atividades que sustentem a atuação de um professor que usa, na sala de aula, 

as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) como ferramentas cognitivas, de acordo 

com Jonassen (2007). 

Defendemos, ainda, que ensinar Matemática é desenvolver o raciocínio lógico, 

estimular o pensamento independente, a criatividade e a capacidade de resolver problemas. 

Nós, como educadores matemáticos, devemos procurar alternativas para aumentar a 

motivação para a aprendizagem, desenvolver a autoconfiança, a organização, a concentração, 

estimulando a socialização e aumentando as interações do indivíduo com outras pessoas. 

Contudo, as dificuldades e resistência de utilização de recursos que possibilitem o uso 

dessas alternativas podem ser vistas como uma construção sócio-histórica. A RS esclarece 

essa elaboração docente em torno da busca por melhores aulas, mas a todo instante, utilizam o 

fracasso dos alunos como justificativa e comprovação que não existe metodologia que 

colabore com o ensino de Matemática, pois a clientela não está pronta para a aquisição de um 

conteúdo tão complexo. 

Essa justificativa faz com que, a princípio, os professores camuflem as reais 

dificuldades e comprovem que não existe metodologia adequada para melhorar o ensino de 

Matemática. Entretanto, esse disfarce torna-se frágil com a chegada de licenciandos prontos 

para desenvolver as atividades, mas decorrente do fato de que todas as interações humanas 

decorrem de representações coerentes com o que Moscovici (2011, p. 37) denomina de função 

prescritiva. Por isso “elas [as representações] são impostas sobre nós, transmitidas e são o 

produto de uma sequência completa de elaborações e mudanças que ocorrem no decurso do 

tempo e são resultado de sucessivas gerações”.  
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Mediante essa compreensão, por serem as representações sociais resultado de nossas 

trocas sociais, embutidas nas relações, na cultura, enfim, nos sistemas de comunicação, estão 

presentes em tudo que percebemos e imaginamos, sendo assim, essas representações 

constituem-se reais, concretas. Envolvidos nesse contexto, embora os futuros docentes tentem 

camuflar o discurso, colocando as atividades diferenciadas no lugar de importância para a 

melhoria do ensino de Matemática, deixam escapar nas entrelinhas comportamentos e gestos 

das representações sociais de dificuldade de aquisição do conteúdo matemático, há longo 

tempo presentes na sociedade. Assim, eles ficam apreensivos com as dificuldades que já 

consideram impossibilidades.  

Todavia, ao participarem do processo de iniciação à docência por intermédio do 

PIBID, precisam conviver com as impossibilidades postas pelo discurso circulante sobre 

ensino dessa disciplina. Mas não podem deixar de atuar de acordo com os objetivos do 

programa e buscar a neutralidade nesse processo para que possam lidar com a resistência, ou 

seja, torná-lo familiar. Para tanto, é preciso desenvolver as atividades propostas, registrar os 

ganhos e divulgá-los em seus contatos sociais. Desse modo, precisamos pensar que existem 

caminhos divergentes e que devemos continuar o rumo que abraçamos agregando valores 

positivos a um sistema descrente e desanimado. 

Em nosso estudo, mesmo os licenciandos transpirando medo e insegurança, respiram 

fundo e continuam seguindo o caminho que afirmam acreditar, ou seja, a possibilidade de 

melhores mudanças no ensino de Matemática por intermédio de metodologias diferenciadas. 

Seguindo esse princípio, elaboram as atividades e desenvolvem nas escolas conveniadas, em 

seguida apresentam os resultados para o grupo, buscando sugestões para as dificuldades e/ou 

divulgação de etapas bem sucedidas, dessa forma enaltecem as melhores possibilidades. 

Podemos verificar essas reflexões por intermédio de falas, tais como: 

  

É, eu [...] sempre digo que a gente está ensinando a eles o que já sabem, 

porque a forma  diferente que a gente mostra, [...], mas você usa isso no seu 

dia a dia, [...]. Aí você mostra e vê que o aluno já sabe [...], porém não tem 

consciência. Então essa maneira de mostrar que grande parte do que a gente 

tá ensinando eles já sabem, que apenas a gente usa alguns termos, né, que é a 

linguagem Matemática, porém são coisas que eles usam no dia a dia, no 

cotidiano, que eles fazem que eles sabem fazer que não se dão conta e o 

nosso papel está sendo nesse sentido, a gente mostra de forma diferente, de 

forma mais acessível [...]. (BINGO). 

 

[...] a nossa supervisora não é a única professora de Matemática da escola, 

[...] ela é professora de Matemática desde o inicio naquela escola, [...], hoje 

em dia já tem outros professores de Matemática. Há interesse, por parte dos 

alunos, nas aulas dela. A gente vê que ela é cativante, que os que já passaram 



176 

 

por ela têm amor, por esse amor e respeito eu acho que eles são mais 

participativos, pelo menos os que passaram o ano passado por ela. [...] eu 

acho que isso influencia muito. Os projetos foram um sucesso. Mas, o 

diretor, todas as pessoas são participativas em todos os programas. O diretor, 

quase não vejo, mas ela diz que ele sempre ajuda. (DAMAS). 

 

Sanar a dificuldade... Sanar não é a palavra certa, porque ela não foi sanada 

ainda, a gente está conquistando, já está melhor do que no começo. Eu acho 

que foi o diferencial das aulas, por exemplo, o professor está sempre lá com 

aquela aula, sempre metodológica, quadro, giz, eles dizem muito, 

Matemática não tem muito que mudar. Mas, tem como fazer uma aula 

diferente, porque na medida que levamos... eu me lembro de que eu fiz uma 

aula junto com a Escala, diferenciada, tipo um joguinho, mas que envolvia 

assuntos que eles estavam estudando e foi bem recebida. No outro dia tinha 

aluno querendo a aula, novamente, mesmo não sendo o momento da turma 

dele. [...] Eles querem uma forma nova de aprender, dizem que assim fica 

mais fácil. [...] Certo que o professor também não tem, é, capacidade de 

fazer isso sempre nas suas aulas, mas, eu acho que uma aula desse tipo 

quebraria, digamos assim, o gelo para outras aulas, eles já ficaram na 

expectativa de uma vez por mês ter uma aula diferente. (TRILHA).  
 

Percebemos que Escala valoriza a aula diferenciada, mas termina voltando ao discurso 

circulante que “isso não pode ser feito sempre”. A raiz da construção de ensino tradicional é 

muito forte e impregnante. Os futuros docentes, imersos nesses contextos, discutem a 

temática, entre eles. Buscam, assim, a apropriação do processo científico originado desses 

estudos e exemplos de práticas de propostas pedagógicas, ou seja, buscam novos elementos 

para a ancoragem que demarca a representação social de ensino de Matemática, de acordo 

com a explanação em momentos anteriores, buscando melhores caminhos para a atuação.  

Sabemos das críticas que envolvem a utilização de novas metodologias no ensino de 

Matemática, principalmente no Ensino Médio. Todavia, podemos afirmar que mediante a 

formação inicial e continuada adequada, os profissionais poderão contatar estudos e 

experiências bem sucedidos, trazendo o respaldo necessário para a utilização das mesmas. 

Esse processo indica uma nova forma de apresentar as aulas e, consequentemente, trarão 

mudanças na relação entre o professor e o aluno. Temos consciência da importância do 

movimento de formação que discutiremos a seguir. 

 

 

4.2 FORMAÇÃO PEDAGÓGICA X ESPECÍFICA 
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A reflexão a seguir, diz respeito ao segundo tema da segunda categoria de análise. Na 

realidade em que os licenciandos desenvolvem o seu trabalho existe espaço para discussão 

bem ampla a esse respeito. Como geralmente ocorre em cidades do interior, a dificuldade de 

professor formado na área específica, principalmente em Matemática, Química, Física e 

Biologia, é gritante, encontramos professores das mais diversas áreas atuando nas aulas de 

Matemática. Os docentes formados em Pedagogia são deslocados para as disciplinas de mais 

ausência de professor. O discurso dos licenciandos revela uma contraditoriedade, pois ao 

mesmo tempo em que eles associam o professor de Pedagogia àquele que utiliza melhores 

recursos para as aulas, identificam a ausência de domínio do conteúdo como forte fator para 

que os alunos não dominem as principais operações matemáticas. 

Esse cenário nos fornece indícios de que, por intermédio da observação do convívio 

social, os futuros docentes vão acessando elementos científicos que comprovam as 

possibilidades desses professores, ao transmitirem o conhecimento para seus alunos, ficarem 

frustrados com o que sabem sobre como ensinar bem os seus discentes. Logo, precisam 

reorganizar suas aulas e o conteúdo representacional de disciplina difícil de ser aprendida e 

alunos incapazes de aprendê-la para que tudo permaneça aceito e familiar.  

Ressaltamos que essa afirmação trata de indícios de uma representação social 

encontrada na sociedade e, principalmente nos ambientes escolares, pois vemos expressões de 

desagrados, depoimentos negativos, expressões de medo ou susto sempre que abordamos o 

ensino da disciplina Matemática. Nesses termos, é possível dizer da necessidade do processo 

de reelaboração do conhecimento do senso comum, as condições de vida dentro da sociedade 

dão surgimento a (re) construções, reelaborações e modificações dos objetos representados 

com o intuito de manter a harmonia social. Sobre esse processo, Moscovici (2011, p. 41) 

elucida: 

  

Representações, obviamente, não são criadas por um indivíduo 

isoladamente. Uma vez criadas, contudo, elas adquirem uma vida própria, 

circulam, se encontram, se atraem e se repelem e dão oportunidade ao 

nascimento de novas representações, enquanto velhas representações 

morrem. Como consequência disso, para se compreender e explicar uma 

representação, é necessário começar com aquela, ou aquelas, das quais ela 

nasceu. 

 

Vemos em nossa pesquisa, a construção de reelaborações das RS no momento em que 

os licenciandos refletem a respeito da RS de dificuldade de aprender e ensinar uma disciplina 

tão complexa. Isso ocorre devido o surgimento de novos elementos, quais sejam, também, a 
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junção da formação pedagógica e específica, preparando melhores profissionais que 

apresentarão aulas mais elaboradas com resultados significativos, transmitindo nova visão 

para a sociedade, procurando tornar a situação mais leve e agradável.  

Nesse rumo, percebemos que os licenciandos ao tornarem concreta a ideia, o conceito, 

ou seja, ao objetivarem o ensino de Matemática na imagem da impossibilidade de ensinar e 

de aprender recorrem, inconscientemente, a processos históricos e culturais. Falamos desse 

contexto que está intrinsecamente ligado à própria história que considera a Matemática como 

“Ciência que estuda, por meio do raciocínio dedutivo, as propriedades dos seres abstratos 

(números, figuras geométricas etc.), bem como as relações que se estabelecem entre eles”.18 

Essa construção teórica, constituída pelos grandes Filósofos foi marcada por acontecimentos 

que excluíam a minoria, ou seja, só os gênios tinham contato com esses símbolos e normas 

tão complicados. 

No entender de Jovchelovitch (2008, p.70), as representações sociais brotam de um 

contexto de relações que é “emocional, social e cultural, portanto, historicamente situado”. 

Desse modo, apesar de encontrarmos vários estudos e documentos que versam sobre as 

inovações no ensino de Matemática, a história que foi disseminada ao longo do tempo tem 

suas raízes no inconsciente coletivo e é reproduzida pelo discurso social e educacional. 

Em nosso processo reflexivo, precisamos atentar para os mínimos detalhes que os 

participantes sinalizam. Apesar das dificuldades, dúvidas e descrédito, eles afirmam a 

importância da consistente formação pedagógica e específica, tanto inicial, quanto continuada. 

Nesta abordagem são elencados aspectos que estão além do processo formativo já existente. 

Os licenciandos clamam por processos formativos mais constantes, principalmente no âmbito 

pedagógico, como podemos verificar nas declarações a seguir: 

  

Os professores têm conhecimento do ensino. Eles conhecem a Matemática, 

mas eles precisam de uma capacitação porque o professor tem que está se 

reciclando, estudando todo dia, se renovando pra seguir o mundo, a 

atualidade tudo que segue os padrões, os conceitos que a gente utiliza 

atualmente, na modernidade. Mas, eles têm conhecimento, mas eles não 

estão sabendo adaptá-lo as novas metodologias que a gente tá trabalhando. 

Por isso existe esse impasse, entre a gente chegar à escola e eles acharem 

que a gente está se metendo demais, porque, talvez a escola não conheça o 

que a gente quer trabalhar. (BATALHA). 

 

Deve ser continuada e de maneira que se pense mais na aplicação. Para 

quem está no nível superior esse negócio de aplicação pode ficar um pouco 

de lado. Quem está no nível superior de Matemática, é mais aprender e fazer 

no papel, mas para quem está desinteressado da aplicação, seria um recurso 

                                                           
18 Definição do dicionário online de português, disponível em. http://www.dicio.com.br/matematica/ 
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para que melhor.[...]. Se tivesse esse curso periódico para que o professor 

ficasse aprendendo como lidar com essas situações seria melhor tanto para o 

professor que saberia, na verdade, explicar praticamente para o aluno, [...] 

quanto para o aluno que iria aprender, sabendo para que serve, na prática. 

(XADREZ). 

 

[...] no meu curso eu acho que a gente está caminhando bem quanto à 

formação do professor, porque a gente atua também. Tem a bolsa, tem as 

disciplinas pedagógicas que deixam a gente bem preparada. Quanto à 

formação do professor, geral, pelo que eu vejo, pelos professores que eu 

trabalho, que são mais antigos, que se formaram em outra época, eu acho 

que era a forma como o curso era dado pra eles, era muito mecânica. Não 

tinham essas disciplinas que a gente paga e que tratam mais da visão do 

aluno, como é que o aluno vai se portar e o que é que ele se sente. Acho que 

faltou a questão mais psicológica. (PEGA-VARETAS). 

 

As inquietações carregam sugestões dos participantes da pesquisa em relação à união 

da formação específica e pedagógica, as imagens circundam o fato da melhoria de aquisição 

do conteúdo matemático e, principalmente, a sua funcionalidade no cotidiano. Nesse 

momento nos apoiamos, novamente, em Moscovici (2011) para relacionarmos aos dois 

processos básicos na construção das representações sociais, que são ancoragem e objetivação. 

Em explicações anteriores afirmamos que a ancoragem diz respeito à incorporação do 

não familiar ao nosso sistema de organização das categorias. Desse modo, “ancorar é, pois 

classificar e dar nome a alguma coisa [...] é quase como que ancorar um bote perdido em um 

dos boxes de nosso espaço social” (MOSCOVICI, 2011, p. 61). No momento em que 

vivenciamos algo novo, comparamos com dados existentes, realizando-se o mecanismo de 

classificação, nesse movimento acontece o ajuste e reajuste com o intuito de denominar o 

fato, relacionando-o com algo já conhecido. 

No movimento experiencial realizamos rotulações e avaliações em relação aos 

componentes agregados de acordo com o processo de significado, contidos em nossa 

bagagem, relacionado ao objeto em pauta. Percebemos esses aspectos nos discursos, quando 

os licenciandos enfatizam a possibilidade de melhoria com a relação da formação pedagógica 

e específica, apesar das impossibilidades relativas ao ensino de Matemática. No pensamento 

de Sztajn (2002, p. 19) “O professor deve possuir um repertório de representações e saber 

avaliar qual a mais apropriada para cada momento”. Defendemos que a reflexão sobre a 

prática facilita esse processo. 

Quando discorre sobre representações sociais, Moscovici (2011) enfatiza dois aspectos 

que utilizamos ao classificar no mecanismo de ancoragem. Eles são denominados 

particularização e generalização. Quando temos opinião formada, utilizamos a 
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particularização, ou seja, buscamos informações que comprovem tal fato, quais são suas 

características de distinção. Em nosso caso, ao compreendermos que é possível aprender 

Matemática, desde que utilizemos metodologia diferenciada, procuramos exemplos de 

professores com aulas atrativas e bem sucedidas, com o intuito de particularizar nosso 

pensamento. 

Em se tratando da generalização, atribuímos características de identificação aos 

componentes de um mesmo grupo. Após a atribuição, essa característica passa a marcar os 

membros desse grupo. Ao observamos características positivas, tendemos a exaltar e, no caso 

delas serem negativas, procuramos camuflá-las. Nem sempre, todos os membros de um grupo 

possuem os rótulos determinados. Entretanto, basta fazer parte do mesmo para ter a legenda 

do geral. Sendo assim, quando pensamos em alunos do Ensino Médio da rede estadual de 

ensino os rotulamos como incapazes de aprender Matemática e agimos de acordo com esse 

rótulo. Na definição de Moscovici (2011, p. 66): 

  

Em nossa sociedade, nomear, colocar um nome, em alguma coisa ou em 

alguém, possui um significado muito especial, quase solene. Ao nomear 

algo, nós o libertamos de um anonimato perturbador, para dotá-lo de uma 

genealogia e para incluí-lo em um complexo de palavras específicas, para 

localizá-lo, de fato, na matriz de identidade de nossa cultura. (grifos do 

autor). 

 

Ao classificarmos, ou nomearmos, por generalização ou por particularização, de 

acordo com o autor, “não é de nenhum modo, uma escolha puramente intelectual, mas reflete 

uma atitude específica para com o objeto, um desejo de defini-lo como normal ou aberrante” 

(MOSCOVICI, 2011, p.66). Podemos dizer que é um rótulo necessário com o intuito de situar 

o sujeito em um ambiente social. Necessitamos de comparações para definir o objeto e 

procedemos assim diariamente em nosso ambiente escolar, com alunos e professores. 

Sendo assim, o que recebe uma nomeação pode relacionar-se com uma imagem para a 

comunicação, transformando o incomum em alguma coisa real, física, ou seja, compreensível. 

A essa construção imprescindível à criação de representações sociais, Moscovici (2011, p. 71) 

chama de objetivação. Ela, “une a ideia de não-familiaridade com a de realidade, torna-se a 

verdadeira essência da realidade”. Nesse movimento de concretização do abstrato, realizamos 

a estreita relação entre o conceito e o objeto. Nessa conjuntura, objetivar “[...] consiste em 

materializar as abstrações, corporificar os pensamentos, tornar físico e visível o impalpável, 

enfim, transformar em objeto o que é representado” (NÓBREGA, 2001, p. 73). 



181 

 

Percebemos que os licenciandos objetivam a representação social de ensino da 

Matemática na imagem da dificuldade de ensinar e aprender o conteúdo matemático. 

Ousamos afirmar que o que é perceptível nessa objetivação é a imagem da impossibilidade de 

aprendizagem matemática e a tentativa de ensiná-la no ambiente escolar. Um processo 

complicado, mas que os licenciandos sentem-se instigados a encontrar caminhos de 

superação. Essa objetivação gera um movimento de idas e vindas, com o intuito de vencer a 

marca deixada pelo sistema social, histórico e cultural.  

Em relação à objetivação, Ordaz e Vala (1998) apresentam a definição no que se 

refere a três processos, que são: figuração, ontologização e personificação. O primeiro traduz 

os conceitos em imagens; o segundo atribui características de coisas ou seres às coisas e 

palavras. Em se tratando de “expressões do próprio processo do pensamento” (ORDAZ; 

VALA, 1998, p. 91), tanto na figuração quanto na ontologização, as metáforas são 

fundamentais. O terceiro aspecto, a personificação, acontece por intermédio da tipificação de 

rostos e de personagens simbólicos que remetem a ideias e crenças que ultrapassam as 

metáforas.  

Exemplificando em nossa pesquisa, observamos os futuros docentes expressando as 

representações que possuem de ensino de Matemática, na imagem do aluno que não tem 

possibilidade de aprender, mas que merece uma aula com metodologia diferenciada para 

tentar criar a possibilidade de aprendizagem. Nesse quadro está o professor da turma, 

precisando da relação do preparo pedagógico com o específico, gerando o ambiente propício 

às descobertas. Então, nessa situação tão inusitada, os futuros docentes precisam movimentar 

o pensamento e criar imagens de outras maneiras de ensinar Matemática para os alunos. 

Além dessa fala de Escala, podemos analisar outras: 

  

Eu acho que o supervisor é um professor regular, ele não é um bom 

profissional porque a formação dele foi muito voltada para o conteúdo e não 

no pessoal, no comunitário, as vezes eu vejo que ele não sabe lidar com 

algumas dificuldades na sala de aula, se ele tivesse tido a formação como a 

que eu estou tendo, onde ajuda e forma a pessoa humanitária que sabe lidar 

com o outro, mostra como melhorar. Eu acho isso faltou na formação dele. 

(DIPLOMACIA). 

 

Outros grandes problemas que eu identifiquei foram a gestão e os 

professores, a metodologia deles. Porque assim, eu julgo que o que estamos 

aprendendo no IFRN é uma metodologia mais inovadora, posso dizer até que 

mais moderna. Uma didática diferente, ações pedagógicas mais dinâmicas, 

que pensam mais no aluno. E lá a maioria dos professores não tem esse 

pensamento. Eles são bastante tradicionais. [...] Isso bate de frente com 
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nossas ideias, então é bem problemático a gente trabalhar no contexto deles. 

(GEOPLANO). 

 

[...] por isso que eu falo tanto dessas disciplinas. Porque quando eu cheguei 

aqui, pensei que era só cálculo, número... só que não é, vemos a Matemática, 

mas, também, vemos a situação do professor, vemos a situação do aluno, 

vemos como enfrentar as barreiras [...]. (PEGA-VARETAS). 

 

Os pensamentos se referem, principalmente, à importância da formação docente 

voltada para relação do professor com os alunos do Ensino Médio, em se tratando da 

compreensão de suas emoções e do desenvolvimento de uma metodologia eficaz. Eles 

afirmam que com a formação que estão tendo, capacitação essa que relaciona a parte 

específica e pedagógica, poderão desenvolver um trabalho melhor. Entretanto, o desafio é 

bem maior que a vontade, percebemos as dúvidas e incertezas nos movimentos do corpo, 

transparecendo o incômodo do assunto. “Muito da linguagem corporal é inconsciente – e o 

movimento da sobrancelha, a inclinação da cabeça, a virada do braço podem e costumam 

dizer muito mais do que a palavra falada.” (COHEN, 2014, p. 16 e 17). Esses movimentos 

traduzem a dificuldade que os licenciandos sentem de estar em uma situação desafiante e que 

provoca insegurança. 

Nesse contexto, os discursos revelam a necessidade de pensar em pessoas e/ou 

situações que possam ir além do que dizem os símbolos e seja imediatamente visto com 

sucesso. Temos, portanto, alunos que não acreditam no seu potencial e precisam de 

oportunidade, aliás, quem acredita na possibilidade de aprendizagem deles? Os licenciandos 

querem acreditar que a formação, principalmente a pedagógica, pode surtir efeito nessa 

situação. Eles enfatizam claramente a necessidade do método: 

  

[...] eu sempre estudei em escola pública, eu não sei como é que é o 

cotidiano da escola particular, mas da escola pública é muito grave. Porque 

conteúdos básicos, principalmente em método, que eram para ser visto no 6º 

ano, 7º ano eu estudei no 2º, 3º do ensino médio. Isso é inadmissível, aí 

quando a gente entra numa licenciatura é que vai sentir a dificuldade 

(LUDO). 

 

[...] isso é difícil, mas estamos proporcionando ver a Matemática de outras 

formas diferente do que estudamos, porque era aquela coisa assim bem 

tradicional e eu vejo que a Matemática não é essa coisa, que a gente pode 

ensinar e aprender Matemática de outras formas. A gente provou isso com 

nosso trabalho do projeto integrador, estudamos Matemática, Psicologia 

Geometria, e foi um sucesso. Nós que fazemos parte do PIBID, a gente se 

empenhou bastante e o trabalho foi muito elogiado pelos professores, que 

estavam nos auxiliando. Então eu acho que é uma forma bem bacana de ver 

a Matemática. (TRILHA). 
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[...] você faz uma graduação, mas tem gente que não tem o intuito de ser um 

professor. Aí ele não se volta pra a área metodológica, [...]. Na turma da 

gente mesmo, tem quem não quer a sala de aula. Aí, (Risos) toda aula que 

não é específica não tem importância, só quer saber do conteúdo da 

Matemática mesmo. Então se ele chega a ir pra uma sala de aula vai com 

essa lacuna [...], só sabe dar o conteúdo da Matemática, não sabe lidar com 

as pessoas. (DAMAS). 

 

A ênfase deles é a formação pedagógica, pois em relação à específica dizem que os 

professores apresentam domínio do conteúdo e ainda dão sugestões. Xadrez enfatizou que o 

supervisor orienta da seguinte forma: “não, faça por aqui, aqui, aqui que vai dar certo. Não 

fazer, ele mostra o caminho e realmente dá certo. Para não fechar o dez eu vou dar nove e 

meio, porque, dez seria a perfeição. Mas, ele tem bastante, pelo menos para mim, na minha 

concepção, ele tem bastante conhecimento relacionado a ensino médio e ensino fundamental”. 

E Torre de Hanoi afirma que “[...] ele conhece Matemática, muito mais, ele precisa, assistir 

uma capacitação de buscar uma maneira de ensinar, a Matemática de hoje não é a mesma do 

passado. E ele pode vir e aprender de outras formas”. 

Com a intenção de identificar a melhor forma de ensinar Matemática, os futuros 

docentes recorrem à experiência em seu curso de formação e nos encontros e congressos que 

participam. No momento da ação eles buscam experenciar as propostas contatadas. Mesmo 

sentindo insegurança, em alguns momentos, eles resolvem atuar e experimentar a situação na 

busca de superar os limites, enfrentar os desafios e galgar possibilidades.  

De acordo com Sztajn (2002, p.20) “os estudos sobre os processos mentais do 

professor também estavam ligados a aspectos mais genéricos do ensino, sem dar grande 

atenção às questões específicas de uma disciplina em particular”. É um exercício, e nesse 

momento, na procura de caminhos esbarramos com a percepção de professores desmotivados 

e confirmando a importância da formação pedagógica junto com a específica.  

Presenciamos o exercício do confronto com as propostas, a realidade e as marcas do 

inconsciente, o que gera novos pensamentos e ação, proporcionando mudanças nos espaços de 

subjetividade e, consequentemente, na atuação. Essa oscilação, na maioria das vezes, acontece 

de modo imperceptível, mas, real, como acontece quando o aluno participa das atividades 

propostas e demonstra entender o conteúdo abordado, mesmo que continuem achando que a 

Matemática é impossível de aprender, começam a vislumbrar possibilidades e expandir essa 

comunicação. 

Tal situação nos remete Jovchelovitch (2008, p. 170) quando afirma que “a 

representação, a linguagem e a comunicação são o único caminho que temos para chegar ao 
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conhecimento”. Então, vemos o grupo em um processo de troca de experiências, 

ressignificando as informações e adquirindo experiência para o processo de transformação. 

Arruda (2002) utiliza uma metáfora para ilustrar tal processo: 

  

As representações sociais constituem uma espécie de fotossíntese cognitiva: 

metabolizam a luz que o mundo joga sobre nós sob a forma de novidades 

que nos iluminam (ou ofuscam) transformando-a em energia. Esta se 

incorpora ao nosso pensar/perceber este mundo, e a devolvemos a ele como 

entendimento mas também como juízos, definições, classificações. Como na 

planta, esta energia nos colore, nos singulariza diante dos demais. Como na 

planta, ela significa intensas trocas e mecanismos complexos que, 

constituindo eles mesmos um ciclo, contribuem para o ciclo da renovação da 

vida. [...] minha convicção [é] que nesta química reside uma possibilidade de 

descoberta da pedra filosofal para o trabalho de construção de novas 

sensibilidades ao meio ambiente. Ou seja, é nela que residem nossas chances 

de transformar ou, quando menos, de entender as dificuldades para a 

transformação do pensamento social. (ARRUDA, 2002, p. 138). 

 

Essa química psicossocial, complexa e dinâmica envolve os professores da escola, os 

licenciandos e os alunos e, nessa comunicação, é que se processam os entendimentos, no 

momento que os conhecimentos entram em permuta para construir e influenciar o 

aprendizado global. Tanto professores, quanto licenciandos, começam a ver o aluno como 

capaz de aprender dentro de suas potencialidades, o que amplia essa aprendizagem para além 

da capacidade cognitiva, propiciando a aquisição de outros saberes.  

Nesse ambiente de reflexão, a representação social de ensino de Matemática pode ser 

repensada pelo grupo e comprovada com outra faceta de atividades bem sucedidas. 

Concordamos com os licenciandos que o ensino precisa de nova visão e atuação, com 

metodologias que possibilitem a construção do processo global na aprendizagem do 

educando. Nesse instante, precisamos relembrar que o repensar da representação social é um 

processo subjetivo e acontece naturalmente com as experiências. Tal situação nos impulsiona 

a analisar a atuação e discussão dos licenciandos em suas entrelinhas, com o intuito de 

verificar modificações nas enunciações elencadas. Continuando a observação da atuação dos 

professores das escolas conveniadas, um participante dessa pesquisa elucida o seguinte 

comentário: 

  

Eu acho, que os professores precisam, de várias adaptações, para que vejam 

o ensino de outra forma porque, na maioria das vezes, eles se formam, dez 

anos que estão formados, então têm uma metodologia de ensino muito antiga 

por mais que hoje ainda exista capacitações cursos pra que eles se renovem, 

mas não é o suficiente porque a gente vê a deficiência em sala de aula [...] 



185 

 

porque por a gente está cursando agora, uma turma novinha, a gente percebe 

que tem, maneiras atraentes que vão conquistar o aluno. (MEMÓRIA). 

 

Percebemos que a fala de Memória apresenta a reflexão relativa às mudanças no 

processo de formação. Pela observação do comportamento dos outros licenciandos, podemos 

afirmar a representatividade desse discurso e chamamos atenção para a relevância que os 

licenciandos dão ao movimento do professor encontrar “outras maneiras atraentes que vai 

conquistar o aluno”, ao invés de buscar caminhos para melhorar o ensino de Matemática. Eles 

dizem, também, que o professor das turmas, inclusive o supervisor, “continua bastante 

relutante em sair do método tradicional dele, ainda.” (GEOPLANO). Continuam afirmando 

que são licenciandos e estão muito novos, por isso, ainda sonham com algo impossível. 

Os licenciandos demonstram legítima preocupação com processo de formação, 

principalmente, no que diz respeito à formação pedagógica e a específica, pois acreditam que 

as relações das duas fazem parte da constituição do ser docente. Nessa compreensão, Pimenta 

e Lima (2009) discutem que apesar desse processo ser contínuo a formação inicial tem 

importância fundamental na constituição da sua identidade do docente: “a identidade do 

professor é construída ao longo de sua trajetória como profissional do magistério. No entanto, 

é no processo de sua formação que são consolidadas as opções e intenções da profissão que o 

curso se propõe a legitimar” (PIMENTA; LIMA, 2009, p. 62). 

Reafirmamos, assim, sobre Formação do Professor de Matemática, que não deve haver 

dicotomia entre a formação específica X formação pedagógica que vem ocorrendo nos cursos 

de licenciatura e que haja “a articulação entre a teoria e a prática no processo de formação 

docente, fundada no domínio dos conhecimentos científicos e didáticos, contemplando a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão” (BRASIL, 2015 p. 04). 

Reforçamos, ainda que “o funcionamento dos cursos leva a uma excessiva separação 

entre a Universidade e a Escola e à fragmentação dos conteúdos que não são reconhecidos 

como idênticos quando tratados em disciplinas diferentes” (SOARES et al, 1997, p. 29) 

analisam, ainda, a formação específica do licenciando em Matemática. Para estes autores, a 

formação específica do licenciado demanda 

 

[..] o aprofundamento da compreensão dos significados concretos dos 

conceitos matemáticos, a fim de que possa contextualizá-los adequadamente 

para o aluno de 1º e 2º graus. Ele estará ajudando seus alunos a se 

apropriarem do conhecimento matemático não como dedução puramente 

lógica de axiomas, mas sim, através de construções que sejam significativas 

e relevantes dentro da vida social. (SOARES et al, 1997, p. 29). 
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A versão provisória das Diretrizes Curriculares para Cursos de Licenciatura em 

Matemática (BRASIL, jun/1999) afirmava que “é necessário articular conteúdos e 

metodologias, tendo em vista que abordar de forma associada os conteúdos e o respectivo 

tratamento didático é condição essencial para a formação docente”. De acordo com as 

Propostas de Diretrizes para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica, 

propagadas pelo Conselho Nacional de Educação, a Licenciatura tem terminalidade e 

integralidade própria. Isso exige “a definição de currículos próprios da Licenciatura que não 

se confundam com o Bacharelado ou com a antiga formação de professores que ficou 

caracterizada como modelo ‘3+1’” (BRASIL, 2001, p. 7). 

Os diálogos em relação às Licenciaturas em Matemática têm como base a mudança de 

paradigma acerca do que é ser um bom professor de Matemática. Segundo Moura (1999, p. 

23), tal mudança “permitiu considerar a formação do professor como um contínuo, em que 

toma parte o conjunto de fenômenos vivenciados por este e as ações empreendidas, no sentido 

de entender estes fenômenos em busca de transformá-lo em conteúdo de ensino. O educador, 

como sujeito que aprende, pode errar, pode pesquisar, pode inventar, pode recriar, etc.” 

Além disso, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica, no artigo 2 (BRASIL, 2001), afirmam que tal formação deve preparar o 

futuro professor para: “I. o ensino visando à aprendizagem do aluno; II. o acolhimento e o 

trato da diversidade; III. o exercício de atividades de enriquecimento cultural; IV. o 

aprimoramento em práticas investigativas; V. a elaboração e a execução de projetos de 

desenvolvimento dos conteúdos curriculares; VI. o uso de tecnologias da informação e da 

comunicação e de metodologias, estratégias e materiais de apoio inovadores; VII. o 

desenvolvimento de hábitos de colaboração e de trabalho em equipe.”  

No ano de 2015, foi publicada uma nova legislação que veio corroborar com o 

pensamento inovador da formação inicial. A Resolução 02 apresenta “as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada em Nível Superior de 

Profissionais do Magistério para a Educação Básica, definindo princípios, fundamentos, 

dinâmica formativa e procedimentos a serem observados nas políticas, na gestão e nos 

programas e cursos de formação” (BRASIL, 2015, p.01). Essa legislação define também 

orientações para o planejamento, os processos de avaliação e a regulação das instituições de 

educação ofertam os cursos de licenciatura. 

Vemos, então, que os futuros professores precisam conhecer e utilizar criticamente as 

tecnologias, desenvolvendo a capacidade de liderança participativa e democrática no 

momento de atuação, trabalhando com diferentes métodos pedagógicos e participando da 
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criação e utilização crítica do projeto pedagógico escolar. Em relação à formação matemática, 

se faz necessário que o licenciando relacione os conceitos fundamentais dos conteúdos 

matemáticos, compreendendo a sua relação com o cotidiano. Com a visão crítica e histórica 

da Matemática os futuros professores poderão se expressar com clareza e interpretar os 

conteúdos apresentados, relacionando-os com as necessidades da era contemporânea. 

Ao interpelarmos os licenciandos a esse respeito, Diplomacia afirmou que: “procuro 

me preparar, quando eu sei que vou dar uma aula ou vou ajudar o professor na aula, eu 

procuro me preparar pra me sentir mais segura. Quando eu estou segura, eu acho que consigo 

passar bem o assunto e não fico com tanto receio”. E Escala complementa dizendo que “[...] é 

importante preparar a aula me preparar para saber se estou por dentro do assunto”. Mais uma 

vez a preparação conteudista é o ponto primordial de preparação para uma aula. Todavia, no 

decorrer das reflexões observamos a valorização de outros aspectos primordiais: 

  

[...] deveria se ter mais investimentos em pesquisa, em estudos [...] grandes 

pesquisadores como Paulo Freire. É importante seguir pessoas que [...] 

buscaram o foco direcionado para a prática educativa ao estudar teóricos, 

como: Piaget, Vygotsky, que levem o professor a entender o processo de 

aprendizado do ser humano. E também, mais investimento na formação, eu 

acho que deveria ser levada mais a sério a questão da formação 

complementar do professor. (ÁBACO). 

 

[...] a licenciatura está muito focada naquele sistema de bacharelado. O mais 

importante é o professor ter conteúdo e não, saber dar aula. [...] apesar de 

que algumas instituições já se voltarem para a parte pedagógica. É preciso 

equilibrar entre a parte pedagógica e a parte de conteúdo. Em geral, ainda 

tem muito que melhorar [...]. (PENTAMINÓ). 

 

[...] o curso ainda está voltado muito para parte exata, pelo menos o de 

Matemática, deixando de lado a parte pedagógica, que é tão importante 

quanto a parte específica do curso. [...]. Apesar, que aqui, é menos do que 

nas outras universidades. [..]. Pelo menos na UFRN ainda é assim, mais 

conteúdo que parte pedagógica. Na UFCG, na UFPB, eles pegam muito 

nessa parte específica e os alunos vão estudar a parte específica esquecendo 

a parte didática. [...]. No nosso caso, a parte de Psicologia da Educação que é 

vista aqui no IFRN [...], o meu amigo disse que não lembra de nada, passou 

voando, porque estava preocupado com outras matérias. [...] ele estava mais 

preocupado com a parte de conhecimento. (GEOPLANO). 

 

Nesse ambiente de discussão, chamamos a atenção para algumas discrepâncias no 

discurso, no final da fala de Geoplano percebemos claramente esse aspecto, ele afirma que o 

colega cursou psicologia, mas que não se preocupou, pois “ele estava preocupado mais com a 

parte de conhecimento”, ou seja, conhecimento é encarado como conteúdo. Em relação à 

Licenciatura em Matemática vemos a veemência desse discurso em formadores e 



188 

 

licenciandos, mesmo afirmando a importância da formação pedagógica, o discurso, gestos e 

atitudes ainda carregam a incerteza dessa convicção.  

A formação desses licenciandos há muito segue o embasamento dos moldes 

cartesianos, recebendo como base a preparação para lidar com o conteúdo complexo e 

praticamente impossível de aprender, como dizem sempre professores e alunos. Desse modo, 

a Licenciatura em Matemática, como é o nosso caso, tem um importante papel na formação 

dos futuros professores, refletindo sobre o olhar para o ensino de Matemática em seus 

aspectos de formação global do educando. Com esse intuito, se faz necessária a adoção de 

aulas que contribuam para a reflexão em relação à contribuição de novas metodologias para o 

ensino de Matemática em consonância com programas que primem pela prática, como o 

PIBID. Essa proposta surge explícita na fala dos participantes, tais como: 

  

Melhoria nos processos, nas metodologias de ensino [...], justamente com as 

novas metodologias, buscar entender. [...] poderia ser feito um estudo mais 

em psicologia, para ver, ter certeza, de como é de fato, se dá o aprendizado, 

como essas disciplinas podem oferecer uma melhor compreensão para se 

chegar ao aluno, o professor entender o aluno. (ÁBACO). 

 

No IFRN, os professores prezam pelo conhecimento, não só de jogar o 

conteúdo, mas em os alunos da licenciatura aprenderem. Por isso que eles 

ficam repetindo certos assuntos, para gente aprender, [...], não é só a gente 

fazer prova, passou e pronto. (TANGRAM). 

 

[...] quando eu entrei no curso de Matemática, eu achava que ia ter só 

matérias de cálculo, de, que fosse fazer conta. Deparei-me com metodologias 

diferentes: filosofia, epistemologia, organização e gestão escolar, [...]. 

Matérias que falavam muito de filosofia e eu ficava me perguntando: pra quê 

isso? E pra quê isso? Mas, eu acho que foi o que faltou em muitas grades 

curriculares de licenciatura. Uma boa formação, não só na especificidade, 

mas, no humano, na formação do professor. O professor não tem só que 

saber a sua área específica, por exemplo, Matemática, Física, mas, ele tem 

que saber como ele vai tratar o seu aluno como é que ele vai introduzir 

aquela metodologia e é essencial essas outras disciplinas. [...]. Muitos dos 

professores da rede estadual não atuam como deveriam atuar porque, 

certamente, ou estudaram e não se atentaram a isso, ou simplesmente não 

estudaram, [...]. Ele (o professor supervisor) me respondeu desse jeito: 

realmente é verdade, você tem que ter uma formação não só na 

especificidade, mas, como você vai tratar como você vai transmitir, como... 

Tem todo um como você vai gerir. (TRILHA). 

 

O trabalho proposto nas falas dos licenciandos demanda o desafio constante de 

relacionar as disciplinas com a prática escolar, como eles muito bem afirmam, o conteúdo é 

importante, mas precisa da metodologia para ser apresentado de modo significativo ao aluno. 

Ao observarmos os discursos, sabemos que eles querem confirmar que é possível aprender o 
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conteúdo matemático, desde que esteja relacionado com a realidade e apresentado de forma 

investigativa, instigando o aluno a aprender por intermédio de atividades diferenciadas. Para 

que esse intuito seja concretizado, é preciso que haja uma formação e capacitação docente 

coerente com esse fim. 

  

 

4.3 OS DESAFIOS DA FORMAÇÃO E A IMPORTÂNCIA DA CAPACITAÇÃO 

DOCENTE 

 

 

Iniciamos nesse momento o terceiro tema da segunda categoria. No contexto 

educacional, ressalta-se a dificuldade nos caminhos de aprendizagem dos alunos, de um modo 

geral, o quantitativo de pessoas que não aprende os conteúdos matemáticos é enorme, sendo 

necessário lançar mão de atividades motivadoras. Essa situação transparece nas verbalizações 

como uma queixa, o que nos permite pensar a respeito da manutenção de uma situação tão 

fracassada. As escolas sempre tiveram em suas turmas alunos que não aprendem Matemática, 

a diferença é que após o surgimento da Educação Matemática, a formação de professores de 

Matemática tomou outro rumo. 

Estamos no momento da formação inicial e continuada voltada para as tendências em 

Educação Matemática. Não se trata apenas de apresentar novos modelos de aprendizagem, 

mas sim, provocar experiências e discussões para que possa haver mudanças em toda sua 

concretude. Essa situação faz surgir à necessidade de novos projetos e programas que 

atendam a demanda em foco, por terem professores com formações distintas atuando nas 

aulas de Matemática, os participantes de nossa pesquisa verificaram a necessidade de 

capacitação docente constante, com subsídios de reflexão sobre as expectativas e 

possibilidades pedagógicas para atender a clientela atual.  

Em se tratando da sua própria formação, os licenciandos ressaltam a participação em 

programas como o PIBID, desde o início de sua formação, possibilitando o contato com a 

realidade e a aquisição de experiências gratificantes com metodologias diferenciadas. Esta 

proposição nos faz pensar que historicamente os embates no ensino de Matemática estão 

associados à dificuldade de aprendizagem, comumente referindo-se ao aluno que não 

consegue aprender o assunto apresentado, percebida pelo olhar social como falha, 

incapacidade, ineficiência no contexto de estudo.  
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A busca constante pela, tão distante, alegria, tranquilidade e satisfação em aprender 

Matemática, cria expectativas em gestores, professores, familiares, alunos, enfim, diversas 

pessoas ou grupos envolvidos no processo. Entendemos que se faz necessário 

problematizarmos o assunto para entendermos sua relevância e concretude. Nessa direção, 

Freire (1991, p. 81 e 82), a partir de observações e relatos, constata que a “[...] aproximação 

da universidade com a escola permite que a própria universidade se aproprie de um 

conhecimento da realidade que a fará repensar o seu ensino e a sua pesquisa”.  

Acreditamos que essa aproximação beneficia tanto o ambiente universitário quanto o 

escolar. O exercício da profissão deve ser edificado em face da concepção de uma forma 

inovadora de atuar dentro de uma perspectiva reflexiva, permanente e continuada. 

Defendemos, ainda, que a questão da ética e dos valores constitui um eixo central das 

definições políticas, através de construções coletivas no contexto educacional, na dinâmica 

entre as práticas pedagógicas e as concepções teóricas. No momento que estão no ambiente 

escolar, dialogando com todos os segmentos, os licenciandos percebem as fragilidades e 

iniciam o repensar das necessidades e de sua própria prática. 

Quando estamos em um grupo de professores ouvimos, na maioria das vezes, 

reclamações sobre o desinteresse dos alunos e a impossibilidade de aquisição de conteúdos, 

em relação à Matemática, esse quadro é ainda mais agravante. É óbvio que não podemos olhar 

apenas um lado da moeda, com a oportunidade de estarem no ambiente escolar, os 

licenciandos podem observar e refletir em relação aos dois lados. Nesses momentos de 

diálogos eles afirmaram que “[...] os alunos lá, eles reclamam muito dos professores que não 

sabem dar aula, é o que os alunos dizem que não acham interessante, que é também um 

problema de capacitação do corpo docente” (GEOPLANO). 

Então, podemos perceber que cada lado tem a sua argumentação, ficar procurando 

culpados não resolve a situação. Os licenciandos percebem esse dilema e começam a buscar 

sugestões de caminhos para saná-lo. Eles afirmam que o aluno precisa de mais orientação e o 

professor necessita de preparação para esse fim, essa melhoria deve ser contínua, “[...] 

sempre, quando ele puder melhorar, fazer de forma diferente, pesquisar, ser um professor 

pesquisador, que ele participe de congressos, de eventos que discuta o assunto, discuta a 

Educação Matemática, acho que é muito importante haver esse foco” (ÁBACO). Vemos que 

eles afirmam essa postura baseados na formação inicial que estão vivenciando, com 

pesquisas, participação em congressos e discussão das possibilidades. 

Assim sendo, eles demonstram a ânsia de modificações no contexto escolar, sugerem 

capacitação para os professores nos mesmos moldes que estão recebendo na universidade. 
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Procuram acreditar em possíveis mudanças e percebem que o caminho está no 

acompanhamento das exigências pessoais e sociais em se tratando do uso de novas 

tecnologias e atividades que estimulem a construção do conhecimento. De acordo com Ferraz 

(2000), percebemos como inegável a importância da articulação teoria e prática nos cursos de 

formação de professores, para que estes possam vivenciar experiências de pesquisa que 

auxiliem sua prática. A teoria é um instrumento que ajuda a apreender o real, mas é da prática 

que emergem as questões vitais. 

Percebemos nessa pesquisa que para os futuros professores as dificuldades dos alunos 

e professores funcionam como estímulo para repensar a realidade. No entanto, o ensino da 

Matemática continua sendo desacreditado, mas o desenvolvimento de algumas práticas que 

sistematizam no movimento de pesquisa, apresentam resultados e mostram que, com 

adequações, é possível estimular o processo de ensino e de aprendizagem. Eles observam que 

a dificuldade é colocada à frente de qualquer tentativa, ficando apenas o estigma que o aluno 

comum não aprende Matemática. Contudo, levam para o ambiente escolar os novos discursos 

sobre as novas possibilidades, que se fazem presentes, sem dúvida, pois novos elementos 

chegaram, no entanto, o aluno continua rotulado e o professor afirmando que os licenciandos 

estão iludidos, pois não conhecem, de fato, a realidade. 

Quanto a isso, coadunamos com Pimenta (1999, p. 15) quando enfatiza que “[...] 

repensar a formação inicial e contínua, a partir da análise das práticas pedagógicas e docentes, 

tem se revelado uma das demandas importantes [...]”. Observamos estudos, enfatizando a 

prática docente, indagando o motivo de nas práticas pedagógicas e nas organizações escolares 

não serem utilizadas as teorias produzidas pelas recentes investigações das ciências da 

educação. Com isso, entra em pauta a formação dos professores, tanto a inicial quanto a 

contínua. Nunes (2001, p. 38) ressalta que: 

  

De certa forma, o repensar a concepção da formação dos professores, que até 

a pouco tempo objetivava a capacitação destes, através da transmissão do 

conhecimento, a fim de que ‘aprendessem’ a atuar eficazmente na sala de 

aula, vem sendo substituído pela abordagem de analisar a prática que este 

professor vem desenvolvendo, enfatizando a temática do saber docente e a 

busca de uma base de conhecimento para os professores, considerando os 

saberes da experiência (grifo do autor).  

 

Efetivar a formação do professor envolve capacitá-lo, dentre outros aspectos, na 

prática de lidar com o conflito originado do confronto entre os diversos saberes provenientes 

de diferentes grupos sociais que transitam na escola e com os saberes sistematizados que a 
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escola se propõe a transmitir. Desse modo, os professores precisam estar habilitados a 

perceberem a importância de desenvolver uma prática pedagógica mais consistente, que esteja 

diretamente ligada ao cotidiano dos educandos (NUNES, 2001). 

Dessa forma, o ambiente escolar precisa do desligamento de modelos fracassados e 

desenhar outra realidade, de acordo com suas necessidades e possibilidades, tornando tal 

posicionamento como natural perante todos os participantes. Nesse modelo aliado à reflexão 

teremos uma formação mais consistente desde a universidade. Assim, de acordo com Tardif 

(2010, p. 276): “[...] acreditamos que já é tempo de os professores universitários da educação 

começar também a realizar pesquisas e reflexões críticas sobre suas próprias práticas de 

ensino”. Dificuldades e falhas existentes possibilitam questionamentos acerca dos 

fundamentos da prática pedagógica, com o intuito de minimizá-los e, talvez, até evitá-los, 

especialmente, no que se refere a modelos ultrapassados e ineficazes. O autor continua 

afirmando que: 

  

A prática educativa e o ensino são formas de agir plurais que mobilizam 

diversos tipos de ação aos quais estão ligados saberes específicos. Resulta 

desse postulado que o ‘saber-educar’ e o ‘saber-ensinar’ também são saberes 

plurais nos quais estão presentes diversos saberes e diversas competências. 

[...] a natureza do saber dos professores deve ser compreendida em relação 

direta com as condições e condicionantes que estruturam a prática educativa: 

o ‘saber ensinar’ não define tanto uma competência cognitiva, lógica ou 

científica, mas uma competência prática ou pragmática. (TARDIF, 2010, p. 

153) 

 

Nesse pensamento, na formação do docente, tanto inicial como continuada, é preciso 

que se dê atenção a inúmeros saberes, relativos à prática educativa e ao ensino. O trabalho do 

professor precisa da consciência à promoção da autoformação contínua, por intermédio de um 

mecanismo participativo no qual a experiência seja valorizada e a prática pedagógica seja 

encarada como o cerne da construção do saber. Dessa forma, a formação inicial ou continuada 

deve preparar o professor para desenvolver suas atividades e ressignificar sua prática 

pedagógica como um processo de aprendizagem contínuo. Coadunamos com Riggio (1999), 

que alguns mecanismos devem entrar em cena como a revisão dos métodos e estratégias de 

ensino vistos de acordo com a realidade das turmas. Ainda sobre a abordagem da importância 

da formação continuada, Tardif (2010, p. 249) ressalta que,  

 

Tanto em suas bases teóricas quanto em suas conseqüências práticas, os 

conhecimentos profissionais são evolutivos e progressivos e necessitam, por 

conseguinte, de uma formação contínua e continuada. Os profissionais 
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devem, assim, autoformar-se e reciclar-se através de diferentes meios, após 

seus estudos universitários iniciais. Dessa premissa depreende-se que, em 

princípio, a formação profissional ocupa significativa parcela da carreira, e 

os conhecimentos profissionais partilham com os conhecimentos científicos 

e técnicos a propriedade de serem revisáveis, criticáveis e passíveis de 

aperfeiçoamento na prática. 

 

Para o autor, os ambientes científicos e educacionais estabelecem oportunidades para 

aprendizado constante. Os professores pesquisadores na sua prática têm significativa 

probabilidade de desenvolverem aulas criativas, o que facilita o relacionamento com os 

alunos, uma vez que podem identificar diferentes atributos que tornam sua construção de 

aprendizagem viável, na maioria dos casos. De acordo com Tardif (2010, p. 286), a prática 

profissional não é tida, desse modo, como mero campo de aplicação de teorias elaboradas fora 

dela. “Ela torna-se um espaço original e relativamente autônomo de aprendizagem e de 

formação para os futuros práticos, bem como um espaço de produção de saberes e de práticas 

inovadoras pelos professores experientes”. 

Nesse entendimento, com o passar do tempo, através da aprendizagem prática e da 

socialização, os professores vão perpetuando as suas concepções de ensino de Matemática e a 

forma de utilizá-las. O autor enfatiza a prática reflexiva tanto na formação inicial, quanto na 

formação continuada e nós corroboramos esse pensamento e reiteramos que as relações entre 

os licenciandos, a equipe da escola e alunos, nos momentos de prática, trouxeram muitas e 

significativas reflexões sobre o ensino de Matemática e seus caminhos. Tais pensamentos 

fomentaram possibilidades em se tratando dos desafios e dificuldades encontradas. Trazemos 

essas impressões nas revelações dos participantes desse estudo. 

A visão de impossibilidade de pessoas comuns aprenderem Matemática continua em 

foco, mas as possibilidades de aquisição de alguns conceitos para utilização no cotidiano 

começaram a ser vislumbrados por intermédio da prática, ou seja, em contato com os alunos e 

com o ambiente de aprendizagem. A representação social de ensino de Matemática continua 

firmada na impossibilidade de se ensinar e aprender conteúdos tão complexos, mesmo após as 

reflexões e avanços alcançados com propostas educacionais inovadoras e maior participação 

dos alunos, continua o pensamento que os cálculos matemáticos são para pessoas bem dotadas 

intelectualmente.  

Nesse raciocínio, remetemo-nos a Melo (2005, p. 03) quando elucida que “quanto 

mais visível for a marca, menos possibilidade tem o sujeito de reverter, nas suas inter-

relações, a imagem formada anteriormente pelo padrão social”. Desse modo, o ensino de 

Matemática continua marcado no estigma de impossibilidade em diversos segmentos sociais, 
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sendo uma imagem forte e compartilhada pela maioria, sabemos da dificuldade de revertê-la, 

entretanto, enxergamos a disponibilidade de reflexão dos licenciandos como uma porta para 

trilhar novos e frutíferos caminhos. Eles afirmam que a formação pode sinalizar novos rumos: 

  

Assim, a gente acompanhou uma professora nos 1º anos e a gente percebe 

que ela é esforçada, ela puxa mesmo do aluno, e assim, ela tem autonomia na 

sala de aula, é ela tem autonomia, eu acredito, eu já comentei até com Torre 

de Hanoi, eu acho que ela fez Pedagogia porque ela pega o menino de um 

jeito, e os meninos obedecem, ela sabe comandar os alunos direitinho. [...] 

observei que tem uma diferença grande, quem se formou há 4 anos em 

Matemática e tá se formando agora. A base teórica. Eu acho que 2009 e 

2010 para cá a teoria que tá sendo dada e a visão das faculdades para ensinar 

o docente é diferente. [...] a gente tá vendo mais teoria pedagógica [...], ou 

pode ser só a defasagem do dia a dia, a pessoa vai dando aula, não vai 

utilizando aquele conhecimento, não se importa e vai esquecendo. Mas, eu 

vejo a falta pedagógica no ensino de alguns professores. (PEGA-

VARETAS). 

 

[...] um dos principais desafios é saber lidar com os alunos, conquistar os 

alunos. [...], precisa que o professor seja cuidadoso na hora de comunicar-se 

com os alunos. [...], nem todos os alunos tem uma vida equilibrada e quase 

todos saem de casa com alguns problemas e eles chegam à sala de aula e eles 

querem encontrar coisas novas e a gente sabe que na maioria das vezes, a 

gente, os professores, não estamos preparados [...]. O aluno precisa de 

carinho, de confiança, [...], por que na maioria das vezes o aluno não sente-

se a vontade de tirar uma dúvida com o professor. (MEMÓRIA). 

 

É preciso uma formação continuada. Que muitos professores ficam naquela 

coisa engendrada, o discurso é: ‘ah, eu fiz, já passei, vou ficar aqui até me 

aposentar, quero mais nada não com os estudos’, isso eu escuto muito, [...], 

mas, não é bem assim. O conhecimento ele é transformador, ele fica se 

transformando [...]. O conhecimento de hoje, [...] pode ser modificado 

amanhã, pode vir um novo conhecimento e agregar aquele de ontem, [...] 

Não se pode ficar só naquele velho conhecimento. (TRILHA). 

 

Dessa forma, embora imersos no IFRN e no programa PIBID, os licenciandos não 

conseguem se libertar, totalmente, das informações socioculturais que tiveram, das quais as 

mudanças pedagógicas fazem parte. Abordam a importância da diferenciação na metodologia 

de alguns professores, mas se traem no momento que afirmam que a professora que tem um 

trabalho diferenciado sabe comandar os alunos direitinho. A palavra comandar surge 

carregada do ensino tradicional que observamos em vários momentos. Nesse relato, apesar de 

criticar alguns professores, eles reproduzem o discurso ultrapassado que demonstra o 

saudosismo de atuar com alunos que correspondam ao oferecido, que tenham capacidade de 

responder questionamentos realizados, que apresentem necessidades e demandas esperadas.  
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A ausência dessa realidade origina inquietude, uma vez que ensinar os alunos com 

dificuldade de aprendizagem em Matemática parece ser uma tarefa impossível. Diante desse 

motivo, o objetivo principal foca o desejo de propiciar ao aluno do Ensino Médio um nível de 

desempenho com as operações matemáticas esperado pela sociedade. Mediante essa imagem, 

alguns incômodos tomam conta dos licenciandos, na busca das melhores alternativas. Eles 

reforçam que a solução para esse quadro seria o melhor preparo do professor, ou seja, a 

possibilidade de atuação docente condizente com a realidade. 

Seguindo esse propósito, os pibidianos colocaram como meta a conscientização dos 

professores para as necessidades de formação continuada, com o intuito de aquisição de novas 

metodologias e, consequentemente, melhorias no processo de ensino e de aprendizagem. No 

entanto, se deparam com algumas dificuldades no desenvolvimento das atividades que levam 

para a sala de aula, ficam em dúvida no que diz respeito à eficácia de tais procedimentos. 

Mesmo com dúvidas, incertezas, desilusões, eles decidem que o melhor caminho é a 

persistência no desenvolvimento de aulas diferenciadas. Porém, o comodismo e desânimo dos 

professores é um grande desafio a superar, como podemos localizar no depoimento enfatizado 

a seguir: 

  

[...] tem muitos professores que se acomodam, não voltam a pesquisar, não 

se reciclam e esse mundo que a gente vive é tipo um novo conhecimento a 

cada dia. Mas, muitos podem alegar, mas, a Matemática um mais um vai ser 

dois hoje, amanhã e sempre, mas, não é só isso. Tem as novas tecnologias aí 

que exigem conhecimentos matemáticos que não é só um mais um. 

(TRILHA). 

 

Os licenciandos constatam que o modelo de formação sem a prática tem menor 

probabilidade de surtir efeito. Em suas afirmativas eles dizem que “o que falta... Acho que é o 

melhor preparo dele lidar em sala de aula, porque ter estágio, não é o suficiente, acho que não 

prepara realmente ele pra se formar e conseguir administrar uma sala de aula” 

(DIPLOMACIA). Afirmam, ainda, que o ensino poderia melhorar muito se tivesse “[...] 

professores buscando estudar, estudar vários campos que auxiliem no processo de 

ensino/aprendizagem, você não vê” (ÁBACO), “[...] professores estudando psicologia, 

estudando Psicologia da Educação, não vê professores...” (TANGRAM).  

No discurso, os licenciandos tendem a acreditar que as melhores aulas originam-se de 

professores com formação diferenciada e seguindo orientações das tendências em Educação 

Matemática. Eles acham que as condições de formação dos professores atuantes foram muito 

precárias e reforçam que “Ixi, (Risos). É preciso, dar condições suficientes aos professores pra 
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que eles façam essa educação diferente, sei lá, tanto em estrutura como salário, essas coisas. 

Possibilitar mesmo pra que eles realmente consigam fazer esse diferen... adotar metodologias 

diferentes de ensino. Acho que é isso”. (ESCALA). Observamos que o riso da futura 

professora foi um tanto quanto nervoso, principalmente ao abordar a questão salarial. 

As falas dos futuros docentes reforçam a necessidade de estudo constante do corpo de 

professores da escola, porém, deixa transparecer o quanto ainda é difícil essa conscientização. 

Pensar diferente e acreditar que novas metodologias podem melhorar o ensino de Matemática  

não são tarefas fáceis. A dúvida impera. Mas, os professores começam a ser obrigados a 

acreditar, pois os licenciandos apresentam os processos científicos com as pesquisas e estudos 

cada vez mais avançados, divulgando que superar as limitações do aluno, em se tratando da 

aprendizagem de Matemática, é um intuito possível e não como se pensava até então. Assim, 

reafirmam que o aluno do Ensino Médio, que é o nosso foco, pode construir o processo de 

aprendizagem, basta que lhe seja fornecida estrutura adequada ao seu desenvolvimento. 

Tal conhecimento científico tão difundido atualmente, e que abarca as ações e as 

práticas diárias, em nossa situação, sobre o contexto escolar, diz respeito ao que Moscovici 

(2011, p. 52) chama como universo reificado, ou seja, aquele que procura encorajar “a 

precisão intelectual e a evidência empírica”. Quando o universo estudado apresenta “um 

estoque implícito de imagens e de ideias que são consideradas certas e mutuamente aceitas. O 

pensar é feito em voz alta” (p. 51), o autor denomina de universo consensual, pois se refere a 

um espaço mais relacional e corriqueiro onde o conhecimento é realizado e transmitido. É 

neste universo que se encontram o futuro e atual professor e também o aluno com dificuldade 

de aprendizagem em Matemática, em que as trocas transmitem as práticas e ações comuns ao 

grupo. 

Dessa forma, no universo consensual estão os participantes de nosso estudo. Todavia, 

estão em contato com saberes originados do universo reificado. Na observação desse 

contexto, nos deparamos com as representações sociais divulgadas nessa pesquisa, trazemos a 

visão dos licenciandos em relação ao que presenciam nos ambientes de convivência, que o 

ensino de Matemática apresenta inúmeras dificuldades, pois é imprescindível a transmissão de 

conteúdos impossíveis de serem aprendidos e, consequentemente, ensinados. Nesse 

movimento, vemos os licenciandos imersos em conflitos, dificuldades e procurando soluções. 

Os licenciandos estão em contato frequente com o universo reificado, com seus 

estudos avançados sobre o ensino de Matemática e estas informações chegam ao universo 

consensual propagando possibilidades, trazendo desequilíbrio na imagem captada na 

convivência social. No turbilhão de ideias, os futuros professores querem acreditar nas 
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possibilidades de ensinar Matemática para os alunos do Ensino Médio da rede estadual. Eles 

buscam metodologias diferenciadas e concluem que, com a formação adequada, os 

professores atuantes também alcançarão os objetivos de ensino propostos em documentos 

governamentais. 

Como resultado desse contexto, podemos afirmar que a construção das representações 

sociais vivenciadas são reveladas pelo senso comum e partilhadas pelo grupo, em nosso 

trabalho, os licenciandos, suas informações vivenciais são acrescidas de conceitos originados 

dos estudos realizados no curso de formação e nas atividades desenvolvidas como 

licenciandos do PIBID. De acordo com Dotta (2006), a junção do conhecimento científico 

com as informações do meio comum significa a formação de outro tipo de conhecimento 

adaptado às necessidades distintas e voltado a critérios diferentes em outro contexto social e 

não a banalização da Ciência.  

Dessa forma, por intermédio das discussões diárias no IFRN, nas atividades do PIBID, 

nos congressos, entre outros, os licenciandos buscam possibilidades de ressignificar a 

representação tão limitante. Eles vislumbram no processo de formação docente a solução para 

minimizar a realidade. Contudo, imersos em um espaço de alocução que elenca o quanto é 

difícil aprender Matemática, para não dizer impossível, os futuros professores têm dificuldade 

de acreditar em outra possibilidade que aquela adquirida nos ambientes citados. Felizmente, 

no ambiente escolar notam que alguns alunos reagem muito bem às metodologias 

apresentadas por eles, afirmando aprendizado nos conteúdos trabalhados. Diante disso, os 

pibidianos vislumbram a construção da aprendizagem por intermédio de estímulo às 

habilidades dos discentes.  

Mediante essa estrutura, em contato com ideias novas, eles acreditam que os 

professores possam ter um novo direcionamento e utilizar as informações adquiridas para 

guiar os seus movimentos e atitudes em sala de aula, refletindo em suas tarefas e no 

aprendizado dos alunos. Em relação a esse quadro, Moscovici (2012) explica que a 

representação funciona como orientadora da ação, não apenas como condutora do 

comportamento das pessoas, mas, principalmente com força para remodelar os elementos do 

contexto em que o comportamento se faz presente, direcionando as comunicações, os valores 

e ideias compartilhadas nas visões dos grupos, gerindo comportamentos e condutas plausíveis 

ou aspiráveis. 

Nessa situação, a perseverança nas probabilidades do ensino de Matemática, mesmo 

considerando as impossibilidades que os professores consideram reais nos alunos, leva os 

licenciandos a questionarem os empecilhos e afirmarem que um dos caminhos é a atualização 
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na formação dos profissionais que estão em sala de aula. Existe um conflito, pois os 

licenciandos percebem que os professores da rede estadual de ensino estão acomodados nessa 

situação e preferem manter o pensamento social que não permanece possibilidade de 

aprendizado para o aluno. Tal confusão é demonstrada nas seguintes preleções: 

  

É isso que eu estou fazendo agora, enrolando tudinho [...]. Quando o cara diz 

que não, é assim! Eu digo que ele tem razão, eu apoio mesmo! Eu já estou 

convencendo um bocado de professor, porque a metodologia deles é... 

realmente é tudo tradicionalista. O professor chega na sala e é o dono, o 

aluno lá não tem vez, [...], e dizem: ah! os alunos são assim mesmo. Eles não 

querem nada com a vida não, vou lá, dou minha aula, quem quiser aprender, 

aprende!”. [...] e eu concordo com eles. Depois é que eu vou dizer: não, olhe, 

tal autor disse isso tal, isso aqui é uma metodologia muito bacana, 

[...].Porque quanto mais você bate de frente, aí mais eles resistem, 

principalmente, porque para ele eu sou só um aluno. (GEOPLANO). 

 
[...] era preciso uns cursos de capacitação que fossem, meio que, obrigados 

pra os professores. Porque digo, é os mais velhos, são acomodados e se 

tivesse [...] que se capacitar, que fazer algo novo, diferente. Porque eu acho 

que deixando aberto não funciona... Seria pouca a quantidade que ia se 

interessar. Então é preciso capacitar melhor os profissionais. (ESCALA). 

 

As falas despontam uma inquietação que conjectura abertamente o fazer docente, 

enfatizando que o caminho está nas “[...] oportunidades para os professores se capacitarem. 

Incentivasse de alguma forma a capacitação dos professores. Comprovado isso é, que quanto 

mais capacitado é um professor, melhores são suas aulas. Melhor ele consegue passar o 

conteúdo que ele sabe. Ele consegue atingir mais pessoas”. (BINGO). Os futuros professores 

não aceitam fazer de conta que está tudo bem e percebem que: “[...] o corpo docente que não é 

tão qualificado quanto o particular” (ESCALA). Eles afirmam que o mesmo professor que 

apresenta aulas tradicionais na rede estadual, desenvolve metodologias diferenciadas na rede 

particular. 

Enfim, os docentes se defendem, afirmando que o aluno não aprende e que não adianta 

usar outro tipo de metodologia, todavia, os licenciandos percebem que existe o comodismo 

causado pela ausência de infinitos fatores, como: incentivo salarial, oportunidades de 

aperfeiçoamento, exigência por parte da instituição, entre outros. Afirmamos que nosso foco 

não é desvendar essas dificuldades e/ou possibilidades, mas podemos perceber a reflexão dos 

participantes de nossa pesquisa e a preocupação que ultrapassa os limites de sua formação, 

buscando inovação e melhores caminhos. 

Nesse pensar, vale refletirmos sobre as bases da formação docente alicerçadas na 

prática, com foco na utilização de metodologias diversificadas e nos conteúdos necessários às 
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atividades vivenciais. As atividades das aulas precisam da relação de utilidade e finalidades, 

seja no restrito espaço de sala de aula ou no sistema escolar como um todo, posto que se não 

podemos mais persistir e um sistema educacional centrado, apenas, na valorização de 

conteúdos. É mediante esse princípio que os licenciandos reivindicam, portanto, a necessidade 

de preparar os professores para problematizar os conteúdos matemáticos em atividades 

diversificadas.  

Infelizmente, verificando a realidade estabelecida pela escola que não consegue atingir 

resultados de forma singular, os licenciandos sentem certo desânimo ao verificar professores 

que procuram diversas justificativas para não melhorar as aulas. Os licenciandos acreditam 

em inúmeras possibilidades, estabelecendo espaços de prática com desenvolvimento 

adequado, atendendo as peculiaridades de cada atividade. Isso exige uma transformação na 

formação de professores e no sistema escolar.  

Sem dúvida, as observações empreendidas revelam o quanto a escola ainda constitui-

se como mantenedora dos moldes tradicionais de condução dos processos de ensino e de 

aprendizagem, resultando nas reprovações da maioria dos alunos. Esse entendimento mostra-

se compreendido na fala dos docentes atuantes, eles dizem que é preciso mudar, porém, o 

discurso, também é pautado por críticas vinculadas à dificuldade dos alunos aprenderem e ao 

sistema que não possibilita a realização de metodologias diferenciadas a serem vivenciadas 

em suas práticas cotidianas. 

Nesses termos, é normal o desleixo em relação às aulas e aos alunos, permanece o 

estigma da impossibilidade de aprendizagem do conteúdo matemático, porém, eles constatam 

que: “é a gente nota que não tem, na verdade eles não têm metodologia nenhuma para ensinar 

aos alunos” (TORRE DE HANOI). E Batalha complementa, afirmando que “não tem. O 

formado que realmente é efetivo e vive na escola, a gente de fora não nota. É formado, mas 

parece que não tem Pedagogia. Mas eu tive na aula de Carvalho e eu o achei bem diferente, 

agora”. (BATALHA). A percepção das licenciandas é relevante e aponta a possibilidade de 

ressignificação da prática, pois sinalizam mudanças em relação à atuação de um professor 

antigo. 

Os pibidianos acreditam que as mudanças comportamentais dos professores, nas 

escolas conveniadas, estão sendo originadas pelas sugestões que eles levam da universidade e 

de encontros e congressos que participam. Afirmam, também, que os diálogos realizados em 

reuniões de planejamento são de fundamental importância para tratar as dúvidas e 

divergências e fomentar sugestões produtivas. Encontramos essa confirmação no discurso a 

seguir: 
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[...] com certeza foi da conversa, a partir, depois disso ele fez uma reunião 

não foi, e ele disse que peço até perdão porque eu pequei com vocês, ele 

disse, ele mudou, realmente, a partir daquele dia o comportamento dele é 

diferente. Agora, a gente tem diálogo com ele, porque antes, [...],muito mau 

a gente falava, só se a gente dissesse assim: professor a gente vem tal dia, de 

tal e tal hora pronto. Agora, ele conversa com a gente, [...]. A única 

comunicação que ele tinha com a gente, dentro da sala de aula, era quando 

os alunos começavam a baderna e ele dizia: Está vendo isso é o que dá. [...] 

Ele só mostrava os pontos ruins da sala. [...]. Agora não, agora ele está mais 

cauteloso. (DIPLOMACIA). 

 

A experiência relatada pela licencianda Diplomacia evidencia o quanto a visão da 

impossibilidade do ensino de Matemática ainda predomina nas escolas. É cobrada do aluno a 

atenção para aulas desprovidas de significado. Nesse modelo sem importância para a 

realidade diária valoriza-se a objetividade cartesiana em detrimento do processo desejado 

pelos envolvidos, ou seja, uma aula onde as dúvidas e as hipóteses são bem vindas, motivando 

a construção crítica do conhecimento. Apesar de não encontrar o modelo esperado, os futuros 

professores dizem acreditar na possibilidade de mudanças para a efetivação do ensino e 

aprendizagem de Matemática. Mesmo verificando que esse discurso está carregado de 

incerteza, devido o estresse perceptível na fala e nos gestos, acreditamos na reflexão e 

possibilidade de ressignificação da representação pela prática. 

“Mas o que acontece exatamente no corpo quando o nosso subconsciente identifica 

uma situação de ameaça? As glândulas suprarrenais produzem adrenalina e noradrenalina, que 

são hormônios do estresse.” (MATSCHNIG, 2014, p. 33). Essa alteração elucidada pela 

autora, adicionada às enunciações e movimentos contraditórios dos sujeitos da pesquisa, nos 

leva a apontar o quanto é imprescindível a participação dos mesmos no ambiente escolar, com 

o intuito de confrontar a realidade diante das experiências de vida e da formação adquirida na 

universidade. Eles percebem o clamor do sistema por propostas mais coerentes, com base no 

aspecto qualitativo, na ação em sala de aula e tendo como destaque os intercâmbios e as 

relações humanas existentes no cerne da escola, bem como, nas possibilidades de ensino e de 

aprendizagem necessárias a essa conjuntura. 

No entanto, a observação e as informações adquiridas pelos licenciandos nos 

ambientes de formação ainda não foram satisfatórias para ressignificar completamente o 

conteúdo representacional, de modo que o ensino de Matemática continua no patamar da 

impossibilidade, por seus conteúdos tão complexos com pessoas impossibilitadas de alcançar 

as informações. Sendo assim, neste capítulo, a questão do nosso estudo: qual é a 
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representação social sobre o Ensino de Matemática desses licenciandos? Fez-se presente, de 

maneira significativa para análise, pois reforçou a incredulidade na possibilidade de se ensinar 

e se aprender a Matemática. 

Essas decorrências, apesar de desanimadoras, nos levam ao comportamento dos 

licenciandos que buscam acreditar em possíveis mudanças. Essas implicações nos permitiram 

conceber que, diante da investigação constante, os futuros professores têm possibilidades de 

adquirir uma formação consistente e encontrar melhores caminhos para o ensino de 

Matemática.  

Então, outras questões que se fizeram presente na análise foram: de que forma a 

atuação dos alunos do PIBID, resgatadas por intermédio de uma abordagem didática com 

atividades práticas, pode contribuir para uma prática educativa mais significativa? Quais são 

as influências dessa representação social na prática que esses licenciandos desenvolvem no 

âmbito escolar? 

Percebemos que dada à importância de buscar possibilidades para diminuir as 

dificuldades no contexto escolar, é necessário trilhar caminhos com a visão clara dos 

empecilhos e dificuldades existentes no contexto escolar. Dessa forma, o próximo capítulo 

traz a visão dos licenciandos no que diz respeito a esses desafios e aos problemas 

encontrados. 
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5 DIFICULDADES DO/NO ÂMBITO ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

No tempo, vivemos e somos nossas relações 

sociais, produzimo-nos em nossa história [...] nós 

constituímos, relembramos, repetimo-nos e nos 

transformamos, capitulamos e resistimos, 

mediados um pelo outro, mediados pelas práticas e 

significados de nossa cultura. No tempo, vivemos 

o sofrimento e a desestabilização, as perdas, as 

alegrias e a desilusão. Nesse moto contínuo, nesse 

jogo inquieto, está em constituição nosso ‘ser 

profissional’.  

ROSELI FONTANA 
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A prática constituiu parte integrante de todo o processo de pesquisa, levando em 

consideração que a cada encontro os licenciandos apontavam situações dos trabalhos 

realizados nas escolas, junto com as observações advindas dessa atuação. Nessa terceira 

categoria apresentamos esse movimento que trouxe à tona as dificuldades inerentes ao 

ambiente escolar. Nesse quadro surgiu a necessidade de buscar soluções para os bloqueios do 

trabalho educacional, mas como? O que fazer em um ambiente tão impregnado de descrédito? 

Qual seria o caminho a seguir? Em meio a tantos questionamentos, os licenciandos 

perceberam que precisavam, primeiramente, elencar as dificuldades e pesquisar em relação às 

possíveis soluções dentro do contexto observado.  

Ábaco afirma com desânimo que verifica “falta de estrutura, falta de incentivo na 

formação do professor, falta de cobrança dos professores, eu acho que... Falta de participação 

dos pais. É uma questão, é um pouco fora do contexto do governo, mas eu acho que falta 

muito, falta muito a presença dos pais na escola”. 

Tal fala retrata os aspectos que abordaremos a seguir. Ouvimos queixas, lamúrias, 

desânimos, descréditos, como também, a garra e a vontade de superá-las, posto que, em meio 

às relações de cumplicidade entre os licenciandos e os seus fazeres e conhecimentos, 

transpareceram inquietações e o movimento desses futuros profissionais em busca de 

melhores soluções. Quanto mais surgiam desafios, percebíamos a mobilização para buscar 

alternativas plausíveis e superá-las, em meio a erros e acertos reforçavam a necessidade de 

aprendizado constante. Vejamos assim esse processo em ação e reflexão. 

  

 

5.1 DESMOTIVAÇÃO DOCENTE/DISCENTE 

 

 

O primeiro tema da terceira categoria de análise inicia afirmando que sempre que 

abordamos as dificuldades no ensino de Matemática, os licenciandos colocavam em baila a 

desmotivação. Desânimo esse que não se referia apenas aos discentes, os professores também 

demonstravam desilusão em relação ao trabalho desenvolvido e a profissão escolhida. Ao 

participar das atividades em sala de aula, eles afirmam que existe “muito desinteresse dos 

alunos”. A licencianda continua enfatizando que “a gente está achando um interesse muito curto. 

Primeiro se vem o interesse.” (PEGA-VARETAS). Em relação aos professores, também podemos 

observar a elucidação na fala a seguir:  
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Acho que existem, os professores, mais antigos, [...], não estão vendo com a 

realidade que tem que trazer para sala de aula, [...]. A parte onde a gente 

desenvolve o trabalho acho que precisa ter mais qualificação pra eles, cursos 

[...], eu acho que eles estão muito parados, desestimulados, com os alunos. 

(BATALHA). 

 

Tendo em vista a melhoria do processo educacional, de acordo com as falas, os 

licenciandos apontam o desestímulo de alunos e professores, seguindo em um círculo vicioso. 

Esse pensamento foi unânime, pois diante das falas percebíamos o consentimento e a atenção 

dos colegas, durante as reuniões aprendemos a observar os movimentos, pois “a inclinação do 

corpo fala sempre.” (WEIL; TOMPAKOW, 2014, p. 124). Concordamos com o autor e 

passamos a observar atentamente as entrelinhas dos discursos, principalmente, em assuntos 

tão melindrosos, como as dificuldades para a efetivação de aprendizagem no ambiente 

escolar. 

Além disso, sabíamos que o movimento dos estudos anteriores, nas reuniões do grupo 

ou em atividades do IFRN, já estimulava o interesse do sujeito de nossa pesquisa em verificar 

o funcionamento do processo educacional nas escolas conveniadas. Eles traziam a imagem do 

funcionamento ideal da aprendizagem, principalmente a função do professor que “[...] tem 

que ser, tem que ser mais, tem que demonstrar que ele tem vontade, que ele tá ali com vontade 

ele não tá ali só pra receber o dinheiro no final do mês, [...]” (TORRE DE HANOI). E 

continuavam afirmando que o professor demonstra não se importar com a aula e com o aluno 

e só quer cumprir o horário para receber o salário. Os licenciandos afirmam que algo precisa 

ser mudado, mas têm muitas dúvidas e inseguranças em relação ao caminho. 

  

Quando a gente vai lá, na escola, fica tentando animar eles, eles não querem, 

não querem saber disso. Eles não querem nem uma aula divertida. Falo, 

porque a gente convidou o pessoal do 3º ano para ir para sala de informática 

para ver um jogo de Matemática já para distrair. Só quatro pessoas foram. 

[...] Nenhum aluno do 3º ano vai fazer o ENEM e do 2º eu acho que vão 

fazer só 20 alunos. [...] os professores não tem mais ânimo, a gente pergunta 

ele diz: hoje eu vim só olhar para a cara deles, porque eles não querem fazer 

nada. Tá aqui o material, tá aqui a minha aula, mas eles não querem, não 

querem participar, não querem fazer o exercício. Realmente, eles reclamam 

porque vão fazer o exercício já pronto [...] que a gente fez até no 2º ano. No 

terceiro, a gente aproveitou, eu imprimi o exercício, levei para eles e eles 

ainda reclamaram que não iam fazer. E foi a maior dificuldade. 

(DIPLOMACIA).  

 

Não podemos deixar de observar a insegurança no discurso, precisamos reforçar que, 

principalmente, no início do trabalho, os futuros professores diziam acreditar na melhoria do 

ensino de Matemática com atividades diferenciadas, mas se traiam com fragmentos de 
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discurso como o representado antes. Percebemos nas falas, primordialmente, os seguintes 

termos: “ver um jogo de Matemática já para distrair” e “imprimi o exercício, levei para eles e 

eles ainda reclamaram que não ia fazer”, vemos com clareza a ênfase para importância do 

exercício que os alunos não conseguem fazer e o jogo sendo usado como distração e não 

como facilitador da aprendizagem. 

Os licenciandos percebem a necessidade de mudanças e investem na busca de 

modificar a prática, com o intuito de motivar alunos e professores e obviamente sentir a 

própria motivação na realização do trabalho. Todavia, diante do quadro de desmotivação 

presente na escola pública, traem-se em seus discursos e demonstram que estão agindo 

impulsionados pelo movimento da formação, pois ainda transparece a limitação causada pela 

representação social da dificuldade e até impossibilidade de se ensinar o conteúdo 

matemático. 

Podemos afirmar que a troca de experiências durante as reuniões quinzenais foi 

significativa. As três escolas conveniadas tinham realidades diferenciadas, fazendo com que 

os licenciandos refletissem a respeito da atuação e pudessem experienciar as funcionalidades 

das atividades dos pequenos projetos. Como já abordado anteriormente, trabalhávamos com 

duas escolas em Santa Cruz e uma em Lajes Pintadas. Em relação ao desinteresse, a de Lajes 

batia o recorde, pois os alunos entravam e saiam da sala quando queriam e ficavam a maior 

parte do tempo nos corredores conversando e brincando com os colegas. Pensando em relação 

à influência do desinteresse do professor, os alunos afirmavam que o professor supervisor – 

único docente de Matemática da escola – não se importava com o movimento de desinteresse 

e dizia que ficava na aula dele quem quisesse.  

Em relação às duas escolas da cidade de Santa Cruz, encontramos uma discrepância 

em relação ao interesse de professores em alunos. Em ambas as instituições19 tinha mais de 

um professor de Matemática, apesar de apenas os supervisores serem formados na disciplina 

em pauta. Na I1 percebíamos o interesse da professora supervisora, apoiando e 

acompanhando todas as atividades desenvolvidas, muito atuante, planejava com os 

licenciandos, dava sugestões, buscava apoio da escola em relação a espaço físico e 

desenvolvimento das atividades. Diante dessa cumplicidade, os licenciandos relatavam o 

interesse dos alunos também. 

Ressaltamos que na I2 os licenciandos encontraram muitas dificuldades, iniciando 

pelo professor supervisor com aulas tradicionais e demonstrando receio da participação dos 

                                                           
19 Trataremos aqui de I1 e I2, sendo a primeira chamada de Pedagógico e a segunda chamada de Estadual, em 

toda a cidade. 
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licenciandos em suas aulas. Foi necessário um trabalho de conversas e acompanhamento 

constante para que ele deixasse de ver a presença dos futuros professores como ameaça e 

entendesse a importância e colaboração do trabalho. Nesse ambiente, os licenciandos 

encontraram muitos entraves, também em relação ao interesse dos alunos e o 

desenvolvimento dos pequenos projetos. 

Comparando os relatos em relação ao desenvolvimento das atividades do Programa 

PIBID nas três escolas, observamos que os licenciandos perceberam a diferença entre o 

interesse dos alunos na escola em que a professora demonstrava mais estímulo e se envolvia 

com as atividades. Eles afirmaram que todos gostariam de atuar junto com essa docente, pois 

aprenderiam muito mais e tirariam a impressão que não adianta fazer atividades diferenciadas 

para motivar os alunos. Em algumas situações, os participantes das outras duas escolas diziam 

que, em alguns momentos, sentiam desânimo e não queriam ficar como os professores, 

pensando só na gratificação de participação no programa – a bolsa. 

Chamamos a atenção, então, para as trocas de informações efetuadas e a possiblidade 

dos alunos comprovarem que existe possibilidade de motivar os alunos para a participação de 

atividades que abordam o conteúdo matemático. Eles percebem que se não houver mudança o 

ensino de Matemática tende ao fracasso total, nas escolas públicas, em primeiro lugar. O 

momento clama pela elaboração de propostas de reformulação, tanto de conteúdos, quanto de 

atividades de intervenção, com o intuito ao desenvolvimento significativo da aprendizagem 

dos alunos. 

Os licenciandos perceberam que quando os alunos não se sentem motivados com as 

atividades procuram algo mais atraente para fazer. Desse modo, ele muda o foco, passa a 

procurar os colegas que estão da mesma forma e organizam grupos, no qual os estudos ficam 

em segundo plano e, então, começam a se acomodar e desinteressar de qualquer atividade 

educacional. Moura (1999) confirma esse fato ao afirmar que a apatia, a falta de vontade, a 

falta de interesse e de motivação próprias dos adolescentes também ficam em evidência na 

sala de aula.  

Diante dessa evidência perceptível, os participantes da pesquisa perceberam que, nas 

duas escolas em que os professores apresentam desmotivação, o quantitativo de alunos 

desinteressados só aumenta e são muito poucos os que se preocupam com os estudos. No 

ambiente escolar, a falta de motivação e a apatia por parte dos alunos se apresentam como 

uma constante. Eles não querem estudar. Vão ao colégio para se divertir, conviver com os 

colegas, vivenciar momentos agradáveis, quando se trata das aulas dizem que não é divertido. 
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Para os docentes, tornar a aprendizagem agradável representa um verdadeiro desafio. 

Vejamos os depoimentos a seguir: 

  

É porque eles têm uma visão [...] distorcida do que para eles realmente é 

bom. Porque para eles, bom é ficar em casa, sem fazer nada, aprender para 

eles não é bacana, não tem serventia, até porque tem um bocado lá que diz: ó 

eu quero terminar o ensino médio para trabalhar. Eu penso que fica difícil 

trabalhar com esse perfil, porque eles não têm ambição, o interesse não é 

aprender, é trabalhar. Aí como trabalhar com esse perfil? (MEMÓRIA). 

 

Estamos fazendo o trabalho e registrando. Eu procuro registrar, tanto foto 

quanto a assinatura, sempre. Foto é comigo mesmo, o ruim de tudo é que a 

gente se acha estranho, passa a tarde planejando aula porque os alunos não 

podem vir à tarde [...], quando chega à noite, não tem para quem dar aula. 

[...] Então eu digo somente, precisamos de um projeto melhor, com o 

supervisor, a gente precisa de um milagre. (XADREZ). 

 

E, a gincana, a gente ia passando de uma prova para outra ai quem 

terminasse em menos tempo ganhava o chocolate, então eles se esforçavam. 

Mas isso aí era o primeiro atrativo para eles virem para as outras aulas. O 

aluno nem com atrativo tá vindo, pois Tangram levou duas caixas de 

chocolate e disse que levou de volta, mas continuo tentando. Pentaminó que 

sabe dos segredos. Memória já falou com eles umas quatro vezes, quando foi 

segunda eu cheguei lá e avisei, pedi para Memória avisar que o horário seria 

no laboratório, o joguinho da calculadora quebrada, [...], foram quatro 

pessoas de uma turma de 36 alunos. (TANGRAM). 

 

Diante do desinteresse dos alunos, visível em vários trechos das falas, o grupo discutiu 

os motivos que causavam a resistência e o descaso da maioria dos alunos e concluiu que eles 

estão tão acostumados às aulas tradicionais e promessas de melhoria que não acreditam mais 

em mudanças. Os licenciandos disseram, também, que perceberam a falta de credibilidade no 

próprio potencial, por parte dos alunos. Eles começavam a realizar uma atividade e desistiam 

no meio do caminho, dizendo que aquilo era muito difícil e eles não conseguiriam realizar 

mesmo, falavam que era melhor parar do que perder tempo. 

Com as discussões em andamento, os futuros professores pensavam nas soluções para 

esse cenário e percebiam que existiam diversas influências que precisavam de “tratamento 

homeopático”. A imersão nesse ambiente de trabalho e pesquisa possibilitou aos docentes em 

formação perceberem alguns fatos, em momentos específicos, os alunos demonstraram 

interesse e participaram ativamente das atividades. Em meio às conversas e sugestões, 

pensaram em sugerir ao professor supervisor o encaminhamento de atividades com resolução 

de problemas durante as aulas regulares, já que os alunos não estavam dispostos a frequentar 

o contra turno. Com outro pequeno projeto em mãos, eles sugeriram a parceria das atividades 

acompanhando o conteúdo trabalhado em sala de aula. 
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Nesse sentido, os licenciandos organizaram as atividades e movimentaram a 

intervenção na sala de aula regular, com o acompanhamento do professor supervisor. Eles 

demonstraram nas reuniões, o ânimo resultante de alguns resultados alcançados. A resolução 

de problemas aliada ao conteúdo estudado e metodologias variadas, como jogos, música, 

experimentos, provocou a curiosidade e a participação dos alunos, demonstrando a 

possibilidade de aprender com aulas mais agradáveis. A esse respeito Onuchic e Allevato 

(2004, p. 216) afirmam que a: 

  

Resolução de Problemas, reflete uma tendência de reação à caracterizações 

passadas como um conjunto de fatos, domínio de procedimentos 

algorítmicos ou um conhecimento a ser obtido por rotina ou por exercício 

mental. Hoje, a tendência é caracterizar esse trabalho considerando os 

estudantes como participantes ativos, os problemas como instrumentos 

precisos e bem definidos e a atividade na resolução de problemas como uma 

coordenação complexa simultânea de vários níveis de atividade. 

 

Desse modo, valorizando a participação ativa dos estudantes e diversificando as 

atividades, alguns avanços tornaram-se visíveis e os licenciandos ficaram mais otimistas em 

relação às possibilidades de mais ânimo por parte dos docentes e dos discentes. Entretanto, no 

decorrer da proposta outros entraves surgiram, necessitando de atenção. Um deles é a 

limitação da estrutura física das escolas que abordaremos a seguir. 

  

 

5.2 LIMITAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA 

 

 

Vejamos o segundo tema da terceira categoria. Ao reclamarem da estrutura física das 

escolas conveniadas, os participantes da pesquisa demonstraram visível inquietação, trocando 

as pernas de posição com frequência, usando um dos braços para segurar o outro com firmeza, 

fazendo movimentos de braços defensivos, usando olhares de baixo para cima. De acordo 

com Matschnig (2014), caso o seu interlocutor se sinta incomodado com alguma situação, 

você reconhecerá facilmente pelos sinais do corpo dele e, realmente, percebemos diversos 

movimentos em descompasso durante a interlocução.  

Os futuros professores levantaram críticas a pouca estrutura que dispõem para 

executarem o trabalho diferenciado com os alunos. Pontos esses, que consideram essenciais 

no momento de pensar e praticar mudanças no ambiente escolar. Ábaco enfatiza que “[...] 
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falta a estrutura física. Muito, muita... Tem muitas escolas degradadas assim...”. O licenciando 

sente-se contemplado com a atenção e olhar de apoio dos colegas durante o seu discurso e 

passa a vez da fala para Geoplano que complementa a argumentação: 

  

[...] a maior dificuldade, ainda é a falta de espaço físico para as atividades. 

Lá na escola tem atividades demais e espaço físico de menos. É isso que 

atrapalha a maioria das ações. A gente foi forçado a pensar em ações que 

utilizasse o espaço físico disponível. Isso é bom para nossa criatividade, 

porque no final das contas vai preparando a gente para uma realidade. A 

realidade que está lá fora, porque isso não acontece só no colégio estadual 

[...], mas acontece em todas as escolas públicas do Brasil. Ou então, em sua 

grande maioria. [...]. O ruim é que a gente está deixando de aplicar projetos 

que poderiam ter um maior rendimento por falta de espaço. (GEOPLANO). 

 

Como vemos antes, os licenciandos reclamam das dificuldades no espaço físico, mas, 

em alguns momentos, camuflam o discurso considerando a possibilidade de desenvolver a 

criatividade com os recursos existentes. Esse movimento nós observamos nas atividades 

diárias das escolas públicas, alguns dirigentes e professores deixam de reivindicar as 

necessidades emergentes no espaço físico, demonstrando acreditar na capacidade criativa de 

atuação com o mínimo disponível. 

Os participantes do PIBID têm a oportunidade de vivenciar o processo e repensar a 

respeito dos desafios e possibilidades, percebemos que durante o diálogo e questionamento 

eles param para refletir em relação à disponibilidade e atuação. Os licenciandos constatam a 

realidade e em meio a inquietação, o descrédito e o incômodo continuam a buscar alternativas 

e sugestões para a realização das atividades. No contexto educacional eles se deparam com a 

possibilidade de lidar com suas emoções, sentimentos, dificuldades, capacidade de resolver 

situações problemas, entre outros, com o intuito de tornar-se um profissional mais preparado. 

Durante o diálogo com o grupo surgiram algumas ideias relevantes, primeiramente, 

emergiu a proposta de desenvolver conversas com o grupo de dirigentes e professores da 

escola conveniada, objetivando a compreensão das medidas tomadas para minimizar as 

principais dificuldades. Eles perceberam que estavam criticando as possibilidades sem 

conhecer a realidade, era necessário o conhecimento de todo o processo para poder intervir ou 

adequar-se. Os participantes perceberam, também, a importância de conhecer a comunidade 

local e a interação possível com os familiares e todos os envolvidos no ambiente escolar. 

Nesse contexto, os futuros professores elencaram aspectos considerados necessários ao 

desenvolvimento de atividades no ambiente escolar, dentre esses, assinalaram o que 

dispunham na escola conveniada. Percebemos que nesse movimento o grupo estava 
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envolvendo aspectos afetivos e formativos, como por exemplo, observação do espaço de 

trabalho, cuidado com o bem-estar dos alunos e também a sua própria realização como 

profissional envolvido no ambiente escolar. 

Na organização das atividades listadas constavam os recursos necessários, incluindo o 

espaço físico, estimulando a participação dos alunos. Apesar de reclamarem da pouca 

disponibilidade dos referidos recursos nas escolas, os licenciandos procuravam reforçar entre 

eles a importância de propiciar atividades agradáveis e que incentivassem a construção da 

aprendizagem dos estudantes. À medida que encontravam soluções para as dificuldades 

elencadas, como: espaço físico, tempo para desenvolvimento das atividades, interesse dos 

alunos, entre outros, percebíamos a expressão de satisfação por serem capazes de superar os 

entraves e buscar o alcance dos objetivos. 

Nos momentos de reflexão em grupo, os participantes sempre comparam a escola 

pública com a particular e reforçaram que o desempenho do corpo discente e docente poderia 

ser o mesmo se atingisse o nível de incentivo. Observemos a fala a seguir: 

  

Acho que a melhor forma de trabalhar, de melhorar as escolas para competir 

com escolas particulares é trabalhar desde o começo, educar a criança desde 

o começo, desde o básico. E investir em escolas também. Por que você não 

pode trabalhar com crianças em lugares mal ventilados, a iluminação 

horrível, o prédio caindo... Tem que ter o investimento de lá para cá e a 

resposta dos alunos para lá. Os alunos têm que preservar, tem que cuidar do 

ambiente. Essa é uma forma boa, eu acho. (PENTAMINÓ). 

 

Pentaminó enfatiza a possibilidade de “competição” entre escolas públicas e 

particulares e reforça a importância da estrutura física no rendimento educacional, 

coadunando com o pensamento de Soares e Andrade (2006), afirmam que os relatos 

educacionais assinalam aspectos que influenciam o desempenho cognitivo do estudante. 

Fatores esses pertencentes a três grandes categorias, que são: a estrutura escolar, a família e as 

características do próprio aluno. Conhecer o funcionamento e as fragilidades desses aspectos 

torna-se primordial para a dinâmica e o encaminhamento do processo educacional.  

De acordo com RianI e Rios Neto (2008), a maioria dos estudos realizados no Brasil 

dá ênfase ao impacto dos fatores familiares no desempenho educacional, dando menor 

importância e até desconsiderando as questões de infraestrutura e recursos pedagógicos. Os 

licenciandos reforçam que esses fatores são muito importantes, pois interferem no bom 

desempenho do aluno. Segundo Libâneo, Ferreira e Seabra (2008), espera-se que as 
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construções, os mobiliários e o material didático sejam adequados e suficientes para garantir o 

andamento da atuação pedagógica e facilitar a aprendizagem. 

  

Então uma coisa que deve ser tida como uma das prioridades é o cuidado 

com o espaço escolar, porque, também, incentiva os alunos em sala de aula, 

porque os alunos chegam a uma sala... Têm salas lá que nem um ventilador 

tem, então, o aluno também fica inquieto durante a aula... Porque está com 

calor, com sede, e, muitas vezes, deixa de fazer o que realmente é para fazer, 

porque o próprio ambiente não proporciona que ele se interesse pelo que a 

escola tem a oferecer. (ESCALA).  
 

Podemos afirmar que o pensamento do autor reforça a constatação da licencianda em 

relação à importância do ambiente físico para facilitar a aprendizagem. Verificamos, também, 

a relevância dada, atualmente no Brasil, aos estudos sobre a associação entre os índices de 

desempenho da educação e a infraestrutura adequada. Franco e Bonamino (2005) afirmam 

que é comprovada a influência do ambiente escolar para a aprendizagem, e que no Brasil 

ainda há uma grande deficiência nos recursos escolares disponíveis nas escolas, o que não 

ocorre nos países desenvolvidos. 

Os futuros professores verificaram essa dificuldade, principalmente na ausência de 

espaço físico para a preparação e realização das atividades elaboradas. Entre os inúmeros 

relatos destacamos a indignação de um novo diretor ao verificar que os licenciandos não 

tinham um local para as reuniões e para receber os alunos. De acordo com o depoimento de 

Torre de Hanoi, ele os encontrou no corredor discutindo a próxima atividade e avaliando 

algumas tarefas realizadas, temos a seguir a visão da licencianda sobre a situação: 

  

E o diretor perguntou: E ficam aqui? Nesse espaço? Não tem uma salinha, 

não vão para uma salinha?”. E nós informamos que já fazia mais de ano 

que[...] que nós estávamos na escola e ninguém nunca falou que tinha um 

espaço. Então,[...] ele foi nos mostrar um espaço onde ficam os bolsistas do 

PIBID de Física. Ele disse que podia ser usado[...] por nós de Matemática, 

também. [...] Não era uma sala grande, era um espaço bem pequenininho, 

mas que dava para confeccionar um jogo, marcar um horário com os alunos 

para explicar um assunto [...]. Para não interferir na aula do professor, 

marcamos um horário com eles nesse ambiente. [...]. Então, depois que essa 

nova direção assumiu [...], ele facilitou. (TORRE DE HANOI). 
 

Vemos que a disponibilidade de um pequeno espaço já facilitou o desenvolvimento de 

algumas tarefas que ficavam deficientes devido à dificuldade de um ambiente adequado. 

Além de possibilitar o andamento do trabalho, também causou um efeito psicológico que 

conseguimos observar na expressão de ânimo dos licenciandos. Era o discurso sem palavras 
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que dizia que agora tinha possibilidade de funcionar. Em se tratando desse fato, Sátyro e 

Soares (2007, p.3) destacam que “a infraestrutura escolar pode exercer influência significativa 

sobre a qualidade da educação”, sendo necessário conhecer melhor a condição atual das 

escolas do País. 

Nesse contexto, o grupo percebeu a necessidade de discutir os entraves e verificar as 

possibilidades de solução. Salientou, ainda, a importância do diagnóstico da situação escolar e 

o contato com os envolvidos, buscando os melhores caminhos para resolvê-los. A situação do 

diretor, relatada anteriormente, sinalizou o alerta da necessidade de diálogo com os 

professores e a direção da escola. Os licenciandos organizaram a relação de espaços físicos 

necessários e apresentaram às pessoas responsáveis para providências. No processo de 

diálogo, relacionando-os às situações em foco, eles assumiram a responsabilidade de pensar 

nas intervenções adequadas, como vemos na fala a seguir. 

  

Eu acho que em síntese foi isso. Primeiro foi a parte física, instalação, você 

se adequar a escola e ter um espaço para você e a segunda é a parte humana, 

que foi sobre os alunos, mesmo, propriamente dito, a aceitação dos alunos, 

de interação mesmo, de se envolver e querer participar. As partes 

primordiais: a física e a humana que quando a gente conseguiu, quando uniu 

mesmo, aí o negócio começou a fluir, começou a andar. (BINGO). 

 

O grupo concordou que ao trabalhar em uma escola, o professor precisa conhecer o 

ambiente e seus recursos disponíveis, pois após a realização de um planejamento e verificação 

da impossibilidade de desenvolvê-lo, devido à ausência de recursos, surgem inúmeras 

dificuldades que poderiam ser evitadas com o diagnóstico prévio. Dessa forma, os 

licenciandos buscavam conhecer a realidade antes do momento de intervenção. 

Quando Bingo afirma que “o negócio começou a fluir, começou a andar”, observamos 

a satisfação dos licenciandos por concordarem e acreditarem na importância da atuação 

adequada na escola. Eles perceberam, ainda, que quanto mais se empenhavam e encontravam 

respostas para sanar as dificuldades de aprendizagem dos alunos das escolas estaduais, mais 

conseguiam o apoio e a credibilidade dos professores supervisores e dos gestores das escolas 

conveniadas. 

Professores que no início das atividades do PIBID afirmavam que os alunos da escola 

pública não se interessavam e não adiantava mudar a postura, pois era uma questão geral e 

organizada, começaram a buscar novas alternativas e espaços de trabalho. Verificamos nos 

relatos a satisfação de licenciandos, professores e gestores com o resultado das intervenções. 
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A participação ativa dos alunos nas atividades propostas foi o medidor principal da influência 

de tarefas organizadas e em espaços adequados. 

Todavia, apesar da importância de tais movimentos e providências, precisamos atentar 

para a observação de Franco e Bonamino (2005) quando enfatizam que os recursos por si 

mesmos não são requisitos suficientes para garantir o aumento do desempenho discente, pois 

este ocorre em função da interação de diferentes fatores. Sendo assim, não basta atentar para a 

existência, ou não, dos aspectos físicos adequados, mas, também, a sua coerente e adequada 

utilização nas atividades propostas e a interferência de outros fatores abordados em nossa 

análise e que continuaremos a esmiuçar. 

  

 

5.3 INSUFICIÊNCIA DE CONTEÚDOS MATEMÁTICOS 

 

 

Aqui abordamos o terceiro tema da terceira categoria. Na interação com o ambiente 

escolar e, principalmente, com o aluno da escola pública, os licenciandos buscam a promoção 

de práticas que tornem o ensino de Matemática mais agradável e eficiente. Essa tarefa 

envolve, principalmente, o cotidiano em sala de aula. Dessa forma, eles precisam levar em 

conta os conhecimentos prévios dos alunos, para que eles tenham autonomia para construir os 

próprios conhecimentos matemáticos. Segundo os PCN, (BRASIL, 2001, p. 62 e 63). 

  

É importante que estimule os alunos a buscar explicações e finalidades para 

as coisas, discutindo questões relativas à utilidade da Matemática, como ela 

foi construída, como pode construir para a solução tanto de problemas do 

cotidiano como de problemas ligados à investigação científica. Desse modo, 

o aluno pode identificar os conhecimentos matemáticos como meios que o 

auxiliam a compreender e atuar no mundo.  
 

Compreendemos que diante das mudanças tecnológicas do mundo moderno, torna-se 

primordial o desenvolvimento da autonomia e iniciativa para resolver problemas 

individualmente e em equipe. O mundo sofre transformações a cada segundo e o processo de 

ensino e de aprendizagem precisa orientar o aluno para acompanhá-los nessas mudanças. É 

nessa configuração que verificamos no espaço escolar a abordagem de conceitos, tais como 

fórmulas sem contextualização que parecem inadequadas a configuração diária. 

Algumas orientações recebidas, anteriormente, na formação docente, não contemplam 

mais a realidade atual, por esse motivo, os estudos contemporâneos apresentam novas 
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perspectivas. Todavia, quando os licenciandos refletem sobre o seu fazer e a realidade em sala 

de aula, afirmam que os discentes não têm base suficiente para compreender os conteúdos 

abordados. Os futuros docentes demonstram a relação ao programa a ser cumprido, o que 

realmente é importante para a vida do aluno e sinalizam as dificuldades encontradas. Vejamos 

a fala: 

  

Muitas vezes é melhor voltar o assunto, do que dar outro que eles não estão 

entendendo e ficarem cada vez mais perdidos. A base para resolver qualquer 

coisa em Matemática são as quatro operações, se eles não sabem, como eles 

vão revolver os assuntos? O professor supervisor estava trabalhando os 

assuntos, no 1º ano era conjunto, e no 2º e 3º anos era perímetros e ângulos, 

aí eles não sabiam o que era um triângulo, o que era um quadrado, como 

resolvia, eu coloquei as incógnitas nos ângulos para eles descobrirem e eles 

não sabiam que ia dar 180. Eu montei a equação para eles revolverem e eles 

não souberam resolver, ficou 180 ai tinha 3X eles passavam 3X -180 ai tinha 

-3...X vai ser 177, a maior dificuldade deles é isso. (LUDO). 

 

Mais uma vez, o foco se volta para as possibilidades do aluno resolver as operações 

matemáticas. Todos acham que é para esse caminho que o ensino de Matemática deve se 

voltar. Felizmente, a prática está fomentando a reflexão sobre a utilidade de apresentar 

fórmulas rebuscadas para os alunos, mas destituídas de significado. Percebemos que, apesar 

dos licenciandos concordarem que o ensino e aprendizagem de Matemática precisam ir além 

do cognitivo e fórmulas rebuscadas, têm atitudes de insegurança e, muitas vezes, traem-se no 

discurso e em ações.  

Notamos, mais uma vez, que a RS de ensino de Matemática se manifesta, norteando as 

práticas e discursos, apesar de tentarem demonstrar a credibilidade no que estão fazendo e 

dizendo, o comportamento físico trai o discurso e “[...] a respiração acelera e a pressão arterial 

sobe, de forma que todo o sangue das vísceras é bombeado para a musculatura e para o 

cérebro.” (MATSCHNIG, 2014, p. 33 e 34). Dessa forma, observamos a vermelhidão no rosto 

e o ar entrando e saindo mais rapidamente pelas narinas. 

Sabemos que, além de estar disponível às mudanças, o professor aprendiz precisa 

experimentar o novo sem resistência, demonstrando disposição para novas criações e 

ajudando a transmitir confiança para os alunos. Temos consciência do desafio que surge no 

dia a dia da sala de aula, pois a dúvida manifesta pensamentos e ações contraditórias. 

Verificamos que aí está a riqueza da experiência, pois as constatações vividas no período de 

formação se tornarão familiares e quiçá serão solucionadas. 

Observamos em nossa pesquisa que existe o pensamento social que os conteúdos 

matemáticos só são aprendidos por uma minoria, dita superdotada, e que é impossível ensinar 
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e aprender. Diante desse pensamento, a maioria dos docentes faz de conta que está 

ensinando, mas não assume essa postura. Desse modo, se os futuros professores seguirem essa 

forma de ensino da Matemática, continuarão limitando as possibilidades do aluno e 

reforçando a cultura de dificuldade no aprendizado dessa disciplina tão importante para a 

vida. 

Diante desse contexto, alertamos para o fato dos professores deixarem de modificar a 

forma de abordar os assuntos essenciais, pois acreditam que a maioria dos alunos não 

consegue entender determinados conteúdos. Carvalho (2007, p. 114) esclarece sobre a 

importância de “desenvolver o indivíduo na integralidade do seu Ser” e reforça que o 

movimento de ensinar e aprender precisa do olhar rebuscado. Isso porque os mecanismos de 

interação entre alunos, professores e os objetos de conhecimento e da cultura representam 

aspectos essenciais da vida e, consequentemente, da instituição escolar. 

No limiar desse pensamento, enfatizamos que os alunos são pessoas em movimento e 

que o ensino e a aprendizagem precisam de dinâmica com a participação de todos os 

envolvidos. Carvalho (2007) reforça que a escola precisa estar atenta para as culturas, as 

políticas e as práticas diferenciadas, definidas pelo respeito e acolhimento a todos os 

participantes, valorizando, entre outros aspectos, as diferenças individuais e entendendo que o 

aluno, em qualquer cenário de aprendizagem, é o melhor recurso que o professor dispõe. 

Os participantes dessa pesquisa, ao mesmo tempo em que percebem um novo 

significado para o ensino de Matemática, se deparam com as dificuldades de assimilação do 

conteúdo e defasagem no conhecimento. Em alguns momentos, expressam que o problema é 

originado nas séries anteriores que não propiciaram o embasamento necessário, mas em outras 

situações trazem outros depoimentos, demonstrando a insegurança nas afirmações.  

O discurso transita pela ambiguidade, então, percebemos a influência da representação 

social de impossibilidade de ensinar e aprender um conteúdo tão difícil, principalmente no 

Ensino Médio. Apesar de não quererem assumir a incapacidade de transmitir as operações 

matemáticas para os alunos, é comum percebermos momentos em que o licenciando assume a 

dificuldade de aprendizagem de Matemática no Ensino Médio e a falta de conhecimentos 

básicos dos alunos, afirmando que: 

  

[...] esse negócio de Ensino Médio é difícil demais, terceiro ano é difícil 

demais. Mas, eles não entendem que a dificuldade deles não é aquele 

conteúdo, é que vêm desde o ensino fundamental, frações. Eles não sabem 

resolver uma fração, que lá no ensino fundamental, já começa a desenvolver 

esse conteúdo e eles não aprenderam e foram levando e agora os outros 

desenvolvem a fração e eles não conseguem. A gente até abordou direitinho 
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o desenvolvimento que é um dos nossos objetivos: fazer com que eles 

percebessem que não era exatamente naquele conteúdo a grande dificuldade 

deles, mas na Matemática fundamental. [...]. (DIPLOMACIA). 

 

Essa dubilidade ao encarar o ensino de Matemática nos remete ao ensino tradicional 

em que o professor era o centro do processo, ou seja, o transmissor do conhecimento e o aluno 

o mero receptor de informações. Dessa forma, o fracasso do aluno trouxe o estigma de 

incompetência do professor. A mudança desse pensamento requer ressignificações que 

estamos em busca. No desenrolar dos debates, verificamos depoimentos que certificam 

mudanças. Todavia, a prática apresenta recuos e superações compreensíveis no limiar das 

descobertas. 

De acordo com Sadovsky (2007), o desempenho inadequado dos alunos em 

Matemática é uma realidade em muitos países, não só no Brasil. Acreditando que esse fato 

está atrelado ao ensino de Matemática que se pauta em regras mecânicas oferecidas pela 

escola, e que ninguém sabe como e onde utilizar. Sendo assim, continuamos na busca de 

desenvolver práticas pedagógicas significativas em sala de aula a partir das novas demandas 

apresentadas pelas tendências em Educação Matemática. 

Contudo, a Matemática continua a ser vista como algo de difícil compreensão, com 

pouca ou nenhuma utilidade prática, gerando representações e sentimentos que influenciam o 

desenvolvimento da aprendizagem. Vitti (1999, p.19) reforça que:  

 

O fracasso do ensino de matemática e as dificuldades que os alunos 

apresentam em relação a essa disciplina não é um fato novo, pois vários 

educadores já elencaram elementos que contribuem para que o ensino da 

matemática seja assinalado mais por fracassos do que por sucessos.  

 

A percepção da dificuldade de aprendizado da Matemática é muito antiga. 

Conjecturamos que essa origem está na forma como o conteúdo é apresentado em cada faixa 

etária e a sua relação utilitária para a vida. Os discursos, nesse momento, enfatizam a 

dificuldade dos alunos em operações simples. Apesar do cuidado e dedicação dos 

licenciandos, eles demonstram indignação ao perceberem que os alunos do Ensino Médio têm 

dificuldades nas resoluções elementares. 

  

Um menino lá do ensino médio; até o professor supervisor mostrou, quando 

a gente apresentou o trabalho, Só tinha uma soma para fazer, somente, 

somando cinco mais seis e cinco mais oito; ele não soube fazer, após um 

minuto respondeu a pergunta: cinco mais seis? Ele, teve dificuldade para 

saber. (PEGA-VARETAS). 
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Ao pensar nessa situação remetemos à representação social de ensino de Matemática 

que emerge nesse estudo. No pensamento de Sawaia (2004) é importante atentar para o 

imaginário e o afetivo, ultrapassando a separação de conhecimento e sentimento. A 

representação social ligada ao processo cultural é carregada de emoção, influenciando no 

mecanismo de assimilação de conhecimento. O estado receptivo representacional é ativado 

pela memória emocional, permitindo “assimilar ou criar novos elementos que contribuam 

para sua expressão e transformação” (SAWAIA, 2004, p. 81).  

Entendemos que a corrente de sentimentos pode contribuir ou minimizar a 

conservação de aspectos representacionais. Em se tratando do ensino de Matemática 

observamos que com o passar do tempo os alunos e professores não se incomodam mais com 

o fracasso em relação ao aprendizado de Matemática, constatamos que o sofrimento é 

minimizado com a ideia de impossibilidade. 

Em se tratando do mecanismo de reelaboração das representações sociais sobre o 

ensino de Matemática por parte dos licenciandos, encontramos depoimentos dúbios. Em 

algumas situações, eles verificam a eficácia das metodologias e observam a mudança 

emocional dos alunos e deles mesmos quando verificam facetas de sucesso no aprendizado. 

Em outros momentos, diante da sinalização de insucesso, mesmo com o uso de métodos 

diferenciados, detonam o pensamento do julgamento social e da impossibilidade de 

aprendizado.  

Essa situação nos leva a cogitar que esse movimento seja resultado da busca por 

melhores resultados com os alunos e da convivência com o pensamento social, mas, também, 

encontra a barreira das possibilidades intrínsecas de lidar com o pensamento arraigado pelos 

discursos externos e por relatos de experiências fracassadas. Por estarem em período de 

formação eles confessaram, nas conversas quinzenais, que precisavam da comprovação na 

prática para ter argumentos. Confirmadas por aqueles que dizem que não há mudanças que 

façam o aluno alcançar o rendimento esperado nessa disciplina tão complicada. Vejamos a 

fala: 

  

A sugestão é que trabalhasse com outros materiais, no caso o material 

dourado, só que, eu acho que eles não percebem. Por exemplo, que a gente 

antes de levar o dominó de fração; a gente passou uma atividade para eles 

que eles não sabiam responder. Se vocês vissem a atividade... Talvez quem 

veja de fora diga assim: eles estão trabalhando coisa besta. Mas é porque 

eles não sabem. (MEMÓRIA). 
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A verbalização reflete a preocupação com o pensamento das pessoas que estão 

observando o trabalho, esse fato demonstra, mais uma vez, a insegurança no processo que está 

sendo desenvolvido. Prevalece a compreensão de que o professor é o responsável pela 

aprendizagem do aluno e o receio que, enquanto professor de Matemática, o licenciando 

precisa realizar essa tarefa. Com o processo de discussão em grupo, esse peso é minimizado e 

algumas outras influências no contexto de ensino e aprendizagem são colocadas em pauta, 

conforme continuamos a elencar.  

 

 

5.4 A FAMÍLIA E A REALIDADE SOCIOECONÔMICA COMO ENTRAVES AO 

DESEMPENHO ESCOLAR 

 

 

Apresentamos, nesse momento, o quarto tema da terceira categoria. Conforme os 

licenciandos entravam em contato com informações sobre os alunos e as possibilidades de 

aprendizagem, levavam as situações mais difíceis para discutir com o grupo. A riqueza desses 

encontros tornava-se visível a cada dia, percebíamos a cumplicidade e o empenho em 

melhorias e, assim, pensavam em conjunto sobre os melhores caminhos de sanar as 

dificuldades. Aos poucos foram desenvolvendo a afetividade com os pares e, principalmente, 

com os alunos.  

No pensamento de Luckesi (2005), os aspectos afetivos e cognitivos se 

complementam, ou seja, se os aspectos afetivos estiverem comprometidos, o processo 

cognitivo também ficará prejudicado. Desse modo, para que o processo de ensino e de 

aprendizagem se efetive é primordial o equilíbrio afetivo de professores e alunos. Os 

licenciandos perceberam que a realidade da comunidade em que as escolas conveniadas estão 

inseridas prejudica a maioria dos alunos no aspecto emocional. Eles perceberam que 

problemas socioeconômicos e ausência familiar são entraves relevantes no desenvolvimento 

do aprendizado. De acordo com o depoimento: 

  

[...] E eu vejo que a situação da direção não é fácil, até a noite proibindo 

droga e o pessoal estava usando... Teve um aluno que a escola procurou 

saber quem eram os pais, para saber como era a família, a mãe tinha ido 

embora, tinha viajado e tinha deixado o filho, então parece que esse filho a 

preocupação dele era com essa situação... E terminou passando para a escola, 

por que tem alunos que passam pelo mesmo problema e eles não ficam em 

casa, mas depende do que ele vai fazer, alguma situação que ele presenciou 
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em casa e ele na sala de aula [...], e acontece de um jogar uma pecinha de 

cadeira na professora, aí ficaram com medo achando que o aluno é violento, 

mas eu até conheço o aluno e ele nunca tinha feito isso, mas devido ter 

ficado só, [...], ele ficou um pouco rebelde. (GEOPLANO). 

 

No depoimento de Geoplano captamos a abordagem clara em relação à ausência de 

apoio familiar, durante as conversas, percebemos que essa distância, geralmente, é causada 

por problemas financeiros. Os responsáveis pelos alunos precisam encontrar várias ocupações 

para ganhar o dinheiro do sustento diário e esse movimento, na maioria das vezes, os leva 

para cidades maiores. Segundo Escala “[...] O problema da Rede Estadual é o problema do 

Brasil inteiro. É um problema socioeconômico, eles são desacreditados, são distintos. Eles 

não veem perspectiva, acham que vão chegar a lugar nenhum”. 

Esse descrédito raramente é trabalhado pelos familiares, no momento que o sustento é 

o mais importante, falta o apoio necessário e, consequentemente, a afetividade. Luckesi 

(2005, p. 02) complementa que o papel do professor é atuar juntamente com os alunos, 

proporcionando o apoio necessário para que possam superar esses fatores, pois “sem essa 

abertura afetiva, dificilmente alguém aprenderá efetivamente algo. Mais que isso, sem ela, 

não se fará nada com satisfatoriedade, nem no trabalho, nem na vida pessoal... em lugar 

nenhum”. 

Ao observarmos o depoimento dos futuros professores sobre os alunos da Rede 

Estadual, em se tratando do ensino de Matemática, compreendemos que é preciso efetivar a 

reelaboração da prática que está posta. Nessa direção, é necessária a preocupação direcionada 

para além daquela verificada na dificuldade de assimilação de conteúdo, e não podemos 

esquecer as questões de relacionamento. É preciso atentar para a afetividade e a relação 

familiar desses discentes. As falas a seguir especificam as situações: 

  

[...] o exemplo que eles têm. Os pais: um é gari e o outro é moto taxista, 

vivem na pobreza [...] por quem ele vai esperar? Realmente ele disse: eu não 

consigo vencer de jeito nenhum. [...] mesmo aqueles que são esforçados, não 

conseguem se sair tão bem assim [...]. (ÁBACO). 

 

[...] à noite, a maioria das pessoas que estudam são os pais dos meninos que 

estudam de manhã e a tarde, aí você percebe até o desinteresse deles. Meu 

Deus! Deveriam ter mais interesse para dar o bom exemplo, aos filhos. A 

gente vê coisas na educação que fica abismado. [...] eles não tem 

pensamento de concluir, os pais querendo terminar e obrigando os filhos a 

ganhar bolsa na escola, bolsa família. (BINGO). 
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Concordamos com Alves (2007) que os investimentos pedagógicos realizados pelas 

famílias podem ser primordiais para o desenvolvimento do estudante e aumentam o índice de 

sucesso no âmbito escolar. A autora reforça que a posição social é um fator relevante para 

investimento na carreira escolar. Em um ambiente que valoriza o capital cultural para a 

manutenção da vida ou ascensão social e o percebe no meio escolar, considera esse 

investimento como imprescindível e prioritário.  

Soares (2004b) reforça que as situações familiares causam grande impacto no 

desempenho escolar. Quando têm livros em casa e os responsáveis, desde cedo, criam o 

hábito de leitura, no momento em que os filhos são incentivados a participar dos cálculos 

mensais de gastos familiares, entre outras tarefas, facilitam o interesse por mais descobertas e 

conhecimento. Reforçamos que é necessária a cumplicidade entre os participantes da família, 

pois “há uma interação constante quando formamos grupos humanos.” (WEIL; 

TOMPAKOW, 2014, p. 72) e é importante que a influência entre os participantes do grupo 

familiar seja positiva. 

Nesse sentido, reforçamos que a maioria dos docentes lamenta o desinteresse dos pais 

no desenvolvimento escolar dos filhos, já que observam o fato dos alunos que contam com o 

apoio familiar terem melhor desempenho. Realmente, cabe à família o auxílio na superação de 

possíveis dificuldades observadas no ambiente escolar. Os futuros professores participantes de 

nosso estudo se depararam com a realidade e expressaram certo espanto, como nos relatos a 

seguir: 

  

[...] O que eu não esperava encontrar eram muitas dificuldades em relação ao 

aluno, mas na escola em que eu estou participando do PIBID, a dificuldade é 

imensa. Até porque, principalmente no turno noturno, os alunos são mais 

velhos, trabalham o dia todo, aí chegam um pouco cansados na escola. 

Então, a gente tem que desenvolver atividades diferentes para chamar 

atenção e, mesmo assim, não são todos que colaboram. (LUDO). 

 

O problema de hoje em dia é que os pais colocam os filhos na escola, pronto, 

a responsabilidade é da escola. Se não tiver uma interação com os pais não 

funciona. Se a professora passa uma tarefa para casa e o pai nunca pergunta 

se tem tarefinha. Eles não vão mostram, diferentemente do meu que já chega 

dizendo que quer fazer a tarefa. (TRILHA). 

 

Por esse caminho, Carvalho (2004) discute mudanças nos objetivos das atividades de 

casa, que geralmente são repletas de exercícios tradicionais de fixação, trazendo a revisão de 

conteúdos e/ou preparação para as aulas seguintes e para as provas, em um movimento 

pedagógico de memorização, principalmente nas questões de Matemática. A família, por sua 
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vez, não estando ligada ao ambiente escolar, envolvida com outras atividades ou 

desconhecendo os conteúdos apresentados ignoram tais atividades, ou então, executam um 

processo de tortura para o aluno desenvolver a dolorosa proposta.  

A realidade exposta nos leva a pensar a respeito dos licenciandos estarem despertando 

para o repensar do ensino de Matemática, no momento em que se deparam com a realidade e 

verificam que os entraves vão além da assimilação de fórmulas matemáticas, procuram 

soluções e os questionamentos são reforçados pelos conhecimentos adquiridos nas aulas do 

IFRN. Eles demonstram o anseio no aprendizado e verificam a cada dia a importância da 

prática. 

Os licenciandos constatam, ainda, a importância da correlação e embasamento de 

todas as disciplinas do curso. Diante disso, podemos entender a consistência dos momentos de 

formação relacionados à prática. De acordo com o exposto, torna-se claro que os participantes 

de nosso estudo, envolvidos pela representação social de ensino de Matemática que 

compartilham, pensam e repensam os movimentos observados na escola e as possibilidades 

de atuação, relacionando-os com as teorias compartilhadas no IFRN. 

Diante das compreensões que surgem nos encontros grupais, refletimos sobre o 

contexto representacional que emerge nessa pesquisa. Observamos algumas reelaborações nas 

RS desses licenciandos no momento em que abrem mão de um olhar apenas para o ensino de 

Matemática e começam a perceber diversas facetas que interferem em todo o processo. Nesse 

ínterim, procuram por saberes e domínios que lhes possibilitem a prática mais produtiva e 

eficiente, proporcionando a construção do conhecimento matemático.  

Constatamos que essa reflexão, por si só, demonstra o processo significativo agregado 

aos objetivos de nossa investigação. Esse é visualizado no momento em que podemos 

descrever a participação de futuros profissionais que, apesar de carregarem a representação de 

sua vivência, demonstram a vontade e a necessidade de discutir, repensar e experimentar 

novas sugestões com o intuito de encontrar caminhos para o aperfeiçoamento. 

Desse modo, mediante a ressignificação de aspectos representacionais, encontramos a 

consciência da necessidade de conhecimento de diferentes abordagens científicas para que 

possam analisar e interferir na prática educativa com menores inquietações. Nesse 

pensamento, Arruda (2011, p. 347) afirma que “o saber deve ser visto como uma forma 

dinâmica e continuamente emergente, capaz de mostrar tantas racionalidades quantas se 

fizerem necessárias na variedade de situações características da experiência humana”. 

É nessa onda de experiências que os licenciandos encontram respostas para os 

questionamentos emergentes, compartilham as representações sociais com os outros 
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componentes do grupo e verificam as possibilidades de intervenção sem ferir as regras do 

sistema escolar e social. Todavia, algumas normas arraigadas precisam de novo 

direcionamento e no contato com as atividades diárias o futuro professor se depara com 

situações que lhe proporciona a aquisição de saberes que tragam mais segurança para 

desenvolver o trabalho com alunos do Ensino Médio. 

Essa situação nos remete a Tardif (2010, p. 49), ao considerar que esses saberes 

adquiridos na vivência possibilitam aos professores ferramentas relativas à sua conjuntura de 

trabalho na escola. Dessa maneira, “[...] formam um conjunto de representações a partir das 

quais os professores interpretam e orientam sua prática cotidiana”. O autor supracitado 

pondera que a profissão de professor não significa só transmissão de conhecimentos que 

outros produzem, pois na atuação de sua profissão ele constrói seus próprios saberes, 

apropriando-se e trazendo significado à sua prática.  

De modo similar, Pimenta (2002) reforça que os saberes da experiência, os que são 

produzidos pelos professores no seu cotidiano, num mecanismo de reflexão sobre a prática, 

são complementados pela troca de experiência no trabalho ou nos estudos. Esse mecanismo é 

reforçado pelos conhecimentos originados das vivências em formação e, ainda, pelas suas 

representações sociais sobre os fenômenos com os quais estão em contato.  

Coadunamos Sousa, Bôas e Novaes (2011, p. 633), ao enfatizarem que os 

conhecimentos produzidos e adquiridos no momento da formação docente: “permitem o 

desvelamento das representações sociais dos professores sobre sua relação com o trabalho 

educativo e, portanto, a identificação dos processos de articulação que estão sendo 

construídos e que se constituirão em orientações de ação no cotidiano escolar”.  

Assim sendo, construir mecanismos para atuar no ensino de Matemática depende de 

inúmeras facetas, faz-se necessário a consideração da experiência na atividade, da relação no 

ambiente de trabalho, da realidade familiar, entre outros. Para os autores, as experiências e 

práticas geram saberes que são construídos no exercício de suas funções na prática 

profissional. Levando em conta a atuação dos pibidianos na escola, consideramos relevante a 

observação da necessidade de mudanças na relação família e escola. 

Nessa perspectiva, a aproximação da família e da escola é imprescindível, devido à 

importância que têm no desenvolvimento da humanidade, certamente é necessário conhecer 

suas diferenças, particularidades, semelhanças e importância na aprendizagem de um 

conteúdo considerado tão difícil. Não estamos interessados em mostrar as dificuldades, 

apenas, apostando em uma melhoria. O nosso maior propósito é mostrar que as dificuldades 
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podem ser minimizadas com o conhecimento que está ligado aos aspectos cultural, 

econômico, social e pedagógico. 

Dessa forma, existem muitas fragilidades no processo de ensino e de aprendizagem da 

Matemática, originadas das dificuldades geradas pela visão que se tem desse mecanismo, seja 

por parte da família ou escola, encontramos equívocos disseminados ao longo da história 

sobre a impossibilidade de assimilação do conteúdo dessa ciência, considerada tão rebuscada. 

Essa visão é transmitida individualmente ou em grupo e soma-se às condições de trabalho das 

escolas públicas e condições socioeconômicas de sua clientela. 

  

A partir desse entendimento, podemos apreender que a TRS enfoca tanto os 

comportamentos individuais quanto os grupais, compreendidos 

historicamente em determinados tempo e lugar. Desse modo, a influência 

não ocorre de forma unidirecional, dos comportamentos sobre os estados 

individuais, já que esta influência contribui também para a construção das 

realidades sociais (AGUIAR; CARVALHO, 2003). 

 

Mesmo inseridos nesse contexto, os licenciandos demonstram, na postura e confiança 

do relato, a percepção que a convivência dentro de um cotidiano escolar, exige uma boa 

relação grupal. O grupo de profissionais que constitui a escola, os professores, alunos e 

funcionários precisam trabalhar como membros de um grupo social e manter relações com de 

apoio mútuo da comunidade. A responsabilidade da educação de um aluno não é somente do 

professor da sala de aula, mas também dos membros que a constituem. Os alunos externam 

essa certeza com a postura da convicção e “é claro que a postura corporal tem papel decisivo: 

com uma postura ereta e direita você automaticamente transmite ao interlocutor a impressão 

de estar autoconfiante e soberano.” (MATSCHNIG, 2014, p. 39).  

De acordo com Luck (2009, p. 78): “A integração da escola com a comunidade e com 

os pais tem sido identificada como um fator importantíssimo para o bom funcionamento da 

escola e qualidade de seu processo educacional”. É preciso que a escola se mostre realmente 

agente e reprodutora do conhecimento, para que a comunidade escolar participe da educação 

dos jovens. Essa afirmação sintetiza a abordagem desse item, na medida em que o 

comportamento familiar reflete sobre os resultados adquiridos pela escola junto aos alunos. 

Mas, não paramos nesses aspectos, pois existem outros entraves que continuamos a seguir. 

 

 

5.5 NA AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA: APROVAÇÃO COMO META 
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Esse é o quinto tema da terceira categoria. Ao discutirmos a formação inicial docente 

precisamos atentar para aspectos primordiais, como a sua natureza própria e as multi facetas 

que tornam seu padrão definido. O profissional, nesse momento, é preparado para orientar 

novas gerações para conviver na sociedade. Dessa forma, necessita conhecer as regras desse 

ambiente social. Nesse sentido, a tarefa do professor é permeada por representações sociais 

repletas de crenças e valores. 

Gatti (2005, p. 88) defende que o professor tem sua “identidade pessoal e social que 

precisa ser compreendida e respeitada: com elas é que se estará interagindo em qualquer 

processo de formação, de base ou continuada, e nos processos de inovação educacional”. 

Logo, falar de formação inicial pressupõe a preparação do profissional para a ação 

vivenciando as normas e entraves para executá-las. 

Ao vivenciar o ambiente escolar, os licenciandos perceberam a confusão existente 

entre a legislação e a execução da mesma. Sabiam da existência do Plano Nacional de 

Educação (PNE)20 com suas metas e prazos, mas não tinham consciência de como era 

entendido e colocado em prática no espaço escolar. Como “toda a situação deve ser vista no 

seu contexto. Por despir-se em público, você pode ser ou condenado, ou elogiado (se o fez 

para, atirando-se a um cais, salvar alguém de afogamento)!” (WEIL; TOMPAKOW, 2014, p. 

107), dessa forma, para não concluir precipitadamente, observaram como os gestores e 

professores pensavam e atuavam em consonância com as novas propostas. 

Esclarecemos que, nesse momento, não nos cabe analisar o PNE em toda a sua 

extensão, nos deteremos apenas em uma pequena parte que versa sobre o índice de aprovação, 

pois foi a parte mais citada pelos participantes da pesquisa, relatando a dificuldade refletida 

no aprendizado dos alunos. Eles perceberam que a orientação compreendida pela escola é que 

deveriam aprovar a maioria dos alunos devido o repasse de verbas e esse fato causou um 

problema sério na atuação dos professores. Vejamos o depoimento: 

  

[...] está uma desmotivação absurda, uma coisa que o professor disse, em 

uma das reuniões, do ano passado ficou na minha cabeça, [...] ele disse: a 

gente tem que dar qualquer nota porque no final eles ficam cobrando o 

índice de aprovados, ele disse em uma das reuniões. Depois no final do ano 

ele disse até que tinha dado nota e passado alunos porque ele está em um 

período da vida que não aguenta mais ficar se estressando. Mas, também tem 

relação com a escola porque se ele reprovar determinados alunos, eles vão 

ser desistentes e se tiver poucos alunos a escola fecha e é a única que tem lá, 

                                                           
20 A Emenda Constitucional nº 59/2009 (EC nº 59/2009) mudou a condição do Plano Nacional de Educação 

(PNE), que passou de uma disposição transitória da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 

9.394/1996) para uma exigência constitucional com periodicidade decenal, o que significa que planos plurianuais 

devem tomá-lo como referência. (BRASIL, 2014, p. 5) 
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e eu vi a diretora esse ano chamando os alunos para voltar, [...] para 

completar a sala. (MEMÓRIA). 

 

Nesse momento, a licencianda está se referindo a um dos professores supervisores das 

escolas conveniadas, ela recordou que ele estava muito desmotivado em uma das reuniões que 

fizemos para discutir o trabalho na escola. Lembramos que além dos encontros realizados 

para a coleta de dados de nossa pesquisa, os licenciandos participavam de reuniões com os 

supervisores, tanto na escola conveniada, quanto na universidade. Sendo assim, o fato 

relatado pela futura professora aconteceu em um desses momentos. 

Os licenciandos observaram que esse quadro é representativo da maioria dos 

professores da escola, principalmente os antigos. Podemos ver que ela enfatiza que lá está 

uma desmotivação absurda e é óbvio que esse desânimo reflete nas atividades diárias. Na 

indignação dos licenciandos, no momento dessa constatação, percebemos a importância de 

mais essa reflexão na sua formação. Reconhecemos, portanto, que na efetivação da formação 

inicial docente é necessário considerar os contextos político, econômico, social, pedagógico e 

cultural que permeiam o ambiente escolar e não somente os interesses isolados do professor. 

Nóvoa (1992) já sinalizava que para a devida formação de professores é 

imprescindível que se guie pelo propósito de desenvolver o profissional no âmbito individual 

e coletivo. Por intermédio da interação entre as perspectivas pessoal e profissional do futuro 

docente é possível fomentar os seus saberes, possibilitando reelaborações das representações 

sociais. Vislumbrando esse intuito, faz-se imprescindível o conhecimento de todos os fatores 

que envolvem essa profissão que precisa estar em constante mudança, acompanhando o 

progresso social. 

Para tanto, reforçamos que o contato com a escola, desde o início da formação, 

possibilita o conhecimento da realidade e a reflexão sobre a mesma. Imersos nesses 

movimentos, os licenciandos perceberam os desacordos entre os membros da comunidade 

escolar, em um dos momentos, observaram que os responsáveis pelos alunos estavam 

insatisfeitos com o processo de “para passar, simplesmente dar nota, por dar, entendeu”? 

(BINGO). O licenciando continuou afirmando que “os pais denunciaram” e a escola 

defendeu, dizendo para a docente em reunião: “você é a professora, você tem a autoridade 

máxima na sala”. Percebemos claramente as divergência e inquietações. 

Imersos nesse dilema, os licenciandos continuaram os diálogos e percebíamos a 

tentativa iminente de compreender a nuance da situação. Memória abordou o fato dizendo que 

“tem uns que acham..., tem professor que passa um bocado de aluno porque tem que passar 
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determinada quantidade de aluno, por causa da verba porque a verba agora é por aluno”. Eles 

enfatizaram que a gestão escolar cobra essa produção e o professor sente que precisa seguir o 

que é determinado. Todavia, Bingo argumenta que essa visão é equivocada e que o professor 

comprometido com a construção do conhecimento tem outra atitude, vejamos o trecho 

relevante do discurso: 

  

[...] a supervisora não dá nota, mas ela faz de tudo. Por exemplo, se o aluno 

perder, ela faz de tudo para repor, passa vários trabalhos diferentes, assuntos 

diferente, ela não é desse professor que..., ela já começou o ano, dizendo que 

ia fazer uma recapitulação. Ela está dando aula no 3º, conteúdo do 2º e só 

passa para outro, quando os alunos acompanham. Quer dizer, é uma 

professora que se preocupa, [...]. Antes de começar as aulas ela já passou o 

planejamento para gente, todos os conteúdos que ia ministrar. E, realmente 

tá nos deixando a par tudo o que vai trabalhar, [...], para a gente já estudar e 

dar aula [...]. (BINGO). 

 

Diante desse depoimento, observamos que o grupo ficou pensativo num rico momento 

de reflexão. Após o minuto de silêncio, foram surgindo outros argumentos sobre os alunos, os 

professores, a gestão e escola e suas próprias inquietações, interesses e necessidades. Imersos 

nesse quadro, percebíamos um novo desenho, incluindo a expansão da concepção formativa, 

por intermédio de debates que possibilitavam a produção de saberes. 

Em relação a essa construção de conhecimentos necessários à atuação profissional, 

Mizukami et al (2002, p. 43) reforçam a importância da parceria entre os componentes do 

grupo, vencendo os desafios coletivamente, com o envolvimento de cada participante 

apoiando-se mutuamente. “Nesse processo cada um oferece o que sabe e, estando aberto para 

ouvir e analisar posições diferentes das suas, adquire outras formas de ver o mundo, de se ver 

nele e de compreender seu papel no exercício profissional”.  

Dando continuidade a essa reflexão compartilhada, os futuros professores lembraram 

que não basta o esforço do professor, pois o aluno precisa demonstrar um mínimo de interesse 

para auxiliar no processo. Novamente, vemos a valorização à aquisição do conteúdo e a 

ênfase no aluno despreparado, prejudicando todo o encaminhamento. Ludo apresentou o 

depoimento que desenha esse quadro e em sua expressão verificamos o desânimo e 

descrédito. Nesse momento, conseguimos captar a mudança de expressão dos participantes. O 

ânimo do depoimento anterior tinha criado um clima de entusiasmo e esperança. Vejamos a 

fala que mudou a energia do ambiente: 

  

[...] A maioria não sabe nem as operações simples. Aí o professor supervisor 

disse que até esqueceu que é o sistema, enquanto ele falava foi que eu 
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lembrei. Porque é assim, o professor fala que até o terceiro ano é obrigatório 

você passar o aluno. Aí chega certo ponto que aquele aluno não pode ficar 

muito tempo ali, o professor tem que dar um jeitinho para ele passar porque 

tem umas cotas na escola. E assim o sistema vai levando, [...]. Aí ele disse 

que tem professores que ainda contribuem. Eu escutei no final do ano, na 

reunião, o professor dizer que deu 100 para todo mundo passar. Quer dizer, 

ele não se importou se o aluno aprendeu. Queria simplesmente que ele 

passasse por alguma burocracia que tem na escola, [...]. (LUDO). 

 

Situações como essa nos levam a pensar na importância desses momentos de vivência 

e reflexão. Se não tivessem envolvidos com a proposta do PIBID, os licenciandos não teriam 

a oportunidade de participar dessas discussões e repensar a prática profissional, além de 

estudar as leis que permeiam o ambiente escolar e como elas são compreendidas pelos 

gestores, corpo docente e alunos. Eles, os licenciandos, precisaram analisar o alcance, limite e 

comprometimento da atuação profissional. 

Sabendo que nosso estudo abarca a intenção de possibilitar a reflexão sobre o ensino 

de Matemática por intermédio da atuação nas escolas conveniadas. Elaborando e reelaborando 

as informações coletadas, propiciando mudanças na prática pedagógica, entendemos que os 

encontros representaram instantes de aprendizado incomensurável para todos os participantes. 

As situações reais suscitaram pesquisas e novas descobertas, abarcando novos caminhos. 

Vejamos a intenção de compreensão na seguinte fala: 

  

[...] Ficar falando de roubo, de desvio de verba fica aquele negócio que a 

pessoa já, é a primeira coisa que vem na mente. Para não ficar falando isso 

eu prefiro dizer que não sei, porque a escola pública é tão inferior a escola 

particular. Talvez seja por, [...] essas bolsas família e outras [...] que era para 

ser uma coisa e é outra. Eu não sei, é da cultura do brasileiroa bolsa família 

controla a frequência. Mas, que adianta, o aluno chega responde a chamada 

ele sai. [...] Os próprios professores para não ter trabalho, se o aluno está 

precisando de pontos, [...] ele dá esses pontos[...], assim, aí eu sinceramente 

não sei como melhorar isso. [...] Já as particulares funcionam... (XADREZ). 
 

A narrativa de Xadrez revela a angústia de um grupo em formação que se depara com 

uma realidade alarmante, mas estão sempre buscando encontrar brechas. Quando ele aborda o 

funcionamento da escola particular, percebemos que está direcionando um rumo possível e os 

colegas concordam com essa possibilidade e dizem que querem fazer diferente. Os momentos 

de troca possibilitaram a reflexão sobre entraves e posicionamentos que antes ficavam só na 

observação e na mente. 

Vimos despertar no grupo a cumplicidade e vontade de fazer melhor, as trocas foram 

tornando-se naturais, quando alguém tinha uma dúvida ou queria uma sugestão, dirigia-se aos 



228 

 

colegas e conversava sobre o fato, chegando ao consenso. Os estudos sempre ajudaram muito, 

principalmente, por intermédio de situações reais e concretas, as dificuldades e sugestões 

saltavam aos olhos e eram compartilhadas com o intuito de troca e apoio mútuo. Durante 

esses momentos, surgiu o tema que aborda a necessidade do professor ser mais valorizado, 

facetas que trataremos a seguir. 

  

 

5.6 A DOCÊNCIA: FORMAÇÃO, (DES)VALORIZAÇÃO E AUSÊNCIA DE APOIO 

 

 

Vejamos o sexto tema da terceira categoria. Em nossa investigação, as situações de 

incômodo elencadas pelo grupo nos momentos de discussão propiciaram a participação ativa 

dos licenciandos mostrando as possibilidades de reflexão em relação aos conceitos arraigados 

na impossibilidade de ensino e aprendizagem da Matemática. Observamos nos encontros o 

repensar de ideias e concepções, representações, reelaborações no campo simbólico de 

significações relacionadas às diferentes abordagens que circundam o ambiente escolar e, mais 

ainda, em se tratando da atuação do professor e receptividade do aluno no ensino de 

Matemática.  

Esses momentos propiciaram, inclusive, a emissão de pensamentos sobre a 

importância da valorização docente, pois afirmam que “a população deveria ter uma visão 

mais ampla, e mais, e deveria respeitar mais essa profissão” (PEGA-VARETAS). Eles 

percebem, ainda, que essa desvalorização “é uma barreira que a gente tem que enfrentar 

ainda, a gente tem que aprender a lidar com isso e a gente ainda não, não tem a luz pra isso 

ainda”, conforme complementa a licencianda. Observamos que a palavra “luz” reforça a 

sensação de completo desconhecimento da situação, demonstram a percepção do contexto, 

mas expressam a indignação e incapacidade para resolver a situação. Vejamos as 

verbalizações a seguir: 

  

Hoje em dia, por nossa política ser mais democrática, mais liberal, a gente 

tem mais voz, mais força pra ir buscar com tem as greves, e outras formas de 

manifesto, mas [...] eu acho que ainda tem que evoluir muito, porque a gente 

pode até se mobilizar de várias formas, [...], mas não somos atendidos. 

Ainda falta olharem para nossa profissão. (PEGA-VARETAS). 

 

É um problema nacional. A partir do momento que qualquer pessoa pode 

entrar na sala para dar aula sem precisar estar formado, então o profissional é 

desvalorizado. Hoje em dia qualquer pessoa pode dar aula. [...] Acho que o 
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profissional mais desvalorizado é o professor, por que se você for da área da 

engenharia só pode trabalhar se for formado e depende da formação para 

assinar qualquer coisa você precisa trazer o diploma. [...]. (LUDO). 

 

Nesse emaranhado de constatações e inquietações, eles percebem a ausência de 

profissionais formados na área e que um dos principais motivos é a desvalorização. “É, falta 

professor, não tem ensino, falta professor. Se você rodar a maioria das escolas estaduais, não 

tem professor de Matemática.” (TRILHA) e Batalha reforça esse pensamento dizendo que: “o 

supervisor da gente não dava aula de português e é formado em Matemática?!”. Verificamos 

nesses momentos que a tensão era geral, silêncios reflexivos sinalizavam o incômodo.  

Os participantes da pesquisa demonstravam que não queriam assumir a decadência da 

profissão. Eles afirmavam que a sociedade precisa perceber e acreditar “que o professor que 

está gerando outras pessoas, se tem um engenheiro tem um professor, se tem um músico tem 

um professor” (XADREZ). Ele enfatizou uma propaganda que aborda “o aumento da 

valorização” e afirma que “já está iniciando”. Todavia, reforça a impossibilidade “eu não sou 

tão otimista de dizer: - Não, daqui para frente vai ficar, vai aumentar e o professor vai cada 

vez mais ser valorizado. Eu não sou tão otimista a esse ponto. Mas, eu espero que isso 

aconteça. Eu não acredito, mas eu espero”. De acordo com as falas de Weil e Tompakow 

(2014, p. 72 e 73 – grifos nossos). 

  

Em todo comportamento interpessoal encontramos atitudes físicas e mentais 

cuja finalidade é evitar a ansiedade de um “Não!” ao nosso EU, ou de obter 

a segurança de um “Sim!” concordando com o que somos. Existimos, 

afirmando nossa identidade, nossa existência – e vivemos a vigiá-la 

inconscientemente (ou, mesmo, conscientemente) ansiosos, quando em 

grupo. 

 

As características enfatizadas pelos autores foram verificadas no comportamento dos 

licenciandos, o incômodo era visível, pois queriam defender a situação da valorização 

profissional do professor, mas entravam em contradição e os gestos e fisionomias 

expressavam os sentimentos ocultos. Nesses momentos eles demonstram a percepção que é 

uma situação que extrapola os muros da escola, pois o pensamento de que a profissão docente 

não é a melhor do mercado está presente em todas as camadas sociais. Vejamos os 

depoimentos a seguir: 

  

[...] quando a gente está se formando, a gente corre tanto, estuda tanto, acho 

que precisa ser tanto, também, em relação a financeiro. É preciso a 

população valorizar mais, porque quando você fala que está fazendo 
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faculdade pra ser professor, parece até que é uma coisa que não vale nada 

mas, é uma coisa tão importante, vai passar educação pra outros. Então acho 

o docente precisaria ser mais valorizado. (BATALHA). 

 

Valorização docente... Você estudou muito pra tá ali, então os alunos 

deveriam ter admiração pela pessoa, pela sua formação, deviam respeitar, se 

espelhar. Formação docente, a valorização docente não é só financeiramente, 

mas é como pessoa, como ético. [...], pra mim essa é a maior valorização. 

[...] Acho que a maior valorização docente é [...] os alunos tomarem você 

como referência. (PENTAMINÓ). 

 

[...] a valorização docente é reconhecer mais o papel do professor. Por que 

eu acho que é uma das profissões mais importantes, se não for através dela 

ninguém tem nenhuma outra. Então, [...] é preciso melhoria no plano de 

carreiras dos professores e melhor estrutura porque você vê, às vezes, 

professor não tem condições de trabalhar porque a estrutura da própria 

escola não oferece, você quer fazer algo diferente, quer propor uma oficina 

pedagógica e não tem material concreto para auxiliar, [...]. (ÁBACO). 

 

A discussão, apesar de desanimadora, estava muito rica, percebíamos que os 

pibidianos tomavam consciência dos maiores entraves na valorização do professor. 

Perceberam que se o professor participasse de mais eventos poderia ter mais consciência e 

lutar mais pela profissão. De acordo com Bingo “[...] propiciar a formação continuada é um 

tipo de valorização, também do docente, incentivar nesse sentido, dar bolsas para o professor 

querer ter essa educação continuada, [...]”.  

Vemos que a participação no ambiente escolar propicia aos futuros professores a 

reflexão em relação ao movimento diário. Eles perceberam que o próprio contexto escolar não 

desenvolve o mecanismo de valorização adequado. A estrutura escolar não oferece aos 

profissionais possibilidades de expressão de suas inquietações e necessidades, criando um 

círculo vicioso. Na proposição apontada por Pimenta (2002, p. 26) o ambiente escolar precisa, 

  

oferecer aos professores perspectivas de análise para compreenderem os 

contextos históricos, sociais, culturais, organizacionais e de si mesmos como 

profissionais, nos quais se dá sua atividade docente, para neles intervir, 

transformando-os [e que a reflexão é um ato coletivo que incorpora a idéia 

de professores como intelectuais críticos e transformadores]. 
 

Em se tratando do interesse do ambiente escolar pelo desenvolvimento profissional e 

pessoal do professor, o licenciando externa a inquietação diante da situação vivenciada no 

ambiente educacional, no depoimento que segue: 

  

[...]. Aparece o professor lá isolado e eu não vejo ninguém chegar para dar 

um apoio e auxiliar, querer dar uma luz. Às vezes o professor dá sua aula, 
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vai embora, não vejo ninguém chegar para conversar, [...] Como se fosse 

uma entrevista mesmo, um acompanhamento mensal, dois, três, meses, 

talvez... Mas, eu acho que deveria haver mais um monitoramento do trabalho 

do professor, uma cobrança um pouco mais, eu acho. (ÁBACO). 

 

Dessa forma, percebemos que a cultura do monitoramento confunde-se com a 

importância do acompanhamento e interesse pelo trabalho do professor. Os licenciandos 

reiteram que o trabalho na escola particular é mais produtivo devido ao controle da gestão, 

como vemos claramente na fala de Diplomacia. 

  

Eu acho que é pela falta de organização, pela falta também do Governo não 

está sempre em cima da escola. Eu acho que deveria ter assim, uma 

secretaria municipal, digamos que fosse mais presente, que buscasse saber 

como tá o funcionamento da escola, que ajuda [...] com a parte de cada 

profissional atuar na sua área, porque um professor formado em História, 

que for ensinar Química, não vai conseguir passar para o aluno o que ele 

sabe. Isso existe muito hoje em dia e pelo que eu vejo não acontece nas 

escolas particulares, acho que se melhorasse a organização já seria um 

avanço. (DIPLOMACIA). 

 

[...] Respeito ao profissional. Acho que não só pelo salário, mas condições 

de trabalho, também. Não adianta você tá ganhando muito se você não tem 

uma condição de trabalho boa. Ser professor, [...] é uma das poucas 

profissões que você não trabalha só ali, mas leva o trabalho para casa. Acho 

que o salário do professor não equivale ao trabalho, aí isso vai 

desmotivando. Eu [...] e Ludo, sempre estudamos juntos, quando falamos em 

ingressar aqui, a tia dele e o povo da minha família disseram para sair disso: 

isso não é vida para você, não. Você trabalha feito um cachorro e ganha 

pouco. Você não vai crescer na vida não, sendo professor. Aí isso já vai 

desmotivando. A gente tinha acabado de ingressar e os próprios familiares 

da gente ficavam botando para baixo. [...]. (TANGRAM)  

 

Torna-se imprescindível o acompanhamento das diferenças e necessidades do corpo 

docente, na escola, pois é nesse ambiente que existe a possibilidade de mudanças na ação, 

transformando a prática diária. Esse aspecto é abordado por Imbernón (2009) e Alarcão 

(2011) ao enfatizarem que a formação voltada para as complexas situações problemáticas da 

escola possibilita a construção de alternativas de modificações no ambiente em questão. 

Nos traçados desse quadro temos as escolas públicas funcionando sem professores 

formados nas áreas específicas e encarando diversos empecilhos em sua atuação profissional. 

Os participantes dessa pesquisa tiveram a oportunidade de vivenciar o cenário descrito com 

todas as nuances, estamos convictos que o contato com a realidade, a reflexão individual e em 

conjunto trouxe a oportunidade de desenvolvimento profissional em atuação. Diante de 
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constatações descritas, como as apresentadas a seguir, os licenciandos têm a oportunidade de 

buscar novos caminhos: 

  

No colégio que eu trabalho não tem professor de Matemática, tem duas salas 

sem professor, no sétimo e no oitavo ano. Não tiveram primeiro bimestre. 

No ano passado, a única professora de Matemática que tinha à tarde se 

aposentou, [...], quem deu as aulas do terceiro bimestre em diante, fui eu. Os 

meninos só tiveram o primeiro bimestre, o segundo eles não tiveram e eu dei 

o terceiro e o quarto. Atribuíram uma nota ao segundo, mas conteúdo eles 

não tiveram[...]. (Um minuto de silêncio, todos pensativos) (TRILHA). 

 

[...] Na escola particular, eles estão empenhados em saber o que está 

precisando naquela escola, o que pode ser feito para que funcione, mesmo 

que seja mais antiga, verificam o que está faltando pros alunos. Eu acho que 

isso que é preciso pra escola ser boa, se importam mais com os alunos e com 

os professores, eles não vão contratar um professor que não tenha um nível, 

vamos supor, ele é formado em Matemática, mas a escola vai avaliar se ele 

tem um mestrado ou até mesmo se ele passou por uma capacitação. Eles 

assistem a uma aula do professor, primeiro, para ver se aquele professor tem 

condições. Já no Estado, eles fazem um concurso e chamam o professor que 

tem uma graduação, não vão avaliar aquele professor pra ver se realmente 

ele está capacitado [...]. Precisam também dar atenção aos alunos, porque 

eles passam por momentos ruins na vida e às vezes vão para escola cheios de 

problemas e [...] não tem psicólogo na escola, não tem um pedagogo que 

trabalhe o aluno, [...]. Diferente da escola particular que tem tudo isso, [...]. 

(MEMÓRIA). 

 

Apreciamos a sinceridade e cumplicidade que o grupo foi adquirindo em cada 

encontro. Aproveitavam as reuniões quinzenais para estudarem, discutirem e refletirem sobre 

suas necessidades e dificuldades no andamento das práticas pedagógicas. Ressaltamos que 

nesse movimento eles já abordavam assuntos que antes demonstravam ser proibidos ou 

vergonhosos, como a questão salarial dos professores. 

A vivência do processo formativo possibilitou aos participantes a consciência, 

significado e importância da força do grupo, nos momentos mais ricos expuseram suas 

fragilidades, fraquezas, mas também força de vontade e coragem. Sentíamos a coesão do 

grupo a cada dia, procuravam ouvir uns aos outros, expunham as inquietações sem receio, 

mesmo os momentos de confusão de pensamento, como a fala abaixo, eram dialogados e 

respeitados pelo grupo, buscando sempre o melhor caminho. 

  

O que significa valorização docente? (Pausa) Olha, eu não diria só um bom 

salário porque tem muitos professores que têm bons salários mas, não são 

reconhecidos. [...] qualquer profissão que exista nesse mundo, passa pelo 

docente, mas, pouco se fala no docente. Quais são as profissões mais faladas 

no nosso meio? Medicina, engenharia, não se vê falar de professor, só 

quando estão nas greves. [...] Deveria ter uma, uma especificidade única para 
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o professor em termos de valorização profissional, os reajustes, uma 

sucessão de coisas que dessem caminhos pra ele ampliar o seu conhecimento 

e transmitir os conhecimentos para o aluno. [...]. (TRILHA). 

 

Trilha aborda a questão salarial em dois momentos, mesmo dizendo que não é o mais 

importante, percebemos na fala a força dada a esse aspecto, inclusive quando compara a 

profissão do professor com outras mais valorizadas e que sabemos, melhores remuneradas. 

Eles perceberam ainda que com as mudanças teriam “mais professores de Matemática, que 

não tem né?” (TRILHA). A licencianda continua afirmando que é necessário “mais 

conseguirem se formar, né? (Risos) Porque é incrível, não existe, não tem professor de 

Matemática, fizeram tanta aversão a “bixinha” da Matemática que aí muitas pessoas não se 

formam em Matemática”.  

Dessa forma, os licenciandos, em ação, experimentam as situações e levam para o 

grupo a percepção das necessidades e especificidade e com nosso acompanhamento tecem 

sugestões e elaboram propostas a serem executadas na escola. De acordo com o 

desenvolvimento do processo atentamos para o fato da criação de uma cultura de estudos e de 

reflexão sobre as práticas, no momento que os futuros professores verificaram a importância 

da formação continuada, proporcionando encontros e discussões entre os professores atuantes. 

  

Fóruns de licenciaturas, e minicursos e oficinas voltadas para ajudar o 

docente, assim como nós, em processo de formação docente. Tem aí também 

essas bolsas de pesquisa. Que incentivam a pesquisa, porque o aluno na 

pesquisa ele vai também se descobrindo. Vai vendo que as coisas vão além 

do que ele imagina. Então eu acho que já tem uma série de programas, 

projetos e tudo que estão valorizando o docente. (TORRE DE HANOI) 

 

Valorização docente significa ter interesse pela formação. O PIBID é uma 

valorização. Essas bolsas ofertadas, buscando a formação docente. Nós 

estamos nos formando para ser docentes e isso valoriza, porque nós estamos 

dentro de sala de aula, aprendendo onde estão as dificuldades da profissão 

[...]. A experiência é adquirida durante o processo de formação. O nosso 

supervisor fala que na época dele só o estágio, porque era obrigatório. Então 

muitas vezes quando ele chegava em sala de aula, percebia que não era isso 

que eu queria, mas como ele já estava quase no final do curso, e acabou 

docente, como têm muitos, que não se sentem felizes ou não acham sua 

profissão gratificante. (TORRE DE HANOI). 

 

No decorrer do processo formativo foi possível perceber a evolução do 

posicionamento em situações similares. Sinalizamos a abertura para propostas relativas à 

prática, mas, cautela nas decisões e resistências; valorização da relação teoria e prática; 

estímulo na colocação de situações difíceis experenciadas na escola; compartilhamento de 

erros e equívocos na atuação escolar com vistas à reflexão do grupo, entre outros aspectos que 
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demonstravam o interesse por processos formativos que abarcam as necessidades relacionadas 

à prática. 

As modificações nos discursos e no tratamento dos temas estudados nos levaram a 

perceber aspectos que enriqueceram nossa pesquisa. As representações sociais de 

impossibilidade de aprendizagem de Matemática devido à existência de conteúdos 

impossíveis de serem ensinados e aprendidos davam lugar a inúmeros entraves na 

aprendizagem e possibilidades de modificação na prática, com conteúdos significativos para o 

uso diário e estratégias que propiciem o interesse e a participação dos alunos. Fato esse que 

possibilitou a percepção da influência dos mesmos sobre as reelaborações dos conteúdos das 

representações sociais, inicialmente abordadas nas discussões. 

Com base nesse aspecto, notamos que, a atividade do PIBID, concomitante à formação 

inicial, com discussões e acompanhamento do desenvolvimento de pequenos projetos, é 

primordial para o desenvolvimento profissional. Esse movimento possibilita o olhar coletivo e 

reflexivo para questões que antes eram elaboradas no âmbito individual, impulsionando 

posicionamentos grupais para as dificuldades individuais, mas que abarca o todo. 

Essa constatação torna-se ainda mais relevante quando percebemos que esse olhar não 

é apenas da pesquisadora, mas, principalmente, dos próprios licenciandos do PIBID de 

Matemática do IFRN Campus Santa Cruz, participantes de nossa pesquisa. Reforçamos que 

esse pensamento é bastante significativo para as considerações da tese que ora defendemos e 

como sabemos constitui-se da Representação Social sobre o ensino de Matemática desses 

licenciandos. 

Neste capítulo, vejamos a questão de estudo que emergiu e norteou a nossa análise: de 

quais vivências o professor necessita apropriar-se para uma mudança de atitude no fazer 

pedagógico? Reiteramos que os trabalhos com os pequenos projetos e as reuniões de 

discussão se constituíram como fatores primordiais de reelaborações. Todavia, não podemos 

deixar de lembrar que os futuros professores convivem em inúmeros ambientes e que, neles, 

também, surgem elementos para a ressignificação das representações sociais. Sendo assim, no 

decorrer de todo o processo, reunimos achados que sinalizaram caminhos para a Educação 

Matemática e que apresentamos no próximo capítulo. 
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6 O ENSINO DE MATEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruir alguém em Matemática não é fazê-lo 

armazenar resultados na mente. É ensiná-lo a 

participar do processo que torna possível o 

estabelecimento do conhecimento. Ensinamos essa 

disciplina, não para produzir pequenas livrarias 

ambulantes sobre o assunto, mas a fim de levar o 

estudante a pensar matematicamente por si mesmo, 

para observar os fatos, da mesma forma que um 

historiador para tomar parte no processo conquista 

o conhecimento. Conhecer é um processo não um 

produto.  

RABELO 
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No desenvolvimento desse capítulo, retomamos alguns achados e interligamos à 

Educação Matemática no que concerne à especificidade, entendimento e praticidade, 

principalmente, sob a visão dos licenciandos. Como não poderia deixar de acontecer em um 

trabalho inconcluso, pois o ensino e a aprendizagem estão em constantes movimentos, 

deparamo-nos com indefinições e com diversas descobertas realizadas durante a pesquisa. 

Dessa forma, caminhamos para a finalização desse trabalho, com o desvelar da quarta e 

última categoria de análise, obviamente, mediante encaminhamentos futuros. 

Imbuídos desses pensamentos, relembramos que nossos achados, reflexões e 

elaborações têm como referência a discussão dos licenciandos intercaladas com a ação no 

PIBID e que analisamos as categorias e temas à luz das representações sociais. Reforçamos 

que os três grupos, compostos por cinco licenciandos cada, apresentavam as inquietações e 

descobertas, que eram discutidas no grupo maior. Após cada encontro, ouvíamos as gravações 

e assistíamos as filmagens, assinalando pontos relevantes e encaminhamentos para o próximo 

momento. 

Nesse desenvolvimento de ideias, percebíamos tanto a ratificação de pensamentos 

apresentados quanto a reflexão e ressignificação dos mesmos, mostrando o processo de 

(re)elaboração de discursos pré-determinados pelo contexto social. No desenvolvimento da 

pesquisa, captamos surpresas na constatação de descobertas, os futuros professores se 

desafiavam e provocavam os colegas, mutuamente, diante das observações realizadas na 

escola e resultantes de suas intervenções. 

Desta feita, ficamos imbuídos da observação detalhada desse movimento e as 

representações sociais nele contidas. É nossa tarefa a observação detalhada de cada tema, 

mediante o retomar das falas dos participantes para compreender melhor as influências da 

representação social no ensino e aprendizagem da Matemática. Continuamos esse percurso 

com os temas ora apresentados que tratam, primordialmente, da Educação Matemática. 

Nessa trajetória, apresentamos os discursos sobre o tema e a estreita relação com as 

Tendências em Educação Matemática, pois são elementos relevantes para a compreensão dos 

caminhos necessários ao repensar os mitos transmitidos socialmente ao versar em relação à 

aprendizagem de conteúdos matemáticos. Identificar essas marcas nos permite, portanto, o 

olhar mais apurado em se tratando de sugestões dos melhores caminhos a percorrer. 

Entendemos que a identificação da imagem representativa que esses licenciandos se 

apropriam, em se tratando dessa disciplina e que viemos apresentando no decorrer da escrita 

desse documento, possibilita a melhor visualização dos resultados alcançados. Desse modo, 

somos impulsionados a imergir, mais uma vez, nos temas do capítulo e nos respectivos 
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conteúdos por eles apresentados, com o intuito de esclarecer a relação dos pensamentos dos 

participantes e suas singularidades. 

  

 

6.1 A ESPECIFICIDADE DO ENSINO DE MATEMÁTICA 

 

 

Temos, então, o primeiro tema da quarta categoria. Quando imbuídos na formação 

inicial de professores, em qualquer área de conhecimento, buscamos proporcionar ao futuro 

profissional a competência necessária à atuação. Seguindo essa diretriz facilitamos a 

aquisição de saberem teóricos e práticos que lhe permitam o entendimento e vivência da 

prática. Na atuação e diálogo dos licenciandos, participantes do nosso estudo, emergiu a 

importância da apropriação de conteúdos para mediação da aprendizagem dos alunos e a 

busca por técnicas diferenciadas de ensino. Todavia, percebemos nas falas os bloqueios 

existentes em relação ao pensamento que é propagado na sociedade. 

Os licenciandos enfatizaram a afirmação dos alunos que a Matemática dá dor de 

cabeça. Entretanto, querem defender dizendo que “na verdade não é; sabemos que é um mito. 

Que já vai achando que é difícil, já, assim, que é difícil, aí quando vai fazer a prova já põe 

aquilo na cabeça e realmente dá dor de cabeça” (TRILHA). Diante desse pensamento, 

observamos a dicotomia de informações, pois apesar de defenderem o exagero na dificuldade 

da assimilação do conteúdo, se referem a ele como relevante para a prova.  

Nesse fomentar de discursos e reflexões, a busca de justificativas é inevitável e os 

futuros professores abordaram que 

 

[...] na verdade são os professores que dão aula de Matemática que 

traumatizam as crianças, aí agora eles estão tentando descobrir se isso é 

irreversível ou não, eles acham até agora que é; e a pessoa na infância odeia 

Matemática por causa de determinado professor e vai odiar pelo resto da 

vida, e vai ter dificuldade de aprender Matemática com o tempo” (BINGO).  

 

Eles não conseguem enxergar que é um processo cultural e que a afirmação dessa 

dificuldade passa de geração à geração. 

Acreditamos que a participação no PIBID com as discussões vivenciadas no grupo e a 

mudança no contexto das aulas de licenciatura, principalmente, no IFRN que abriga os 

participantes de nossa pesquisa, ganha contornos diferenciados na formação de professores. 

Os licenciandos defendem essa abordagem e reforçam a importância da formação inicial e 
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continuada pautada na construção de novos saberes e perspectivas. Eles trazem a abordagem 

de contato com novos conhecimentos e caminhos para a aprendizagem, como podemos 

identificar nas enunciações a seguir: 

  

O ensino superior tá beirando a perfeição, a excelência, mas a parte 

fundamental e média está um pouco precária. E no ensino Matemático em si 

deveria ter mais avaliações, mais reciclagem de professor, gerar cursos para 

que eles fossem aprender mais a ensinar, aprender mais didáticas relacionado 

a disciplina de Matemática porque é uma disciplina apresentada de forma 

abstrata, não tem aplicação. Eles estão vendo lá o que é triângulo e ângulo e 

acham que não serve para a vida deles. [...] (XADREZ). 

 

Eu acho que os professores de Matemática deveriam saber trabalhar melhor, 

por que hoje a gente vê que a Matemática está em todos os lugares. Então 

porque não trabalhar a Matemática numa praça da cidade, uma aula 

diferente. Eu acredito que o professor tem diversas maneiras de aplicar aulas, 

só depende dele, [...], vejo que é uma disciplina que está presente em todo 

ambiente, o professor tem várias maneiras de buscar o conhecimento da 

Matemática [...]. Então eu acho muito interessante, a maneira que os 

educadores de Matemática estão se com portando em sala. Acho que todo 

conhecimento de agora é um conhecimento novo, eu digo por mim, assim se 

eu, quando eu, me formar, eu tenho certeza tanto que eu não vou conseguir 

dar uma aula tradicional, eu não vou conseguir, eu vou querer dar uma aula 

que proporciona um prazer em sala de aula e eu acho que hoje tem 

possibilidades, temos as novas tecnologias [...]. (MEMÓRIA). 

 

Nesses diálogos é perceptível a importância da reflexão sobre a prática na formação de 

professores. Durante os questionamentos emergem as sugestões de mudanças no contexto 

educacional e esse discurso nos remete a Sousa e Pontes (2013, p. 83) ao afirmarem que o 

processo educacional “requer que os alunos sejam convidados a pensar, a observar, a fazer 

conjecturas, a formular hipóteses, e a encontrar respostas para problemas diversos que lhe são 

apresentados”. Então, é praticamente impossível formar um bom profissional sem a vivência e 

reflexão sobre os avanços da profissão.  

Os licenciandos, durante suas atividades e reflexões, verificam as necessidades de 

mudanças nos mecanismos educacionais, pois na continuidade dos discursos proferidos, 

encontramos a ênfase nos aspectos didáticos e pedagógicos da formação, como intuito de 

acompanhar as orientações da Educação Matemática no que concerne às tendências para a 

melhoria no contexto educacional. Eles enfatizam características primordiais ao 

desenvolvimento da prática, reconhecendo a importância da atuação nas escolas conveniadas 

para o contexto de formação. Com essa constatação, verificamos a importância da ação para o 

reconhecimento da Educação Matemática com suas peculiaridades. Vejamos as 

considerações: 
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[...] quando começarem a desvincular a Educação Matemática de um 

processo monótono, somente fórmula, que você aplica aqueles números 

numa fórmula e pronto, vai se tornar melhor. Quando fizer uma coisa mais 

dinâmica e o aluno não vai se chatear. Ele sempre demonstra interesse na 

Matemática, porque pergunta pra que serve. Acho que quando o profissional 

tiver melhor formado, quando buscar suprir algumas ausências que o aluno 

sente, terão, resultados melhores (DIPLOMACIA). 

 

[...] todas as escolas deveriam ter um laboratório para possibilitar que o 

professor trabalhe com os alunos e até incentivando eles a se identificarem 

mais com a disciplina, [...] quando se fala em Matemática os alunos pensam 

logo que é difícil demais, porque estão ali vivenciando só com cálculo, 

direto, não pegam um material palpável. [...] E desde os alunos da pré-escola 

vão tendo a noção que a Matemática, é ruim, muito difícil. Se o professor 

tem materiais [...] pode mudar essa opinião para ele se interessar pela 

disciplina. (LUDO). 

 

Podemos perceber nas falas a relevância para as mudanças nos mecanismos de ensino 

e de aprendizagem da Matemática. Os licenciandos ressaltam que a formação docente 

necessita de outro olhar e uma diferente configuração. Voltamos, então, à relevância do 

processo de ancoragem, devido à importância que é destinada ao mecanismo de ação-

reflexão-ação, pois pensar no ensino de Matemática só traz a noção de dificuldade e fracasso 

e a prática da profissão possibilita uma nova imagem e um caminho de possibilidades. 

Diante dessa vivência atrelada à teoria, os futuros professores adquirem os saberes 

imprescindíveis e necessários a se tornarem profissionais mais seguros e dispostos ao 

constante processo de aprendizagem. Nesse momento, relembramos as discussões de Nóbrega 

(2001) ao abordar as condições estruturantes que possibilitam a ancoragem e verificamos os 

participantes de nossa pesquisa experimentando a atribuição de sentido decorrente da ação 

diária. Isso demarca a função da Educação Matemática e seu papel em sua própria formação e 

no desempenho dos alunos, articulando conhecimentos vivenciados socialmente com as 

atividades em sala de aula. 

Com essa configuração, o saber funcional da representação funciona como referência, 

colaborando com a construção das relações sociais, possibilitando a compreensão da realidade 

vivida pelos componentes do grupo. Em nosso caso, a aquisição do saber ancorado no 

processo de ação-reflexão-ação, propiciado pela vivência dos pibidianos, favorece a 

compreensão do contexto escolar necessária à formação profissional. Assim, percebemos o 

sentido prático na relação com o real. E, então, vemos o aspecto criador do que é novo 

entrando em contato com as informações de pensamento mais antigas e processando novas 

interpretações da realidade. Facilitando, assim, a familiarização e a adaptação do novo 
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conhecimento, o enraizamento do objeto recém-chegado ao sistema de pensamento já 

constituído. 

Com essa nova perspectiva, os licenciandos adquirem a prática profissional reflexiva e 

consciente que impulsiona à coerência com a realidade e possibilitando a solução de 

problemas emergentes. Eles começam a abolir a aquisição de conteúdos e técnicas limitados e 

sem contextualização. Pautados nesse princípio, observamos na fala dos licenciandos a 

conscientização advinda da prática reflexiva originada da vivência educacional. É notório no 

discurso que segue, que muito bem representa os demais, a repulsa ao ensino conteudista 

defendido pelo ensino tradicional. 

  

Na prática você teria menos conteúdo, no mesmo espaço de tempo. Porque o 

ensino tradicional conteudista você dá só o conteúdo no quadro lá, bem mais 

rápido. Já o ensino da Etnomatemática, D’Ambrósio deixa bem claro, ter 

uma aula diferenciada, partindo já para a necessidade de você estar 

mostrando. Você aprende mais, é mais proveitoso, só se aprende menos em 

questão de conteúdo. Você vai dar menos conteúdo naquele mesmo espaço 

de tempo que você daria em uma aula tradicional. (TRILHA). 

 

Os futuros professores percebem, ainda, que o ensino “vai variar de aluno para aluno. 

Vai ter aluno que vai entender melhor, em cada caso, como dizem os artigos sobre o lúdico, 

sobre a Etnomatemática21 e também nas aulas tradicionais. Isso vai depender de aluno para 

aluno. Não dá para ser uma lei.” (ESCALA). Sabemos que essa consciência é adquirida nas 

experiências vivenciais. Em se tratando da formação do educando do ensino tradicional, 

Freire (2005, p. 67) afirma que:  

 

A educação que se impõe aos que verdadeiramente se comprometem com a 

libertação não pode fundar-se numa compreensão dos homens como seres 

‘vazios’ a quem o mundo ‘encha’ de conteúdos; não pode basear-se numa 

consciência especializada, mecanicistamente compartimentada, mas nos 

homens como ‘corpos conscientes’ e na consciência como consciência 

intencionada ao mundo. Não pode ser a do depósito de conteúdos, mas a da 

problematização dos homens em suas relações com o mundo (grifos do 

autor).  

 

Diante disso, reforçamos a importância da aquisição de conhecimentos teóricos e 

práticos que impulsionam o futuro profissional para a compreensão da docência e das ações 

relevantes a serem desencadeadas. Na percepção dos participantes da pesquisa, para a 

efetivação da prática docente voltada aos resultados almejados, faz-se necessário o 

                                                           
21 A arte ou técnica de explicar, de conhecer, de entender nos diversos contextos culturais. (D'AMBRÓSIO, 

2001) 
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conhecimento da realidade seguido de trocas de experiências entre os pares em consonância 

com as dificuldades encontradas. Eles perceberam que para efetuar o planejamento adequado 

necessitavam do contato com a realidade para relacioná-los aos princípios da Educação 

Matemática.  

Em primeiro lugar, reforçam que a percepção do ambiente é primordial, pois nesse 

momento fica perceptível o nível de dificuldade e as características principais dos discentes. 

“É, a gente viu que as dificuldades básicas deles são as quatro operações. Eles chegam até lá, 

mas com aquela dificuldade. Então o que a gente pensou, a gente pensou num circuito de 

jogos” (ÁBACO). Então, percebemos, que em um segundo momento, eles desenvolveram as 

atividades com discussões concomitantes. A atividade funcionou como uma gincana, parte 

dessa realidade configura-se na explanação a seguir: 

  

Funcionou como uma gincana. A gente dividiu o laboratório. A gente dividiu 

por etapas, cada cantinho tinha uma prova diferente e um jogo diferente. No 

final da prova no quadro, com as quatro operações. Então Ábaco 

cronometrava o tempo, eu ficava no jogo, quando eles terminavam, [...], a 

gente passava para o outro e eu e Escala ficávamos acompanhando. E assim 

continuava. (DAMAS). 

 

Essa atividade foi desenvolvida em uma das escolas conveniadas e apresentada ao 

grupo com a troca de experiências. Os licenciandos que realizaram a gincana ou circuito de 

jogos, como alguns denominaram, descreveram as características principais da atividade. 

“Pronto, o desempenho era avaliado nos jogos. Tinha o baralho Matemático, o triângulo 

mágico, tinha o da memória e das equações, como era o nome mesmo? Era o baralho mágico 

que pega as equações?” (TRILHA). “Não, era mesmo o baralho de equações. A gente 

avaliava assim o total de acertos e o tempo. O tempo final.” (ESCALA). Podemos perceber a 

riqueza de detalhes nas discussões, pois até a nomenclatura adequada entrava em pauta. 

No desenvolvimento do relato, surgiu o questionamento em relação ao interesse pela 

atividade e o nível que deu mais trabalho. Bingo afirmou que “o primeiro ano foi mais light. 

O terceiro ano quase igual o primeiro. O terceiro... E a gente foi desenvolvendo” e os outros 

licenciandos complementaram que em alguns momentos precisaram separar por série devido à 

abordagem do conteúdo, pois “uns que trabalhavam com radicais. Com números inteiros.” 

(DAMAS). “A gente ia colocando de acordo com a série que eles estavam cursando. Que eles 

estão cursando, aliás” (TRILHA). Um licenciando perguntou se fizeram com todas as séries 

no mesmo dia e Escala respondeu que: “não, cada dia era feito com um grupo”. 
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O interesse pelo desenvolvimento do processo era notório, a atenção, os olhares, as 

perguntas, os movimentos com o corpo demonstravam a entrega total nos relatos, diálogos e 

trocas de experiência. Segundo Weil e Tompakow (2014, p. 126 – grifo dos autores) “se um 

ser humano está interessado em alguém ou algo, a inclinação do seu corpo tende a mostrar 

naturalmente esta sua inclinação emocional.” e nós percebíamos, claramente, nos gestos e 

expressões a importância que o grupo estava dando para esse momento de aprendizado. 

Explicaram cada detalhe e paravam em alguns momentos, refletindo sobre a situação. 

O restante do grupo queria maiores informações e eles respondiam a todas. Como já 

abordamos no início do trabalho, das três escolas, apenas uma encontrava total apoio para 

desenvolver o trabalho proposto, as outras duas festejavam os pequenos sucessos e 

demonstravam a importância em conhecer os detalhes com o intuito de minimizar erros. 

Os licenciandos continuavam explicando o evento: “tem dois primeiros anos. A gente 

num horário pegava um e desenvolvia. No outro horário a gente pegava outro e desenvolvia. 

Até porque o laboratório não tem muito espaço, então tem que ser uma turma por vez. Ai a 

gente desenvolvia no mesmo dia com os primeiros.” (ÁBACO). “Aí tinha umas premiações.” 

(ESCALA). “Aí tinha umas premiações só pra gente atrair eles.” (DAMAS). “Chocolate faz 

milagre!” (TRILHA). “Realmente faz milagre uma caixa de chocolate. Lá faz milagre. 

Infelizmente lá em Lajes não fez.” (MEMÓRIA). Aconteceu um burburinho e muitas 

expressões de espanto. 

Nesse momento, os futuros docentes tiveram a oportunidade de observar e constatar 

que a função de professor requer, realmente, conhecimento do grupo de alunos que se está 

trabalhando, sua realidade, seus interesses, entre outros aspectos fundamentais. Podemos 

salientar que a troca de experiências aqui descrita foi fundamental para todos os envolvidos. 

Escala reforçou que “ah! eles ficaram muito empolgados!” e Bingo brincou com a situação da 

outra escola com o seguinte questionamento: “lá eles devem gostar de cacau show, vocês já 

tentaram?” O qual foi prontamente respondido: “ah, eu gosto!” (TANGRAM). 

Esse episódio de brincadeira parece ser bem simples, mas, em observação do 

acontecimento, afirmamos que foi muito útil para repensar a importância das atividades, a 

influência de premiações, a preparação de eventos com o conhecimento de todos os recursos 

disponíveis e outros aspectos primordiais para o bom andamento de uma atividade 

educacional. Tendo consciência desses fatores, vejamos o depoimento do licenciando: 

  

[...] Como a gente vai desenvolvendo pela primeira vez, a gente peca em 

alguns aspectos. [...] foi no primeiro ano. E teve um menino que ficou muito 
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chateado porque ficou em segundo lugar e não ganhou nada. No segundo 

ano a gente já preparou uma premiação pro segundo grupo, que era o 

segundo lugar. Geralmente davam 4, 5 grupos. (ÁBACO). 

 

Os licenciandos acreditavam que uma pequena premiação, como chocolate, por 

exemplo, resolveria o problema do desinteresse. Entretanto, na prática, eles verificaram que 

não funciona dessa forma, em alguns momentos, pode ter o efeito contrário, como 

continuaremos a relatar a seguir. O menino citado por Ábaco ficou muito triste e até 

revoltado, pois se esforçou muito e ficou em segundo lugar, de acordo com Escala “ele perdeu 

por pouco aí ficou chateado!” E Damas completou a afirmação dizendo que foi “por pouco aí 

ficou revoltado. Mas a gente viu que o menino ficou tão interessado, porque ele estava 

interessado, que a revolta dele foi porque ele se interessou muito. E por pouco a gente não 

tinha prestado atenção que a gente tinha que ter uma premiaçãozinha para o segundo lugar. Aí 

dos outros em diante a gente começou a colocar para o segundo lugar”.  

Mas, o questionamento continuava, “porque também tinha essa coisa, tinha pirulito pra 

todos. A caixa de chocolate era só pra um, mas pirulito tinha pra todos.” (ÁBACO). O 

licenciando acrescentou essa informação e mostrava claramente que não acreditava no motivo 

da reação do menino. Nesse momento, não podemos afirmar o que se passou com o jovem, 

mas temos a firmeza de reforçar a riqueza desse momento de questionamento em relação à 

vivência da prática. A importância dos argumentos gerando valores que fundamentam a 

atuação prática e prepara os licenciandos no dia a dia para a vivência profissional. 

Ao analisarmos as falas com mais atenção, observamos a busca em encontrar melhores 

caminhos. Eles demonstram acreditar na possibilidade de mudanças educacionais, 

principalmente, no ensino de Matemática. Apesar de deixarem escapar algumas dúvidas nas 

expressões corporais e, até mesmo, no discurso, procuram participar de encontros, realizar 

leituras de trabalhos, resultantes de pesquisas em Educação Matemática. Por fim, afirmam 

encontrar nas tendências para o ensino dessa disciplina novas diretrizes para a melhoria do 

ensino e da aprendizagem, conforme podemos observar nas falas a seguir: 

  

Acho que como a Educação Matemática tem evoluído muito, porque, os 

pesquisadores, têm estudado bastante, formas de melhorar, de buscar 

reverter o quadro de que os alunos não gostam de Matemática, buscar 

metodologias diferentes que auxiliem no processo de ensino/aprendizagem. 

[...] Essa área deveria ter mais enfoque na gestão escolar, deveria ter mais 

atenção. O que a Matemática, a Educação Matemática oferece deveria ser 

mais posto em prática. (ÁBACO). 
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A Educação Matemática... Investir na formação do aluno em Matemática, 

como está sendo investido; [...], proporcionando minicursos como nós 

fazemos muitas coisas né, que são voltadas para a área da formação [...]. É 

preciso avaliar, também o professor que está em sala de aula, [...]. Nós 

estamos em formação, mas que o professor que está em sala de aula há 

alguns anos, não tem a oportunidade que nós estamos tendo. [...]. É claro que 

o professor que está em sala de aula ele tem mais oportunidade de fazer com 

que o aluno perceba que a disciplina não é esse bicho de 7 cabeças, que o 

aluno perceba que a disciplina pode ser menos complicada, do que eu, que 

estou em processo de formação. [...]. (PEGA-VARETAS). 

 

Essa conjuntura de descrédito na possibilidade de ensino de Matemática, presente nos 

ambientes sociais há muitos séculos, pode e deve ser minimizada com os programas 

educacionais, como o PIBID, que possibilitam o repensar da atuação em um movimento de 

ação e reflexão. Vimos que o trabalho desenvolvido pelos licenciandos envolveu alunos, 

professores atuantes, gestão, enfim, toda a comunidade escolar. No nosso ambiente de 

pesquisa verificamos professores em processo de modificação de sua prática por influência da 

proposta sugerida. 

Nessa implicação, relembramos as contribuições de Abric (1998), que traz 

embasamento para o nosso trabalho. Relembramos que esse autor afirma o funcionamento da 

representação social como uma visão funcional do mundo, permitindo ao grupo encontrar o 

sentido de seus comportamentos e compreensão da realidade por intermédio de sua própria 

referência. Esse movimento pode configurar-se como uma alavanca para o processo formativo 

dos licenciandos, em momento de formação, com construções de ideias sobre aspectos 

peculiares dessa formação que transitam entre avanços e recuos de pensamentos, de 

conhecimentos e de ações que, normalmente, são expandidos nos grupos que pertencem. 

Ao observarmos o movimento do contexto educacional com o trabalho em 

desenvolvimento, retomamos as quatro funções básicas (saber, identitária, justificadora e 

resistência), apresentadas por Abric (1998) ao dialogar sobre o papel fundamental das 

representações na dinâmica das relações sociais e na prática.  

Na função de saber vemos os atores sociais compreendendo e explicando a realidade, 

adquirindo novos conhecimentos que integram num quadro assimilável e compreensível para 

eles mesmos, em consonância com seu funcionamento cognitivo e seus valores.  

Em se tratando da função identitária, percebemos os participantes vivenciando e 

apropriando-se do sentido de pertença ao grupo, definindo-lhe, diferenciando-o de outros 

arranjos grupais, protegendo-o, reafirmando e demarcando seus aspectos específicos, 

assegurando a si e aos outros membros a conservação das qualidades que os definem. Quanto 

à função de orientação que direciona os comportamentos e as práticas para a ação, 
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interferindo principalmente na construção cognitiva mediante a necessidade de solução de 

problemas em momentos de crise ou na realização de ações mediante um objeto ou fato 

social. Esse direcionamento acontece por todo o processo de atuação dos licenciandos. 

Finalmente, temos a função justificadora que possibilita a justificativa a posteriori para 

decisões e comportamentos tomados, interferindo diretamente na avaliação da ação, função 

essa que presenciamos no decorrer dos diálogos realizados, quando os participantes avaliavam 

as atividades e tomavam decisões para as próximas etapas. Situamos os envolvidos em nossa 

pesquisa nessa construção definida pelo autor e acrescentamos, ainda, a função de resistência 

explicada por Bauer (2007). 

A função de resistência atribui às representações sociais um caráter defensivo em 

relação a tudo aquilo que se configura uma ameaça para a identidade do grupo. O seu 

funcionamento é semelhante “a ação de um ‘sistema imunológico’ cultural: novas ideias são 

assimiladas às já existentes, que neutralizam a ameaça que elas apresentam e tanto a nova 

ideia, como o sistema que a hospeda, sofrem modificações nesse processo” (BAUER, 2007 p. 

229). Sendo assim, o grupo tem a possibilidade de apropriar-se de novos elementos sem que 

aconteçam quebras desestabilizadoras no seu movimento e na sua constituição. 

Mediante aos aspectos abordados, deduzimos que as representações sociais funcionam 

como uma preparação para a atuação, pois além de encaminhar o comportamento dos 

participantes de um grupo, também edificam e remodelam o ambiente onde a referida ação irá 

se concretizar. Dessa forma, reiteramos a importância do processo formativo para a 

apropriação profissional. Nesse momento, os licenciandos participam de discussões 

originadas das disciplinas oferecidas e, no caso do nosso estudo, da prática no PIBID 

acompanhadas de discussões e reflexões que, em muitas situações, possibilitam a 

ressignificação da ação. 

O profissionalismo resulta, neste caso, de uma competência que se constrói durante o 

processo de formação e que continua se processando por intermédio das ações, interações e 

relações estabelecidas pelo professor no decorrer de sua jornada de trabalho. No depoimento 

dos participantes de nossa pesquisa, conforme estamos esmiuçando no decorrer da análise, a 

prática desde o início da formação inicial é primordial para a aquisição de habilidades, 

imprescindível à atuação docente. Em consonância com as falas dos futuros docentes e a 

observação dos procedimentos, analisamos a seguir o entendimento desses discentes sobre a 

Matemática e o curso ofertado pelo IFRN Campus Santa Cruz. 
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6.2 O ENTENDIMENTO DISCENTE SOBRE A MATEMÁTICA E O CURSO DE 

MATEMÁTICA 

 

 

Esse é o segundo tema da quarta categoria de análise. A função do professor é 

composta de peculiaridades que precisam de apropriação por parte dos envolvidos no 

processo. A formação inicial é responsável por alavancar os saberes necessários à atuação 

desse profissional, a teoria necessária, os questionamentos imprescindíveis e as possibilidades 

de práticas educativas orientam o fazer docente. Principalmente a atuação no ambiente 

educacional orientada pelo princípio da ação-reflexão-ação, possibilita o processo de troca por 

intermédio da comunicação e favorece a (re)elaboração de experiências. 

Reiteramos que a participação no PIBID possibilita a efetivação desse mecanismo. 

Presenciamos, durante a atuação dos licenciandos, a observação das dificuldades encontradas 

na função docente e seus efeitos no processo de ensino e de aprendizagem, gerando a reflexão 

constante, favorecendo a busca de meios adequados à melhoria da atuação pedagógica e, 

consequentemente, do desempenho do aluno. Portanto, “a identidade do professor é 

construída no decorrer do exercício da sua profissão, porém, é durante a formação inicial que 

serão sedimentados os pressupostos e as diretrizes presentes no curso formador, decisivos na 

construção da identidade docente.” (BARREIRO; GEBRAN, 2006, p. 20). 

Atentos a essas particularidades percebemos a visão dos licenciandos sobre a 

Matemática e o ensino da mesma. Os discursos revelam que tudo na vida contém Matemática, 

mas que existe uma enorme lacuna em relação ao ensino da mesma. Eles afirmam que “você 

nunca viu, você não sabe como é, mas você já tem, pela cultura, você já tem uma barreira, 

certa resistência a Matemática.” (XADREZ). Dessa forma, reconhecem que o professor 

precisa de atributos indispensáveis à sua condição profissional. Vemos, nas falas a seguir, 

alguns desses predicados: 

  

Porque eu acho que só assim..., tem que ter estudo social, tem que estudar a 

turma, tem que estudar o contexto social que eles estão inseridos, para 

trabalhar em cima disso. Eu acho que é isso que motiva, você trabalhar com 

uma coisa que você sabe que o aluno vai gostar de ouvir, trabalhar com a 

realidade dele, mostrar para ele que a Matemática está inserida em tudo, até 

num passo que ele dá a Matemática tá inserida. (BINGO). 

 

Quando os alunos chegam ao ensino médio eles já vêm desmotivados do 

ensino fundamental. Eu acho que se eles tivessem desde cedo, desde o 

primeiro ano da escola começasse a ser um pouco mais forçado e forçado de 

uma maneira que não ficasse estressante para o aluno, a gostar de 
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Matemática, né, no caso, gostar de Matemática fosse cada vez mais sendo 

forçado de uma maneira, sem estresse, quando chegasse ao ensino médio os 

alunos estariam todos... (XADREZ). 

 

Temos consciência que o ato de ensinar tem inúmeros desafios, resistências e rupturas. 

Assim como é um processo de ensaio e erro que gera sucessos e frustações que levam o 

profissional ao constante repensar de sua atuação e dessa forma ancorar-se na educação e na 

ciência, experimentando e se apropriando de ações necessárias à atuação docente. A forma 

como planeja suas atividades é relevante para sua trajetória e esse direcionamento começa no 

curso de licenciatura, ou seja, no período de formação inicial. Sabemos que a função de 

professor não é algo estático, para ser considerada acabado, sendo necessária a construção 

contínua em um processo de formação que requer reflexão, ação, movimento, intervenção, 

entre outras atividades. Na declaração de Tardif (2010, p.40 – grifos do autor): 

  

A relação que os professores mantêm com os saberes é a de “transmissores”, 

de “portadores” ou de “objetos” de saber, mas não de produtores de um 

saber ou de saberes que poderiam impor como instância de legitimação 

social de sua função e como espaço de verdade de sua prática. (2010, p. 40 – 

grifos do autor). 

 

Concordamos com o autor e verificamos que os licenciandos também chegam na 

formação inicial para professor de Matemática com a visão que precisam aprender para 

transmitir conhecimentos. Pentaminó, ao falar do curso, inicia dizendo que “está, está, mas tá 

de uma forma puxada. Tá exigindo muito, tá exigindo muito”. A princípio achamos que ele 

estava abordando os conteúdos matemáticos, mas na continuidade do discurso ele 

complementou dizendo que “tá bom o curso, o curso é ótimo de Matemática, mas é uma coisa 

que eu esperava que era diferente. Eu pensava que era, você ia ver só cálculo, cálculo, ia 

aprender. Vai ter matérias específicas de Filosofia, essas coisas, mas essas matérias que 

acabam atrapalhando um pouco”.  

Precisamos esclarecer que esse discurso foi coletado no início do curso, eles estavam 

no segundo semestre, pois verificamos no decorrer do processo a importância das disciplinas 

didático-pedagógicas sendo reconhecida pelos discentes. Todavia, nessa fala, verificamos 

claramente a valorização no aprendizado do conteúdo para transmitir aos alunos, ou seja, os 

licenciandos ingressaram no curso com o pensamento de se tornarem transmissores de 

fórmulas matemáticas e não produtores de saberes, conforme a afirmação de Tardif (2010). 

Esse depoimento do licenciando provocou um debate enriquecedor, mas, percebemos 

que a maioria dos participantes do grupo compactuava com a ideia de que algumas 
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disciplinas, como as citadas, eram consideradas perda de tempo. Devido o fato de alguns 

colegas defenderem a importância dos referidos conteúdos, o licenciando expressou uma 

justificativa, afirmando que: “é porque só vi o primeiro período, né? Mas, essas matérias de 

Filosofia, Epistemologia, Fundamentos, é uma coisa... Você tem que saber, mas não era pra 

ser tão exigido assim, entendeu? Porque no futuro você pode até usar, mas creio eu que não.” 

(PENTAMINÓ). 

Nesses termos, é conveniente atentar para a dicotomia existente na percepção dos 

discentes em relação ao que é, ou não, relevante no seu período de formação. Atentamos nas 

falas e nos gestos ao espanto geral sobre as disciplinas didático-pedagógicas, eles esperavam 

encontrar no curso apenas disciplinas de cálculo. O pensamento de que um bom professor de 

Matemática tem que saber calcular, como ninguém, é visível na expectativa e nas 

justificativas, mesmo aqueles que tentam defender a importância de outras habilidades para 

ser um bom professor de Matemática, acabam entrando em contradição. Vejamos o 

depoimento a seguir: 

  

[...] uma coisa que tá, que eu acho que tá errado é essa forma de empurrar 

conteúdo na sua cabeça, de empurrar conteúdo e você tem que aprender se 

não aprender reprova. Então eu acho que uma forma que tá errado nisso é 

conteúdo demais em pouco tempo. [...] eu não discordo em matérias de 

cálculo a pessoa empurrar conteúdo, não discordo muito até uma forma que 

não seja exorbitante. Mas, em outras matérias não específicas eu acho errado 

você empurrar conteúdo. Você vai deixar de estudar para uma coisa, para 

uma matéria específica do curso para tá estudar outra que talvez nem vai 

usar. É pré-requisito essas matérias, didática, mas eu acho errado exigir 

demais [...]. (PENTAMINÓ). 

 

Nesse discurso, podemos constatar a dificuldade dos licenciandos em perceber o que é 

relevante para a sua formação. Eles criticam o excesso de cálculo e, também, a abordagem das 

disciplinas didático-pedagógicas. Com essa observação inicial e o acompanhamento das 

atividades no PIBID inferimos que a participação dos futuros docentes nesse programa pode 

contribuir para a reelaboração de representações presentes na atitude e discurso dos 

participantes. Tratando dessa realidade, temos o esclarecimento que segue: 

  

Este programa dentro do IFRN, por meio do seu projeto e subprojetos tem 

buscado garantir a permanência dos alunos das licenciaturas estimulado 

ações articuladas entre ensino, pesquisa e extensão, bem como a participação 

dos seus alunos do ensino médio e das licenciaturas em eventos científicos, 

para a produção e divulgação do conhecimento produzido dentro da 

instituição. (SILVA; LIMA; CUNHA, 2014, p. 671). 
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Com essa explanação, os autores ressaltam uma realidade, a maioria dos alunos 

abandona o curso por causa do desconhecimento da vida escolar, da dificuldade em 

compreender a importância de algumas disciplinas e até de acompanhar o conteúdo. Com a 

participação do programa, entremeado de discussões e ações relevantes, entendemos que o 

processo reflexivo auxilia aos envolvidos a percepção das necessidades e limites do ambiente 

educacional e até as mudanças necessárias. Vejamos os depoimentos a seguir: 

  

É importante aprender uma equação. A gente sabe que é pra todos ter 

aprendido antes e hoje os alunos do terceiro ano sentem dificuldade e a gente 

viu que a equação pode ser trabalhada no computador, a gente sente que 

equação do primeiro e segundo grau trabalhada no computador, é tão fácil de 

ensinar, então porque não pegar esses alunos e levar para o laboratório e 

ensinar a equação, e eles iam aprender com mais facilidade porque eu acho 

que quadro e giz [...], se passa o tempo, e quando você chega em casa, se 

você não for estudar, então esqueceu e no computador não, está ali, na sua 

frente. (MEMÓRIA). 

 

A educação... Primeiro quebrar o senso comum que Matemática é difícil, que 

só os nerds são capazes, essas conversas e depois, é... Aliar essas 

metodologias lúdicas pra, isso ajudaria a quebrar o monótono. O grande 

passo seria esse. Porque às vezes o aluno, antes de tentar resolver um 

problema, diz que é difícil, e não consigue, bloqueia antes de tentar. 

(ESCALA).  

 

Considerando os depoimentos iniciais e o cenário apresentado após a participação no 

ambiente escolar, sinalizamos que, em se tratando da relação entre conteúdo, técnicas, 

inovação e preocupação com o desenvolvimento do trabalho pedagógico, os licenciandos 

iniciaram uma escalada de amadurecimento acadêmico e profissional. Essa é demonstrada 

com construções novas e reestruturações de conhecimentos por intermédio da vivência. Eles 

começaram a perceber as possibilidades e/ou impossibilidades, afirmando que “a gente já tem 

uma experiência do ano passado, quando eles vinham pra aula de reforço. Nunca vem. Vem 

um, dois, no máximo que deu lá foram dez alunos, que era na sala de Ábaco e de Bingo na 

época. Eu e eles vínhamos e tinham três criaturas” (ESCALA). 

As soluções emergenciais eram resolvidas pelo grupo sem a necessidade de 

intervenções constantes e podíamos presenciar o fortalecimento da equipe, conforme afirmam 

Weil e Tompakow (2014, p. 91) “mais de um já é grupo; então há interação”. Realmente, 

percebíamos esse intercâmbio tanto no grupo de cinco licenciandos de cada escola, como no 

grupo maior, dos 15 licenciandos. Nesse movimento grupal vinham à tona as tendências, 

descobertas e fragilidades e recordamos as afirmativas dos autores que “na realidade – 
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lembre-se – um ser humano isolado não pode, obviamente, mostrar suas relações humanas 

completas”. 

Essa atuação com troca de experiências geravam sugestões que se mostravam, a cada 

dia, mais promissoras para o processo formativo dos futuros professores. Eles se apropriavam 

das decisões e anunciavam com firmeza “só que a gente teve que mudar, porque não estava 

indo ninguém, a gente ia e ficava lá esperando. Para ver se vinha alguém pra tirar pelo menos 

uma dúvida, porque às vezes vem só um, tira a dúvida e vai. Mas não aparecia nenhum.” 

(LUDO). Essa mudança comunicada referia-se ao horário de trabalho com os alunos da escola 

conveniada, devido à ausência de alunos no horário proposto. 

A proposta de mudança foi discutida com a equipe e a ajuda do professor supervisor se 

revelou primordial para a realização da sugestão. O grupo que estava atuando em contra 

turno, passou a auxiliar os professores em sala de aula. A mudança surtiu efeito positivo e foi 

acatada pelos participantes da outra escola. Por esse caminho podemos concordar com Tardif 

e Lessard (2008), pois a profissão docente acontece de forma interativa. Ela é marcada por 

relações que, constantemente, propiciam a formação do docente, interferindo em suas 

comunicações e influenciando sua prática. 

É importante salientar que todo esse mecanismo influencia no pensamento do discente 

sobre a Matemática e sobre o curso de formação de professores de Matemática. Como já 

abordamos, em discussões anteriores, o termo Matemática carrega uma representação muito 

forte de conteúdo difícil e impossibilidade de aprendizado. Presenciando as atuações, diálogos 

e reflexões, corroboramos Moscovici (2011, p. 16) na declaração que “[...] representações 

sociais emergem a partir de pontos duradouros de conflitos, dentro das estruturas 

representacionais da própria cultura”. 

Ao observarmos os conflitos dos participantes, pudemos também sinalizar as 

influências culturais que geram entraves e precisam de maior atenção na formação inicial 

docente. São necessárias abordagens e discussões a respeito das possibilidades de ensino e 

aprendizagem de Matemática, concomitantemente à prática. É primordial a abordagem de 

ordem pedagógica, imprescindível à atuação profissional, atentando, sempre que possível, 

para a busca de um nível de exigência compatível com o conteúdo trabalhado e com a 

necessidade real, como percebemos no seguinte depoimento: 

  

[...] o curso, a minha formação está sendo produtiva, porque não falta nada, 

por enquanto, eu estou no período três. Já que existem outras formas de 

aprender, então assim, o que eu aprendi, o que eu vejo que é muito 

produtivo, é muito positivo. Se outros professores tivessem a oportunidade 
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que eu estou tendo também de conviver com isso, de sentir isso, que é 

diferente, que eu acredito que os professores mais antigos eram bem 

diferentes e agora não. Eu vejo assim que pode haver outras maneiras de se 

ensinar, né, pra gente aqui no IFRN, mas, eu ainda não vi de que forma, 

porque assim tudo que eu vejo é muito novo. O que a gente está vendo e que 

agora é muito novo, muito imenso. Existe a tecnologia, existe e tem que está 

presente, que a tecnologia hoje é compartilha no nosso meio, mas eu vejo 

que tudo se encaminha para um profissional positivo, um ótimo profissional. 

Então, para mim está sendo muito surpreendente, e, porque não sabia que 

aprendia a Matemática que estou aprendendo. (MEMÓRIA). 

 

Mesmo afirmando que estava aprendendo de forma diferente de acordo com a 

necessidade contemporânea, a licencianda enfatiza que ainda tem um aspecto que precisa de 

adequação, qual seja: “os professores, na maioria, exigem muito do aluno, eles preparam a 

gente para ser professor de um ensino superior e não de um ensino médio, na maioria das 

vezes. Tem alguns professores que trabalham isso é tanto que eles falam: eu quero ver vocês 

aqui no IFRN ensinando” (MEMÓRIA). Como está atuando no PIBID ela aborda a 

necessidade de mais discussões e atividades relativas à prática. 

Em geral, os discentes compartilham desse pensamento e defendem suas ideias e 

encaminhamentos. É primordial salientar que eles estão experimentando as reivindicações 

pelo diálogo com justificativas plausíveis e respaldadas pela prática. Demonstram que querem 

ficar mais preparados para melhorar o ensino e verificam que alcançarão esse objetivo 

mediante a preparação que recebem na formação inicial. Ao acompanhar o desenvolvimento 

do processo percebemos que os licenciandos se mostram inseguros em muitos momentos. 

Elogiam algumas situações, afirmando que estão adequadas e apontam necessidades de 

mudanças para adequação. 

Sinalizamos que iniciamos o trabalho com o grupo de licenciandos no segundo 

período do curso, todavia já éramos docentes da turma desde o ingresso da mesma no IFRN. 

A coleta de dados iniciou no terceiro período e se estendeu até o quarto período. Desse modo, 

no final da investigação, eles já estavam na metade do curso, sabiam que ainda tinham um 

caminho a trilhar, mas já tinham uma visão do processo em andamento. Conforme a seguinte 

explanação, abordando o andamento do curso até então: “começou revisando, né, os 

conteúdos básicos, também tem as disciplinas de Educação, Psicologia... Até agora, na minha 

opinião, está bom, está atendendo o que é necessário. Mas, ainda tem muito pela frente.” 

(ESCALA). 

Na convivência com os participantes e em nossa proposta de observar e analisar as 

entrelinhas, percebemos nesse discurso a ausência de convicção. Os demais participantes 

também se manifestaram em olhares e gestos significativos, mostrando que alguma coisa não 
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estava do modo que gostariam. Mediante o desconforto da ausência de clareza, analisamos 

detalhadamente a fala e as imagens, observando as dúvidas em relação à disciplina de 

Educação (como chamam). Diante da representação de Matemática e não de ensino da mesma 

que paira sobre os participantes, podemos aferir que esse comportamento se refere ao fato de 

acreditarem que quanto mais conteúdos matemáticos tiverem, melhores professores serão. 

Reforçamos que a prática, as reuniões de discussões, os cursos, os minicursos e os 

eventos científicos, junto com os questionamentos promovidos em sala de aula, no IFRN, 

propiciam o questionamento dos efeitos causados por essa representação social, possibilitando 

a ressignificação da mesma e abrindo espaço para novas descobertas. Ao entrarem em contato 

com a História da Matemática e suas propostas de atividades, os licenciandos perceberam que 

é resultado de “um processo, um fez uma coisa, outro descobriu outra, tem sempre descoberta 

na História da Matemática” (PEGA-VARETAS).  

Felizmente, no decorrer das atividades, mesmo demonstrando não acreditar nas 

propostas organizadas, os licenciandos enfrentavam as dificuldades e realizavam os caminhos 

planejados e discutidos em equipe. Em alguns momentos percebíamos que eles faziam com o 

intuito de comprovar o fracasso e inutilidade de algumas sugestões. Entretanto, a cada dia se 

convenciam de que os estudos eram verídicos e propícios para o aprendizado. Geoplano 

expressou com satisfação, após o desenvolvimento de um trabalho na escola. “E é um campo 

diferente, querendo ou não, ao se trabalhar a História da Matemática você traz o cotidiano da 

Matemática, traz o que os pensadores, os criadores vivenciaram traz para a sala de aula para 

os alunos verem como aquilo aconteceu” (GEOPLANO). 

Em se tratando da História da Matemática no contexto de ensino e de aprendizagem, 

Mendes (2009, p. 55) aborda a relevância do “[...] caráter investigatório do processo de 

construção do edifício matemático [...]”. Em consonância com esse pensamento, Sousa (2012, 

p. 85) afirma que “[...] a história será uma aliada à teoria e prática da Educação Matemática se 

ela compreender como se comporta esta ciência, seu ensino e aprendizagem, isto é, como 

ocorre a formação de seus conceitos”. 

O caráter investigatório citado por Mendes (2009) era perceptível no decorrer da 

realização dos pequenos projetos desenvolvidos nas escolas conveniadas. As descobertas e 

adequações no percurso estimulavam os futuros docentes a pesquisar mais e compartilhar 

experiências, fortalecendo elementos na construção do ser professor. Acreditamos que o 

conjunto de atributos necessários ao ser docente inicia-se na formação inicial com a 

habilidade de pesquisa e reformulação da sua prática. 
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Desse modo, ao buscar atributos para se tornar bom professor, o licenciando repensa a 

sua prática e a ação dos professores atuantes, observando as possibilidades de mudança e de 

melhoria do ensino de Matemática. Ao experimentar atividades diferenciadas, analisar as 

pesquisas que abordam as tendências em Educação Matemática e adquirir convicção no leque 

de possibilidades existentes, o licenciando tem a oportunidade de ressignificar a representação 

social do ensino dessa disciplina e criar atalhos de construção do conhecimento. 

O olhar para esse trabalho dos licenciandos na busca de ser bom profissional em 

consonância com o trabalho desenvolvido no PIBID e as discussões dos grupos nos remete ao 

mecanismo de objetivação, abordado anteriormente, com sua característica de materialização 

das abstrações, transformando em objeto o que é representado (NÓBREGA, 2001). Nesse 

momento atentamos, ainda, para as três fases da objetivação que são: a construção seletiva, a 

esquematização estruturante ou núcleo figurativo e a naturalização dos elementos. (SANTOS, 

2005; NÓBREGA, 2001) 

De acordo com a explanação das autoras, a primeira fase que se refere ao processo de 

seleção versa sobre a construção seletiva com a escolha de alguns aspectos, dentre as 

inúmeras informações relativas a objetos sociais. No momento dessa seleção, os indivíduos 

levam em conta os conhecimentos anteriores, relacionando-os com os valores do grupo. 

Sendo assim, não basta aos futuros professores terem acesso a inúmeros conhecimentos na 

Universidade sem o contato com a realidade, para fazerem a sua seleção mediante a reflexão. 

Vejamos um exemplo de discurso que impulsiona a análise da realidade: 

  

Alguns professores fizeram um trabalho, um dia desses, um documentário, 

foi feito lá na escola, no ano passado ou retrasado, eu não me lembro direito 

não; foi dois mil e onze dois mil e doze. E até hoje continua o reflexo da 

pesquisa, disseram o seguinte: as crianças não gostam de Matemática por 

causa dos professores que não sabem dar aula, eles não usam metodologias 

diferenciadas. (BINGO). 

 

Nessa menção, o professor é tido como o responsável pelos traumas em relação à 

Matemática e no momento que eles afirmam que “estão tentando encontrar novos caminhos”, 

significa que consideram o fato como verídico. No momento dessa fala, o incômodo foi 

visível entre os participantes, uns colocavam o dedo na boca, outros brincavam com algum 

objeto na mesa, a maioria desviava o olhar. Segundo Guglielmi (2014, p. 191) “uma pessoa 

tensa e embaraçada executa pequenos gestos tranquilizantes, como mordiscar as unhas, 

tamborilar com os dedos, fazer tilintar moedinhas do bolso: um fumante acende um cigarro”. 
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Assim, podemos afirmar que os futuros professores ficaram confusos mediante essa 

informação, pois a construção seletiva dessa objetivação não está relacionada apenas a saberes 

coletados recentemente, mas a aquisição diária em contato com os interesses e características 

do grupo ao qual participam. É por esse motivo que o processo de formação do professor é 

contínuo, sendo a formação inicial, apenas o começo dessa jornada. O docente precisa 

participar do processo constante de pesquisa e reflexão, com o intuito de se constituir o bom 

profissional. 

Em se tratando dos outros dois movimentos da objetivação, a esquematização 

estruturante ou núcleo figurativo e a naturalização dos elementos, que se referem 

concomitantemente à transformação do conceito, gerando a construção de um modelo 

figurativo e a identificação da realidade do objeto a partir dos elementos construídos 

socialmente (SANTOS, 2005). Na última fase, “o conceito deixa de ser pura ideia, e até 

mesmo uma simbolização da imagem, para tornar-se uma entidade autônoma” (NÓBREGA, 

2001, p. 75).  

No que se refere ao nosso trabalho, entendemos que existe uma série de atributos 

relativos ao bom professor, elas fazem parte do contexto profissional. Logo, é como se o 

professor já soubesse como deve ser e se comportar. Ele necessita de reponsabilidade, 

domínio do conteúdo, diversificar metodologias, atentar para a vida pessoal do aluno, 

orientando-o, relacionar-se bem com todos os envolvidos no processo, entre outras tarefas que 

cabem mais à família ou à sociedade que ao professor. 

Nesse contexto, vislumbramos a objetivação do ser bom professor definida pela 

imagem sedimentada pelo fenômeno representacional. Todavia vale ressaltar que, em se 

tratando do professor de Matemática, a realidade é diferenciada, pois como já dissemos é tida 

como uma disciplina de impossibilidade de aprendizagem, sendo justificada, em alguns 

momentos, a postura rígida desse profissional. Mesmo entre os licenciandos que estão em 

processo de reflexão, essa realidade é muito marcante. 

Salientamos que a desconstrução dessas representações sociais vai além da visão dos 

licenciandos, pois é um mecanismo construído além dos muros da escola. Confirmamos essa 

afirmação quando falamos em Matemática com qualquer pessoa, a expressão muda e o 

espanto é imediato, quase sempre seguido da expressão: isso é muito difícil. Todavia, ao 

observarmos o desenvolvimento do trabalho no PIBID, presenciamos a ressignificação em 

ação. Ao atuar, eles procuram os melhores caminhos e sinalizam os conteúdos matemáticos 

significativos para a construção do conhecimento e utilização no dia a dia em todos os 

segmentos sociais. 
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Nesse caminhar, temos as representações sociais dos futuros professores sobre o 

ensino de Matemática como uma mola propulsora para conduzi-los na busca de outros 

caminhos. Os referidos discentes, em formação profissional, apropriam-se do novo 

pensamento de possibilidade de mudança de uma realidade, praticamente, sedimentada. Eles 

percebem que esses chavões da Matemática de “difícil, desinteressante, sem significado, 

horrível, sem utilidade para a vida”, dentre outros atributos ditos pelos alunos e pela 

população, em geral podem ser modificados com a presença das tendências em Educação 

Matemática no processo de ensino e de aprendizagem. 

Esses pensamentos nos impulsionam para a defesa da formação acompanhada de 

atividades práticas e conhecimento da realidade. Essas seguidas de momentos de reflexão 

como aconteceu na nossa intervenção com os licenciandos do PIBID de Matemática do IFRN 

Campus Santa Cruz e, mais ainda, nos fazem acreditar na importância de formar profissionais 

com a perspectiva de possibilidades de ensino de Matemática e munidos de ferramentas 

práticas para essa realização. É sobre essa apropriação prática que nos referimos no próximo 

item. 

  

 

6.3 A PRATICIDADE COMO BASE DA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA 

 

 

Chegamos ao terceiro e último tema de análise, pertencente à quarta categoria. 

Durante todo o percurso de nossa pesquisa, como já dito anteriormente, acompanhamos a 

atuação dos pibidianos nas escolas conveniadas e o constante processo de reflexão. Após uma 

atividade prática, eles sempre retornavam animados e dispostos a desenvolver novas 

sugestões de pesquisadores e do próprio grupo.  

Relatavam o interesse e participação dos alunos, os progressos na aprendizagem, que 

percebiam, e a confirmação de que esse é o melhor caminho a trilhar. Desse modo, eles 

demonstravam a confirmação de que as dificuldades não estão estritamente vinculadas às 

disciplinas, ao seu conteúdo, ou a sua sistematização, mas ao modo como são apresentadas, 

despertando, ou não, o interesse. 

Com a realização dos pequenos projetos, os licenciandos perceberam que existem 

possibilidades para que “[...] o professor reveja sua prática pedagógica e reconceitualize sua 

própria compreensão do que significa saber e fazer Matemática.” (SOUSA; PONTES, 2013, 

p. 83). No decorrer do desenvolvimento das atividades, estimulados pelo sucesso do circuito 
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de jogos organizado em uma das escolas, os futuros professores decidiram realizar uma 

gincana com a participação das três escolas conveniadas. 

A animação foi geral e eles começaram a pensar nas possibilidades e nas atividades. 

Entre uma tarefa e outra e dos pequenos projetos em andamento, as sugestões eram coletadas 

nas escolas conveniadas e trazidas para o grupo. Foi um período muito rico e de grande 

aprendizado. A sugestão foi acatada pelos professores supervisores e a gestão das escolas. Os 

licenciandos sugeriram que a culminância fosse realizada no IFRN, devido à disponibilidade 

de espaço físico para reunir os alunos das três escolas. 

Cada grupo ficou responsável pela sugestão de tarefas que seriam selecionadas no 

próximo encontro. Cada detalhe era resolvido em conjunto e quando surgia qualquer 

dificuldade em uma das escolas, todo o grupo trazia sugestões e conseguiam chegar ao 

consenso adequado. Em alguns momentos, os licenciandos que atuavam nas escolas onde o 

trabalho era mais difícil, desanimavam e achavam que não ia dar certo, mas os cinco 

participantes da escola em que a gestão e os professores eram mais comprometidos com o 

projeto PIBID, animavam os outros e a preparação continuava. 

O dia da realização da culminância da gincana foi muito gratificante, o auditório do 

IFRN ficou lotado e as atividades transcorreram de acordo com o esperado. É óbvio que em 

uma situação de competição com a participação de aproximadamente 300 pessoas, foi 

necessário contornar alguns imprevistos, como: participantes inconformados com a condução 

de algumas tarefas e/ou tempo disponível para a realização das mesmas. Mas, nenhuma 

dificuldade conseguiu ofuscar a riqueza de aprendizado do momento. 

Aconteceram muitas surpresas e a mais relevante foi a participação e o envolvimento 

dos representantes da escola em que os licenciandos encontravam mais dificuldade de 

engajamento nas tarefas propostas pelo PIBID. O espanto foi geral no momento de anunciar a 

escola vencedora, pois, a própria instituição não acreditava no seu potencial. Ressaltamos a 

participação ativa dos alunos, nesse momento. Como abordamos, anteriormente, nas 

atividades diárias na escola que venceu a competição, os futuros professores esbarravam com 

o desinteresse dos alunos e ausência nas atividades. 

Esse fato estimulou a credibilidade de todos os participantes, a dinâmica do trabalho 

resultou na interação entre alunos, professores e, principalmente, com a disciplina. 

Confirmamos, assim, as afirmações anunciadas anteriormente em se tratando da 

ressignificação das representações sociais. A natureza e o desempenho das atividades 

propiciam reflexões e justificativas para a possibilidade de ensino e de aprendizagem de 

conteúdos matemáticos. Vejamos essa constatação na assertiva a seguir: 
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A gente pode aplicar atividades, a gente pode aplicar um jogo, é, a gente 

pode realizar uma gincana, tudo isso ajuda na visão do professor, porque 

você vai abrindo a mente, você vai tendo outros caminhos, quando você tiver 

um obstáculo mais na frente você já vai ter aquele, aquele, aquela segurança 

que você já vivenciou atrás e você sabe como passar por aquilo. (PEGA-

VARETAS). 

 

No limiar dessa constatação, percebemos peculiaridades derivadas do andamento de 

todo o caminho de pesquisa. Os licenciandos demonstravam o aprendizado crescente relativo 

ao posicionamento diante de dificuldades e fenômenos de uma determinada realidade, nas 

quais estavam imersos em um contexto de identificação, organização, estruturação, 

ressignificação, dessa forma, em ação-reflexão-ação da prática educativa em construção. 

Para Freire (2009), o diálogo é primordial na situação do conhecimento e se manifesta 

pelo ato da ação-reflexão-ação. Esse movimento consiste na problematização da realidade, 

com o intuito da tomada de consciência, entrando em contato com as dimensões da situação 

vivida. Nesse movimento coletivo as providências primordiais emergem e a percepção fica 

mais aguçada, possibilitando o olhar mais cristalino para as necessidades educacionais da 

população.  

O fortalecimento educacional reside no acompanhamento das mudanças. “Os alunos 

não podem aguentar coisas obsoletas e inúteis, além de desinteressantes para muitos. Não se 

pode fazer todo aluno vibrar com a beleza da demonstração do Teorema de Pitágoras e outros 

fatos matemáticos importantes” (D’AMBROSIO, 2009, p.59). Com o olhar para o 

conhecimento necessário, é possível ensinar e aprender o que existe e produzir o que ainda 

não foi desvelado para o progresso da humanidade. 

O ponto crucial para a solução real do problema da prática educativa consiste na 

investigação detalhada para a atuação. No ambiente escolar, faz-se necessária a mudança no 

método, com atividades participativas que gerem a solução de problemas da realidade, em 

conjunto. É primordial entender, enfrentar e garimpar soluções para os desafios encontrados 

na caminhada. Em contato com o ambiente escolar, os licenciandos tiveram a oportunidade de 

observar a atuação dos professores e dialogar sobre a prática desenvolvida. 

Conversando com os docentes procuravam saber o que faziam para melhorar, em se 

tratando dos professores de Matemática, em sua maioria, diziam que não tinha o que fazer, 

pois os alunos não aprendiam mesmo. Assim, o que adiantaria mudar, pois nenhuma atividade 

motivava os estudantes. Eles se mostravam desanimados e desmotivados com a realidade 

relatada. Ao fazerem esse relato, os licenciandos transpareciam o desalento pela expressão 
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corporal. “Muita gente se sente desajeitada por que às vezes não sabe o que fazer com os 

braços.” (COHEN, 2014, p. 48). 

Em meio aos movimentos desajeitados de desânimo, ao lembrarem a situação 

desanimadora, surgiu o depoimento de uma licencianda sobre um professor que apresentava 

um trabalho diferenciado, ela disse que além de falar, ele agia com uma prática 

contextualizada. Temos o depoimento da sequência: 

  

O outro professor disse que ama Matemática. Ele deu um exemplo bacana, 

falando no projeto [...]: É, as vezes tem coisas que a gente não sabe explicar 

na Matemática, e o aluno pergunta, pra que serve isso? Pra que serve 

aquilo?, tem coisas que fogem da aplicabilidade. Aí ele disse que uma uma 

aluna fez uma pergunta, aí ele foi e respondeu: tem uma aplicabilidade sim, 

me diga uma coisa, você usa (a menina disse que não ia usar em canto 

nenhum), você usa o liquidificador [...] como você faz uma vitamina? Só me 

diga como você faz uma vitamina. Vamos me diga, aí você vai lá coloca na 

tomada, encaixa, joga as frutas e, aperta o botãozinho e liquidifica as frutas e 

pronto, aí ele disse pronto né, você teve conhecimento, você fez a vitamina, 

você tem conhecimento total de cada pecinha, a bobina, por exemplo, você 

sabe o que é? Aí ela disse não e ele continuou, mas você precisa, não 

precisa? O liquidificador pra funcionar precisa. Então, você precisa da 

Matemática. Ele deu exemplo bacana, porque eu não lembro tudo. Eu achei 

um professor diferenciado, apesar de não ser nem formado em Matemática. 

(TRILHA). 

 

Com esse breve relato, visualizamos uma mudança nas expressões e movimentos. A 

credibilidade retornou ao ambiente, o que nos permitiu a percepção, de forma rápida, da 

influência do pensamento do grupo, seus posicionamentos e os significados que demandam as 

experiências. Sendo assim, reforçamos que a formação de professores necessita da 

compreensão da realidade da atuação pedagógica desenvolvida no ambiente escolar para 

auxiliar no desencadeamento de um trabalho participativo, acompanhado da problematização 

da realidade, sabendo que a função docente necessita de reflexão constante. 

De acordo com Arruda (2005), ao ser compreendido como construção da realidade, o 

conteúdo produtivo da representação social é a significação que ela dá ao objeto, desse modo, 

para alcançá-la é preciso o exercício de interpretação dos dados coletados e sistematizados 

pelo pesquisador. Sendo assim, atentamos para os mínimos detalhes da prática relatada pelos 

sujeitos da pesquisa, nos momentos de andamento dos CHD, buscando sinais indispensáveis 

ao surgimento das representações sociais emergentes em nosso estudo.  

Nesse encaminhamento nos deparamos com a valorização das atividades práticas, pois 

de acordo com os depoimentos, quanto mais participativos os alunos estiverem mais se 

impulsiona o processo de construção do conhecimento matemático.  



259 

 

No trabalho em grupo e com a participação de todos os envolvidos, numa perspectiva 

de realização de atividades práticas concernentes com situações problemas, os sujeitos têm a 

possibilidade de dar ênfase à formação por intermédio dos aspectos surgidos na prática 

docente. Olhamos atentamente o conteúdo das observações e justificativa dos licenciandos em 

ação-reflexão-ação e nos dispusemos a analisar detalhadamente as influências das 

representações sociais de ensino de Matemática e as probabilidades de ressignificação das 

mesmas. 

Devido à imersão nesse contexto, observamos, no início do processo, a representação 

social de dificuldade do ensino da Matemática interferindo na realização de atividades 

práticas, devido à possibilidade de se estar perdendo tempo com um mecanismo inútil. Sem 

contar que essa perda de tempo seria comprovada no ambiente escolar, reforçando a 

incredulidade dos professores atuantes. Com o passar do tempo, as atividades bem sucedidas 

suscitaram a confiança dos licenciandos e eles começaram a propor e desenvolver pequenos 

projetos com propriedade.  

Nesses momentos pedagógicos foram tecidos os primeiros questionamentos e a 

atuação no contexto real. Os futuros docentes em ação lançavam mão dos conhecimentos 

adquiridos em seus ambientes sociais, principalmente os escolares, e das discussões realizadas 

na Universidade e nas reuniões de reflexão do PIBID, colocando em prática e realizando a 

mediação necessária de acordo com as sugestões e conclusões elencadas, momentaneamente. 

De acordo com esse sentido, a participação no PIBID com a realização de pequenos 

projetos, intercalados com momentos de reflexão, é importante, não somente por proporcionar 

o contato com a realidade, mas, principalmente, por colaborar com a qualidade do professor a 

ser formado, necessitando contribuir com o profissional que conhece o seu fazer com 

autonomia e utilização de métodos próprios na formação, pronunciando e agindo em 

consonância com os objetivos da Educação Matemática.  

Essa realidade destaca que a ressignificação da representação social proporcionará a 

construção do conhecimento matemático, com significado, por parte de professores e alunos, 

com convicção de possibilidade. Percebendo os conteúdos matemáticos não apenas como 

fórmulas a memorizar, mas como necessários a atividades práticas. Os licenciandos acreditam 

que essa associação com a realidade aumenta a probabilidade de motivação para o 

aprendizado, conforme o depoimento a seguir: 

  

[...] Justamente na Matemática se você não associar a alguma coisa eles não 

vão ter interesse. As vezes que eu fiz atividades, como professora de 
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Matemática, sempre que tinha uma dúvida, procurava associar. A questão de 

função, se você não fizer uma associação logo antes de dar a função, eles 

não vão se interessar por aquilo. Plano cartesiano, tudo. É tanto que nos 

livros já vem dizendo que vida da gente encontra um pouco de função, 

questão do consumo de água, de energia em função dos gastos que a gente 

tem. Até porque o próprio exame de seleção para entrar na faculdade e só 

contextualização de questões do dia-a-dia mesmo. (TANGRAM). 

 

E eu acho que isso é melhor para eles verem uma funcionalidade naquilo, 

porque na Matemática eles já veem com aquele terror, então é bom eles 

perceberem uma funcionalidade. E essa mudança já é em consequência do 

pragmatismo desde pequeno a gente só faz o que tiver funcionalidade. Acho 

que todo mundo já deve ter escutado: isso vai servir de que? Isso vai dar 

algum dinheiro para você? Tem gente que deixa de fazer um curso para fazer 

outros cursos porque os pais ficam dizendo: vai viver de que meu filho, 

disso? Quando a gente mostra uma funcionalidade aí o aluno gosta. Então é 

o pragmatismo, se não servir é melhor não aprender, aí leva para a sala de 

aula também. Eu estou tenho experiência e para mim é mais crítico, pois 

deveriam trabalhar de uma forma diferente, e com ensino médio, adolescente 

é que precisa melhorar. (XADREZ). 

 

Esse processo de reflexão da realidade possibilita a conscientização das necessidades 

primordiais, num movimento de idas e vindas dos licenciandos. “A conscientização se 

autentica nesta ida e volta que é, em última análise, a unidade dialética entre prática e teoria”. 

(FREIRE, 2006, p. 72). Com esse mecanismo, as dificuldades são colocadas em pauta e a 

reflexão é instaurada. Na formação de professores, a prática pedagógica é primordial, 

digamos, em metáfora, que é a chuva que rega as plantinhas e possibilita o crescimento forte e 

duradouro. 

A utilização de práticas diferenciadas permite a exploração de conhecimentos próprios 

dos sujeitos, propiciando a generalização e a construção de novos, e o futuro professor, nesse 

processo, analisa os conhecimentos adquiridos em sua vivência e reflete sobre a realidade 

atual, buscando a transformação. Essa abordagem “[...] não é ação cega, desprovida de 

intenção ou de finalidade. É ação e reflexão.” (FREIRE, 2006, p. 136). 

Segundo Freire, é a práxis, sendo ação e reflexão que verdadeiramente possibilitam a 

metamorfose da realidade e é o caminho do conhecimento reflexivo e criação. Mesmo que 

aconteça no âmbito da subjetividade para cada um dos indivíduos membros do processo de 

ação-reflexão-ação, se desenvolve socialmente nas inúmeras interações possibilitadas pela 

experiência. Esta capacidade vivenciada pelos futuros docentes, de ir e vir da teoria à ação é 

um mecanismo intrínseco ao próprio caminho de ação-reflexão-ação. 

Dessa forma, ainda que a maioria dos licenciandos tenha externado o ingresso no 

curso de licenciatura em Matemática, por falta de opção, e que não tinham vontade de exercer 
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a profissão, devido à desvalorização financeira, acima de tudo, social, os depoimentos 

relacionados às atividades práticas, trouxeram contextos antagônicos, desvelando a riqueza da 

imersão na realidade escolar. 

Tal abordagem aguça a compreensão que a formação do professor necessita de 

alicerces de saberes teóricos e práticos indispensáveis à atuação profissional. Tardif (2010) 

afirmou que a função do professor, em sua complexidade, envolve a articulação de diversos 

saberes, necessitando existir a interligação entre eles. Com esse intuito é preciso considerar a 

realidade e os aspectos subjetivos dos envolvidos no processo para a devida efetivação da 

ação. 

De acordo com esse movimento ascendente de construção, verificamos nos 

depoimentos dos licenciandos, que o fazer docente precisa de muito mais que explanação de 

conteúdos, precisando de uma lista enorme de conhecimentos que se adquire em contato com 

a prática. Eles não eliminam o valor da teoria, mas reforçam que é a prática que possibilita a 

compreensão de toda a bagagem que trazem e o que podem fazer com ela. Acrescentamos, 

então, que o estudo das representações sociais auxilia na organização desses equipamentos 

internos para a orientação do trabalho na futura profissão. 

No pensamento de Sousa, Bôas e Novaes (2011, p. 630), esse movimento é mais 

acentuado no contexto educacional, principalmente na tarefa do professor que trabalha com a 

projeção do futuro, em atividades no presente que alicerçam a ação deles na sociedade. 

“Nesse sentido a análise das representações sociais dos futuros docentes permite reorientar a 

formação em educação, uma vez que possibilita a compreensão do direcionamento que os 

estudantes de pedagogia e licenciaturas dão ao seu futuro profissional e ao futuro dos seus 

alunos”. 

No que se refere ao nosso estudo, ao pesquisarmos a RS sobre o ensino de Matemática 

com o grupo de licenciandos de Matemática, participantes do PIBID, no IFRN Campus Santa 

Cruz, encontramos um contexto de muita dificuldade no ensino dessa disciplina. Isso porque 

essa é considerada impossível de se ensinar e aprender entre pessoas normais, apenas os 

nerds22, como disseram os licenciandos, conseguem essa façanha. 

No decorrer do desenvolvimento das atividades do PIBID, com a utilização de 

pequenos projetos, acompanhados dos encontros de reflexão, os licenciandos demonstraram 

uma postura diferenciada e não cederam às dificuldades. No mecanismo de ação-reflexão-

ação, perceberam a possibilidade de aquisição de saberes necessários ao futuro profissional, 

                                                           
22 Nerd significa uma pessoa muito dedicada aos estudos, que exerce atividades intelectuais muitas vezes 

inadequadas para sua idade. 
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sendo possível tornar-se um bom professor de Matemática, propiciando a construção do 

conhecimento. 

Desse feito, percebemos a necessidade de relatar a importância desses achados para 

que se possa repensar o ensino de Matemática com atividades práticas relevantes, em todo o 

contexto educacional, sobretudo no Ensino Médio. Vislumbrando a possibilidade de 

ressignificação da representação social sobre o ensino de Matemática em distintos âmbitos 

educacionais, derrubando preconceitos e criando oportunidades de aprendizado. 

A realidade transcrita nesse documento nos consente deduzir que o trabalho de 

conscientização e ressignificação das representações sociais sobre o ensino de Matemática, 

realizado por intermédio das atividades práticas, desbrava horizontes para a melhoria desse 

ensino e consequentemente dessa aprendizagem. Retomamos o pensamento de Jodelet (2001) 

ao afirmar que a representação social tem o objetivo prático de contribuir para a construção da 

realidade por intermédio da partilha de conhecimentos no ambiente social e sabemos que esse 

movimento é dinâmico e precisa de execução. 

Seguindo esse percurso, lembramo-nos de Moscovici (2011, p. 208) ao afirmar que as 

RS 

 

[...] não podem ser conseguidas através do estudo de alguma crença ou 

conhecimento explícitos, nem ser criadas através de alguma deliberação 

específica. Ao contrário, elas são formadas através de influências recíprocas, 

através de negociações implícitas no curso das conversações, onde as 

pessoas se orientam para modelos simbólicos, imagens e valores 

compartilhados específicos. Nesse processo, as pessoas adquirem um 

repertório comum de interpretações e explicações, regras e procedimentos 

que podem ser aplicadas à vida cotidiana.  

 

Dessa forma, reafirmamos a eficácia do trabalho com os pibidianos no qual pudemos 

estudar as RS desse grupo e, por intermédio do movimento de ação-reflexão-ação, possibilitar 

a ressignificação de pensamentos sociais arraigados e com características limitantes para o 

desenvolvimento das atividades propostas. De acordo com esse caminho, a formação inicial 

não consiste, apenas, em aquisição de conteúdos para assimilar e transmitir aos alunos, faz-se 

necessária a compreensão do ser docente de Matemática em sua totalidade ancorada na 

construção do conhecimento matemático útil às atividades vivenciais. 

Sendo assim, o bom profissional docente de Matemática qualificado, passa a ser 

aquele harmonizado com a figura que conhece os caminhos para desenvolver um trabalho 

significativo, utilizando nortes de pesquisa e troca de experiências para encontrar diretrizes 
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relevantes. Desse modo, as práticas e a escolha de comportamentos orientam a ação e relação 

social desse grupo de profissionais. 

Baseados nessa diretriz, verificamos a compreensão dos licenciandos em relação ao 

ensino de Matemática em uma elaboração constante entre teoria e prática. Eles 

experimentaram e chegaram à conclusão relevante que se refere à importância da percepção 

da realidade e da ação organizada em pequenos projetos para aquisição de experiências e 

direcionamentos no caminho de se tornar um bom professor. Em relação a esse fato, no 

movimento das representações sociais, Moscovici (2011, p. 40) ressalta que: 

  

[...] é a natureza da mudança, através da qual as representações sociais se 

tornam capazes de influenciar o comportamento do indivíduo participante de 

uma coletividade. É dessa maneira que elas são criadas, internamente, 

mentalmente, pois é dessa maneira que o próprio processo coletivo penetra, 

como fator determinante, dentro do pensamento individual. 

 

Nessa concepção apontamos que o movimento de discussão e troca de experiências do 

grupo favorecem o pensamento individual e a constituição profissional. No que diz respeito 

ao grupo de licenciandos de nossa pesquisa, percebemos a troca de experiências, a explicação 

e aplicação da realidade observada e vivenciada, assim como a cumplicidade do conjunto, em 

que seus membros se apoiam e ajudam mutuamente. Assim, vemos o reforço constante das 

identidades desses discentes e a procura de melhores caminhos educacionais. 

Nesse cenário, encontramos os licenciandos buscando a aprendizagem prática para que 

possam adquirir segurança na atuação profissional, eles afirmam que o ensino na 

Universidade, apesar dos processos de mudança e adequação curricular, segue, em sua 

maioria, com contextos teóricos. Esses solicitam aulas e atividades recheadas de ação e 

reflexão, não somente do âmbito do PIBID ou do estágio, mas também, nas aulas regulares, 

para que possam sentir e compreender as práticas e atitudes inerentes do ser professor de 

Matemática, conforme relato a seguir:  

 

Tem uma ou outra, mas não com tanta frequência, a gente não tem aulas 

práticas. Vamos supor, uma aprendizagem significativa eu vou mostrar para 

o meu aluno para que que serve isso e o que que ele usa isso no dia a dia. 

Mas, a gente não tem isso na formação. A gente até agora não passou por 

isso, nenhum professor meu disse: ó vamos pegar isso e vamos lá para o 

pátio e vamos medir a altura disso assim, através só de um transferidor. Eu já 

fiz isso no PIBID em algumas oficinas, mas não fizeram isso comigo. Então, 

na prática é diferente, a gente sabe que funciona na teoria, mas a gente não 

praticou ainda, a gente não foi para o campo, a gente não foi medir, a gente 

não foi fazer, não foi constatar, de fato. (BINGO). 
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Essa afirmativa é de extrema importância, fazendo-nos compreender as reais 

necessidades dos licenciandos. Eles perceberam essa ausência de atividades que oportunizem 

a experiência da prática em sua formação, com o intuito de conhecerem as fragilidades e a 

forma mais adequada de apresentação das mesmas. Observamos na fala que ela percebeu a 

ausência devido às atividades que precisou desenvolver como licenciando do PIBID. Ficou 

explícito que se não tivesse tido a experiência, conservaria o pensamento de que o ensino de 

Matemática se dá por intermédio da transferência de fórmulas e sua utilização, como sempre 

foi feito. 

Como já abordado em alguns momentos do nosso estudo, a representação social de 

que os conteúdos matemáticos são impossíveis de serem ensinados ou aprendidos e que 

apenas os ditos gênios conseguem captar sua complexidade. Sabemos, também, que 

precisamos entender a relação existente entre a representação social e o grupo que a partilha. 

Por intermédio dos atos e práticas de um conjunto de pessoas se reconhece suas 

particularidades. As ideias e os discursos são propagados e defendidos pelos componentes que 

os compartilham, desse modo, a atuação dos seus membros são aceitas, defendidas e 

justificadas pela coletividade. 

Seguindo esse raciocínio, evidenciamos a relevância que a representação social 

assume para um determinado grupo, ressaltando suas características, propiciando o consenso 

que os torna singular. De acordo com Moscovici (2011, p.41), um indivíduo isoladamente não 

cria as representações sociais, todavia, depois de criadas “elas adquirem uma vida própria, 

circulam, se encontram, se atraem e se repelem e dão oportunidade ao nascimento de novas 

representações, enquanto velhas representações morrem”. A esse respeito relembramos, ainda, 

a Jodelet (2001) ao afirmar a complexidade das representações, acontecendo na vida social, 

sendo propícias à alterações, inferências e transformações de acordo com muitos aspectos 

peculiares. 

Trazendo essa reflexão para o nosso estudo, destacamos que a representação social de 

ensino de Matemática abarca a realidade vivenciada pelos futuros professores, durante toda 

sua vivência social, seja na escola ou fora dela. Ao chegarem ao IFRN trouxeram essa carga 

de dificuldade da referida disciplina e, muitos, como também já abordamos, ingressaram no 

curso pela ausência de outras possibilidades na região. Contudo, principalmente as 

experiências práticas, acompanhadas de discussão, possibilitadas pela participação no PIBID, 

apresentaram novas perspectivas de reelaboração dessas representações e quiçá a sua total 

transformação. 
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Com essas considerações chegamos ao final da análise das categorias e temas da nossa 

pesquisa, realizada atentando para a devida relação dos depoimentos dos sujeitos do estudo 

com os caminhos teóricos e metodológicos. A seguir temos as considerações finais da tese nas 

quais fazemos uma breve retomada para que possamos direcionar nosso olhar aos 

fundamentais achados com suas principais características e facetas.  

Dessa forma, conscientes da relevância de relacionar os objetivos propostos para a 

investigação com os resultados encontrados e as propostas sinalizadas, seguimos com a 

explanação dessa descoberta. 
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EM BUSCA DE CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pasmo sempre quando acabo qualquer coisa. 

Pasmo e desolo-me. O meu instinto de perfeição 

deveria inibir-me até de dar começo. Mas distraio-

me e faço. O que consigo é um produto, em mim, 

não de uma aplicação de vontade, mas de uma 

cedência dela. Começo porque não tenho força de 

pensar; acabo porque não tenho alma para 

suspender.  

 

FERNANDO PESSOA 
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Chegamos ao final dessa etapa, todavia, não consideramos o término do trabalho. A 

sensação que temos é de novo jogo, ou seja, o desafio do início de mais uma jornada, 

necessitamos traçar outros rumos baseados nas sinalizações que ora efetuamos. Nesse 

momento, mostramos os resultados gerais do trabalho, retomando caminhos e explicitando os 

achados em relação às questões da pesquisa e aos objetivos propostos. Sabemos da 

importância dos resultados da investigação para o estímulo à reflexão de outros grupos em 

formação. Presenciamos dúvidas, incertezas, angústias, vontade de desistir, descrédito e muito 

mais. Contudo, tivemos a alegria de testemunhar a ação, acompanhada da reflexão que abre 

novos horizontes e mostra que é possível plantar e regar, com prenúncio de belas colheitas.  

Ao pensar nessas possibilidades, apresentamos nossas conclusões no decorrer da 

explanação. Dessa forma, precisamos de uma retomada contextualizando as partes da Tese. 

Primeiramente fizemos um breve histórico de nossa jornada de aprendizado, mostramos 

nossos interesses e conquistas até chegarmos ao movimento do ser professora e pesquisadora, 

junto com a implicação dos temas abordados. Logo em seguida, delineamos o nosso objeto, 

objetivos, campo da pesquisa e participantes da mesma. 

A importância dessa tese está posta pelo objeto de pesquisa que se refere à 

representação social dos licenciandos do PIBID sobre o ensino de Matemática. A investigação 

aconteceu de acordo com a representação social sobre o Ensino de Matemática dos quinze 

licenciandos, bolsistas do programa, no que se refere aos mecanismos de objetivação e 

ancoragem presentes em abordagens didáticas para o processo de ensino e de aprendizagem 

de Matemática, no curso de Licenciatura em Matemática do IFRN - Campus Santa Cruz. A 

pesquisa foi desenvolvida no referido Campus e nas escolas onde é realizado o PIBID. 

Continuamos o trajeto, abordando os caminhos da pesquisa, no percurso teórico e 

metodológico apresentamos a Teoria das Representações Sociais, o grupo focal e a 

Metodologia Interativa. Para o tratamento dos dados focamos a análise de conteúdo. 

Iniciamos a investigação dos dados com a realização de dois grupos focais, partimos para os 

círculos hermenêuticos dialéticos devido à necessidade de interação do grupo e com a 

entrevista semiestruturada comprovamos pensamentos individuais ainda camuflados. 

Após a organização dos relatos das reflexões dos participantes, analisamos os 

discursos à luz da Teoria das Representações Sociais. Em meio a falas, gestos e atuações, 

vimos emergir a Representação Social sobre o ensino de Matemática na ótica dos futuros 

professores, participantes do PIBID e da pesquisa. 

Trouxemos, ainda, a abordagem em relação à formação docente e do professor de 

Matemática. Como os nossos participantes da pesquisa são todos licenciandos e bolsistas do 
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PIBID de Matemática, situamos o leitor sobre o referido programa no curso de Licenciatura 

em Matemática do IFRN, Campus Santa Cruz, realizando um breve histórico até chegar ao 

processo de desenvolvimento do mesmo nas escolas conveniadas com as referidas 

características dos bolsistas. 

Os depoimentos dos licenciandos revelaram que a maioria não tinha intenção de ser 

professor, principalmente de Matemática, e que o ingresso no curso derivou-se da 

proximidade com a moradia, possibilidade de fazer um curso superior e/ou inexistência de 

outras graduações na referida localidade. Percebemos, então, a atividade no PIBID como mola 

propulsora para novas possibilidades em relação ao ofício de ser professor de Matemática.  

Dando continuidade ao relato acadêmico, descrevemos as reflexões dos licenciandos 

organizadas em capítulos de acordo com as categorias e os temas extraídos dos diálogos nas 

reuniões de organização, acompanhamento e avaliação dos pequenos projetos desenvolvidos 

nas escolas. Focalizamos em todo o processo de ação e reflexão a oportunidade que os 

licenciandos tiveram de atuar e poder olhar cuidadosamente para essa atuação. Os 

participantes da pesquisa dialogaram sobre as principais categorias emergentes que são: o 

PIBID: ação e reflexão, da formação e da prática docente, dificuldades do/no âmbito escolar e 

o ensino de Matemática. 

A partir dos dados organizados por intermédio de grupos focais, círculos 

hermenêuticos dialéticos e entrevista semiestruturada, desenvolvemos as reflexões das 

impressões dos participantes e analisamos os achados à luz da Teoria das Representações 

Sociais. Cuidadosamente deixamos emergir a Representação Social sobre o ensino de 

Matemática sob a compreensão dos futuros professores, participantes do PIBID e da pesquisa. 

Aos poucos fomos percebendo a visão arraigada dos licenciandos em relação à aquisição de 

conteúdos matemáticos e como a atuação no PIBID colabora para a reelaboração de 

possibilidades. 

O movimento de prática e reflexão fez emergir pistas representacionais relevantes 

como a falta de preparo dos licenciandos e professores, a dificuldade de se ensinar e aprender 

uma disciplina tão complicada, entre outras lacunas resultantes desse movimento educacional, 

as quais determinam seus caminhos profissionais. Sabemos que a representação possibilita a 

percepção da realidade trazendo à tona a visão das situações para aquele grupo, desvelando 

caminhos necessários para ressignificações. 

Partindo do pressuposto de que os confrontos entre o aprendido no contexto 

universitário e as práticas desenvolvidas na escola interferem no campo representacional 

sobre o ensinar e sobre a docência para esses discentes, continuamos a trajetória em busca da 
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identificação e compreensão da RS sobre o ensino de Matemática desses licenciandos 

vinculados ao PIBID do IFRN Campus Santa Cruz. Atentamos, ainda, às possíveis 

reelaborações dessas imagens, por intermédio da dinâmica reflexão-ação.  

Com esse propósito, procuramos entender, a partir da atuação e dos discursos dos 

licenciandos, como se constrói a compreensão sobre o ensino de Matemática pelo futuro 

professor, participante do PIBID. No decorrer de toda a pesquisa, os depoimentos, diálogos, 

gestos, anotações e expressões, desvelaram as contribuições da atuação desses discentes, 

resgatadas por intermédio de uma abordagem didática com atividades práticas, para uma 

prática educativa mais significativa.  

Elencamos, ainda, as influências da representação social de dificuldade e até 

impossibilidade de ensino e aprendizagem de Matemática na prática que esses licenciandos 

desenvolvem no âmbito escolar, sinalizando as vivências que o futuro professor necessita 

apropriar-se para uma mudança de atitude no fazer pedagógico nesse confronto com a prática. 

Na intenção de compreendermos o desenvolvimento da influência da formação inicial 

por intermédio da ação-reflexão-ação, buscamos nos discursos iniciais a visão dos futuros 

docentes em relação ao ensino de Matemática, impressão essa carregada de marcas de sua 

própria formação e influências das afirmações dos sujeitos de sua convivência cotidiana. Eles 

revelavam, claramente ou não, que o conteúdo matemático é impossível de ensinar e 

aprender, ou seja, apenas pessoas bem-dotadas intelectualmente conseguem compreender as 

fórmulas e teoremas.  

No decorrer do trabalho eles tecem críticas ao processo de formação dos professores 

mais antigos, ocasionando o despreparo para a atuação no processo de ensino e de 

aprendizagem. Abordam as inúmeras dificuldades nas escolas que ocasionam problemas na 

aprendizagem, chamam à atenção para o desinteresse de professores e alunos em relação ao 

desenvolvimento de atividades educacionais, entre outras queixas. Todavia, sempre retornam 

ao conteúdo matemático que precisa de assimilação. Visualizamos nas falas, gestos e atitudes 

a tentativa de justificar algumas investidas fracassadas, no processo de ensino e de 

aprendizagem. 

Assim, afirmamos que a representação social de ensino da Matemática está ancorada 

nos discursos sociais, em aulas mal sucedidas e em avaliações deploráveis, reforçando o 

quadro da disciplina vilã. Dessa forma, em relação à objetivação, identificamos a 

materialização da imagem da dificuldade de ensinar e aprender o conteúdo matemático como 

obstáculo. Assim, ousamos alegar que o teor dessa objetivação é a imagem da impossibilidade 

de aprendizagem matemática e a tentativa de ensinar o seu conteúdo no ambiente escolar.  
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Felizmente, os participantes de nossa pesquisa, demonstram a busca por acreditar em 

melhores resultados, devido a sua formação inicial, a participação em encontros e congressos, 

e o depoimento de alunos que solicitam melhores formas de aprender. Sendo assim, novos 

elementos sobre a Educação Matemática, como formas de ensinar e de aprender foram 

agregados aos que já traziam anteriormente em suas vivências e experiências, proporcionando 

ressignificações. 

Apesar de inúmeras situações de dificuldade, impossibilidade e fracassos na execução 

dos pequenos projetos propostos, os bolsistas demonstram persistência e crédito em tudo o 

que aprendem teoricamente, principalmente em depoimentos bem sucedidos nos eventos que 

participam. Eles fazem todo movimento de mudança e afirmam que há possibilidade de 

melhoras educacionais.  

Para confirmar as possibilidades de reformulação, os licenciandos descrevem os 

momentos de sucesso e reforçam com o depoimento de alguns alunos do Ensino Médio das 

escolas participantes do PIBID, ao expressarem a satisfação em participar de atividades 

diferenciadas. 

Os futuros professores geralmente se resguardam de sua condição, enfatizando 

concepções de professor e ensino sofridos e marginalizados. Em síntese, uma das conclusões 

a que se pode chegar é que a RS sobre o ensino de Matemática parece destacar o discurso 

circulante de dificuldade e até impossibilidade de aprendizagem dessa disciplina, se 

construindo e se constituindo referência para quem fala. Isso ocorre antes mesmo de sua 

apropriação por eles, posto que elementos do processo de profissionalização estejam presentes 

nos discursos dos professores, mesmo que eles não tenham ainda tomado consciência do seu 

significado.  

Esses discursos circulam na sociedade e influenciam pais, alunos e professores. Eles 

são propagados na forma como se percebe a Matemática e como entendem o processo de 

aprendizado e de ensino dessa disciplina. Dessa forma, afetados pelas representações 

propagadas na sociedade, os sujeitos da pesquisa pensam e exprimem os seus sentimentos e 

emoções, buscando sentido para suas decisões e escolhas. 

Sendo assim, a docência, no caso da Matemática, parece se encontrar num processo de 

transformação, em que o modelo tradicional de professor, apesar de considerado ultrapassado, 

ainda persiste no ideário docente, convivendo lado a lado com as novas concepções e 

propostas. Com efeito, observamos nos discursos dos participantes, a presença de elementos 

considerados indicadores de ação associados a um tipo de imagem. Por enquanto, 

concebemos, ainda, o exercício da docência no ensino de Matemática num contexto de 
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relações calcadas em modelos ultrapassados, para professores que atuam principalmente em 

escolas públicas.  

A concepção de ensino de Matemática que vislumbramos em nossas discussões está 

relacionada com linhas mais gerais de projetos educacionais que consigam obter uma visão na 

sociedade brasileira, procurando aprofundar a discussão sobre as concepções de professor 

presentes em nossa sociedade. Informando que essas são internalizadas pelos docentes como 

seres sociais porque constituem momento necessário à compreensão e defesa de sua própria 

prática profissional. Nesse sentido, os estudos que efetuamos com relação às representações 

sociais sobre o ensino de Matemática constituem uma tentativa de ampliar a concepção dos 

feitios que envolvem a educação dessa disciplina no nosso ambiente educacional. 

No decorrer da pesquisa, em contato com os futuros professores, com o ensino e 

aprendizagem da Matemática, percebemos que a opção por trabalhar com pequenos projetos 

fez com que, de certa forma, os licenciandos percebessem na prática o que sabiam na teoria. 

Desse modo, e à medida que foram entendendo o processo, começaram a demonstrar que 

estavam encontrando novos caminhos. Esse caminho aparece nas respostas e considerações 

que faziam nos diálogos, durante os encontros do grupo. 

Os licenciandos, bolsistas do PIBID, perceberam que os métodos utilizados não são 

suficientes para que os alunos possam assimilar os conteúdos da Matemática, fundamentais e 

necessários para o bom desempenho dos conteúdos do Ensino Médio. Porém, depois do 

desenvolvimento dos trabalhos relataram que os alunos ficaram mais interessados na busca 

por novos conhecimentos. Assim, com os resultados obtidos mostraram-se mais motivados a 

buscar, de forma inovadora, o auxílio para a compreensão que as principais dificuldades 

apresentadas pelos alunos podem ser o reflexo de uma deficiência de aprendizagem dos 

conteúdos dos anos anteriores, incentivando-os, portanto, a realizar uma associação contínua 

entre a Matemática do Ensino Fundamental e a do Ensino Médio. 

Dos resultados e das observações efetivadas durante a realização do projeto, podemos 

admitir que os bolsistas perceberam que as atividades diferenciadas e/ou os jogos como 

objetos recreativos, simples atrativos, ou ainda, como passatempo, podem, realmente, não 

trazer nenhum resultado positivo ou ganho para os alunos. Mas, se bem utilizados como 

recurso didático, direcionando conteúdos, explicando objetivos e regras podem ser um 

excelente aliado para a melhoria do interesse dos alunos. Podem, ainda, auxiliar os 

professores e também, podem ser utilizados nas aulas de Matemática como mecanismo de 

incentivo para que os alunos possam descontruir a ideia da Matemática Escolar, vista como 

impossível de se ensinar e aprender. 
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Com esta pesquisa podemos perceber que os licenciandos constataram, também, não 

ser o professor o único detentor do conhecimento e que o aluno tem uma gama de 

informações que podem e devem ser elaboradas no diálogo das atividades organizadas. Os 

pequenos projetos elaborados e aplicados pelos licenciandos, bolsistas do PIBID, tentam 

suprir e amenizar as dificuldades de aprendizagem para tornar o ensino da Matemática mais 

prático e dinâmico. 

Consideramos que os licenciandos compreenderam o intuito de diminuir as distâncias 

entre educador e educando, nas atividades e nas reflexões realizadas nas aulas, relacionando a 

Matemática com as atividades vivenciais, com grande participação dos discentes na maioria 

das turmas de Ensino Médio. Observamos ainda, uma maior participação na elaboração das 

atividades e satisfação por observar o gosto dos alunos pela resolução dos exercícios. Isto 

porque, perceberam que a busca por maior interação com os discentes por meio de diversas 

atividades, sanando dúvidas e fazendo com que eles perdessem o medo de errar, mostraram 

que cada um poderia fazer descobertas para chegar à resolução das situações. 

Ao verificarmos as características anteriores, concluímos que é estritamente necessário 

mostrar ao futuro professor a importância de analisar os conteúdos contidos nas atividades 

apresentadas aos educandos para que haja a concatenação das ideias básicas e a apropriação 

por parte de todos os envolvidos no processo. 

Os licenciandos também ressaltaram que com a participação no programa estão 

conseguindo alcançar melhor seu intuito que é acreditar nas possibilidades de melhorar o 

ensino aprendizagem da Matemática atuando nas aulas com atividades diferenciadas. Esta 

nova forma de trabalhar na escola possibilitou-lhes uma experiência valiosa na sua formação 

acadêmica, pois eles foram confrontados com a realidade e tiveram que utilizar técnicas de 

ensino para dar conta das propostas de cada aula. Ou seja, tinham possibilidade de trabalhar 

com a turma tudo o que haviam preparado, bem como sanar as dúvidas que iam surgindo por 

parte dos alunos, fazendo com que a própria prática permitisse a reelaboração de pensamentos 

cristalizados. 

Estamos convictos de que todo esse percurso não representa o desabrochar de outra 

representação social de ensino de Matemática, mas tivemos o privilégio de presenciar 

ressignificações que permitem novos depoimentos a esse respeito. Com base nessa 

experiência afirmamos ser imprescindível a participação dos licenciandos em atividades 

escolares, que possibilitem o confronto teoria/prática e a construção de soluções para o 

processo de ensino aprendizagem, desde o início de sua formação. 
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Tal cenário nos mostra que a prática no PIBID aliada à formação inicial influencia o 

discurso e a prática dos licenciandos, apresentando reelaborações sobre o ensino de 

Matemática. É fato que diversas experiências influenciam esse quadro, como podemos citar 

os cursos, congressos, diálogos familiares, meios de comunicação, entre outros relevantes na 

reflexão das pessoas e não são aprofundados nessa tese. Reafirmamos que algumas 

dificuldades continuam. Mas, esses já demonstram o vislumbre de recursos que possibilitam a 

aprendizagem significativa. 

Reiteramos que as atividades no PIBID constituíram-se em oportunidades de 

experiências enriquecedoras e possibilitaram a aquisição de novas informações aos futuros 

professores, principalmente, em se tratando de inovações para o ensino de Matemática, 

permitindo a ressignificação e gerando mais credibilidade nas ações efetivadas. Ao 

transitarem pelo ambiente escolar, dialogarem com alunos, professores e todos os envolvidos 

no processo, eles puderam confrontar as teorias adquiridas na universidade e foram agregando 

elementos científicos e práticos para embasar os novos discursos. Esse mecanismo gerou a 

reelaboração da representação, ampliando possibilidades de credibilidade na ação. 

A estrada evidenciada deixa transparecer o caminhar dos futuros docentes em uma 

construção e reconstrução constante, momentos de idas e vindas, elaborações e reelaborações. 

Essas passadas e os recuos eventualmente dados demonstram confrontos entre a teoria e a 

prática, conhecimentos e ação, pois mesmo retornando as impossibilidades registradas em 

suas experiências, avançam e defendem as comprovações de possibilidades no processo de 

ensino e aprendizagem. Desse modo, vão além do processo intelectual, alcançando o patamar 

da ação, demonstrando a realidade de atuação e a reconfiguração necessária e imprescindível 

à vida de alunos e de professores. Aqui se apresentam os indícios de que a ação formativa que 

articula e mobiliza teoria e prática, reflexão e ação, produz um efeito de transformação 

representacional, evidenciando a complexidade e riqueza desta concepção formativa. 

Mediante a realidade nas escolas, o ensino de Matemática tem demandado necessidade 

de mudanças profissionais e operacionais, os resultados de avaliações governamentais 

alarmantes denunciam um processo angustiante. Nesse processo, as cobranças sociais em 

relação à atuação do professor são intensificadas, aumentando o movimento de sempre culpar 

o outro, ou seja, quem precisa melhorar, será que é o aluno, será que é o professor, será que é 

o sistema, será, será, será... ? Nesse movimento de reivindicação é preciso ação e podemos 

afirmar que a atuação no PIBID representa uma atenuante de angústias e inquietações. Isso 

porque, tal perspectiva de formação, em lugar de buscar culpados para as dificuldades 
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encontradas, apresenta alternativas para a formação/atuação, compreendendo-as como 

indissociáveis e, portanto, continuas na prática docente. 

Em meio a tantas reflexões e constatações chegamos ao ápice de nossa pesquisa e 

temos a satisfação de anunciar a tese que defendemos, a partir da observação, organização e 

análise de tantas falas, gestos e atitudes dos futuros professores.  Durante as atividades do 

PIBID, chegamos à conclusão que o processo de vivência, reflexão e reconstrução das 

práticas pedagógicas desencadeadas na formação inicial, por intermédio do Programa PIBID, 

contribui à promoção de um ensino inovador, significativo e democrático aos discentes 

(licenciandos e da escola básica), buscando a superação dos desafios experienciados. 

Além do mais, a experiência dos licenciandos, no processo formativo, permite o 

confronto com as representações sociais sobre o ensinar e o objeto de ensino estabelecido, 

provocando conflitos cognitivos que podem contribuir para reelaborações representacionais 

referentes ao Ensino da Matemática.  

Essa constatação pode ser comprovada nas discussões dessa tese, relativas ao 

desenvolvimento dos pequenos projetos elaborados, executados e avaliados pelos bolsistas do 

PIBID em atuação. Nos encontros, presenciamos diálogos que abordaram as percepções, 

dúvidas, ansiedades, medos, celebração oriundos dos momentos de construção de 

conhecimentos relativos ao ensino e aprendizagem de Matemática que estavam vivenciando. 

Trazemos, assim, a contribuição de nossos achados para a formação inicial de 

professores de Matemática por intermédio do PIBID, desenvolvidas em instituições 

educacionais parceiras da universidade, atendendo às necessidades de alunos e de professores. 

Os grupos focais, a metodologia interativa e a entrevista semiestruturada, proporcionaram 

ocasiões em grupo ou individuais para reorganização de conhecimentos e ação, assim como, a 

troca de experiências, as ansiedades, os achados e as possibilidades do uso de novas 

metodologias no ensino de Matemática. 

No que se refere ao desenvolvimento do PIBID no IFRN, impulsionados pelas 

descobertas ora apresentadas, estimulamo-nos a levar as contribuições para as reuniões 

organizacionais em nosso espaço de convivência educacional, encaminhando sugestões. 

Sabemos que podemos minimizar erros e possibilitar acertos no momento que 

compartilharmos nossas experiências. 

A partir da aproximação nesse processo investigativo observamos a necessidade de 

elaboração de encaminhamentos didáticos que contribuam para a formação dos licenciandos 

de Matemática integrantes do PIBID com vista a redirecionar as perspectivas teórico-

metodológicas de ensino e de formação do professor de Matemática dos professores oriundos 
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desse Programa. Almejamos, assim, contemplar aspectos que emergem cotidianamente nas 

demandas de formação de professores do Ensino Médio para tornarem-se competentes na sua 

habilidade profissional. 

Enfim, almejamos que outros estudos possam dar continuidade ao trabalho que apenas 

iniciamos, como já dissemos. Assim, vislumbramos melhores mudanças no ensino e 

aprendizagem da Matemática por intermédio do PIBID, desde que outros pesquisadores 

abracem a ideia e desenvolvam encaminhamentos que não foram de alcance possível no 

tempo estipulado para essa tarefa.  

Temos a assertiva que esse tema tem muitos desdobramentos e interessados, aos quais 

podemos anunciar a influência do PIBID na prática dos professores atuantes nas escolas 

participantes do programa; a visão dos alunos do Ensino Médio sobre a participação das 

atividades propostas; a visão da comunidade em relação às mudanças propostas e executadas, 

entre outros aspectos, pois a melhoria do ensino e da aprendizagem de Matemática é de 

interesse e importância social e educacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



276 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

ABRIC, Jean-Claude. O estudo experimental das representações sociais. In: JODELET, 

Denise. As representações sociais. Tradução: Lilian Ulup. Rio de Janeiro: UERJ, 2001, p. 

155-171. 

 

_____. A abordagem estrutural das representações sociais. In: MOREIRA, Antonia Silva 

Paredes; OLIVEIRA, Denize Cristina de (Orgs.). Estudos interdisciplinares de 

representação social. Goiânia: AB Editora, 1998. 

 

AGUIAR, Ana Maria; CARVALHO, Maria do Rosário de Fátima. Disciplina escolar e 

gestão: Uma leitura psicossocial de uma relação. In: CARVALHO, Maria do Rosário de 

Fátima; PASSEGI, Maria da Conceição; DOMINGOS SOBRINHO, Moisés. (Orgs.). 

Representações Sociais: Teoria e pesquisa. Mossoró/RN: Fundação Guimarães 

Duque/Fundação Vingt-un Rosado, 2003. 

 

ALARCÃO, Isabel. Professores reflexivos em uma escola reflexiva. 8. ed. São Paulo: 

Cortez, 2011. 

 

ALBINO, Giovana Gomes. A representação social de disciplinas didático-pedagógicas no 

contexto da formação inicial docente: um entremear de saberes. Natal, 2014. 188 p. Tese 

(Doutorado em Educação). Centro de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, 2014. 

 

ALLARD, Denis. De l’évaluation de programmeaudiagnosticsocio- systéinique: 

trajetépistémologique.UniversitéduQuèbec á Montréal. Montréal: Thèse de doctoraat em 

Sociologie, 1996. 

 

ALMEIDA, Maria Elizabeth B. de. Como se trabalha com projetos (entrevista). Revista TV 

Escola. Secretaria de Educação a Distância. Brasília: Ministério da Educação, Seed, no 22, 

março/abril, 2002. 

 

ALVES-MAZZOTTI, Alda Judith. Representações Sociais: Aspectos teóricos e aplicações à 

educação. In: Revista Múltiplas Leituras. v.1, n. 1, p. 18-43, jan./jun., 2008. Disponível em:  

<https://www.metodista.br/revistas/revistas- s/index.php/ML/article/viewFile/1169/1181>. 

Acesso em 10 jun. 2014. 

 

ALVES, Sandra de Oliveira. O lúdico como motivação nas aulas de Matemática, artigo 

publicado na edição nº 377, Jornal Mundo Jovem, junho de 2007, p. 5. Disponível em: 

<http://www.mundojovem.com.br/projetos-pedagogicos/projeto-ludico-motivacao-aulas-

matematica>. Acesso em 12 fev. 2015. 

 

ANDRADE, Djalma. A formação inicial de professores para a Educação Básica: uma 

reflexão. In: ARAÚJO, Maria Inêz Oliveira; OLIVEIRA, Luiz Eduardo. (Orgs.). Desafios da 

formação de professores para o século XXI: o que deve ser ensinado? Universidade Federal 

de Sergipe: CESAD, 2008. p. 185-237. 

 



277 

 

ANDRADE, Erika dos Reis Gusmão; MELO, Elda Silva do Nascimento. PIBID Pedagogia: 

uma reflexão sobre a iniciação à docência nas suas diferentes dimensões. In: MARTINS, 

André Ferrer Pinto; PERNAMBUCO, Marta Maria Castanho Almeida (Orgs.). Formação de 

Professores: interação universidade-escola no PIBID/UFRN. V. 3 Refletindo sobre os 

projetos/Edital 2009. Natal: EDUFRN, 2012. 

 

ANDRADE, Erika dos Reis Gusmão. O fazer e o saber docente: a representação social do 

processo de ensino-aprendizagem. Natal, 2003. 181 p. Tese (Doutorado em Educação). 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2003. 

 

ANDRÉ, Marli. Pesquisas sobre formação de professores: tensões e perspectivas do campo. 

In: FONTOURA, H. E; SILVA, M. (Org.). Formação de professores, culturas: desafios à 

pós-graduação em educação em suas múltiplas dimensões. Rio de Janeiro: ANPED Nacional, 

2011. p. 22-33. (e-book). 

 

_____. Ensinar a pesquisar: como e para que? In: ENCONTRO NACIONAL DE 

DIDÁTICA E PRÁTICA DE ENSINO, 8., 2006, Recife: [s.n.], 2006. p.221-233. 

 

_____. O papel da pesquisa na formação e na prática dos professores. Campinas: Papirus, 

2001. 

 

ARRUDA, Angela. Representações Sociais: dinâmicas e redes. In: ALMEIDA, Angela Maria 

de Oliveira; SANTOS, Maria de Fátima de Souza; TRINDADE, Zeidi Araújo (Orgs.). Teoria 

das Representações Sociais: 50 anos. Brasília: Technopolitik, 2011. 

 

ARRUDA, Ângela. Despertando do pesadelo: a interpretação. In: MOREIRA, Antônia Silva 

Paredes et al. (Orgs.). Perspectivas teórico-metodológicas em representações sociais. João 

Pessoa, UFPB: Ed. Universitária, 2005. p. 229-158. 

 

ARRUDA, Angela. Teorias das Representações Sociais e Teorias de Gênero. Cadernos de 

Pesquisa. Rio de Janeiro, n. 117, novembro/2002, p. 127-147. 

 

BARBOUR, Rosaline. Grupos focais. Tradução Marcelo Figueiredo Duarte. Porto Alegre: 

Artmed, 2009.  

 

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Tradução: Luís Antero Reto e Augusto Pinheiro. 

Lisboa: Edições 70, 2011. 

 

BARREIRO, Iraíde Marques de Freitas; GEBRAN, Raimunda Abou. Prática de Ensino e 

Estágio Supervisionado na formação de professores. São Paulo: Avercamp, 2006.  

 

BAUER, Martin W. A Popularização da Ciência como Imunização Cultural: a função de 

resistência das representações sociais. In: GUARESCHI, Pedrinho Arcides; 

JOVCHELOVITCH, Sandra. (Orgs.). Textos em representações sociais. 9. ed. Petrópolis, 

RJ: Vozes, 2007. 

 

BERNHEIM, Carlos T.; CHAUÍ, Marilena S. Desafios da universidade na sociedade do 

conhecimento: cinco anos depois da Conferência Mundial sobre Educação Superior. Brasília: 

UNESCO, 2008. 

 



278 

 

BEZERRA, Odenise Maria. Investigação Histórica no Ensino de Equações: avaliação de uma 

experiência. In: Gutierre, Liliane S.; MENDONÇA, Silvia Regina. (Orgs.). O Olhar de 8 

Professoras Sobre o Ensino e Pesquisa em Matemática. João Pessoa: Ideia, 2012. 

 

BLOOR, M.; FRANKLAND, J.; THOMAS, M.; ROBSON, K. Focus Groups in Social 

Research. London: Sage, 2001. 

 

BOUTIN, Gerald. L’entretien de recherchequalitatif. Quebec: Les Presses de l’Université 

du Quebec, 1997. 

 

BOYER, Carl Benjamin. História da Matemática. Tradução de Elza F. Gomide. 2. ed. São 

Paulo: Ed Edgard Blücher, 1996. 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO. PIBID. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=467&id=233&option=com_content&view=artice

>. Acesso em: 30 mai. 2014. 

 

_____. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Altera a Lei n Nº 7.219 de 24 de Junho de 2010. 

Disponível em: <http://slt.ifsp.edu.br/portal/slt/images/lei-11892-29-dezembro-2008-585085-

normaatualizada-pl.pdf>. Acesso em 25 de mai. De 2014. 

 

_____. Ministério da educação - Conselho nacional de educação. Resolução nº 2, de 1º de 

julho de 2015. Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível 

superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de 

segunda licenciatura) e para a formação continuada. Disponível em: 

<file:///C:/Users/Silvia/Downloads/RES-2-2015%20CP-

CNE,%20Diretrizes%20Curriculares%20Nacionais%20para%20a%20formação%20inicial%2

0em%20nível%20superior%20(1).pdf>. Acesso em: 03 jun. 2016. 

 

_____. Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CP n. 09/2001. Trata das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível 

superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Brasília, 2001a. Disponível em: 

<http://www.portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/009.pdf>. Acesso em: 05 jul. 2013. 

 

_____. Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CP n. 01/2002a. Institui Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível 

superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Brasília, 2002a. Disponível em: 

<http://www.udesc.br/arquivos/id_submenu/83/resolucao_2002_1_cne_cp.pdf>. Acesso em: 

05 jul. 2013.   

 

_____. Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CP n. 02/2002b. Institui a duração 

e a carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores 

da Educação Básica em nível superior. Brasília, 2002b. Disponível em: 

<http://www.portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CP022002.pdf >. Acesso em: 08 jul. 2013.   

 

_____. Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio PCN+C Orientações 

Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais – Ciências 

Humanas e suas Tecnologias. Brasília/D.F: MEC – Secretaria de Educação Média e 

Tecnológica (SEMTEC), 2002c. 

 



279 

 

_____. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’S, 

5ª a 8ª séries). Brasília: MEC/SEF, 1998. 

 

_____. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 

Matemática. Brasília: MEC/SEF, 2001. 

 

_____.  Ministério da Educação. Referenciais para formação de professores. Secretaria de 

Educação Fundamental, 1999. 

 

_____. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais (1ª a 4ª 

série): matemática /. Brasília: MEC/SEF, 1997. 142 p. 

 

_____. Parecer CNE/CES 1302/2001c– Institui Diretrizes curriculares Nacionais para os 

cursos de Matemática Bacharelado e Licenciatura. Brasília: CES, 2001a. Disponível em: 

<http://www.mec.gov.br/cne>. Acesso em 14 mar. 2015. 

 

BRAZ, Maria Edilande; GUTIERRE, Liliane dos Santos. Teatro, História e Matemática: uma 

contribuição para aulas de Matemática no Ensino Fundamental. In: Gutierre, Liliane S.; 

MENDONÇA, Silvia Regina. (Orgs.). O Olhar de 8 Professoras Sobre o Ensino e Pesquisa 

em Matemática. João Pessoa: Ideia, 2012. 

 

BROUSSEAU, Guy. Fundamentos e Métodos da Didáctica da Matemática. In: BRUN, Jean. 

(Org.). Didáctica das Matemáticas. Lisboa: Instituto Piaget, 2000. p. 35-113. (Coleção 

Horizontes Pedagógicos). 

 

BZUNECK, J.A. A motivação do aluno: aspectos introdutórios. In: BORUCHOVITCH, E.; 

BZUNECK, J.A. (Orgs.). Motivação do aluno. Petrópolis: Vozes, 2002, p. 9-36. 

 

CAMELO, Gerda Lúcia Pinheiro; MOURA, Dante Henrique. Interfaces legais, políticas, 

pedagógicas e administrativas na trajetória do CEFET-RN. In: PEGADO, Erika Araújo da 

Cunha. (Org.). A trajetória do CEFET-RN: do início do século 20 ao alvorecer do século 

21. Natal: Editora do CEFET-RN, 2006. p. 77-102. 

 

CARVALHO, M. Escola como extensão da família ou família como extensão da Escola? O 

dever de casa e as relações família-escola. Revista Brasileira de Educação, São Paulo, v. 25, 

n. 25, p. 94-104, 2004. 

 

CARVALHO, Maria do Rosário de Fátima. Representações sociais da escrita no semiárido 

norte- riograndense. 265f. Tese (Doutorado em Educação) - Departamento de Educação, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 1997. 

 

_____. As representações sociais na mediação do processo de ensino-aprendizagem. In: 

CARVALHO, Maria do Rosário de Fátima; PASSEGGI, Maria da Conceição; DOMINGOS 

SOBRINHO, Moisés (Orgs.). Representações sociais: teoria e pesquisa. Mossoró/RN: 

Fundação Guimarães Duque/Fundação Vingt-um Rosado, 2003. p. 17-30. 

 

CARVALHO, Rosita Edler. Removendo barreiras para a aprendizagem. 6.ed. Porto 

Alegre: Mediação, 2007. 

 



280 

 

CHAUÍ, Marilena. A universidade pública sob nova perspectiva. Conferência de abertura. 

26ª Reunião Anual da ANPED. Poços de Caldas, MG, 2003. 

 

COHEN, David. A Linguagem do Corpo: o que você precisa saber. Tradução de Daniela 

Barbosa Henriques. 9.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. 

 

COSTA, Ademárcia Lopes de Oliveira. Formação Continuada e Representação Social: 

implicações para a educação inclusiva. Natal, 2014, 291 p. Tese (Doutorado em Educação). 

Centro de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2014. 

 

CURY, H. N. Análise de erros: O que podemos aprender com as respostas dos alunos. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2007. 

 

D’AMBROSIO, Ubiratan. Etnomatemática: elo entre as tradições e a modernidade. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2001. 

 

_____. Educação Matemática: da teoria à prática. Campinas, SP: Papirus, 2009. 

 

DEMO, Pedro. Pesquisa e construção do conhecimento: metodologia científica no caminho 

de Habermas. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1994.  

 

DIAS, Graciana Ferreira Alves. Álgebra e Geometria no Ensino de Equações Quadráticas: 

relatos de uma pesquisa. In: Gutierre, Liliane S.; MENDONÇA, Silvia Regina. (Orgs.). O 

Olhar de 8 Professoras Sobre o Ensino e Pesquisa em Matemática. João Pessoa: Ideia, 

2012. 

 

DOTTA, Leanete Teresinha Thomas. Representações Sociais do ser professor. Campinas 

SP: Editora Alínea, 2006. 

 

ELBAZ, Feema. Teacher thinking: A study of pratical knowledge. London: Croom Helm. 

1983. 

 

EVES, H. Introdução à História da Matemática. Trad. Hygino H. Domingues, 3. ed. 

Campinas: Editora da Unicamp, 2002. 

 

FARIÑAS, León. G. Maestro: Una estratégia de ensiñanza. Promet. Editorial Academia. 

1994. 

 

FERRAZ, L. Formação e Profissão docente: a postura investigativa e o olhar questionador na 

atuação dos professores. Movimento: Revista da Faculdade de Educação da UFF. 

Profissão docente: teoria e prática. DP&A, nº 2, setembro de 2000. 

 

FERREIRA, Maria S.; IBIAPINA, Ivana. M. L. M.; RIBEIRO, M. G. (Orgs.) Pesquisa em 

Educação Múltiplos Olhares. Natal: EDUFRN, 2007. 

 

FIORENTINI, Dario; LORENZATO, Sérgio. Investigação em educação matemática: 

percursos teóricos e metodológicos. 2. ed. Campinas: Autores Associados, 2009. 240 p.  

 



281 

 

FIORENTINI, Dario. Educação Matemática: diálogos entre a universidade e a escola. In: 

Encontro Gaúcho de Educação Matemática, 2009, Ijuí. Anais... Ijuí: UNIJUI, 2009. 1 CD-

ROM. 

 

_____. Alguns modos de ver e conceber o ensino da Matemática no Brasil. Zetetiké, 

Campinas, v. 3 n. 4, p. 1-37, 1995. 

 

FITA, Enrique Cártula. TAPIA, Jesus Alonso. A Motivação em Sala de Aula: o que é e 

como se faz. 3.ed. São Paulo, Loyola, 2000. 

 

FRANCO, Maria Laura Puglisi Barbosa. Análise de Conteúdo. 2. ed. Brasília: Liber Livro, 

2007.  

 

FRANCO, C.; BONAMINO, A. A pesquisa sobre característica de escolas eficazes no Brasil: 

breve revisão dos principais achados e alguns problemas em aberto. Revista do Programa de 

Pós Graduação - Educação online PUC-Rio, n. 1, p. 2-13, 2005. 

 

FREIRE, F.M.P; PRADO, M.E.B.B. Projeto Pedagógico: Pano de fundo para escolha de um 

software educacional. In: VALENTE, J.A. (Org.) O computador na Sociedade do 

Conhecimento. Campinas, SP: UNICAMP-NIED, 1999. 

 

FREIRE, Paulo. Ação cultural para a liberdade e outros escritos. 8. ed. São Paulo: Paz e 

Terra, 1987. 

 

FREIRE, Paulo. Ação Cultural para a Liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra 2006. 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São 

Paulo: Paz e Terra. 2009. 

 

_____. Papel da educação na humanização. Revista da FAEEBA/UNEB, Salvador, ano 1, n. 

1, jan. p. 9-17. 1992. 

 

_____. Pedagogia do oprimido. São Paulo: Paz e Terra, 2005. 

 

_____. A educação na cidade. São Paulo: Cortez, 1991. 

 

_____. Conscientização: teoria e prática da libertação - uma introdução ao pensamento de 

Paulo Freire. Tradução de Kátia de Mello e Silva. 2. ed. São Paulo: Moraes, 1980. 

 

GARÓFANO, V. V.; CAVEDA, J. L. C. O jogo no currículo da educação infantil. In: 

MURCIA, J. A. M. et al. Aprendizagem através do jogo. Porto Alegre: Artmed, 2005. p.59-

87. 

 

GARON, Suzarrne. Êlaboration et évaluation de prograrnme. Notes de cours SES 

733.Sherbrooke: Université de Sherbrooke. Facultédes lettreset sciences humaínes. 

Département de service social, 1998. 

 

GATTI, Bernadete Angelina. Grupo focal na pesquisa em ciências sociais e humanas. 

Brasília: Líber Livro, 2005. 

 



282 

 

GAUTHIER, Clermont; NUÑEZ, Isauro Béltran; RAMALHO, Betania Leite. Formar o 

Professor e Profissionalizar o Ensino. Porto Alegre: Sulina, 2004. 

 

GHEDIN, Evandro; ALMEIDA, Maria Isabel de; LEITE, Yoshie Ussami Ferrari. Formação 

de professores: caminhos e descaminhos da pratica. Brasília: Líber Livro, 2008. 

 

GILLY, Michel. As representações sociais no campo da educação. In: JODELET, Denise 

(Org.). As Representações Sociais. Tradução de Lílian Ulup. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2001. 

P. 321-341. 

 

GIROUX, Henri. Teoria crítica e resistência em educação. Petrópolis, RJ: Vozes, 1986. 

 

GONDIM, Sônia Mª Guedes. Grupos focais como técnica de investigação qualitativa: 

desafios metodológicos. Paidéia (Ribeirão Preto), v. 12, n. 24, 2002. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-863X2002000300004>. 

Acessado em: 04/maio/2010. 

 

GONÇALVES, T. O. e LEDOUX, P. Educação, educadores e formação docente. Rematec, 

ano 6, nº., junho. Natal: EDUFRN, 2011. P. 49-62. 

 

GROENWALD, C. L. O.; LUDWIG, P. I. Formação Inicial de Professores de Matemática: 

Situações Vivenciadas Pelos Alunos na Realização do Estágio. Rio Grande do Sul. 2006. 14 f. 

(texto digitado).  Acesso em 10 de maio de 2014. 

 

GUBA, Egon S.; LINCOLN, Ivonna. Fourth generation evaluation. Newbury: Sage, 1989. 

 

GUGLIELMI, Anna. A Linguagem Secreta do Corpo: a comunicação não verbal. Tradução 

de Denise Jardim Duarte. 5. ed. Petrópolis/RJ: Vozes, 2014. 

 

HUBERMAN, A. Michael; MILLES, Matthew B. Analyse des données qualitatives. 

Recueil de nouvelles méthodes. Bruxeles: De Boeck Universíté, 1999. 

 

HYPOLITO, Álvaro Moreira. Novas Configurações do Trabalho Docente. In: NETO, 

Antônio Cabral; OLIVEIRA, Dalila Andrade; VIEIRA, Lívia Fraga (Orgs.). Trabalho 

Docente: desafios no cotidiano da educação básica. Campinas, SP: Mercado das Letras; 

Natal, RN: UFRN, 2013 (Série Educação Geral, Educação Superior e Formação Continuada 

do Educador). P. 253-269. 

 

IBGE. , Perfil dos Municípios Brasileiros – 2009. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2009>. Acesso em: 18 jul.de 

2015. 

 

IDEB. Notas de 2011do Índice de Desenvolvimento da Educação básica, 2011. Disponível 

em: <http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/2012-08-15/ideb-2011-consulte-as-notas-das-

escolas-publicas-brasileiras.html>. Acesso em: 21 de agosto de 2015. 

 

IFRN. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Projeto 

Político Pedagógico do IFRN: uma construção coletiva. Natal-RN: IFRN, 2012b. 

 



283 

 

IFRN. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Projeto 

Pedagógico do Curso Superior de Licenciatura em Matemática na modalidade 

presencial. Natal-RN: IFRN, 2012a. 

 

IMBERNÓN, Francisco. Formação permanente do professorado: novas tendências. São 

Paulo: Cortez, 2009. 

 

JODELET, Denise. Representações Sociais: um domínio em expansão. In: JODELET, Denise 

(Org.). As representações sociais. Tradução Lílian Ulup: EDUERJ, 2001, p.17- 44. 

 

JONASSEN, David. Computadores, Ferramentas Cognitivas. Porto: Porto Editora, 2007. 

 

JOVCHELOVITSCH, Sandra. Os contextos do saber: representações, comunidade e cultura. 

Tradução Pedrinho Guareschi. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. 

 

_____. Vivendo a vida com os outros: intersubjetividade, espaço público e Representações 

Sociais. In: GUARESCHI, Pedrinho Arcides; JOVCHELOVITCH, Sandra. (Orgs.). Textos 

em representações sociais. 9. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. 

 

LAMPERT, M.; BALL, D. L. Teaching, multimedia, and mathematics. New York: 

Teachers College Press. 1998. 

 

LAPERRIÉRE, Anne. Lescritéres de scienticité des méthodes qualitatives. Quebec: Actes de 

coloque du Conseil Quebéc oises de larecherché social. Quebec: Rimousqui, 1993. 

 

LENHARD, Rudolf. Fundamentos da supervisão escolar. 3. ed. São Paulo: Pioneira, 1977. 

 

LIBÂNEO, J.; FERREIRA, J.; SEABRA, M. Educação escolar: políticas, estrutura e 

organização. 6 ed. São Paulo: Cortez, 2008. 

 

LUDKE, M.; CRUZ, G. B. Aproximando universidade e escola de educação básica pela 

pesquisa. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, v. 35, n. 125, p. 81-109, 2005.   

 

______ (Coord.). O que conta como pesquisa? São Paulo: Cortez, 2009.  

 

______. A pesquisa na formação do professor. In : FAZENDA, I. C. A. (Org.). A pesquisa 

em educação e as transformações do conhecimento. 11. ed. Campinas: Papirus, 2010. v. 1. 

 

LUCK. Heloísa. Dimensões da gestão escolar e suas competências. Curitiba: Positivo, 

2009. 

 

LUCKESI. Cipriano. A questão afetiva e cognitiva na prática educativa, 2005. Disponível 

em: <www. Luckesi.com.br>. Acesso em 30 jul. 2015. 

 

MACHADO, Laêda Bezerra; AZEVEDO, Márcia Ferreira de; FREIRE, Suelen Batista. O 

“bom” professor universitário nas representações sociais de estudantes de Pedagogia. 

Revista Roteiro (online). v. 38, n. 2, jul./dez., 2013. Disponível em: 

<http://editora.unoesc.edu.br/index.php/roteiro/article/view/2789>. Acesso em: 16 mai. 2015. 

 



284 

 

MARCHESI, Álvaro; MARTÍN, Elena. Qualidade de ensino em tempos de mudança. 

Porto Alegre: Artmed, 2003.  

 

MANZINI, E.J. Considerações sobre a elaboração de roteiro para entrevista semiestruturada. 

In: MARQUEZINE: M. C.; ALMEIDA, M. A.; OMOTE; S. (Orgs.) Colóquios sobre 

pesquisa em Educação Especial. Londrina: Eduel, 2003. p.11-25. 

 

_____. A entrevista na pesquisa social. Didática, São Paulo, v. 26/27, p. 149-158, 

1990/1991.  

 

MANZINI, E. J.; SIMÃO, L.M.  Formas de raciocínio apresentadas por adolescentes 

deficientes mentais: um estudo por meio de interações verbais. In: MANZINI, E. J. (Org.) 

Linguagem, cognição e ensino do aluno com deficiência. Marília: Unesp, 2001.  

 

MATSCHNIG, Monika. O Corpo Fala – Ilustrado: gestos reveladores e sinais eficazes. 

Tradução de Fernanda Romero Fernandes. 3 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. 

 

MEDEIROS, Dayvyd Lavaniery Marques de; TAVARES, Andrezza Maria Batista do 

Nascimento; CHAGAS, Eduardo Francisco Souza das. O PIBID e a formação Inicial de 

professores no IFRN. I Seminário PIBID do Nordeste. Salvador, 2015. 

 

MELO, Elda Silva do Nascimento. Campo Educacional e representação social da 

formação docente: o olhar dos agentes. Natal, 2005. 141 p. Dissertação (Mestrado em 

Educação). Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, 2005.  

 

MENDES, Iran Abreu; SANTOS, Antonio dos; PIRES, Maria Auxiliadora L. M. Práticas 

Matemáticas em atividades didáticas:  os anos iniciais. São Paulo: Livraria da Física, 2011. 

 

MENDES, Iran Abreu. Ensino de matemática através de atividades: uma aliança entre o 

construtivismo e a história da matemática. 265 p. Tese (Doutorado em Educação). Programa 

de Pós Graduação em Educação. Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, Natal, 2001. 

 

_____. Matemática e Investigação em sala de aula: tecendo redes cognitivas na 

aprendizagem. 2.ed. São Paulo: Livraria da Física, 2009. 

 

MENDES, Iran Abreu; MARTINS, André Ferrer Pinto. Uma didática para Ciências e 

Matemática – Natal - RN: EDUFRN – Editora da UFRN, 2006. 264 p. Disponível em: 

<http://www.iranmendes.com/arquivos/PDF/Didatica_Aula_06.pdf>. Acesso em 25 mai. 

2015. 

 

MENDONÇA, Silvia Regina. Saberes e práticas Etnomatemáticas na carcinicultura: o 

caso da vila de Rego Moleiro - RN. Natal, 2005, 137 p. Dissertação (Mestrado em Educação). 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2005. 

 

MENGA; LUDKE; ANDRÉ. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo: 

EPU, 1986. 

 

MIORIM, M. A. Introdução à história da educação matemática. São Paulo: Atual, 1998. 



285 

 

MIZUKAMI, Maria das Graças Nicoletti. Aprendizagem da docência: conhecimento 

específico, contextos e práticas pedagógicas. In: NACARATO, Adair mendes e PAIVA, 

Maria Auxiliadora Vilela (Orgs.). A formação do professor que ensina Matemática: 

perspectivas e pesquisas. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. p. 213-231. 

 

MIZUKAMI, Maria da Graça Nicolleti, et al. Escola e aprendizagem da docência: 

processos de investigação e formação. São Carlos: EdUFSCar, 2002. 

 

MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em 

saúde. 8.ed. São Paulo: Hucitec/ Rio de Janeiro: Abrasco, 2004.  

 

MORAES, Maria Cândida. O paradigma educacional emergente. Campinas: Papirus. 

(ColeçãoPráxis), 1997. 

 

MORGAN, David. L. The Focus Group Guidebook (Focus Group Kit, book 1). Thousand 

Oaks, CA: Sage, 1998. 

 

MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 8. ed. São Paulo: 

Cortez; Brasília, DF: UNESCO, 2003. 

 

MOSCOVICI, Serge. A psicanálise, sua imagem e seu público. Tradução: Sonia Fuhrmann. 

Rio de Janeiro: Vozes, 2012. (Coleção Psicologia Social) 

 

_____. Representações Sociais: investigações em psicologia social. Tradução: Pedrinho A. 

Guareschi. Rio de Janeiro: Vozes, 2011. (Coleção Psicologia Social) 

 

_____. A representação social da psicanálise. Tradução: Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: 

Zahar, 1978. 

 

_____. La psychanalyse, son image et son public. Paris: P.U.F., 1961.  

 

MOURA, E. Psicopedagogia infanto-adolescente Puberdade e adolescência. São Paulo: 

Cultura S.A, 1999. 

 

NÓBREGA, Sheva Maia. Sobre a Teoria das Representações Sociais. In: MOREIRA, 

Antonia Silva Paredes. Representações Sociais: teoria e prática. João Pessoa: Editora 

Universitária, 2001. 

 

NÓVOA, António. Novas disposições dos professores: A escola como lugar da formação; 

Adaptação de uma conferência proferida no II Congresso de Educação do Marista de Salvador 

(Baía, Brasil), em Julho de 2003. Disponível em: 

<http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/685/1/21205_ce.pdf>. Acesso em: 14 fev. 2015. 

 

NÓVOA, António. Vidas de professores. 2.ed. Porto: Porto Editora. 2000. 

 

_____. Formação de professores e profissão docente. In: António Nóvoa (coord.). Os 

Professores e a sua Formação. 3 ed. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1997. 

 

_____. Formação de professores e formação docente. In: NÓVOA, Antonio (Org.). Os 

professores e a sua Formação. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1992. 



286 

 

NUNES, Célia Maria Fernandes. Saberes docentes e formação de professores: um breve 

panorama da pesquisa brasileira. Educação & Sociedade, Campinas, v. 22, n. 74, Abr./2001. 

p. 27-42. Disponível em: <www.scielo.br/pdf/es/v22n74/a03v2274.pdf>. Acesso em 09 jul. 

2013. 

 

NÚÑEZ Isauro. B; RAMALHO, Betânia. L. (Orgs.) Aprendendo com o Enem: reflexões 

para melhor se pensar o ensino e a aprendizagem das Ciências Naturais e da Matemática. 

Brasília: Líber Livros. 2011. 

 

NÚÑEZ, Isauro. B. Vygotsky, Leontiev e Galperin. Formação de conceitos e Princípios 

didáticos. Brasília: Líber Livros. 2009. 

 

OLIVEIRA, Maria Marly. Como fazer pesquisa qualitativa. 3. ed. revista e ampliada. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. 

 

OLIVEIRA, Maria Marly. Metodologia Interativa: um processo hermenêutico dialético. 

INTERFACES BRASIL/CANADÁ, Porto Alegre, V1, N.1, 2001. P. 67-78. Disponível em 

<http://sphinx.unilasalle.edu.br/index.php/interfaces/article/viewFile/841/665>. Acesso em 18 

dez. 2014. 

 

ONUCHIC, Lourdes de la Rosa; ALLEVATO, Norma S. G. Novas reflexões sobre o ensino-

aprendizagem de matemática através da resolução de problemas. In: BICUDO, Maria A. V.; 

BORBA, Marcelo de C. Educação Matemática: pesquisa em movimento. São Paulo: 

Cortez, 2004.  

 

ORDAZ, Olga; VALA, Jorge. Objectivação e Ancoragem das Representações Sociais do 

Suicídio na Imprensa Escrita. In: MOREIRA, Antonia Silva Paredes; OLIVEIRA, Denize 

Cristina de (Org.). Estudos Interdisciplinares de Representação Social. Goiânia: AB, 1998. 

 

PACHECO, J. A.; FLORES, M. A. Formação e avaliação de professores. Porto: Porto 

Editora. 1999. 

 

PASSOS, Cármem Lúcia Brancaglion et al. Desenvolvimento Profissional do Professor que 

Ensina Matemática: uma meta-análise de estudos brasileiros. Quadrante Revista de 

Investigação em Educação Matemática, vol. XV, nº 1 e 2, Lisboa, 2006, p. 193-219. 

 

PAVANELLO, Regina. M. O abandono da geometria no Brasil: causas e conseqüências. 

Zetetiké, Campinas, n. 1, p. 7-17, mar. 1993. 

 

PEGADO, Erika Araújo da Cunha. Reflexos da história no cotidiano institucional desde a 

Escola de Aprendizes e Artífices até o CEFET-RN. In: PEGADO, Erika Araújo da Cunha. 

(Org.). A trajetória do CEFET-RN: do início do século 20 ao alvorecer do século 21. Natal: 

Editora do CEFET-RN, 2006. p. 28-49.  

 

PEREIRA, Ulisséia Ávila. Políticas de Educação Profissional Técnica e de Ensino Médio 

no Brasil: a implementação no CEFET-RN (1998-2008). Natal, 2010, 310 p. Tese 

(Doutorado em Educação). Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, 2010. 

 

http://sphinx.unilasalle.edu.br/index.php/interfaces/article/viewFile/841/665


287 

 

PEREZ, Geraldo. Formação de Professores de Matemática sob a Perspectiva do 

Desenvolvimento Profissional. In: BICUDO, M. A. V. (Org.). Pesquisa em Educação 

Matemática: Concepções e Perspectivas. São Paulo: UNESP, 1999. p. 263-282. 

 

PERRENOUD, Philippe. Construir as competências desde a escola. Porto Alegre: ArtMed, 

1999. 

 

PERRENOUD, P. Práticas pedagógicas, profissão docente e formação: perspectivas 

sociológicas. Lisboa: Dom Quixote, 1993. 

 

PIAGET, Jean. O raciocínio na criança. Rio de Janeiro: Real, 1967. 

 

PIMENTA, Selma Garrido. Professor reflexivo: construindo uma crítica. In: PIMENTA, 

Selma Garrido; GHEDIN, Evandro (Orgs.). Professor reflexivo no Brasil: gênese de um 

conceito. 6 ed. São Paulo: Cortez, 2010.   

 

_____. (Org.). Saberes Pedagógicos e Atividade Docente. São Paulo: Cortez, 2002. 

 

_____. Formação de professores: identidade e saberes da docência. In: PIMENTA, Selma 

Garrido. (Org.). Saberes pedagógicos e atividade docente. São Paulo: Cortez, 1999.   

 

PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L. Estágio e docência. São Paulo: Cortez, 2009. 

 

PIRES, Célia Maria Carolino. Licenciatura: um curso em busca de identidade e da 

superação de problemas, 2004. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/vol1c.pdf>. Acesso em 13 de out. de 2015.  

 

POLYA, G. A arte de resolver problemas: um novo aspecto do método matemático. 

Tradução de Heitor Lisboa de Araújo. Rio de Janeiro: Interciência, 1995. 196 p. 
 

PONTE, João. Pedro. A vertente profissional da formação inicial de professores de 

matemática. In: Educação Matemática em Revista, 2002, nº11A, pp. 3-8. (Revista da 

Sociedade Brasileira de Educação Matemática). 

 

POWELL, Arthur B. Socially emergente cognition:particular outcome of student-to-student 

discursive interaction during mathematical problem solving. Horizontes, 24(1), 2006. p. 33-

42.  

 

POZO, Juan I. Aprendizes e Mestres: a nova cultura da aprendizagem. Porto Alegre: Artmed 

Editora, 2002. 

 

RIANI, Juliana de Lucena Ruas; RIOS NETO, E. L. G. Background familiar versus perfil 

escolar do município: qual possui maior impacto no resultado educacional dos alunos 

brasileiros? Revista Brasileira de Estudos da População, v. 25, p. 251-269, 2008. 

 

RIGGIO, M. A. Conseqüências de um programa de cooperação no desenvolvimento da 

Educação Matemática na Bolívia. Dissertação (Doutorado em Educação Matemática), 

Unesp – Rio Claro, 1999. 

 



288 

 

RODRIGUES, Maria Ângela P. Análise de práticas e de necessidades de formação. 

Lisboa: Direcção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular, 2006. 

 

SADOVSKY, P. Falta Fundamentação Didática no Ensino da Matemática. Revista Nova 

Escola, São Paulo, Ed. Abril, Jan./Fev. 2007. 

 

SAMPAIO, Marcus Vinicius Duarte. Educação Profissional: a expansão recente do IFRN e 

a absorção local dos egressos no mercado de trabalho. Natal, 2013, 183 p. Dissertação 

(Mestrado em Economia). Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, 2013. 

 

SANTOS, Maria de Fátima de Souza. A teoria das Representações Sociais. In: SANTOS, 

Maria de Fátima de Souza; ALMEIDA, Leda Maria de. (Orgs.). Diálogos com a Teoria das 

Representações Sociais. Editora Universitária da UFPE, 2005. p.13-38. 

 

SANTOS, Vinicio Macedo. Linguagem e comunicação na aula de Matemática. In: 

NACARATO, Adair Mendes e LOPES, Celi Aparecida Espasadin (Orgs.). Escritas e 

Leitura na educação matemática. Belo horizonte: Autêntica, 2009. 

 

SÁTYRO, N. G. D.; SOARES, D. Sergei. A infra-estrutura das escolas brasileiras de 

ensino fundamental: um estudo com base nos Censos Escolares de 1997 a 2005. Brasília: 

Ipea, 2007.  

 

SAVIANI, Dermeval. Formação de professores: aspectos históricos e teóricos do problema no 

contexto brasileiro. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, v. 14, n. 40, p. 143-155, 

jan./abr., 2009. 

 

SAVIANI, D. História das ideias pedagógicas no Brasil. Campinas: Autores Associados, 

2007. 

 

SAWAIA, Bader Burihan. Representação e ideologia – o encontro desfetichizador. In: 

SPINK, Mary Jane (Org.). O conhecimento no Cotidiano: as representações sociais na 

perspectiva da psicologia social. São Paulo: Brasiliense, 2004. 

 

SBEM. A Formação do professor de Matemática no curso de Licenciatura: reflexões 

produzidas pela comissão paritária. Boletim da SBEM-SP, n. 21, de fevereiro de 2013. 

 

SBEM. Subsídios para a Discussão de Propostas para os Cursos de Licenciatura em 

Matemática: Uma contribuição da Sociedade Brasileira de Educação Matemática. São Paulo, 

2003, 43p. 

 

SERRANO, Glória P. Educação em valores: como educar para a democracia. Trad. Fátima 

Murad. 2. ed. Porto Alegre: Artmed. 2002. 

 

SILVA, Lenina Lopes Soares; LIMA, Erika Roberta Silva de; CUNHA, Ana Lídia Braga 

Melo. As Licenciaturas no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte: Acesso e Permanência. In: XI Seminário Nacional Universitas/BR: 

Expansão na Educação Superior e na Educação Profissional, 2014, Natal - RN. XI Seminário 

Nacional Universitas/BR: Expansão na Educação Superior e na Educação Profissional. Natal - 

RN: UFRN, 2014. v. 1. p. 668-689. 



289 

 

SILVA, Luzimar Barbalho. A Política de Formação Inicial de Professores e a 

Implementação do componente curricular prática profissional na Licenciatura de 

Geografia do CEFET-RN (1999-2006). Natal, 2006, 209 p. Dissertação (Mestrado em 

Educação). Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, 2006. 

 

SILVER, Edward A. Formação de professores de Matemática: desafios e direções. Bolema, 

2006, ano 19, nº 26. 

 

SIMON, Roger; GIROUX, Henry A. Cultura e Pedagogia Crítica: A vida cotidiana como base 

para o conhecimento curricular. In: MOREIRA, Antonio Flavio; SILVA, Tomaz Tadeu da 

(Orgs.). Currrículo, Cultura e Sociedade. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2002. 

 

SOARES, Kasselandra Mattos. História da Matemática na Formação de Professores do 

Ensino Fundamental (1ª a 4ª série). Florianópolis, 2004, 136 p. Dissertação (Mestrado em 

Educação). Centro de Ciências da Educação, Universidade do Estado de Santa Catarina, 2004. 

 

SOARES, J. F.; ANDRADE, R. Nível socioeconômico, qualidade e equidade das escolas de 

Belo Horizonte. Ensaio: Avaliação de Políticas Públicas em Educação, Rio de Janeiro, v. 

14, n. 50, 2006. 

 

SOARES, José Francisco. Qualidade e Equidade na Educação Básica Brasileira: a evidência 

do SAEB-2001. In: Archivos Analíticos de Políticas Educativas, 12, nº 38, 2004b. 

 

SOARES, Eliana Farias; et al. Da prática do matemático para a prática do professor: mudando 

o referencial da formação do licenciando. Zetetiké, Campinas, SP, v. 5, n. 7, p. 25-35, 

jan./jun.,1997. 

 

SOUSA, Giselle Costa. Reflexões sobre o uso da História da Matemática na sala de aula: o 

jogo dos sinais. In: Gutierre, Liliane S.; MENDONÇA, Silvia Regina. (Orgs.). O Olhar de 8 

Professoras Sobre o Ensino e Pesquisa em Matemática. João Pessoa: Ideia, 2012. 

 

SOUSA, Giselle Costa. PIBID de matemática em ação à luz do crivo das contribuições. In: 

MARTINS, André Ferrer P.; PERNAMBUCO, Marta Maria Castanho. (Orgs.). Formação de 

professores: integração Universidade-escola no PIBID /UFRN. 1ed. Natal: EDUFRN, 2011, 

v. 1, p. 33-80.  

 

SOUSA, Giselle Costa; PONTES, Mércia de Oliveira. Aliança Potencial para Formação de 

Professores de Matemática: conexões entre PIBID e estágio supervisionado. Rematec, ano 8, 

nº.13, maio/ago. Natal: EDUFRN, 2013. P. 82-94. 

 

SOUSA, Clarilza Prado de; ENS, Romilda Teodora; BÔAS, Lúcia Pintor Santiso Villas; 

NOVAES, Adelina de Oliveira; STANICH, Karina A. Biasoli (Orgs.). Angela Arruda e as 

Representações Sociais: estudos selecionados. Curitiba: Champagnat; São Paulo: Fundação 

Carlos Chagas, 2014. 

 

SOUSA, Clarilza Prado de; BÔAS, Lúcia Pintor Santiso Villas; NOVAES, Adelina de 

Oliveira. Contribuições dos estudos de Representações Sociais para compreensão do trabalho 

docente. In: ALMEIDA, Ângela Maria de Oliveira; SANTOS, Maria de Fátima de Souza; 



290 

 

TRINDADE, Zeidi Araújo. (Orgs.). Teoria das Representações Sociais – 50 anos. Brasília: 

Technopolitic, 2011. 

 

SPINK, Mary Jane Paris. O estudo empírico das representações sociais. In: SPINK, Mary 

Jane Paris. (Org.). O conhecimento no cotidiano: as representações sociais na perspectiva da 

psicologia social. São Paulo: Brasiliense, 2004. p. 85-108. 

 

SZTAJN, Paola. O que precisa saber um professor de Matemática? Uma revisão da literatura 

americana dos anos 90. In: Educação Matemática em Revista, 2002, n. 11A, pp. 17-

28.(Revista da Sociedade Brasileira de Educação Matemática). 

 

TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. 11.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2010. 

 

TARDIF, Maurice; LESSARD, Claude. O trabalho docente: elementos para uma teoria da 

docência como profissão de interações humanas. 4. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. 

 

_____. Saberes profissionais dos professores e conhecimentos universitários:elementos para 

uma epistemologia da prática profissional dos professores e suas consequências em relação à 

formação para o magistério. Revista Brasileira da Educação, São Paulo: ANPED, n.13, jan.-

abr. 2000. 

 

TARDIF, Maurice; RAYMOND, Daniel. Saberes, tempo e aprendizagem do trabalho no 

magistério. Educação & Sociedade, Campinas, ano 21, n. 73, 2000.p. 209 – 244. 

 

VALENTE, J. A. Formação de Professores: Diferentes Abordagens Pedagógicas. In: 

VALENTE, J.A. (Org.) O computador na Sociedade do Conhecimento. Campinas, SP: 

UNICAMP-NIED, 1999. 

 

VALENTE, W. R.A reforma da Matemática Moderna em contextos ibero-americanos. 

Lisboa: Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, 2010. pp. 77-

102.  

 

VITTI, C. M. Matemática com prazer, a partir da história e da geometria. 2. ed. 

Piracicaba, SP. Editora UNIMEP. 1999.  

 

VYGOTSKY, Lev S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes. 2000. 

 

WAGNER, Wolfgang. Sócio-gênese e características das representações sociais. In: 

MOREIRA, Antonia Silva Paredes e OLIVEIRA, Denise Cristina (Orgs.). Estudos 

Interdisciplinares de representação social. Goiânia: Ab editora, 1998, p. 03-25. 

 

WEIL, Pierre; TOMPAKOW, Roland. O Corpo Fala: a linguagem silenciosa da 

comunicação não verbal. 73 ed. Petrópolis: Vozes, 2014. 

 

ZEICHNER, Kenneth. A Formação Reflexiva de Professores, Ideias e Práticas. EDUCA, 

Lisboa, 1993. 

 

 

  



291 

 

APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO 

 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Educação 

Programa de Pós-Graduação em Educação 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO 

 

 

Pelo presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, nós, abaixo assinados, nos 

dispomos a participar da pesquisa “Representação Social sobre o ensino de Matemática de 

licenciandos vinculados ao PIBID: dinâmica de formação”, referente à Tese de Doutorado 

em Educação, sob a orientação da Profa. Dra. Erika dos Reis Gusmão Andrade, professora do 

Programa de Pós-Graduação em Educação e do Centro de Educação da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte. 

Tal consentimento foi dado após esclarecimento de que: a) Nossa participação é 

voluntária, havendo a possibilidade de desistência a qualquer momento, sem riscos e 

penalizações; b) A identidade dos participantes será tratada de forma sigilosa e a contribuição 

destes, anônima. 

 

 
Partici-

pante 

Nº 

Tipo e Nº do 

Documento 

 

Nome 
 

Assinatura 
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APÊNDICE 2 – CESSÃO GRATUITA DE DIREITOS DE DEPOIMENTO ORAL 

E COMPROMISSO ÉTICO DE NÃO IDENTIFICAÇÃO DO DEPOENTE 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DOUTORADO EM EDUCAÇÃO 

 Tese de Curso 

 

CESSÃO GRATUÍTA DE DIREITOS DE DEPOIMENTO ORAL  

E 

COMPROMISSO ÉTICO DE NÃO IDENTIFICAÇÃO DO DEPOENTE* 

 

 Pelo presente documento, eu 

Entrevistado(a):___________________________________________________________ 

CPF: RG:__,emitido pelo(a):ITEP/RN, 

domiciliado/residente em (Av./Rua/no./complemento/Cidade/Estado/CEP): 

Declaro ceder à Pesquisadora: 

SILVIA REGINA PEREIRA DE MENDONÇA, 

CPF: 776.554.197-87 RG: 2318261 ,emitido pelo: ITEP/RN, domiciliada/residente na _Rua: 

Monte Rei, 511/casa 08 – Condomínio Base Forte – Bairro: Planalto – Cidade: Natal – 

Estado: Rio Grande do Norte – CEP: 59073-150. 

Sem quaisquer restrições quanto aos seus efeitos patrimoniais e financeiros, a plena 

propriedade e os direitos autorais do depoimento de caráter histórico e documental que 

prestei à pesquisadora/entrevistadora aqui referida, na cidade de Natal, Estado Rio 

Grande do Norte, no período de 01/02/2013 a 19/12/2014, como subsídio à construção de 

sua tese de Doutorado em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

A pesquisadora acima citada fica consequentemente autorizada a utilizar, divulgar e publicar, 

para fins acadêmicos e culturais, o mencionado depoimento, no todo ou em parte, editado ou 

não, bem como permitir a terceiros o acesso ao mesmo para fins idênticos, com a ressalva de 

garantia, por parte dos referidos terceiros, da integridade do seu conteúdo. A pesquisadora se 

compromete a preservar meu depoimento no anonimato, identificando minha fala com 

nome fictício ou símbolos não relacionados à minha verdadeira identidade. 

Local e Data:  

Santa Cruz, 01 de fevereiro de 2013 

                               _________________________________________  

                                                                   

(assinatura do entrevistado/depoente) 

 
 
 

(Adaptado do CEDIC-Centro de Documentação e Informação Científica "Professor Casemiro dos Reis Filho" - 
PUC/SP) 
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APÊNDICE 3 – QUESTÕES PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

 

Questões para entrevista semiestruturada – 22 e 23/10/2013 

1) Por que você resolveu fazer licenciatura em Matemática? 

2) Qual foi o seu primeiro pensamento ao ouvir a proposta e explicação da atuação no 

PIBID? 

3) O que esperava encontrar na escola? Quais eram suas expectativas? 

4) O que você encontrou na escola atendeu as suas expectativas? 

5) Quais foram as dificuldades iniciais no trabalho na escola? 

6) O que você acha que realizou para sanar as dificuldades encontradas? 

7) Os projetos que está desenvolvendo na escola auxiliam na aprendizagem dos alunos? 

8) Nesse período de experiência no PIBID, você conseguiu identificar quais são os 

principais desafios para a profissão docente no Brasil hoje? 

9) Quais deveriam ser as políticas públicas a serem colocadas em prática para sanar esses 

problemas? 

10) O que significa a valorização docente, para você? 

11) Você acha que tem havido avanços em relação a essa valorização docente nos últimos 

anos? 

12) Você acha que, no caso da questão da formação de professores, há problemas? O 

PIBID ajuda nessa formação? 

13) Como deveria ser a gestão escolar ou a atuação do governo em relação a essa questão 

da profissionalização docente?  

14) Como você acha que está o nível de conhecimento dos professores de Matemática na 

escola que atua? 

15) Você acha que os professores deveriam passar por avaliações periódicas? 

16) O que poderia ser feito para melhorar a educação no Brasil? 

17) O que pode ser feito para aumentar o interesse (motivação) do aluno durante as aulas? 

18) Porque o governo não consegue fazer as escolas públicas tão boas quanto as 

particulares? 

19) O que falta na formação dos professores brasileiros? 

Sua atuação no PIBID está ajudando na certeza da profissão? 
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APÊNDICE 4 – ROTEIRO PARA OS ENCONTROS NO ANO DE 2013 

 

1. Grupo Focal 1  

 Tema: o que é o Ensino de Matemática para você? 

 

2. Encontro 1  

 Sugestões dos grupos para o desenvolvimento do trabalho nas escolas 

conveniadas. 

 Encaminhamentos de leituras para os encontros seguintes. 

 

3. Encontro 2 

 Descrição do trabalho desenvolvido nas escolas – por cada grupo. 

 Sugestões dos grupos para a melhoria do trabalho dos colegas. 

 

4. Encontro 3 

 Organização de projetos para desenvolvimento nas escolas, de acordo com 

as Tendências em Educação Matemática. 

 

5. Encontro 4 

 Descrição do desenvolvimento dos projetos e sugestões dos colegas para a 

melhoria do trabalho. 

 Utilização do teatro com os alunos do Ensino Médio. 

 

6. Encontro 5 

 Dificuldades no desenvolvimento de atividades no Ensino Médio. 

 Encaminhamento para assistir ao filme “Escritores da Liberdade”. 

 

7. Encontro 6 

 Relação do filme com as dificuldades encontradas nas escolas. 

 Sugestões de atividades bem-sucedidas a serem desenvolvidas nas escolas. 

 

8. Encontro 7 

 Visão dos grupos sobre o que foi produtivo no trabalho realizado. 

 Sugestões dos grupos para sanar as dificuldades. 

 

9. Encontro 8  

 Organização da gincana, respeitando as diferenças da clientela das escolas. 

 

10. Encontro 9 

 Avaliação da gincana de acordo com a participação das escolas. 

 

11. Grupo Focal 2  

 Tema: descobertas no trabalho desenvolvido nas escolas conveniadas. 

 


