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RESUMO 

JESUS, A.C.G. Formação de professores formadores: concepções e práticas em 

disciplinas da área de matemática do curso de pedagogia. Dissertação – Mestrado em 

Educação em Ciências e Matemática, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2015. 

 

Esta pesquisa teve como proposta analisar a prática pedagógica de duas professoras 

formadoras da disciplina da área de Matemática do curso de Pedagogia de duas Universidades 

do estado de Goiás, investigando os possíveis reflexos das respectivas trajetórias formativas e 

de suas concepções acerca da Matemática e do seu ensino na atuação docente. A abordagem 

metodológica é de cunho qualitativo, fazendo uso do método Estudo de Caso, com múltiplos 

casos, que se dividiu em duas fases. Na primeira foi feita uma pesquisa documental para 

levantamento bibliográfico e de dados. Na segunda fase a observação da prática docente dos 

professores formadores, utilizando como instrumento de coleta o diário de campo e 

posteriormente uma entrevista semiestruturada com as participantes. Para sistematizar e 

analisar os dados recolhidos utilizamos como aporte teórico a Análise de Discurso de linha 

francesa e autores como: Tardif, Mizukami, Orlandi, Vila e Callejo, Roseira, Curi, Manfredo, 

Coracini, Pimenta, Anastasiou, Yin, dentre outros. Os resultados desta pesquisa sinalizaram 

que a trajetória formativa, na qual os saberes docentes são construídos influencia a atuação 

das professoras formadoras participantes, bem como as marcas deixadas por seus ex-

professores. As concepções e saberes sustentadas por elas a respeito da Matemática e de seu 

ensino se apresentaram multifacetadas e dialogam com a prática educativa desenvolvida, no 

descompasso entre conhecimento específico e pedagógico. 

 

Palavras-chave: Professor Formador. Concepções. Trajetória Formativa. Matemática. 

Pedagogia. 
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ABSTRACT 

JESUS, A.C.G. Teacher training: concepts and practices in disciplines of mathematics field of 

education course. Dissertation – Master of Education in Science and Mathematics, Federal 

University of Goiás, Goiânia, 2015. 

 

In this research we have proposed to analyze the pedagogical practice of two teachers forming 

the discipline of mathematics area of the Pedagogy course of two Goiás State University, 

investigating the possible consequences of their training trajectories and their conceptions of 

mathematics and its teaching in educational performance. The methodological approach is a 

qualitative approach, making use of the Case Study method, with multiple cases, which was 

divided into two phases.  In the first one documentary research was made to bibliographic 

lifting and data. In the second phase the observation of teaching practice of teacher educators, 

using as collection instrument the field diary and later one semi-structured interviews with the 

participants. To systematize and analyze the collected data used as the theoretical the French 

Discourse Analysis and authors as: Tardif, Mizukami, Orlandi, Vila and Callejo, Rose, Curi, 

Manfredo, Coracini, Pimenta, Anastasiou, Yin, among others. The results in this research 

signaled that the formative trajectory, in which the faculty knowledge are built, ensures 

influences in the performance of the participants forming teachers as well as the marks left by 

his former teaches. The concepts and held by them about mathematics and its teaching is 

presented and multifaceted that admits a dialogue with the educational practice developed in 

the gap between specific and pedagogical knowledge. 

 

Keywords: Teacher Trainer. Conceptions. Formative trajectory. Mathematics. Pedagogy.  
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INTRODUÇÃO 

 

Quando tudo começou...  

Há muito tempo, a dificuldade de aprendizagem e aceitação da disciplina 

Matemática pelos alunos da educação básica tem me incomodado. Frequentemente, ouço 

muitas lamúrias: “não gosto de matemática”, “não entendo matemática”... Estes sentimentos 

de negação e impotência fortemente arraigados nos alunos são difíceis de desconstruir. 

Porém, busco em minha atuação docente, fazer reflexões e discutir com eles sobre esta 

problemática. Tanto em minhas abordagens, como por meio das minhas atitudes, procuro 

mostrar que a matemática é importante no cotidiano, que pode ser divertida e, principalmente, 

compreensível por qualquer um que esteja aberto ao aprendizado. 

 A maioria dos alunos internalizou a ideia que eles precisam ser “gênios” para 

entender matemática e, em muitos casos, reclamam do método utilizado pelos seus 

professores de matemática, da lacuna existente entre a fala do professor e a sua respectiva 

prática pedagógica. 

Alguns alunos afirmam que foram ótimos em matemática quando crianças, no 

entanto, depois que começaram o ensino fundamental, surgiram as dificuldades. Então, 

comecei a refletir sobre o que poderia estar motivando essa mudança, que faz que a 

matemática de “mocinha” se converta em “vilã” da história. Assim, surgiu a seguinte questão: 

o que de tão grave pode acontecer com a aprendizagem da matemática na passagem de uma 

fase de ensino para a outra? 

Depois de um convite, tive a oportunidade de lecionar para o curso de 

Licenciatura de Pedagogia de uma universidade privada e, para minha surpresa, me deparei 

mais uma vez com a mesma situação, uma rejeição de quase 100% da turma, em relação à 

disciplina da área de matemática – a qual eu seria a docente. Naquele momento, os 

questionamentos se seguiram imediatamente: “Por que tenho que aprender matemática? Não 

gosto de matemática! Escolhi esse curso porque achei que não tinha que estudar matemática”. 

       Diante de mais um contexto de negação dessa disciplina, a minha inquietude se 

ampliou, pois, em tese, esses estudantes seriam futuros professores de matemática das séries 

iniciais e tinham uma aversão declarada à disciplina de Matemática. Nesse sentido, outros 

questionamentos foram emergindo: Qual seria o reflexo dessa aversão no aprendizado de 

matemática dos alunos da educação básica, tendo estes licenciandos como os seus futuros 

professores de Matemática? Quais seriam as implicações dessa rejeição ao conteúdo 
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matemático na atuação desses futuros profissionais, como docentes de Matemática das séries 

iniciais?  

Instigada por esses questionamentos, me propus a investigar a formação 

matemática do pedagogo, mais especificamente, a formação dos professores formadores da 

área de Matemática do curso de Licenciatura em Pedagogia.  

Para tanto, realizei uma revisão bibliográfica referente ao tema nos principais 

periódicos de Educação Matemática e Ensino de Ciências nos últimos 5 anos, a saber: Revista 

Eletrônica de Educação Matemática, Revista Ciência e Educação, Revista Brasileira de 

Ensino de Ciência e Tecnologias, Revista Paranaense de Educação Matemática,  Zetetike e 

BOLEMA – Boletim de Educação Matemática. Observei que quando se fala de Formação de 

Professores de Matemática, são vistos três grandes eixos: A Formação Matemática nos Cursos 

de Licenciatura em Pedagogia; A Formação Matemática nos Cursos de Licenciatura em 

Matemática e a Formação de Formadores de futuros professores de Matemática. 

Não categorizei, porém, os artigos no corpo do texto, visto que essa pesquisa não 

se trata de Estado da Arte. A revisão da literatura foi feita na perspectiva de aproximação e 

conhecimento do que vem sendo discutido pelas pesquisas da área nessa temática para evitar 

duplicação de investigação.  

De acordo com o inciso VI, do artigo 5º da Resolução CNE/CP nº 1/2006 

(BRASIL, 2006), legalmente, os professores de matemática das séries iniciais podem ser tanto 

os licenciados em Pedagogia, quanto em Matemática, assim como define a LDB 1996, em seu 

artigo 62 e também as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Licenciatura em 

Matemática (BRASIL, 2001). Contudo, as pesquisas evidenciam que os professores que 

assumem a disciplina de Matemática nas séries iniciais do ensino fundamental, em geral, são 

os licenciados em Pedagogia – sendo esse o interesse deste estudo. 

Muitas pesquisas como os de Miranda (2013); Manfredo e Gonçalves (2013, 

2012); Almeida e Lima (2012); Costa e Poloni (2012); Zapata, Blanco e Camacho (2012); 

Lacerda (2011); Silva, Alves e Sobrinho (2010); Batista e Moura (2009); Gualberto e  

Almeida (2009); Santos (2009); Souza e Silva (2009); Vasconcelos (2009); Santos (2008); 

Costa (2008); Curi (2008, 2005, 2004); Lima (2007); Brito (2006) e Passos (2000) investigam 

como o conhecimento de Matemática tem sido trabalhado no curso de Pedagogia, o que 

envolve questões como as disciplinas contempladas, as suas respectivas cargas horárias e 

ementas, bem como a aceitabilidade e as dificuldades de aprendizado dos acadêmicos em 

relação aos conteúdos estudados. 
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 Os resultados dessas pesquisas não são animadores. Constata-se que, geralmente, 

há uma carga horária bastante reduzida, um grande nível de insatisfação em relação aos 

processos de ensino e aprendizagem da disciplina, além disso, os resultados desses estudos 

evidenciam o preocupante índice referente à dificuldade dos graduandos em relação ao 

conteúdo matemático (CURI, 2004, 2005; COSTA e POLONI, 2012; ZAPATA, BLANCO e 

CAMACHO, 2012). Os relatos dos próprios discentes indicam que muitos “[...] acadêmicos 

que frequentam o curso de pedagogia não gostam de matemática, não tem interesse por essa 

disciplina e afirmam que sua relação com a mesma, ao longo da vida escolar, foi permeada 

por dificuldades” (VASCONCELLOS, 2009 apud VASCONCELLOS 2011, p. 2). 

Assim, foi possível constatar que há um grande número de pesquisas sobre a 

formação matemática no curso de Licenciatura de Pedagogia com o foco voltado tanto ao 

Projeto Político (PP) como às disciplinas, ementas e Diretrizes Curriculares (DC) para o 

Curso de Pedagogia, assim como visavam compreender como os graduandos se relacionam 

com o conteúdo matemático. Além de apontar essas problemáticas, as referidas pesquisas têm 

trazido reflexões que contribuem para possíveis melhorias na qualidade do ensino matemático 

no curso de Licenciatura em Pedagogia, o que envolve o aumento da carga horária no curso, 

bem como a revisão da ementa, do plano da disciplina, dentre outros pontos ressaltados nesses 

estudos. Contudo, é importante destacar que essas questões por si só não são capazes de 

resolver a problemática, pois a questão envolve também as concepções dos professores que 

ministram as disciplinas de formação matemática nos cursos de Licenciatura em Pedagogia.  

A revisão bibliográfica possibilitou, ainda, a constatação de que são poucas as 

pesquisas dedicadas a compreender a atuação daquele profissional, que forma, 

matematicamente, o licenciado em Pedagogia. Isso talvez seja um reflexo das leis que 

determinam a titulação do professor universitário que atua nessa área, visto que não há uma 

diretriz específica que balize os parâmetros da sua formação. Isso fica evidente ao 

analisarmos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB/1996), em seu artigo 66, ao 

determinar que “a preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de 

pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado”. No entanto, é 

importante destacar que os programas de pós-graduação, entretanto, priorizam a pesquisa e 

não a didática ou outras questões que permeiam a prática docente. Assim, compreende-se que 

a lei privilegia a titulação do formador e não a qualificação, no que diz respeito à sua 

formação didático-pedagógica, ficando este aspecto a cargo das universidades.  

De acordo com Pachane e Pereira (2004, p. 2), isso se deve ao fato de o texto 

original da LDB/96 ter sofrido modificações “[...] num processo de “enxugamento” do texto 
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da LDB – além, é claro, das pressões feitas por diversos setores da sociedade cujos interesses 

podem ser contrariados com a exigência de maior capacitação docente –, omitiu-se do texto 

final a necessidade de formação pedagógica do professor”, que antes era contemplada na 

proposta original do senador Darcy Ribeiro.   

Nesse sentido, Vasconcelos (1998, p. 86) afirma que há “pouca preocupação com 

o tema da formação pedagógica de mestres e doutores, oriundos dos diversos cursos de pós-

graduação do país. A graduação tem sido ‘alimentada’ por docentes titulados, porém, sem a 

menor competência pedagógica”. Ao refletirmos sobre a importância da profissionalização 

docente, entendemos que o professor, seja ele de qualquer nível, precisa se manter em um 

constante processo de formação, buscando aperfeiçoamento no campo teórico, técnico, 

pedagógico e político para que a sua prática profissional acompanhe as mudanças pelas quais 

passam a sociedade.  

 Concordamos com Pimenta e Almeida (2011, p.7-8) quando afirmam que 

a atuação dos docentes do ensino superior tem grande incidência em toda a 

sociedade, pois o preparo de todos os tipos de profissionais que necessitam de 

formação especializada está sob sua responsabilidade. Para além do ensino dos 

conhecimentos técnico-científicos especializados, base para atuação competente nos 

mais variados tipos de especialização profissional, as dimensões da ética e da 

responsabilidade social são atribuições do seu trabalho. [...] Cada vez mais o caráter 

formativo da docência é reconhecido na sociedade contemporânea. O que aponta 

para a necessidade de se superar os discursos que a consideram fruto de uma mera 

vocação ou da transposição das atuações exitosas realizadas no campo de atuação 

profissional. 

 

Assim, direcionamos nosso foco para o professor universitário e consideramos 

que sua prática pedagógica é o reflexo da própria trajetória formativa, que poderá influenciar, 

de maneira decisiva, a formação do futuro professor que, possivelmente, irá ensinar 

matemática, nas séries iniciais, pois, 

 

[...] por trás de cada modo de ensinar, esconde-se uma particular concepção de 

aprendizagem, de ensino, de Matemática e de Educação. O modo de ensinar sofre 

influência também dos valores e das finalidades que o professor atribui ao ensino da 

matemática, da forma como concebe a relação professor-aluno e, além disso, da 

visão que tem de mundo, de sociedade e de homem. (FIORENTINI e NACARATO, 

2005, p. 4) 

 

Partindo desse pressuposto, consideramos que a atuação pedagógica do professor 

universitário é ainda mais significativa para aquele aluno que, algum dia, poderá exercer a 

docência. Muitos professores formadores se tornam docentes não como uma primeira escolha 

de carreira profissional, como mostram os estudos de Santos (2009), Gatti (2010) e Manfredo 

(2013), mas como uma consequência da carreira de pesquisadores. Em alguns casos, isso se 
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dá após experiências profissionais em variadas áreas, mas que acabam por direcioná-los a esta 

profissão.  

Segundo Curi (2005, p.149-150), 

 
[...] professores especialistas escolhem formar-se para ensinar disciplinas com as 

quais, presumidamente, têm afinidade. No caso dos professores polivalentes, é 

possível que tenham que ensinar disciplinas com as quais tenham pouca ou nenhuma 

afinidade. Em relação à Matemática, é provável que essa situação seja bastante 

frequente.  

 

 

Refletindo sobre essas questões, concordamos com Mizukami (1986), ao afirmar 

que a maneira de o professor ensinar, está relacionada à maneira como ele aprendeu. Portanto, 

advém daí a necessidade de investigarmos como o docente universitário – que ministra as 

disciplinas de Matemática no curso de pedagogia aprendeu matemática – para que se faça 

uma relação à forma como está atuando na formação matemática dos futuros pedagogos.  

Notamos que as instituições de ensino superior no Brasil que oferecem o curso de 

Pedagogia não determinam como deve ser o perfil da formação acadêmica do professor 

formador da área de Matemática. Dessa forma, cabe a cada instituição decidir o que é mais 

conveniente para a formação de seus licenciandos em Pedagogia.  

De um modo geral, percebemos que as linhas de pesquisas referentes à formação e 

atuação dos professores universitários ainda são pouco exploradas. Ao procurar fazer um 

recorte em relação aos professores formadores que ensinam matemática, encontramos um 

número reduzido de pesquisas e, quando refinamos a busca, direcionando o foco para os 

professores formadores que atuam na área de Matemática nos cursos de Pedagogia, esses 

números se tornaram ainda menores. 

Geralmente, as pesquisas voltadas para a Formação de Professores de Matemática 

e, mais especificamente, referentes aos professores formadores da área de Matemática focam 

os docentes que atuam em cursos de Licenciatura em Matemática. Nesse viés temos pesquisas 

como as de Nacarato e Paiva (2013), Santos (2009), Moreira e David (2007), Gonçalves e 

Fiorentini (2005), Bicudo (1995) que abordam tal vertente contemplando a trajetória 

formativa dos docentes, as ementas dos cursos, a matriz curricular, o diálogo entre teoria e 

prática na formação acadêmica, as influências do formador na formação do licenciando em 

Matemática, dentre outros. 

Contudo, compreendemos que a atuação do professor formador da área de 

matemática que atua no curso de Licenciatura em Pedagogia precisa ser mais explorada em 

pesquisas, especialmente, devido às suas possíveis influências na atuação docente dos futuros 
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professores de Matemática das séries iniciais, como afirmam Manfredo (2013), Silva (2008) e 

Oliveira (2008).  

Curi (2004) relata que, em sua maioria, os professores formadores da área de 

Matemática que atuam no curso de Pedagogia não são licenciados em Matemática, mas sim, 

docentes com graduação em Pedagogia, especialização, mestrado e doutorado em Educação. 

Ressaltamos que entender melhor os reflexos da trajetória formativa do formador é um dos 

desafios da nossa pesquisa. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática afirmam que  

 
para desempenhar seu papel de mediador entre o conhecimento matemático e o 

aluno, o professor precisa ter um sólido conhecimento dos conceitos e 

procedimentos dessa área e uma concepção de Matemática como ciência que não 

trata de verdades infalíveis e imutáveis, mas como ciência dinâmica, sempre aberta à 

incorporação de novos conhecimentos (BRASIL, 1998, p. 36). 

 

 

Consideramos como relevante a análise do perfil do professor formador da área de 

matemática no curso de licenciatura em Pedagogia, pois o mesmo pode influenciar de maneira 

decisiva a formação matemática do futuro professor de Matemática das séries iniciais. 

Entendemos que mais pesquisas precisam ser desenvolvidas com esse enfoque, uma vez que 

são muitas as críticas dirigidas ao ensino de Matemática na educação básica, cujas evidências 

se configuram nos resultados negativos do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB) dessa área de conhecimento. A formadora Mônica, participante desta pesquisa, 

ressalta a necessidade de professores capacitados para o ensino de matemática, de modo seja 

possível minimizar os resultados negativos das avaliações em massa e os dilemas da área 

revelados pelas pesquisas. De acordo com Curi (2011, p. 93), 

 

para ensinar bem, o professor precisa ser um profissional que domine com segurança 

os conteúdos do ensino e as condições de ensino, o que requer conhecimentos 

específicos. Pressupõe um conhecimento base e necessita de espaço e condições 

para a tomada de decisões. O professor deve ser aquele que faz, sabendo como e 

quando fazer.  

 

As poucas pesquisas que encontramos que abordam o tema professor formador da 

área de matemática no curso de pedagogia têm uma particularidade: estão ligadas à biografia 

do professor, com vistas à compreensão da sua própria formação docente.  

Manfredo e Gonçalves (2012, p. 198) ressaltam que 

 

[...] a relevância de investigar a história de vida de professores formadores, evocada 

de modo descritivo e/ou reflexivo nas suas memórias, recebendo influências de 

diversas e diferentes vivências, as quais repercutem nos saberes construídos, 
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modulando, portanto, seus modos de ver, de compreender e de conduzir as práticas 

no âmbito da formação matemática e didático-pedagógica da matemática.  

 

 

Os autores buscaram compreender por meio da trajetória formativa dos sujeitos 

participantes de sua pesquisa – todos licenciados em Matemática – como ocorreu a 

aproximação destes com a docência em matemática. A pesquisa revelou que o gosto pela 

matemática e o exercício docente aconteceram bem antes da formação universitária. Para 

alguns, não foi inicialmente visível que a profissão a ser seguida seria o magistério. O 

desprestígio da área educacional, muitas vezes, leva os futuros professores de Matemática a se 

envolverem em outras profissões de maior reconhecimento financeiro e social. 

 Observamos este mesmo fato se deu com as participantes desta pesquisa, que 

começaram a sua atuação profissional no magistério, sem nenhum curso específico para a 

profissionalização docente. Por meio dos depoimentos contidos nas entrevistas e das 

observações em sala de aula, apreendemos que as suas respectivas atuações, basearam-se nos 

modelos de seus ex-professores, que aliados à sua historicidade como sujeitos ganharam suas 

características e particularidades. Esse movimento pode ser explicado de acordo com “os 

saberes experienciais que fornecem aos professores certezas relativas a seu contexto de 

trabalho na escola, de modo a facilitar sua integração” (TARDIF, 2008, p. 50). Dessa forma, 

mesmo sem formação profissional, as professoras se sentiram familiarizadas para atuarem no 

magistério. 

Mediante as problemáticas reveladas pelas pesquisas constantes do levantamento 

bibliográfico realizado para este estudo e a partir da minha própria experiência profissional, 

foi possível constatar a pertinência de investigar e refletir sobre o papel do professor formador 

na formação matemática dos futuros professores de Matemática das séries iniciais, no curso 

de Pedagogia.  

Partindo desse pressuposto, essa pesquisa teve como foco analisar a prática 

pedagógica do professor formador do curso de Pedagogia, nas disciplinas da área de 

Matemática. Depois de muito refletir e discutir sobre o olhar da pesquisa para a prática 

pedagógica desse professor, sobre quais aspectos seriam observados, sob qual perspectiva, 

compreendemos, assim como Roseira (2010, p. 70) que 

 
é ilusório pensar que a educação é um processo apolítico, neutro e imune às 

influências que emergem do pensamento e das ações dos sujeitos e do contexto em 

que vivem. O processo educativo ocorre como resultado das relações entre os 

indivíduos – quer seja no âmbito da família, da escola ou sociedade em geral-, os 

quais são movidos por ideias, crenças, concepções, conceitos e representações e, 

sendo assim, sujeitos às influencias ideológicas. 
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Assim, acreditamos que para compreender a prática pedagógica do professor 

formador, faz-se necessário analisar o professor como um todo, perpassando pela necessidade 

de estudar a sua formação global: social, histórica e cultural. Em meio a essas reflexões, 

chegamos à seguinte pergunta de pesquisa: Em que medida as concepções dos professores 

formadores a respeito da Matemática e do seu ensino, constituídas em meio à trajetória 

formativa desses docentes, interferem na sua prática pedagógica? 

A pesquisa em questão tem como objetivo analisar a prática pedagógica de duas 

professoras da área de Matemática
1
, do curso de Licenciatura em Pedagogia, em duas 

Universidades do Estado de Goiás, uma pública e a outra privada, com vistas a compreender 

os reflexos das concepções e da formação dos professores formadores na sua prática docente 

relativa ao ensino de Matemática. 

A dissertação resultante deste estudo está organizada de uma forma que consiste 

desta introdução, mais quatro capítulos e as considerações finais.  

O capítulo I trata da formação do professor. O objetivo deste capítulo é discutir a 

respeito da formação docente, enfocando a trajetória formativa do professor e a construção 

das concepções docentes, a formação dos formadores e a identidade profissional do professor 

formador da área de Matemática no curso de Pedagogia.  

O capítulo II discute as concepções e práticas pedagógicas dos professores, 

visando compreender como são constituídas as concepções dos professores em relação à 

matemática e ao seu ensino e como estas podem se refletir nas suas práticas pedagógicas.  

No capítulo III são apresentados os caminhos metodológicos da pesquisa. Dessa 

forma, são delineados tanto o objeto de estudo como os objetivos da pesquisa, bem como a 

abordagem e o método de investigação empregados, assim como os instrumentos de coleta 

dos dados. No que diz respeito à sistematização e à análise, estes procedimentos se deram 

mediante o referencial da análise de discurso de linha francesa, o que se estende também à 

caracterização do locus e dos sujeitos participantes da pesquisa. 

No capítulo IV constam as reflexões teóricas sobre o processo de formação das 

professoras formadoras e as suas práticas pedagógicas. A partir do diálogo com os 

referenciais teóricos sobre s formação de professores e, mais especificamente, de professores 

de Matemática, é realizada a descrição e a interpretação dos dados apreendidos. Dessa forma, 

por meio dos dispositivos da análise do discurso contempla-se a compreensão e 

sistematização dos reflexos da trajetória formativa, das concepções docentes em relação à 

                                                           
1
O termo área de Matemática nesta pesquisa é entendido como sendo as disciplinas do curso de Pedagogia cujo 

enfoque se refere ao ensino ou aos conteúdos de Matemática. 
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matemática e ao seu ensino na prática pedagógica das professoras formadoras participantes do 

estudo. 

Nas considerações finais, a pesquisadora apresenta uma reflexão a respeito dos 

achados da pesquisa, do seu próprio desenvolvimento profissional e das possíveis 

contribuições deste estudo para a formação de professores formadores da área de Matemática, 

que atuam no curso de Pedagogia. São apresentadas indicações de outras pesquisas que 

podem ser feitas, com vistas a fomentar a discussão da temática pesquisada. 

Assim, desejamos uma boa leitura e que essa pesquisa possa contribuir para o 

aprimoramento da formação do professor de Matemática da educação básica, o que, em sua 

consequência, resultará na melhoria da educação matemática de nossas crianças. 
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Capítulo 1 - A FORMAÇÃO DO PROFESSOR: SUAS CONCEPÇÕES, 

TRAJETÓRIA FORMATIVA E IDENTIDADE PROFISSIONAL 
 

 

No âmbito do exercício da docência, as reflexões acerca da formação de 

professores é uma temática relevante, uma vez que esta apresenta impactos ao longo de todo o 

processo de construção da identidade profissional. Assim, neste capítulo, o objetivo é discutir, 

especificamente, a respeito da formação docente. Nesse sentido, o enfoque está voltado à 

trajetória formativa do professor, à construção das suas concepções, à formação dos 

formadores e à identidade profissional do professor formador da área de Matemática, no curso 

de Pedagogia.  

Nesse estudo, a trajetória formativa do professor é compreendida em uma 

perspectiva macro que envolve a formação do indivíduo. De acordo com essa premissa, a 

“formação é um estado, é [um] processo, é [um] movimento, é um nunca acabar, é um 

constante transformar-se” (ECKERT-HOFF, 2008, p. 11). Segundo essa perspectiva, a 

trajetória formativa não é vista como um itinerário a ser seguido ou como um curso 

acadêmico com início, meio e fim, mas como um campo aberto e mutável, levando em 

consideração que “[...] não se muda totalmente nunca, ou melhor, estamos mudando sempre, 

mas não conseguimos apagar a história que nos constitui; somos o mesmo e o diferente, a 

cada momento sempre [...]” (p.13). Portanto, com o intuito de fundamentar a reflexão acerca 

dos saberes docentes, baseamos a nossa discussão em Tardif (2008).  

Um aspecto importante da trajetória formativa do professor são as suas 

concepções, já que as mesmas são constituídas no decorrer da trajetória formativa e, além 

disso, influenciam sobremaneira a prática pedagógica. Dessa forma, é importante esclarecer 

nosso entendimento a respeito do termo concepção, com o intuito de melhor compreender 

esse aspecto da referida trajetória.  

De acordo com as definições apresentadas pela literatura especializada da área, ao 

termo concepção é atribuída uma série de sentidos. Para Thompson (1997), o termo 

concepção engloba tanto as crenças, como as visões e preferências do indivíduo, assumindo 

um caráter mais subjetivo, relativo às suas experiências particulares e defende que esse 

conjunto de fatores, possivelmente, interfere na tomada de decisões e pode acontecer de forma 

consciente ou não.  
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Campos (2012, p.27) usa o termo ‘crenças’ com o mesmo sentido de 

‘concepções’. Admitindo que “o saber docente se forja pelas crenças de que o professor o 

internaliza, decorrente de suas experiências, que se faz como um conhecimento tácito, que 

funciona como teorias implícitas ao que se precisa fazer”, as crenças para Campos(2012) são 

construídas e constituídas ao longo da vida do professor e influenciam diretamente a ação 

docente. 

Ponte (1992, p. 185) afirma que as “concepções têm uma natureza essencialmente 

cognitiva” e como elemento do seu processo de formação possui caráter tanto individual 

como coletivo, que se dão de forma concomitante. É importante destacar que as concepções 

apresentam um aspecto relativo à natureza dos conhecimentos (científico, profissional e senso 

comum), o que ressalta que “em todo o conhecimento intervêm necessariamente [as] crenças” 

(p.192). O autor toma como crenças, um tipo de conhecimento formado por experiências 

particulares que são resultado de uma interação entre o indivíduo e o meio, que foge da 

racionalidade humana e que se traduz de forma não óbvia em atitudes, pensamentos e 

sentimentos. 

Nosso entendimento acerca de ‘concepções’ está em consonância com a definição 

delineada por Ponte (1992) e defendida por outros autores como Fiorentini (1995) que 

relaciona as concepções como condicionantes sócio-políticos e ideológicos que refletem na 

prática escolar e Roseira (2012) que afirma que concepções são as diversas formas de 

manifestação da filosofia particular do professor, quer sejam suas crenças, expectativas, 

perspectivas, pontos de vista e visões. Enfim, na perspectiva deste estudo, as concepções 

podem ser tomadas como uma forma de conhecimento, que é caracterizado, simultaneamente, 

por um conjunto de conhecimentos, sejam eles científico, profissional ou o senso comum. 

Nesse sentido, de um lado temos um conhecimento “mais elaborado” denominado como 

conhecimento racional e, por outro lado, temos um conhecimento “menos elaborado”, que são 

as crenças. Os dois tipos de conhecimento interferem, de alguma forma, nas tomadas de 

decisão do ser humano, seja de modo direto ou indireto.  

No que diz respeito aos professores formadores, o nosso foco está voltado àqueles 

que atuam no curso de Pedagogia, especificamente, aos que ministram as disciplinas da área 

de Matemática. Com base nos dados encontrados em pesquisas publicadas nos principais 

periódicos da área de Educação Matemática, nos últimos 5 anos, buscamos conhecer a 

identidade profissional desse professor. 

Iniciamos a nossa reflexão abordando aspectos teóricos concernentes à trajetória 

formativa do professor e à construção das concepções docentes. Para tanto, nos 
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fundamentamos nos pressupostos de Tardif (2008) referentes aos saberes docentes: os saberes 

pessoais, os provenientes da formação escolar, os decorrentes da formação profissional para o 

magistério, aqueles adquiridos por meio de programas e livros didáticos usados no trabalho e 

os da sua própria experiência na profissão, na sala de aula e na escola. 

 

1.1 A trajetória formativa do professor e a construção das concepções docentes 

 

Para discutir a respeito da trajetória formativa do professor é necessário se 

enveredar por sua história de vida, pois é fundamental entender como se deu a sua formação 

sócio-histórica e cultural. É necessário compreender as suas concepções, construídas ao longo 

do percurso, que influenciam diretamente a sua prática pedagógica, uma vez que, como 

sabemos, a formação acadêmica é somente uma das partes dos saberes docentes, a outra, por 

sua vez, se constitui por meio da sua vivencia, realizada tanto no âmbito familiar, como 

escolar e social. Neste sentido, Coracini (2000, p. 6) afirma que  

a formação do professor começa muito antes da escolha profissional, nas primeiras 

experiências nas escolas, nos primeiros cursos [...] e é por isso que, não raro, são as 

experiências e representações anteriores à prática de ensino, anteriores mesmo ao 

curso de graduação que determinam o desempenho do professor; ora é um mestre 

que, de alguma maneira, tenha marcado a infância ou adolescência, ora são as 

primeiras experiências com as aulas que se revelam os principais responsáveis pela 

construção de imagens que, embora em constante movimento, permanecem no 

inconsciente. 

 

Dessa forma, compreendemos que a formação docente vai se constituindo ao 

longo da vida, em um movimento cíclico, no qual o professor vai adquirindo conhecimentos e 

experiências e se formando como professor. Nesse sentido, é “[...] impossível compreender a 

questão da identidade dos professores sem inseri-la imediatamente na história dos próprios 

atores [...]” (TARDIF, 2008, p. 107). 

Analisaremos esse fato pelo prisma da aquisição e mediação do conhecimento 

apresentado na obra ‘Saberes docentes’ de Tardif (2008). Segundo o autor, o processo de 

ensino e aprendizagem se dá por meio da mediação de um saber, assim, é importante 

buscarmos compreender quais são esses saberes e como o professor apropria-se deles. Para 

Tardif (TARDIF, 2008, p. 64) “[...] o saber profissional está, de certo modo, na confluência 

entre várias fontes de saberes provenientes da história de vida individual, da sociedade, da 

instituição escolar, dos outros atores educativos, dos lugares de formação etc”. 

Nesse sentido, entendemos que o saber profissional é composto por diversos 

saberes, ou seja, por diversos conhecimentos que variam do nível informal (composto pelos 
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saberes pessoais) ao formal (constituído pelos conhecimentos científicos, curriculares, 

disciplinares e profissionais). É importante destacar que o profissional não se dissocia de si 

mesmo para atuar profissionalmente, embora esta visão contrarie o pensamento da 

racionalidade técnica, segundo a qual o professor apenas transmite os conhecimentos 

científicos, de maneira objetiva e sem nenhum juízo de valor. 

No entanto, de acordo com nosso ponto de vista, a história de vida do professor 

pode interferir em sua prática pedagógica, ou seja, os valores e conhecimentos adquiridos no 

ambiente familiar, na socialização escolar e profissional se fundem e acabam compondo os 

seus saberes que se refletem em suas ações no cotidiano do magistério. Como afirma Tardif 

(2008, p. 66),  

[...] o professor se baseia em vários tipos de juízos práticos para estruturar e orientar 

sua atividade profissional. [...] Para atingir fins pedagógicos, o professor também se 

baseia em juízos provenientes de tradições escolares, pedagógicas e profissionais 

que ele mesmo assimilou e interiorizou. Ele se baseia, enfim, em sua “experiência 

vivida” enquanto fonte viva de sentidos a partir da qual o próprio passado lhe 

possibilita esclarecer o presente e prever o futuro.  

 

O autor elucida como se dá a constituição dos saberes pré-profissionais e 

profissionais no decorrer da trajetória formativa do professor, conforme demonstrado no 

quadro 1, apresentado a seguir:  

 

Quadro 1 – Os saberes dos professores 

Saberes dos 

professores 

Fontes sociais de aquisição Modos de integração no 

trabalho docente 

Saberes pessoais dos 

professores 

A família, o ambiente de vida, 

a educação no sentido lato etc. 

Pela história de vida e pela 

socialização primária. 

Saberes provenientes 

da formação escolar 

anterior 

A escola primária e secundária, 

os estudos pós-secundários não 

especializados etc. 

Pela formação e pela 

socialização pré-

profissionais. 

Saberes provenientes 

da formação 

profissional para o 

magistério 

Em estabelecimentos de 

formação de professores: os 

estágios, os cursos de 

reciclagem etc. 

Pela formação e 

socialização profissionais 

nas instituições de 

formação de professores. 

Saberes provenientes 

dos programas e livros 

didáticos usados no 

trabalho. 

A utilização das “ferramentas” 

dos professores: programas, 

livros didáticos, cadernos de 

exercícios, fichas etc. 

Pela utilização das 

“ferramentas” de trabalho, 

sua adaptação às tarefas. 

Saberes provenientes 

de sua própria 

experiência na 

profissão, na sala de 

aula e na escola. 

A prática do ofício na escola e 

na sala de aula, a experiência 

dos pares etc. 

Pela prática no trabalho e 

pela socialização 

profissional. 

Fonte: Tardif (2008, p. 63) 
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Segundo o autor, o quadro visa contemplar o “pluralismo do saber profissional”, 

mostrando a heterogeneidade dos saberes dos professores, para tanto, procurando indicar os 

tipos de saber, as fontes sociais de aquisição, apontando a origem da obtenção desses saberes 

e os modos de integração no trabalho docente, assim como de que forma são socializados 

esses saberes. Tardif (2008) adverte que identificar cada item na trajetória formativa do 

professor, não é um processo simples, pelo contrário, os saberes se entrelaçam, de modo que é 

preciso ter cuidado para que seja possível, de fato, compreender os saberes docentes. 

Os saberes docentes são plurais e heterogêneos. A aquisição destes saberes   dá-se 

em diferentes momentos e transitam de forma entrelaçada na história de vida do professor, 

além disso, se misturam às concepções adquiridas e professadas pelos colegas professores. 

Assim, “[...] um professor não possui habitualmente uma só e única “concepção” de sua 

prática, mas várias concepções que utiliza em sua prática, em função, ao mesmo tempo, de 

sua realidade cotidiana e biográfica [...]” (TARDIF, 2008, p. 65). 

Com base nas informações apresentadas no quadro 1,  pode-se verificar que os 

saberes pessoais são aqueles oriundos da família, do ambiente da vida cotidiana, e é, nesse 

processo de socialização que o indivíduo adquire suas primeiras crenças, juízos de valores e 

estes, por sua vez, costumam acompanhá-lo e fazer parte da sua personalidade. Segundo Vila 

e Callejo (2006, p. 44),  

 
[...] as crenças são uma forma de conhecimento pessoal e subjetivo, que está mais 

profunda e fortemente arraigado que uma opinião; constroem-se por meio de 

experiências, informações, percepções, etc., e delas se desprendem algumas práticas. 

As crenças gozam de uma certa estabilidade, mas são dinâmicas, já que a 

experiência ou o contraste com outras podem modificá-las; estão, pois, submetidas à 

evolução e à mudança.  

 

Pode-se compreender, dessa forma, que as crenças são verdades intrínsecas ao ser 

humano, que geram uma configuração no pensar e no agir. O indivíduo carrega consigo uma 

maneira própria de ver o mundo. À medida que o ser interage ao meio em que vive, vai 

aprendendo e agregando valores à sua formação humana, transformando a sua forma de ser e 

de pensar.  

A família e o contexto do seu cotidiano oferecem uma diversidade de 

conhecimentos, principalmente, no que diz respeito ao conhecimento de senso comum que 

colaboram para formar a maneira de ver o mundo, criando uma série de conceitos, como, por 

exemplo, os conceitos de justiça. Nesta dinâmica, é desenvolvido o filtro de interpretações 

subjetivas do indivíduo.  
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É notória a importância dos referidos saberes para a composição da personalidade 

do indivíduo, pois “o senso comum tem sua validade como conhecimento, capaz de orientar 

grupos e classes no que diz respeito à ordem de valores, ideologias e até mesmo em plasmar 

estratégias na luta pela sobrevivência” (ROSSO e SOBRINHO, 1997, p. 355).  

Tardif (2008) salienta que o fato de o sujeito ter parentes próximos que são 

professores pode influenciar positivamente na escolha da carreira docente. 

Enquanto estudante, o sujeito percebe como funciona a escola: a sala de aula, a 

relação professor-aluno, o processo de ensino e aprendizagem etc. Assim, os saberes 

provenientes da formação escolar anterior à formação profissional contribuem de forma 

natural para a ampliação da aquisição de crenças. No entanto, é importante destacar que, nessa 

fase, estas estão voltadas para o processo escolar. Campos (2012, p. 43) corrobora o que fora 

exposto, anteriormente, ao afirmar que  

 
[...] as crenças são faculdades que os docentes internalizam antes mesmo de se 

tornarem professores, ainda alunos. São de caráter pessoal, emocional e se articulam 

como um sistema hierárquico de filtragem sobre o que é verdadeiro no ensinar e no 

aprender. As crenças se consolidam com o tempo, na medida em que as experiências 

se cristalizam de forma exitosa. Portanto, o professor, ao assumir a docência, traz 

consigo elementos condicionantes que interferem na sua prática. 

  

Dessa forma, fica explícito que a formação docente começa antes mesmo da 

escolha profissional, pois ao longo da vida escolar do aluno, por mais que isso ocorra de 

modo inconsciente, ele já experimenta seu ambiente de trabalho e, assim, internaliza as 

“regras do jogo”. A partir daí, esse indivíduo passa a adquirir de modo contínuo os 

conhecimentos sobre o fazer pedagógico bem como passa a apreender o filtro sobre o que é 

certo e errado na ação docente (CAMPOS, 2012). 

Outro fator que merece destaque na escolha profissional são as imagens deixadas 

por ex-professores ao longo da formação do indivíduo, pois as experiências vivenciadas 

durante o período de escolarização contribuem de modo significativo para a formação 

acadêmica. Acreditamos que os professores deixam as suas imagens que podem ser positivas - 

ligadas àquelas práticas que refletem a imagem do que se concebe como um bom professor, 

ou negativas - que dizem respeito às atitudes que não devem ser seguidas na sua prática 

pedagógica. “Ao evocar qualidades desejáveis ou indesejáveis que quer encarnar ou evitar 

como professor, ele se lembrará da personalidade marcante de uma professora do quinto ano, 

de uma injustiça pessoal vivida na pré-escola [...]” (TARDIF, 2008, p. 67).  

Assim, entendemos que os saberes provenientes da formação escolar anterior, 

em primeira instância, compõem a prática pedagógica do docente, ou seja, influencia a 
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respeito de como deve ser o comportamento do professor, no contexto de sala, de aula em sua 

atuação didático-pedagógica. 

Pimenta (1997) também faz referência a esse momento, denominando-o como os 

“saberes da docência – a experiência”. Segundo a autora, enquanto aluno do ensino básico, o 

futuro professor aprende a olhar a escola, assim como apreende as atitudes do professor e dos 

alunos, bem como a forma como se dá o funcionamento do processo educativo.  Podemos 

destacar que a maioria dos professores formadores, ou mesmo professores iniciantes, sem a 

formação acadêmica adequada para a docência, se espelham apenas nesses saberes. De acordo 

com Pimenta e Almeida (2011, p. 8), 

 
[...] para muitos professores, o território da docência é, do ponto de vista teórico, um 

universo um tanto desconhecido. O fazer em sala de aula se sustenta, em grande 

parte, num tripé, fruto da combinação entre a reprodução do que realiza em sua 

atuação profissional específica; as experiências pregressas, vividas enquanto aluno; 

e aquilo que vem sendo sedimentado por meio da própria atuação enquanto 

professor. 

 

Portanto, a constituição do ‘eu profissional do professor’, dentro da dinâmica do 

saber-fazer e do saber-ser, conta com uma participação significativa dos saberes pré-

profissionais, ou seja, saberes de socialização primária e socialização escolar. Segundo Tardif 

(2008, p. 68), no que diz respeito ao tempo decorrido durante o processo de escolarização, 

“essa imersão se expressa em toda uma bagagem de conhecimentos anteriores, de crenças, de 

representações e de certeza sobre a prática docente”. E essa imersão pode influenciar na 

escolha profissional. 

Os Saberes provenientes da formação profissional para o magistério acontecem 

quando o “então aluno” adentra na formação acadêmica por ingressar em um curso de 

licenciatura. Nesse momento, ele se defronta com a formalização do trabalho docente, com a 

institucionalização do fazer profissional da educação. Ele se depara de forma sistemática com 

um dos saberes da docência, que Pimenta (1997) denomina como ‘o conhecimento’. Dessa 

forma, este torna-se o momento de adentrar ao mundo do conhecimento, tomar “posse” dos 

conhecimentos acadêmicos, dos conteúdos específicos da sua área e, também, de se apropriar 

dos saberes docentes.  

Um dos grandes desafios para os cursos de licenciatura é promover a articulação 

entre os saberes docentes e os saberes profissionais, gerando uma formação dinâmica e 

consistente, pois como afirma Pimenta (1997), os conhecimentos pedagógicos, em geral, são 

trabalhados de forma desarticulada dos conhecimentos específicos. Talvez, seja este um dos 

motivos pelos quais “os alunos passam através da formação inicial para o magistério sem 
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modificar substancialmente suas crenças anteriores a respeito do ensino” (TARDIF, 2008, p. 

69). Compreendemos que o professor formador tem um papel fundamental nessa etapa de 

profissionalização docente, podendo contribuir de modo significativo com o processo de 

ressignificação das crenças adquiridas ao longo do período escolar.  

Outros saberes que constituem a formação dos professores são aqueles 

provenientes dos programas e livros didáticos usados no trabalho docente. Muitas vezes, o 

livro é o único recurso didático do professor, em muitos casos, torna-se o seu guia, quer ele 

tenha sido fornecido pela escola, pelo governo ou, em alguns casos, adotado segundo a sua 

própria eleição. Geralmente, o professor o utiliza corriqueiramente, fazendo apenas pequenas 

adaptações ao seu cotidiano escolar. É importante lembrar que os programas e livros didáticos 

seguem o capital, atrelando o processo educativo a uma determinada ideologia. 

 
Boa parte dos professores de nossas escolas entende o trabalho docente como 

“passar” a matéria do programa, geralmente de acordo com o livro didático. É 

verdade que muitos livros didáticos já indicam a estruturação da aula, mas, ainda 

assim, o ensino permanece preso à sequência da matéria (exposição verbal, 

exercícios, prova), como algo externo e isolado que não mobiliza a atividade mental 

dos alunos. (LIBÂNEO, 2013, p. 103) 

 

Entendemos assim, que o professor pode muitas vezes se tornar refém do livro 

didático, pois lhe atribui o valor de guia. Nesse sentido, é preciso trabalhar de modo crítico 

com o professor em formação a respeito do processo de reflexão e autonomia do uso dos 

livros e materiais didáticos oferecidos pelos programas escolares. 

Tardif (2008) chama a atenção para os saberes provenientes de sua própria 

experiência na profissão, na sala de aula e na escola, afirmando que os mesmos são 

adquiridos na prática profissional na escola, pela socialização da ação docente.  

Compreendemos que é no cotidiano, em seu local de trabalho, no espaço escolar, mais 

especificamente, dentro da sala de aula, que o docente vai construir e desenvolver os saberes 

da experiência, como postula Tardif (2008, p. 38-39): “[...] os próprios professores, no 

exercício de suas funções e na prática de sua profissão, desenvolvem saberes específicos, 

baseados em seu trabalho cotidiano e no conhecimento de seu meio”. No contato diário com 

os seus alunos, o professor aprende estratégias de convivência, buscando lecionar os 

conhecimentos propostos e, de forma concomitante, é um mediador das relações humanas: 

professor-aluno; aluno-aluno e aluno-escola. Assim, 

 

no exercício cotidiano de sua função, os condicionantes aparecem relacionados às 

situações concretas que não são passíveis de definições acabadas e que exigem 

improvisação e habilidade pessoal, bem como a capacidade de enfrentar situações 

mais ou menos transitórias e variáveis (TARDIF, 2008, p. 49). 
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Partindo desse pressuposto, entendemos que a atividade docente é complexa e que 

são vários os fatores que interferem na prática pedagógica do professor. Dentro do contexto 

escolar, o docente está em contato direto com os seus pares, seja em conversas informais ou 

em reuniões pedagógicas. Esses momentos proporcionam a troca de experiências que gera 

reflexões e que acabam por contribuir de alguma forma para a sua prática docente. Tardif 

(2008, p. 37) salienta que  

 
[...] a prática docente não é apenas um objeto de saber das ciências da educação, ela 

é também uma atividade que mobiliza diversos saberes que podem ser chamados de 

pedagógicos. Os saberes pedagógicos apresentam-se como doutrinas ou concepções 

provenientes de reflexões sobre a prática educativa no sentido amplo do termo, 

reflexões racionais e normativas que conduzem a sistemas mais ou menos coerentes 

de representação e de orientação da atividade docente. 

  

 Pimenta (1997) denomina esses saberes como saberes docentes – a experiência. 

No entanto, nesse ínterim, esses saberes se encontram em outro estágio, pois esta fase se 

refere à passagem do olhar de aluno ao olhar de professor, no cotidiano escolar com os seus 

pares. O novo docente aprende com as experiências de outros professores, se reconhece como 

professor e tende a começar a refletir sobre a sua própria prática pedagógica. 

Desse modo, interligado a essa vivência cotidiana no ambiente escolar o processo 

identitário do professor vai se formando. É importante ressaltar que essa construção não é 

fechada e nem limitada ou vinculada a certo tempo pré-estabelecido, pelo contrário, é uma 

construção viva que perpassa por vários espaços sociais e culturais, como uma espiral. Nesse 

sentido, Pimenta (1999 apud PIMENTA e ANASTASOIU, 2010, p. 258) mostra que  

 
[...] o processo identitário constrói-se por intermédio dos significados sociais da 

profissão, da revisão das tradições, do significado que cada professor como autor e 

ator confere à atividade docente no seu cotidiano, da discussão da questão do 

conhecimento como ciência e da construção dos saberes pedagógicos.  

 

Para que seja possível entender a formação profissional do professor, é preciso 

compreender como se dá a construção do seu processo identitário e, para tanto, é fundamental 

estar claro que essa constituição se inicia, em primeiro lugar, no espaço não acadêmico e, em 

segundo lugar, no âmbito acadêmico para, posteriormente, ter seguimento e se perfazer no seu 

locus de trabalho.  

Para Tardif (2008, p. 36) “[...] os saberes são elementos constitutivos da prática 

docente” e ao fazer uma análise que perpassa pelos saberes pré-profissionais e profissionais 

do docente, podemos perceber que subjacente ao desenvolvimento desses saberes, temos a 
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constituição das concepções docentes. Para compreender esse movimento, “[...] é fundamental 

distinguir entre o saber que é imposto ao indivíduo pelo contexto social e cultural e com o 

qual ele não se identifica e aquele que é desenvolvido ou apropriado como seu” (PONTE, 

1992, p. 194).  Nesse sentido, o sujeito constrói seu conhecimento no social, de acordo com 

sua vivência, na coletividade, uma vez que entra em contato com os mais diversos tipos de 

conhecimentos e, só, posteriormente, o interioriza, pois adquire características próprias, de 

modo individualizado, e a partir daí organiza suas próprias concepções, o que nos leva ao 

entendimento de que cada um possui a própria maneira de enxergar o mundo. 

Compreendemos que, durante a trajetória formativa, o docente entra em contato 

com os diferentes saberes (TARDIF, 2008), e durante esse processo – que ressaltamos, é 

aberto e contínuo – o indivíduo se apropria e descarta alguns conhecimentos e, assim, cria-se 

um filtro natural. E é nessa dinâmica que o professor constitui as suas próprias concepções. 

Para que seja possível entender, de fato, a prática pedagógica do docente é 

necessário apreender suas concepções. Uma forma de apreendê-las é desvelar os seus saberes, 

que somados compõem a sua identidade profissional. Assim, enfatizamos que compreender 

como se dá a formação das concepções é importante, visto que as mesmas “condicionam a 

forma de abordagem das tarefas, muitas vezes orientando-nos para abordagens que estão 

longe de ser as mais adequadas” (PONTE, 1992, p. 192-193).  

Dessa forma, concordamos com Ponte (1992, p. 194), pois “dizer que as 

concepções e os saberes têm um importante caráter coletivo equivale a assumir que eles 

encontram a sua origem nas estruturas organizativas, nas relações institucionais, e nas 

dinâmicas funcionais em que são integrados os seres humanos”. Portanto, compreendemos 

que as concepções e os saberes se relacionam e se entrelaçam na constituição do professor, 

ressaltando que esta natureza formativa pode ser evidenciada por meio da trajetória do 

docente. 

Assim, com o intuito de aprofundarmos a discussão referente à formação docente, 

nos voltamos, na seção seguinte, à discussão das diretrizes que delineiam os parâmetros da 

formação dos professores. Colocaremos em destaque a legislação referente à educação, 

abordando, de modo mais específico, os pontos chaves ligados à formação dos professores.  

 

1.2 O discurso oficial sobre a formação de professores  
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Para que seja possível entender o atual discurso oficial sobre a formação docente 

em nosso país, faz-se necessário conhecer o contexto histórico dessa formação. Nesta 

acepção, uma das primeiras considerações é o fato de que, inicialmente, qualquer pessoa que 

considerasse ter os conhecimentos específicos sobre uma determinada disciplina e 

manifestasse a vontade de ser professor poderia se enveredar pela carreira da docência. 

Segundo Damis (2012, p. 94), isso contribuiu para o 

 
[...] atraso na formação docente do professor em nível superior. Acabou 

contribuindo para que o exercício do magistério no Brasil, por longo tempo, fosse 

tratado em um contexto eminentemente prático, cuja exigência primeira era de 

possuir ampla cultura erudita e o domínio de conhecimentos para serem 

transmitidos.  

 

Ressaltamos que a escola era espaço privilegiado de uma pequena parcela da 

sociedade, a elite. A educação escolar era para os “bem-aventurados”, ou melhor, para os 

“afortunados” financeira e socialmente, assim, naquela época, a carreira de docente era uma 

profissão de prestígio, apenas para os privilegiados. Dias (2011, p. 47) relata que 

 
em nosso país a proposta de formação para professores, no início do século XIX, foi 

fortemente influenciada pelo ideário burguês de educação e inserida nos interesses 

dos grupos políticos conservadores preponderantes no nascente Estado brasileiro. 

Eram interesses de manutenção do poder e concentração de rendas nas mãos destes 

mesmos grupos.  

 

No entanto, ainda durante o período do Império, surgiu uma política de educação 

para as massas. Para atender especificamente à exigência da nova política em vigor, a 

preocupação se restringiu à formação de professores para atuar nas séries iniciais. Assim, em 

decorrência da necessidade de mão de obra minimamente instruída, deu-se início à ampliação 

da rede de educação, de modo que ler e escrever deixaram de ser um privilégio da elite e 

passou a ser um benefício para a população em geral. Saviani (2009) afirma que a 

preocupação com a formação docente no Brasil ocorreu somente após a Independência, 

quando foi cogitada a possibilidade da instrução popular. 

A primeira lei brasileira para a educação foi promulgada em 15 de outubro de 

1827, denominada como Lei das Escolas de Primeiras Letras. Nesta, Dom Pedro I determinou 

a abertura de escolas de primeiras letras em todos os lugares populosos da colônia, tanto nas 

cidades, como nos vilarejos e povoados. A referida lei é constituída de 17 artigos, dos quais 

10 tocam na formação, atuação e remuneração docente. O artigo 5º dessa lei apresenta um 

aspecto que nos chama a atenção ao determinar que os professores que não possuíssem 

conhecimentos mínimos para atuação, deveriam buscar a formação “adequada”, no entanto, 

deveriam se responsabilizar e arcar com as despesas. 
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 Em 12 de agosto de 1834, foi aprovada a Lei nº 16, uma emenda à Constituição 

de 1824. Segundo Saviani (2009, p. 144), “após a promulgação do Ato Adicional de 1834, 

que colocou a instrução primária sob a responsabilidade das províncias, estas tendem a adotar, 

para formação dos professores, a via que vinha sendo seguida nos países europeus: a criação 

de Escolas Normais”. Com a criação destas escolas, pensava-se em uma formação mais ampla 

para os professores. Entretanto, esse novo modelo de formação acabou seguindo os moldes 

das escolas de primeiras letras, de modo que não houve mudança significativa para o preparo 

daqueles docentes que atuariam no ensino primário. 

De acordo com Chrun (2009, p. 17), “na década de 30 do século passado, com o 

adentramento do referido Movimento da Escola Nova, o país tornou-se cenário de reformas 

significativas no campo da educação, abrindo espaço para debates políticos, educacionais e 

culturais”. A educação passou a ser discutida e defendida como uma forma de equalizar as 

diferenças sociais e a partir daí, o cenário escolar passou a se modificar. Naquele momento de 

efervescência, em que o capitalismo se fazia presente e a mão de obra qualificada se tornava 

cada vez mais necessária, as discussões se intensificaram e tornou-se necessário que a 

educação escolar chegasse às massas. Assim, o lema “educação para todos” surgiu do 

discurso que mascara o intuito restrito de qualificar o indivíduo para o mercado de trabalho. 

Oficialmente, até a década de 1930, existia apenas o Departamento Nacional de 

Educação que era subordinado ao Ministério da Justiça. Em 1931, foi criado o Ministério da 

Educação (MEC), com a função de direcionar as mudanças necessárias na educação para 

acompanhar o desenvolvimento econômico do país. Isto exigiu que houvesse uma mudança 

no foco da qualificação do trabalhador que tinha, até então, por objetivo a formação da mão 

de obra voltada apenas para atuar na agricultura, era necessário que se voltasse, também, para 

a qualificação da mão de obra especializada para a atuação na indústria. A partir daí, surgiu 

uma série de discussões sobre a necessidade de políticas públicas que passassem a reger o 

Sistema Nacional de Ensino, o que envolvia a criação de leis e regras para o funcionamento 

do ensino básico e superior e da formação docente. 

  
Em 1931, o Decreto nº 19852, de 11 de abril de 1931, promulgou o autodenominado 

Estatuto das Universidades Brasileiras, estabelecendo o primeiro modelo que serviu 

de padrão de organização do ensino superior no país. Entre outras, foi incorporada, a 

esse modelo único de organização didático-administrativa ao ensino superior, a 

criação da Faculdade de Educação, Ciência e Letras, como parte da Universidade do 

Rio de Janeiro e padrão para todo país, como lócus específico destinado à formação 

do professor. (DAMIS, 2012, p. 95). 
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 Esse foi um marco importante para formação de professores em nosso país. 

Embora as políticas públicas surgissem de um modo lento, as mesmas começaram a tomar 

forma e se movimentar, caminhando para a solidificação da formação e profissionalização 

docente. De acordo com Carneiro (2000, p. 21), 

 
pode-se afirmar que a Carta de 1946 preceituou uma organização equilibrada do 

sistema educacional brasileiro, mediante um formato administrativo e pedagógico 

descentralizado, sem que a União abdicasse da responsabilidade de apresentar as 

linhas-mestras de organização da educação nacional. Nela, há muito das ideias e do 

Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932. Foi a partir desta percepção 

que o ministro da Educação de então, Francisco Mariano, oficializou comissão de 

educadores para propor uma reforma geral da educação nacional. Aqui, a origem da 

Lei 4024/61, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nossa primeira LDB, 

somente aprovada pelo Congresso Nacional depois de uma longa gestação de 11 

anos. 

 

A primeira Lei de Diretrizes e Bases, a LDB/61, dispunha tanto sobre a formação 

do regente que atuaria na educação pré-primária, nas escolas normais de grau ginasial, como 

do professor no ensino primário, de atuação nas escolas de nível colegial, assim como do 

professor do ensino médio que deveria ter a sua formação nas faculdades de filosofia, ciências 

e letras, em nível superior. A referida lei não fazia referência à formação do professor 

universitário.  

Com o passar dos anos, alguns ajustes foram ocorrendo para acompanhar as 

mudanças políticas e econômicas do país. Depois do Golpe Militar em 1964, a LDB/61 sofreu 

sua primeira modificação oficial, uma emenda em 1968, que ficou conhecida como Reforma 

Universitária, a Lei 5040/68. 

 
A Reforma Universitária (Lei n°. 5.540/68) foi responsável pela instituição das 

Faculdades de Educação, que se responsabilizaram pela formação docente. As 

licenciaturas, que passaram a totalizar 480 horas, eram realizadas em dois semestres, 

contemplando as seguintes disciplinas: Psicologia da Educação, Didática, Prática de 

Ensino, e Estrutura e Funcionamento do Ensino de 1° e 2° Graus (CABRAL, 2005, 

p. 97- 98).  

 

Nesse ínterim, um dos momentos mais marcantes da história da formação docente 

foi a criação das Faculdades de Educação, que se tornou a instituição responsável pela 

formação didático-pedagógica dos docentes. A licenciatura ganhou uma nova dimensão 

oportunizada pelas 480 horas ministradas pelos professores das Faculdades de Educação. A 

despeito de essa formação ser muitas vezes contestada pelos professores de área e, por vezes, 

pelos próprios acadêmicos, visto que, inicialmente, era composta por disciplinas dissociadas 

da formação conteudista oferecidas pelas faculdades de área, representou um marco para que 
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a docência fosse entendida no seu sentido amplo, mostrando que o ato de ensinar vai além de 

saber apenas conteúdos específicos.  

No que diz respeito à formação do professor para o exercício do magistério, é 

importante considerar o que destaca Pimenta e Almeida (2011, p. 8),  

 
ensinar é uma ação bastante complexa, que requer compreender profundamente a 

área específica a ser ensinada e seu significado social; a organização do currículo 

como um percurso formativo; o planejamento mais amplo no qual uma disciplina se 

insere, bem como o seu próprio planejamento; o método de investigação de uma 

área que sustenta o método de seu ensino, as ações pedagógicas; os recursos 

adequados para o alcance dos objetivos; os modos de relacionamentos com os 

alunos e destes com o saber; a avaliação, dentre outros tantos. 

 

Dessa forma, os cursos de licenciatura passaram a ganhar uma nova dimensão 

oferecendo uma formação mais ampla, entendendo que a atuação docente perpassa não apenas 

pelos conhecimentos dos conteúdos específicos, mas também pela formação pedagógica. 

Em 20 de julho de 1971, houve uma nova alteração na LDB/61por meio da Lei 

5692/71, que ficou conhecida como Lei da Reforma de 1º e 2º graus, pois o seu foco era a 

reforma do ensino básico. Naquele momento, apesar de terem sido efetuadas mudanças 

significativas para o ensino primário e secundário, essa lei não contemplou alterações 

referentes à carreira, atuação e formação docente. 

As modificações promovidas por essa legislação buscavam acompanhar as 

mudanças políticas, econômicas e sociais do país. A escola era conduzida para moldar o 

cidadão, tornando-o mais adaptável ao sistema de mercado de trabalho vigente. Muitos 

debates foram travados pela sociedade civil e pela sociedade organizada, contudo, após vários 

embates, o governo lançou mão dos meios que tem para aprovar as mudanças que apenas lhe 

interessavam, buscando um ponto intermediário, na tentativa de apaziguar os movimentos 

sociais e sindicais, e assim, é lançado o ensino médio profissionalizante. O discurso era em 

prol de uma formação qualificada para o mercado de trabalho, visto que o país passava por 

um processo de industrialização, cujo capital de investimento era internacional e, que de 

forma geral, conduzia as mudanças no sistema educacional, a fim de garantir a mão de obra 

qualificada necessária. 

 Em 20 de dezembro de 1996 foi aprovada e publicada a nova LDBEN – Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9394/96. Nesta lei, a formação do professor 

que atua na educação básica é tratada no Título VI, dos Profissionais da Educação, no seu 

artigo 62.  
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Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 

superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do 

magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, 

a oferecida em nível médio, na modalidade Normal (BRASIL, 1996). 

 

 

Constata-se uma modificação nesse artigo para fins de incluir uma adaptação, que 

é a ampliação da atuação docente e a inclusão de mais uma série no ensino fundamental. 

Assim como consta na redação oficial da Lei nº. 12.796 de 2013: 

 

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 

superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do 

magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino 

fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal (BRASIL, 2013). 

 

 

A exigência de formação para o magistério da educação básica continuou 

inalterada: foi mantida a formação em nível superior, como regra geral e prioritária; e 

admitida a formação em nível médio para atuação na educação infantil e nas cinco primeiras 

séries do ensino fundamental, antes as quatro primeiras séries desse nível de ensino. 

A despeito de determinar que os professores da educação básica se preparassem 

com a formação de nível superior nos cursos de licenciatura, não foi proibido o exercício da 

docência aos leigos. No entanto, embora já se tenha passado 18 anos da promulgação dessa 

lei, não é difícil encontrar professores atuando na educação básica, sem a formação mínima 

exigida, conforme indicam os dados oficiais,  

 

Os professores que ainda necessitam completar a formação mínima para exercer a 

docência na educação básica são aqueles que concluíram o ensino fundamental ou o 

ensino médio, mas não têm a habilitação para o exercício do magistério. Os 

denominados “professores leigos” formam um contingente de 119.323 docentes 

(6,3%), distribuídos em todo o País, tanto nas zonas s urbanas quanto nas rurais, 

atendendo a alunos de todas as redes de ensino (BRASÍLIA, 2009, p. 26). 

 

Contudo, existe um esforço público no sentido de garantir a formação mínima ao 

professor que atua no ensino básico – a licenciatura plena. Isso pode ser observado nas metas 

do Plano Nacional de Educação (PNE) de 2011–2020, em consonância ao último documento 

aprovado pela Conferência Nacional de Educação (CONAE) de 2014. Ressaltamos que essa 

meta já estava presente no PNE de 2001–2010, no entanto, como não foi atingida, foi 

prorrogada para o atual que está em vigência. 

 

A avaliação do PNE (2001-2010) mostra que as metas estabelecidas para os 

profissionais da educação, em todos os níveis, etapas e modalidades, foram objeto 
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de políticas e ações em decorrência, principalmente, do PDE. Contudo, demandas 

como relativas à valorização dos profissionais da educação continuam na agenda 

para o próximo PNE. São várias as razões para que o quadro assim se apresente, e, 

talvez, as mais profundas sejam decorrentes das políticas de formação e de 

financiamento, que não viabilizaram o atendimento das metas. Também é preciso 

destacar a pouca visibilidade desses profissionais na sociedade brasileira 

(BRASÍLIA, 2014, p.74-75). 

 

A LDB/96 faz referência à formação do professor universitário no Título VI, dos 

profissionais da educação, em seu Artigo 66, “a preparação para o exercício do magistério 

superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e 

doutorado”. Observa-se que há uma determinação para que essa formação ocorra em nível de 

pós-graduação, em programas de mestrado e doutorado, porém, essa formação não se coloca 

como condição mínima para o exercício do magistério em nível superior. Ressaltamos que 

esta foi a primeira vez que os documentos oficiais abordaram a formação necessária ao 

professor universitário. 

No Brasil, a profissionalização e legalização da profissão de professor de 

instituição de educação superior (IES) são voltadas, especificamente, a quesitos como a 

preocupação com o saber de conteúdo a ser ministrado, de modo que não há uma política de 

formação, que leve em consideração que a formação conteudista seja agregada à formação 

pedagógica. 

Esse fato é fácil de ser constatado, visto que está expresso no artigo 65 da 

LDB/96: “a formação docente, exceto para a educação superior, incluirá prática de ensino de, 

no mínimo, trezentas horas”, ou seja, o professor que atuará no ensino básico deverá ter 

formação em práticas de ensino. Contudo, o professor formador é eximido dessa formação, 

embora sua função também esteja voltada à sala de aula. Embora a atividade de ensino seja a 

sua principal atribuição, a preparação pedagógica para atuar no processo de ensino 

aprendizagem é deixada à margem de sua formação, admitindo abertamente que a atuação do 

professor formador requer apenas saberes de conteúdo (PIMENTA, 1997). 

No projeto de Lei do PNE (2011–2020), a Lei 8.035/2010 aprovada na redação 

final, é notória a preocupação voltada, especificamente, à titularidade dos docentes que atuam 

no ensino superior, nas metas 13 e 14 do documento, assim como apresentado a seguir: 

 

Meta 13: Elevar a qualidade da educação superior pela ampliação da proporção 

mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de 

educação superior para 75% (setenta e cinco por cento), sendo, do total, no mínimo, 

35% (trinta e cinco por cento) doutores. 

Meta 14: Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto 

sensu de modo a atingir a titulação anual de 60 (sessenta mil) mestres e 25 (vinte e 

cinco mil) doutores. (BRASIL, 2010, p. 42, 44) 
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Assim, percebemos que se o professor universitário detém titulação (formação 

universitária, nível mestrado e doutorado) e o conhecimento específico a ser ensinado é o 

suficiente para atuar legalmente como professor formador. Por exemplo, um professor 

universitário de Matemática, que tenha cursado bacharelado em Matemática e possua 

titulação de mestre em Matemática pura, poderá exercer a docência mesmo sem a formação 

pedagógica e didática. Como mostram os documentos oficiais apresentados, a LDB/1996 e o 

PNE (2011-2020), fica evidente que a preocupação permanece estritamente com a 

titularidade.  

Segundo Vasconcelos (1998, p. 86), “há pouca preocupação com o tema da 

formação pedagógica de mestres e doutores oriundos dos diversos cursos de pós-graduação do 

país. A graduação tem sido ‘alimentada’ por docentes titulados, porém, sem a menor 

competência pedagógica”. 

Na verdade, o que se tem hoje são palestras estanques no início do ano letivo, ou 

cursos de “Pedagogia Universitária” oferecidos por algumas instituições de Ensino Superior, 

que são exigidos como parte do estágio probatório para aqueles professores que ingressam nas 

instituições de ensino por meio de concurso público. Embora em muitas redes de ensino se 

exija a educação continuada para os professores do ensino básico, o mesmo não é exigido dos 

professores formadores. Na verdade, o movimento que existe nesse sentido, ainda é muito 

tímido, visto que são poucas as instituições que tem se preocupado em desenvolver um 

programa contínuo de formação de professores para esse nível de ensino.  

A respeito da profissionalização docente, Tardif (2000, p. 7) afirma que “tanto em 

suas bases teóricas quanto em suas consequências práticas, os conhecimentos profissionais 

são evolutivos e progressivos e necessitam, por conseguinte, uma forma contínua e 

continuada”. Refletindo sobre a profissionalização, compreendemos que o professor, seja ele 

atuante, na educação básica ou superior, precisa estar sempre estudando e se atualizando, 

buscando cursos de aperfeiçoamento para que sua prática profissional acompanhe as 

mudanças constantes e inevitáveis da contemporaneidade.  

Para que se tenham professores qualificados nas escolas de educação básica, é 

fundamental que os seus formadores também o sejam, portanto, é preciso que a formação e o 

desempenho profissional do professor universitário sejam levados em consideração em 

pesquisas voltadas à qualidade do ensino, visto que é inevitável o impacto da qualidade das 

aulas dos docentes superiores na formação dos professores da educação básica. Logo, 
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concordamos com Pimenta e Anastasiou (2010, p. 265) ao afirmarem que “[...] uma iniciativa 

importante e necessária à preparação pedagógica é a de planejá-la como possibilidade de 

construção e desenvolvimento da identidade de professores nos pós-graduandos, enquanto 

futuros docentes do ensino superior
2
”. 

Assim, fica explícita a necessidade da formação pedagógico-didática do professor 

formador, da luta por uma mudança nas políticas públicas para que a formação do professor 

não seja apenas conteudista, pois “o desafio do saber ensinar é o desafio de uma profissão de 

constituição de sujeitos” (THERRIEN, 2012, p. 109) e, como tal, deve preparar profissionais 

para atuar na constituição desses sujeitos, uma vez que apenas os saberes curriculares não 

garantem uma prática docente qualificada. Para uma prática docente dessa natureza, é preciso 

interconexão com o social, com o político, com o afetivo e com o pedagógico. A constituição 

do sujeito requer, portanto, o olhar sobre as condições sociais, históricas e econômicas em que 

este está inserido, assim como das características dos grupos sociais aos quais pertence 

(ZANELLA, 2004). 

Entendemos que o aluno não é um mero receptor de conteúdos programáticos, 

assim como mostra Freire (1997), o discente não pode ser visto como uma tábula rasa, em um 

modelo de educação bancária, na qual o professor detém todo o conhecimento e o aluno está 

pronto para recebê-lo.  

 

A possibilidade de o sujeito atribuir sentidos diversos ao socialmente estabelecido 

demarca a sua condição de autor, pois, embora essa possibilidade seja circunscrita às 

condições sócio-históricas do contexto em que se insere, que o caracteriza como 

ator, a relação estabelecida com a cultura é ativa, marcada por movimentos de 

aceitação, oposição, confrontamento, indiferença (ZANELLA, 2004, p. 132-133).  

 

 

Portanto, é por meio das atividades e ações mediadas que o homem transforma o 

seu contexto social e, também da apropriação de suas significações que constitui a si mesmo 

como sujeito. Nesse sentido, “a preocupação com a qualidade dos resultados do ensino 

superior, sobretudo os de graduação, revela a importância da preparação política, científica e 

pedagógica de seus docentes” (PIMENTA e ANASTASOIU, 2010, p. 249). 

Nessa acepção, compreendemos que refletir sobre a formação do professor 

universitário é uma necessidade imediata, assim como mostram as autoras: 

 

a preocupação com a formação e o desenvolvimento profissional de professores 

universitários, e com a inovação didática cresce nos meios educativos, o que é 

atestado pelo aumento progressivo de congressos, reuniões, seminários e atividades 

relacionadas ao tema (PIMENTA; ANASTASOIU, 2010, p. 249). 

                                                           
2
 Destaque das autoras. 
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Contudo, o aumento desses eventos e discussões em relação ao desenvolvimento 

profissional do formador de professores ainda é insuficiente devido à complexidade da prática 

educativa e do trabalho docente. Scheibe (2012, p. 56) ressalta que 

 

a formação acadêmico-científica pedagógica rigorosa coloca-se cada vez mais como 

uma necessidade, considerada a epistemologia da prática profissional, que alerta 

para a natureza dos conhecimentos em jogo numa profissionalização. O movimento 

dos educadores tem defendido, neste sentido, que a preparação para a docência, na 

formação de todo educador, deve ser uma dimensão intrínseca, entendendo-se a 

docência como ato educativo intencional.  

 
 

Observa-se, entretanto, que em virtude de os documentos oficiais estarem aquém 

da necessidade da formação docente no ensino superior, os próprios professores que atuam 

nas licenciaturas se preocupam e buscam discutir a problemática, com o intuito de indicar e 

motivar mudanças nas políticas públicas e, assim, melhorar a qualidade da educação em todos 

os níveis de ensino. 

Apresentamos, de tal modo essas questões referentes ao processo histórico da 

formação de professores no Brasil, com o intuito de tecer um pano de fundo para, a partir daí, 

focar o nosso objeto de pesquisa, propriamente dito. Dessa forma, voltamos à nossa reflexão 

inicial que é a identidade profissional do professor formador da área de matemática no curso 

de Pedagogia. Abordaremos questões pertinentes a um elemento intrínseco à identidade do 

professor, ou seja, a parte subjetiva, que subjaz à construção histórica de concepções deste 

sujeito (PIMENTA, 1997).  

 

1.3 A identidade profissional do professor formador da área de Matemática no 

curso de Pedagogia 

 

De acordo com o ponto de vista que abordamos, a identidade é um campo aberto 

de formação, que envolve os mais variados atores na construção de um sujeito historicamente 

situado e que acaba por compor o caráter de unicidade da identidade do indivíduo. Nesse 

sentido, a “identidade não é um dado imutável. Nem externo, que possa ser adquirido. Mas 

um processo de construção do sujeito historicamente situado” (PIMENTA, 1997, p. 6). 

Afinal, toda profissão surge com o objetivo de servir a uma sociedade em 

decorrência de necessidades específicas. Dessa forma, as características de determinada 

profissão dependem de suas funções e do meio ao qual pertence, pois cada sociedade possui 
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as suas próprias particularidades que são baseadas em um contexto sociocultural temporal que 

imprime os seus valores. Assim, “o conceito de profissão não é neutro nem científico, mas é 

produto de um determinado conteúdo ideológico e contextual; uma ideologia que influencia a 

prática profissional, já que as profissões são legitimadas pelo contexto” (IMBERNÓN, 2000, 

p. 29). 

Quando colocamos em pauta a identidade profissional, nos referimos a uma 

identidade que envolve tanto os aspectos relativos a seu caráter individual ou coletivo. O 

aspecto individual permeia essa identidade profissional, pelo fato de que cada indivíduo 

possui as suas próprias significações sociais acerca da profissão - o que envolve a sua 

concepção a respeito da formação e da atuação profissional. O caráter coletivo dá-se pela 

legalidade da profissão, possuindo suas próprias características e funções que foram 

construídas e instituídas pela sociedade e, a partir daí, foram legitimadas como sendo de sua 

responsabilidade e competência. Pimenta (1997, p. 7) afirma que   

uma identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação social da 

profissão; da revisão constante dos significados sociais da profissão; da revisão das 

tradições. Como também, da reafirmação de práticas consagradas culturalmente e 

que permanecem significativas.  

 

Assim, de modo geral, as profissões impregnam uma significação social da 

profissão e existem para atender a uma necessidade específica de uma dada sociedade e, 

portanto, têm funções bem definidas, embora seja necessária uma revisão constante, no 

sentido de utilidade e de adaptação às mudanças impressas pelo tempo, assim como da 

permanência de algumas tradições e práticas já vivenciadas e validadas. Nesse sentido, 

Gonçalves (2005, p. 4) mostra que 

 

aprendemos uma série de conjunto de valores, mesmo profissionais, que nos 

permitem construir uma representação sobre o que é ser professor. [...] toda 

profissão é um construto social e, como tal, atende a algumas exigências de um dado 

contexto histórico, bem como contém uma concepção do próprio ator profissional 

sobre o que constitui sua profissão. Esse fator está significativamente relacionado a 

um processo de construção identitária.  

 

 

Observa-se que “A profissão de professor, como as demais, emerge em dado 

contexto e momento históricos, como resposta às necessidades que estão postas pelas 

sociedades, adquirindo estatuto de legalidade" (PIMENTA, 1997, p. 6). Assim, a formação 

mínima exigida dos professores que ensinam matemática na educação básica, se deu na 

Escola Normal (Lei Orgânica de 1946), Habilitação Específica de 2º Grau para o Magistério 

(LDBEN 5.692/71). Somente com a LDB 9.394/96 passou a ser exigida a formação em nível 

superior, licenciatura plena. A partir daí, o curso de Pedagogia recebeu a incumbência de 
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formar este profissional, preparando-o para atuar na educação infantil e nas séries iniciais, 

além de outros atributos como, por exemplo, a gestão escolar.  

De acordo com estudos recentes, como os apresentados por Costa e Poloni (2012), 

Almeida e Lima (2012), Nacarato, Mengali e Passos (2011), essa formação tem sido 

insuficiente, especialmente, no que diz respeito à formação matemática. Mais 

especificamente, estes estudos mostram que a formação matemática dos egressos dos cursos 

de Pedagogia é deficitária. Para melhor compreender essa questão, buscamos com este estudo 

voltar o nosso foco para o professor formador, nomeadamente, o que lida com a formação 

matemática no referido curso, para apreender como a sua atuação impacta a formação dos 

seus discentes. 

As instituições de ensino superior, no Brasil, que oferecem o curso de Pedagogia 

não determinam como deve ser o perfil da formação acadêmica do professor formador da área 

de Matemática. Assim, tanto professores com formação inicial em Matemática como em 

Pedagogia atuam nas disciplinas
3
 da área. Geralmente, cada instituição decide qual é o perfil 

mais adequado ou conveniente do docente que vai atuar na formação de seus licenciandos em 

Pedagogia.  

Embora alguns estudos qualitativos, como por exemplo, estudos de caso procurem 

delinear e trazer à tona o perfil deste docente, em nossas revisões bibliográficas não 

localizamos estudos que tenham, especificamente, esse enfoque, ou seja, que visem apresentar 

um mapeamento a nível nacional da formação acadêmica desse formador. Curi (2005) revela 

que a grande maioria dos formadores da área de Matemática, no curso de Licenciatura em 

Pedagogia, tem formação em nível de graduação a Licenciatura Plena em Pedagogia e 

mestrado e doutorado em Educação. Almeida (2009) também faz referência à formação 

acadêmica desse professor formador e reforça que a maioria não é composta por licenciados 

em Matemática, mas sim por profissionais com formação acadêmica, na área da Educação. 

Silva (2009) mostra em sua pesquisa um exemplo de um formador com formação em 

Educação e em Matemática. Dentre os participantes do estudo de Manfredo (2013) havia 

cinco professores formadores da área de Matemática, no curso de Licenciatura em Pedagogia, 

com formação inicial em licenciatura em Matemática, no entanto, salienta que esse perfil de 

formadores, geralmente, não é encontrado atuando nos cursos de Licenciatura em Pedagogia 

em nosso país.  

                                                           
3
 As disciplinas da área de Matemática no curso de Pedagogia assumem nomenclaturas diferentes. De acordo 

com as instituições de origem, isso se dá para atender o objetivo de trabalharem conteúdos semelhantes. Nas 

instituições participantes dessa pesquisa as disciplinas são denominadas como Conteúdos e Processos de Ensino 

II pela Universidade Pública e Fundamentos Teóricos e Metodológicos, pela Universidade Particular.  
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Nacarato, Mengali e Passos (2011, p.17-18) abordam a formação matemática e 

afirmam que 

 

se, por um lado, alguns desses cursos tinham uma proposta pedagógica bastante 

interessante, por outro, na maioria deles não havia educadores matemáticos que 

trabalhassem com as disciplinas voltadas à metodologia de ensino de matemática – 

muitos pedagogos, sem formação específica. Decorria daí, muitas vezes, uma 

formação centrada em processos metodológicos, desconsiderando os fundamentos 

da matemática. Isso implicava uma formação com muitas lacunas conceituais nessa 

área do conhecimento. 

  

 

Dessa forma, os estudos indicam deficiências na formação matemática do 

pedagogo. Geralmente, há o predomínio na parte metodológica e um déficit dos fundamentos 

de matemática, assim como apontam Curi (2005), Costa; Poloni (2012), Almeida (2009). 

Nesse sentido, percebemos que além dos problemas já evidenciados nos estudos 

mencionados, há também a heterogeneidade no que diz respeito à formação acadêmica do 

professor formador que atua nas disciplinas da área de matemática, no curso de Licenciatura 

em Pedagogia. Assim, um pressuposto é que a falta de formação conceitual e de fundamentos 

da Matemática nas licenciaturas e Pedagogia pode estar ligada ao perfil formativo dos 

professores que atuam nas disciplinas da formação Matemática. Vale destacar que essa 

deficiência já havia sido detectada na formação dos alunos de magistério. 

 

Podemos, então, dizer que as futuras professoras polivalentes têm tido poucas 

oportunidades para uma formação matemática que possa fazer frente às atuais 

exigências da sociedade e, quando ela ocorre na formação inicial, vem se pautando 

nos aspectos metodológicos (NACARATO, MENGALI e PASSOS, 2011, p. 22). 

 

Essas constatações denotam a necessidade de novos estudos que abordem a 

temática e provoquem reflexões, com vistas a promover as mudanças necessárias para 

assegurar uma formação matemática mais consolidada e de qualidade ao futuro professor de 

matemática das séries iniciais.  

Como esta pesquisa parte da premissa de que as concepções dos professores 

podem interferir de modo direto e indireto na sua prática docente e, segundo a nossa 

perspectiva, tais concepções podem contribuir de modo positivo ou negativo na atuação 

docente, no próximo capítulo, nos dedicamos a uma discussão que visa compreender a forma 

como as concepções dos professores formadores acerca da Matemática e do seu ensino estão, 

de fato, ligadas à prática pedagógica.  
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Capítulo 2 – AS CONCEPÇÕES E PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS 

PROFESSORES 

 

 Após apresentar a trajetória formativa do professor, que não se dá somente com a 

sua formação acadêmica, mas envolve uma série de fatores que subjazem a essa formação, 

dentre eles os aspectos legais, a cultura da profissão e da instituição de ensino, que compõem 

os saberes e formam a identidade profissional, neste capítulo nos concentramos de modo mais 

específico nas suas concepções, visto que estas além de estarem ligadas à sua identidade, 

interferem em sua prática docente.  

Nessa perspectiva, procuramos compreender como são construídas as concepções 

dos professores relativas à Matemática e ao seu ensino, assim como repercutem na sua prática 

pedagógica. Pois, de acordo com a nossa premissa, as concepções elaboradas ao longo da 

história do sujeito-professor, implicam de modo direto na sua ação docente.  

 

[...] o professor, muitas vezes considerado um simples executor de tarefas, é alguém 

que também pensa o processo de ensino. Este pensar reflete o professor enquanto ser 

histórico, ou seja, o pensar do professor é condicionado pelas possibilidades e 

limitações pessoais, profissionais e do contexto em que atua (AZZI, 2005, p. 44). 

 

 

O desenvolvimento da prática docente não se dá em um vácuo social, mas é 

construído pelas ações de vários colaboradores. Portanto, a prática pedagógica está repleta 

tanto de historicidade, como de saberes construídos ao longo da trajetória formativa do 

indivíduo, assim como das influências do seu contexto profissional. 

  
A evidência da importância do papel docente nos processos educativos da 

Matemática se estabeleceu a partir das primeiras conclusões de que as concepções 

eram determinantes ou, pelo menos, apresentavam decisivas influências em relação 

a suas práticas educativas (ROSEIRA, 2010, p.76). 

 

 

Com base nesse entendimento, aprofundamos a discussão no intuito de 

estabelecer relações entre as concepções dos professores de matemática e sua pratica docente. 
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2.1 As concepções dos professores em relação à Matemática e ao seu ensino 

 

 

Como o objetivo deste estudo é analisar a prática pedagógica de professores que 

ministram disciplinas da área de Matemática, do curso de Pedagogia em duas universidades 

do Estado de Goiás, com vistas a compreender os reflexos das concepções e formação dos 

professores formadores na sua prática relativa ao ensino de Matemática, faz-se necessário 

explicitar o significado do termo concepção que adotamos para o desenvolvimento desta 

pesquisa, sobretudo, devido ao fato de haver diferentes conceitos atribuídos a ele, que variam 

de acordo com o referencial teórico adotado. Vale ressaltar que muitos autores o equiparam ao 

conceito de crença. Contudo, assim como mostram Vila e Callejo (2006, p. 47), há 

divergências no que diz respeito a essa equivalência, pois “as relações entre concepção e 

crença são um tema controvertido, pois enquanto alguns autores utilizam ambos os termos 

indistintamente como sinônimos, outros entendem que os conceitos estão relacionados, porém 

não significam a mesma coisa”. 

Em nossa abordagem apresentamos a forma como diferentes autores concebem o 

termo concepção, bem como as relações que estes constroem entre os termos crenças e 

concepções e, a partir daí, nos posicionamos quanto ao significado que adotamos para o 

desenvolvimento desta pesquisa. 

Alba Thompson (1992) foi uma das autoras que se enveredou pelo estudo do tema 

e uma das pioneiras a fazer a relação entre as concepções de matemática, de ensino e da 

prática docente. Para a autora, concepção é algo que engloba conhecimento e crença. São dois 

conceitos diferentes, pois o significado de conhecimento está diretamente relacionado ao 

critério de validade, com caráter científico; crença, por sua vez, é um tipo de pensamento, 

fruto da imaginação fantasiosa do indivíduo. Dessa forma, a autora conceitua concepções 

“como sendo estruturas mentais das quais fazem parte tanto as crenças (beliefs) como 

qualquer tipo de conhecimento adquirido através da experiência, nomeadamente significados, 

conceitos, proposições, regras, imagens mentais, preferências etc.” (THOMPSON 1992, apud 

SEGURADO e PONTE, 1998, p. 5).  

De acordo com essa perspectiva, as crenças admitem um caráter subjetivo, pessoal 

e vulnerável, não exigem explicações lógicas e, portanto, podem ser invalidadas. O 

conhecimento, por sua vez, é entendido como um saber que passa pelo rigor de uma 

comunidade de especialistas, podendo ser compreendido como conhecimento científico.  
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Em seu estudo Thompson (1997, p. 12) concluiu que a relação entre concepções e 

prática pedagógica é complexa, contudo, afirma que existe – mesmo que de modo sutil, de 

forma consciente ou não – uma relação entre as concepções dos professores (“crenças, visões 

e preferências”) de Matemática em relação à Matemática e ao seu ensino e as práticas 

pedagógicas respectivas. 

Para Ponte (1992), os termos concepções e crenças se diferem pelo caráter 

cognitivo, contudo, o autor ressalta que em toda concepção existe um substrato da ação da 

crença. As concepções possuem um caráter cognitivo, tendo por base a organização de 

conceitos que estão relacionados aos conhecimentos, aos mais diversos tipos de saberes; 

assim, o tipo de saber vai definir tanto a base de interpretação como a forma como pode ser 

aprendido. Nesse sentido, Ponte (1992, p. 192) afirma que “podemos ver as crenças como 

uma parte do conhecimento relativamente ‘pouco elaborada’, em vez de os ver como dois 

domínios disjuntos”. 

Ponte (1992, p.192) ainda salienta que 

 

em todo conhecimento intervém necessariamente crenças. Existe um ponto, para 

além do qual não consegue ir a racionalidade humana, entendida como a capacidade 

de formular raciocínios lógicos, definir conceitos com precisão, e organizar de forma 

coerente os dados da experiência. Para além da racionalidade entramos no domínio 

das crenças, que são indispensáveis, pois sem elas o ser humano ficaria virtualmente 

paralisado, sem ser capaz de determinar cursos de ação.  

 

Assim, compreendemos que os saberes formais e informais se misturam e, 

consequentemente, colocam a subjetividade e a interpretação como aspectos que caracterizam 

a individualidade do sujeito. As concepções se relacionam com o tipo de conhecimento de 

natureza formal e objetiva, enquanto as crenças são um tipo de conhecimento de caráter 

subjetivo e informal. Vila e Callejo (2006, p. 48-49) argumentam que 

 

[...] as crenças são um tipo de conhecimento subjetivo referente a um conteúdo 

específico sobre o qual versam; tem forte componente cognitivo, que predomina 

sobre o afetivo, e estão ligadas a situações. Embora tenham um alto grau de 

estabilidade, podem evoluir graças ao confronto com experiências que podem 

desestabilizá-las [...]. 

 

 

Portanto, para os autores, as crenças apresentam tanto o caráter subjetivo como o 

cognitivo do conhecimento, embora se sobressaia o caráter cognitivo. Vila e Callejo (2006) 

usam o termo concepção para relacionar o que os alunos pensam em relação a conceitos 

específicos, no que diz respeito ao termo crença, se o tomam em seu aspecto subjetivo e 
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pessoal do conhecimento. Ainda em relação às crenças e às concepções, os autores afirmam 

que  

 

as crenças distinguem-se das concepções por seu conteúdo: enquanto as concepções 

referem-se às ideias associadas a conceitos matemáticos concretos, as crenças 

referem-se às ideias associadas a atividades e processos matemáticos, à forma de 

conceber a atividade matemática e ao ensino e à aprendizagem dessa ciência  (VILA 

E CALLEJO, 2006, p. 54). 

 

Para exemplificar essa relação, os autores mostram que quando o indivíduo pensa 

na demonstração do teorema de Pitágoras, esta ação está relacionada à concepção, ou seja, ao 

conteúdo matemático, porém, quando se pensa que só é possível fazer uma única 

demonstração, está no campo das crenças matemáticas. 

Para Roseira (2010, p. 75) o termo concepção “[...] contempla as mais diversas 

formas de manifestação da filosofia particular do professor de Matemática, quer sejam suas 

crenças, expectativas, perspectivas, pontos de vista, visões etc.” Na verdade, o autor atribui 

um caráter particular e pessoal ao sentido das concepções, pois parte da maneira privada que 

cada professor vê, entende, explica, concebe e interpreta a Matemática e o seu ensino. De 

acordo com Roseira (2010, p. 75), 

 

atribuir ao termo concepção o significado de filosofia particular é entendê-lo como 

um conjunto de princípios pessoais que são mobilizados ou que mobilizam sua 

forma de fazer a educação, sempre que o professor necessita estabelecer alguma 

conceituação ou juízo acerca da Matemática e de seu ensino. 

 

 

Segundo o autor, os fundamentos das concepções dos professores de Matemática 

contribuem, de alguma forma, para a filosofia particular do docente que, por conseguinte, 

refletem sobre e na prática pedagógica. Esses fundamentos podem assumir distintos 

pressupostos filosóficos, epistemológicos e pedagógicos dependendo do quadro teórico de 

referência. Roseira (2010) lança mão do olhar sobre a Filosofia da Matemática trazendo como 

referência as visões pitagóricas, platônicas, absolutistas e falibilística. 

Assim como apresentado por alguns teóricos aqui referenciados, concordamos 

que, de modo geral, os conceitos de concepção e crença estão associados aos tipos de 

conhecimento. 

 

O estudo das concepções dos professores tem de se apoiar necessariamente num 

quadro teórico respeitante à natureza do conhecimento (p.186). O problema da 

natureza do conhecimento não parece passível de uma solução definitiva. Cada uma 

das abordagens tem os seus méritos e as suas insuficiências. Cada uma poderá dar 

contributos positivos em domínios restritos da atividade educativa (PONTE, 1992, 

p. 191).  
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De acordo com a nossa perspectiva, o termo crença é diferente de concepção, mas 

se considerarmos que os limites entre os dois termos são tênues, de modo que são difíceis de 

serem delimitados, assim, acreditamos que um esteja, até certo ponto, imbricado no outro. 

Ressaltamos que dentre as várias acepções apresentadas acerca do termo 

concepção a que se coaduna ao nosso ponto de vista é aquela apresentada por Ponte (1992). 

Consideramos que as concepções estão relacionadas aos mais diversos tipos de conhecimento, 

que por sua vez, influenciam a maneira como decidimos determinada ação, ou seja, uma 

tomada de atitude. Esse conhecimento é variável e se estende desde o senso comum até ao 

conhecimento científico, onde as crenças seriam a forma mais primitiva de conhecimento, 

advindas da socialização primária, com caráter subjetivo e particular, do qual não temos, 

necessariamente, consciência.  

Para uma melhor compreensão da relação entre conhecimento, crenças e 

concepções, fazemos uma metáfora, na qual, comparamos a constituição dos saberes docentes 

a uma colcha de retalhos (TARDIF, 2002); assim, as crenças e as concepções são a linha de 

costura, enquanto os retalhos representam os mais variados tipos de conhecimentos. De 

acordo com esta perspectiva, é no emaranhado da racionalidade que a subjetividade se infiltra 

e influi em nossas decisões, escolhas e interpretações. Refletindo sobre a constituição dos 

saberes, das crenças e das concepções dos professores, nos voltamos ao processo educativo, 

mais especificamente, em relação ao professor, o aluno e o conhecimento, visto que é neste 

momento que acontece o ato de ensinar.  

O ato de ensinar compreendido como integrante do trabalho educativo, que 

produz “direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida 

histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens” (SAVIANI, 1995, p. 17) pressupõe a 

identificação dos elementos culturais a serem apreendidos e, concomitantemente, das formas 

mais apropriadas para alcançar esse objetivo. Isto significa que os professores devem 

compreender as dimensões epistemológicas e metodológicas do trabalho educativo.  

Nesse sentido, Ponte (1992, p.185) nos revela que “[...] o interesse pelo estudo das 

concepções dos professores tal como, aliás, pelo estudo das concepções de outros 

profissionais e de outros grupos humanos, baseia-se no pressuposto de que existe um 

substrato conceitual que joga um papel determinante no pensamento e na ação [...]”, isto é, a 

maneira como pensamos influencia nossas atitudes. Isso não é algo simples de ser desvelado, 

tão pouco de ser observado e analisado, contudo é perceptível a importância de tentarmos 

compreender como o indivíduo constrói as suas percepções, os seus entendimentos, os seus 
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pensamentos e as suas concepções. O autor explica que esse processo é, simultaneamente, 

individual e coletivo.  

 

As concepções formam-se num processo simultaneamente individual (como 

resultado da elaboração sobre a nossa experiência) e social (como resultado do 

confronto das nossas elaborações com as dos outros). Assim, as nossas concepções 

sobre a Matemática são influenciadas pelas experiências que nos habituamos a 

reconhecer como tal e também pelas representações sociais dominantes (PONTE, 

1992, p. 185). 

 

 

Se há interferência individual e social na constituição das concepções do 

indivíduo é necessário compreender como e onde essas concepções foram se constituindo. 

Baraldi (1999, p. 83) afirma 

 

sabemos que, ao longo dos anos, os alunos no ensino escolar de Matemática 

deparam-se com diversas concepções sobre ela. Essas concepções, todas, possuem 

implicações positivas e negativas para o ensino e aprendizagem dessa disciplina. Em 

nenhum momento, na escola, é feita uma reflexão sobre tais concepções e o aluno 

passa a ter a sua própria, controversa e multifacetada, decorrente de imposições 

docentes ou de sua visão de mundo. Com efeito, essa concepção o influencia para 

uma boa incursão pela Matemática ou não e no tratamento dos objectos 

matemáticos.  

 

 

Embora essa abordagem de Baraldi (1999) seja voltada à constituição das 

concepções dos alunos, estendemos nossa reflexão à constituição das concepções dos 

professores que ensinam Matemática. A partir dos pressupostos de Ponte (1992) e Baraldi 

(1999) podemos inferir que a prática pedagógica dos professores de Matemática sofre 

influência do modo como concebem o conhecimento matemático e o conhecimento 

profissional sobre o seu ensino. Nesse sentido, com o foco voltado, especificamente, para os 

futuros professores de Matemática nas séries iniciais, é pertinente a abordagem de Nacarato, 

Mengali e Passos (2011, p. 23) ao afirmarem que  

 

[...] há a necessidade de conhecer experiências com a matemática que as futuras 

professoras já vivenciaram durante sua escolarização. Diferentes autores têm 

discutido o quanto a professora é influenciada por modelos de docentes com os 

quais conviveu durante a trajetória estudantil, ou seja, a formação profissional 

docente inicia-se desde os primeiros anos de escolarização. 

 

Assim, é possível notar como é expressiva a participação do professor de 

Matemática do ensino básico na constituição das concepções dos alunos em relação à 

matemática. Mediante as ações pedagógicas dos docentes, os alunos vão adquirindo os seus 

conhecimentos e, nesse movimento singular, o professor tem um papel fundamental, visto que 

o aluno pode ser influenciado pelo docente de modo positivo ou negativo, de forma que o 

processo de ensino e aprendizado de matemática pode se tornar significativo ou não. 
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Ponte (1992, p. 186) salienta que “os professores de Matemática são os 

responsáveis pela organização das experiências de aprendizagem dos alunos. Estão, pois, num 

lugar chave para influenciar as suas concepções”. Nesse sentido, voltamos nossa atenção à 

formação do professor formador da área de Matemática, no curso de Pedagogia, visto que as 

pesquisas apontam a dificuldade do graduando em Pedagogia, no que tange à formação 

matemática. É importante reconhecer o papel fundamental que o professor formador 

desempenha na construção e na problematização das concepções que o aluno tem em relação 

à matemática e ao seu ensino.  

O grande desafio do professor formador, além de problematizar, é influenciar, por 

meio de reflexões teoricamente fundamentadas, as crenças e as concepções construídas ao 

longo da trajetória escolar dos seus discentes, com o intuito de aprofundar a sua compreensão 

acerca dos conhecimentos matemáticos e contribuir para mudanças que resultem na melhoria 

na prática pedagógica desse futuro professor de matemática.  

 

[…] no que diz respeito à formação inicial, o desafio consiste em criar contextos em 

que as crenças que essas futuras professoras foram construindo ao longo da 

escolarização possam ser problematizadas e colocadas em reflexão, mas, ao mesmo 

tempo, que possam tomar contato com os fundamentos da matemática de forma 

integrada às questões metodológicas, dentro das atuais tendências em educação 

matemática. (NACARATO; MENGALI e PASSOS, 2011, p. 37-38). 

 

Para compreender melhor essa dinâmica, nos aportamos em Vila e Callejo (2006, 

p. 44), que explicam como as crenças estão presentes nos três níveis do currículo: 

 O pretendido ou normativo (as crenças apresentam posições epistemológicas e 

teóricas explícitas acerca do que é matemática, de seu ensino e de sua 

aprendizagem e são mantidas pelos planejadores do currículo nacional, estadual 

ou municipal). 

 O lecionado (apresenta as crenças explícitas dos professores e implícitas que 

fazem parte do currículo oculto, ou seja, a ação didática do professor mediante o 

conteúdo pretendido, seus valores, a maneira de proceder na avaliação, a 

seleção dos conteúdos; neste caso é o professor quem sustenta essa crença).  

 O realizado (o que de fato é efetivado no processo de ensino e aprendizagem, 

considerando os conhecimentos apreendidos pelo aluno. Neste momento se 

fazem presentes as crenças explícitas e implícitas dos alunos). 

 

Compreendemos, então, que as crenças fazem parte do desenvolvimento do 

processo educativo e vários são os fatores que interferem no processo de ensino e 

aprendizagem. Constatamos que apenas o planejamento do currículo normativo não assegura 
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a sua execução, visto que os demais atores envolvidos no processo, tanto o professor como o 

aluno, são peças fundamentais para o sucesso do trabalho aspirado. 

Pehkon e Torner (1999 apud Vila e Callejo, 2006, p. 45) ratificam a estreita 

relação entre as crenças e as práticas curriculares ao observarem que 

 

 as crenças têm uma grande influência no modo como os alunos aprendem e 

utilizam a Matemática e, às vezes, são um obstáculo para aprendizagem; 

 as crenças dos professores regulam suas decisões e o planejamento, o 

desenvolvimento e a avaliação dos processos de ensino e aprendizagem; 

 as experiências de aprendizagem dos alunos influem em suas crenças e, por 

 sua vez, estas mediam sua maneira de abordar e realizar atividades 

matemáticas; 

 as experiências de ensino dos professores influem em suas crenças e 

medeiam sua intervenção educativa.  
 

 

Partindo desses pressupostos, podemos inferir que todos esses fatores estão, de 

fato, entrelaçados. Dessa forma, as crenças que o professor tem em relação à Matemática e ao 

seu ensino, que foram adquiridas durante o seu período de escolarização no ensino básico, 

contribuem de maneira significativa em suas escolhas, em relação ao conteúdo matemático e 

na sua prática pedagógica enquanto docente. 

Segundo Thompson (1997, p. 12),  

 

há uma forte razão para acreditar que em matemática, as concepções dos professores 

(suas crenças, visões e preferências) sobre o conteúdo e seu ensino desempenham 

um papel importante no que se refere à sua eficiência como mediadores primários 

entre o conteúdo e os alunos. 

 

 

 Assim, entendemos que a maneira como o aluno percebe a Matemática influencia 

o seu fazer matemático. É justamente devido a essa dinâmica que afirmamos que há a 

necessidade de o professor formador ter clareza sobre as suas próprias crenças e concepções e 

também a respeito das crenças e concepções que os seus alunos carregam consigo, para que 

possa refletir sobre sua prática pedagógica com o objetivo de mediar de modo positivo o 

processo de ensino e aprendizagem do aluno. Como afirma Fiorentini (1995, p. 4) “[...] a 

forma como vemos/entendemos a Matemática tem fortes implicações no modo como 

entendemos e praticamos o ensino de Matemática e vice-versa”. 

Oliveira e Cedro (2013, p. 28) afirmam que “[…] analisar as concepções dos 

professores é importante, tomando por base que as visões sustentadas pelos mesmos 

influenciam nas suas práticas pedagógicas”. Nessa perspectiva, para entender a prática 

pedagógica do professor de Matemática, faz-se necessário desvelar as suas crenças e 
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concepções em relação à Matemática e ao seu ensino, visto que as mesmas participam do 

planejamento da aula e direcionam a sua ação didático-pedagógica. 

O quadro da realidade da maioria dos cursos de Licenciatura em Pedagogia é 

composto por muitos acadêmicos que apresentam dificuldades e aversões declaradas à 

Matemática e ao seu ensino, como evidenciam os estudos de Curi (1995), Fiorentini e 

Nacarato (2005), Nacarato, Mengali e Passos (2011) e Costa e Poloni (2012). Portanto, é 

importante analisar se o professor formador está trabalhando na sua prática pedagógica de 

modo que se possa reverter esse quadro de dificuldades e aversões à Matemática. De acordo 

com o nosso ponto de vista, essa não é uma tarefa trivial, pois, “romper com esses sistemas de 

crenças implica criar estratégias de formação que possam (des)construir os saberes que foram 

apropriados durante a trajetória estudantil na escola básica” (NACARATO, MENGALI e 

PASSOS, 2011, p. 28).  

Consideramos que não importa o nível de ensino, o professor sempre desempenha 

um papel ímpar na formação do seu aluno. Partindo dessa assertiva, nos voltamos, 

especificamente, ao papel do professor formador de Matemática.  Esse profissional se depara 

com um quadro de concepções há muito arraigadas e, portanto, mais consistentes, visto que 

foram constituídas durante todo o período de escolarização. Para compreender esse quadro, é 

preciso que o professor formador desenvolva um trabalho sistemático e elaborado em um 

processo de cunho investigativo, buscando realizar uma avaliação diagnóstica para 

compreender o que os seus alunos pensam sobre Matemática, sobre o ensino de Matemática, 

bem como quais são as suas carências nos fundamentos matemáticos. No que diz respeito à 

metodologia para desenvolver esse processo, há várias formas para fazê-lo, de modo que cada 

professor pode traçar a sua estratégia, levando em consideração o contexto em que se 

encontram seus alunos. Nesse sentido, reafirmamos a importância de o professor formador ter 

consciência do impacto da sua atuação para que possa intervir de forma positiva com a 

perspectiva de influenciar na qualidade da formação desse futuro professor de Matemática. 

Para melhor compreendermos as concepções relacionadas à Matemática e as suas 

possíveis influências no ensino, com base em Baraldi (1999), vamos apresentar algumas 

concepções importantes. 
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Quadro II – Concepções relacionadas à Matemática 

CONCEPÇÕES PITÁGORICA PLATÔNICA ABSOLUTISTA FALIBILÍSTICA 

 
 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍS-

TICAS  

 

 

 

 

 

Os pitagóricos 

entendiam que 

todas as coisas 

eram números. 

 

Os platônicos 

distinguiam o 

mundo das 

coisas (real) do 

mundo das 

ideias (ideal), no 

qual se 

encontravam as 

verdades 

absolutas e 

imutáveis. 

Os absolutistas 

entendiam o 

conhecimento 

matemático como o 

portador das 

“verdades”, 

indiscutíveis e 

absolutas verdades 

e representantes do 

único 

conhecimento 

genuíno, adjacente 

à lógica e às 

afirmações aceitas 

como virtuosas.  

O conhecimento 

matemático é visto 

como falível, 

possuindo uma 

verdade relativa. 

 

 

 

 

FRASES 

USUAIS 

“Os números 

regem o 

Universo”. 

“Tudo é 

Matemática” 

“A matemática é 

a solução de 

todos os 

problemas”. 

“toda e qualquer 

ciência pode ser 

reduzida à 

Matemática”  

 

 “o que não se pode 

falar, deve-se 

calar”.  

“Como não entende 

Matemática? Ela é 

pura Lógica!”  

“Tudo é 

demonstrável; siga 

o modelo e 

pronto!” 

“A matemática está 

sujeita a falhas”; 

“O conhecimento 

matemático não 

possui uma verdade 

absoluta.” 

 

 

 

 
MATEMÁTICA 

A Matemática é 

vista como um 

corpo de 

conhecimentos, 

necessária 

somente para 

contar e fazer 

cálculos, para 

entender como 

funciona a 

realidade 

concreta. 

Apresenta a 

visão de que o 

conhecimento  

matemático 

existe 

independente 

dos sujeitos; 

As verdades são 

absolutas, 

confundindo a 

pesquisa 

matemática com a 

pesquisa da 

verdade dentro 

desta.  

Apresenta uma 

visão estática da 

Matemática. 

A Matemática é 

vista sem a 

preocupação 

dominante de 

encontrar 

fundamentos 

seguros e absolutos 

para esta ciência, 

aceitando que os 

matemáticos e seus 

produtos são 

falíveis, incluindo 

provas e conceitos.  

 
 

 

 

ENSINO DE 

MATEMÁTICA 

Visão 

utilitarista. O 

ensino de 

Matemática vem 

auxiliar o aluno 

na compreensão 

da realidade.  

O aluno não 

participa da 

construção do 

conhecimento, 

tendo, muitas 

vezes a sensação 

de que ela “caiu 

pronta do céu”, 

em forma de um 

resultado 

importante. 

O ensino de 

Matemática fica 

reduzido a 

demonstrações 

rigorosas de 

teoremas e de 

fórmulas.  

 

A matemática é 

entendida como 

uma construção 

humana e sujeita a 

erros. Logo seu 

ensino seria mais 

“humanizado”, 

menos mecânico e 

com menos rigor 

metódico.  

Fonte: Adaptado de Baraldi (1999, p. 84-90). 
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Embora no campo da Matemática as definições sejam históricas, não podemos 

afirmar que as práticas pedagógicas dos docentes se vinculem apenas a uma delas. A prática 

pedagógica não é neutra e, com isso, os limites de cada concepção não podem ser 

considerados tão rígidos, pois todo professor carrega consigo valores: tem uma visão de 

mundo, de ser humano, de educação que podem influenciar sua prática. Como afirma 

Mizukami (1986 p.106), “não há teoria que por sua própria natureza, fins e prioridades, seja 

elaborada e resista às mudanças sociais, filosóficas e psicológicas, pelo menos do ponto de 

vista do ser humano que a examina, a utiliza e participa do mundo que o cerca”. 

Nesse sentido, diversos são os fatores que podem influenciar a prática pedagógica 

do docente e a formação de suas concepções, podendo o professor seguir mais de um modelo, 

com maior relevância a determinados aspectos, contudo, há possibilidade de articulações. O 

estudo dessas concepções nos auxiliou a compreender as concepções sustentadas pelas 

professoras formadoras, participantes desta pesquisa, com o objetivo de desvelar os reflexos 

das mesmas na prática pedagógica. 

Fiorentini (1995) e Roseira (2010) assim como Baraldi (1999), fundamentaram o 

estudo das concepções acerca da Matemática e de seu ensino, usando um “quadro” similar de 

referências teóricas. Fiorentini (1995, p. 5) ressalta que “cada professor constrói 

idiossincraticamente seu ideário pedagógico a partir de seus pressupostos teóricos e de sua 

reflexão sobre a prática”. Roseira (2010, p.74-75) entende que o termo concepção “contempla 

as mais diversas formas de manifestação da filosofia particular do professor de Matemática, 

quer sejam suas crenças, expectativas, perspectivas, pontos de vista, visões, etc.”.  

Dentre outros temas, Fiorentini (1995, p.5) estudou os modos de conceber a 

Matemática e o seu ensino. De acordo com o resultado da sua pesquisa, há seis tendências em 

educação matemática que foram, historicamente, produzidas no Brasil: a formalista clássica; a 

empírico-ativista; a formalista moderna; a tecnicista e suas variações; a construtivista e a 

socioetnoculturalista. O referido autor concluiu que a prática pedagógica docente se trata de 

uma ação complexa e que vários são os fatores que nela interferem, pois 

 

 “[...] por trás de cada modo de ensinar, esconde-se uma particular concepção de 

aprendizagem, de ensino, de Matemática e de Educação. O modo de ensinar sofre 

influência também dos valores e das finalidades que o professor atribui ao ensino da 

matemática, da forma como concebe a relação professor-aluno e, além disso, da 

visão que tem de mundo, de sociedade e de homem.  

 

Roseira (2010) ao discorrer acerca dos fundamentos das concepções dos 

professores de Matemática a respeito da Matemática e do seu ensino, para tanto, baseou-se em 
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pressupostos filosóficos, epistemológicos e pedagógicos e nas mesmas concepções citadas na 

pesquisa de Baraldi (1999), denominando-as de visões pitagórica, platônica, absolutista e 

falibilística. Do ponto de vista epistemológico, relacionado ao processo de apropriação do 

conhecimento considerou as visões: inatista, empírica e sociointeracionista, o que nos remete 

à pesquisa de Fiorentini (1995). Para relacionar as concepções dos professores em relação ao 

ensino de Matemática o autor partiu do ponto de vista pedagógico e apresentou as seguintes 

concepções: “aprender é lembrar”; “aprender é mudar de comportamento”; “aprender é 

processar informações”; e “aprender é interagir”. A partir daí, o autor organizou as 

concepções em três categorias de análise: a objetivista, a centrada no sujeito e a centrada na 

construção social do conhecimento. 

No que diz respeito à concepção pitagórica “entende-se que a realidade é regida 

por números, fórmulas e equações” (ROSEIRA, 2010, p. 83).  De acordo com esta concepção, 

o conhecimento matemático é autossuficiente, servindo ao homem como instrumento para a 

leitura e interpretação do mundo, desconsiderando os aspectos sociais do mesmo. O ensino de 

Matemática, assim, é tomado no seu caráter utilitarista para compreender as coisas do mundo, 

o professor é visto como o transmissor de conhecimento e o aluno como mero receptor, 

pronto para absorver o conhecimento que lhe trará a possibilidade de “ler e interpretar” as 

coisas do mundo, já que nesta visão, tudo é matemática. 

A concepção platônica de matemática “[...] caracteriza-se por uma visão estática, 

a-histórica e dogmática das ideias matemáticas, como se essas existissem independentemente 

dos homens” (FIORENTINI, 1995, p. 6). Segundo essa concepção, a matemática existe e vive 

involuntariamente ao desejo do homem, de modo que cabe a este ter o prazer de poder 

desvendar seus mistérios; o estudo matemático é visto como uma forma de elevação 

espiritual.  

Como a matemática existe independente do homem, o papel didático do professor 

é apenas de expositor e transmissor dos conhecimentos e ao aluno cabe apenas absorver, 

memorizar e repetir o conteúdo “aprendido”, sendo totalmente passivo no processo de ensino 

e aprendizagem. Fazendo uma analogia, seria o modelo da educação bancária (FREIRE, 

1983), no qual o professor é o detentor do conhecimento e o aluno, a tábula rasa, precisando 

receber todo o conhecimento. 

Em relação à concepção absolutista, o próprio nome sugere, a Matemática é vista 

como ‘o conhecimento’ único e absoluto, portador da verdade incontestável. Nesta 

concepção, estão contemplados os movimentos: logicismo, formalismo e intuicionista 

(construtivismo), cada qual com suas particularidades. 
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Na perspectiva do logicismo, há uma certa preocupação com o estilo da 

linguagem, pois as demonstrações são realizadas com o uso da lógica, do caráter 

preponderante e o ensino de Matemática, por sua vez, é desprovido de contextos reais e 

estuda-se a matemática pela matemática.  

De acordo com o formalismo, a lógica perde espaço e se torna mero instrumento, 

sendo o foco agora, o formalismo, a transcrição da matemática. A linguagem matemática 

agora se faz importante, podendo ser confundida com a própria Matemática. É entendida 

como uma linguagem para uso das outras ciências. Dentro do contexto escolar, o ensino de 

Matemática se baseia no rigor, nas demonstrações de teoremas e no uso excessivo de 

fórmulas; ao aluno cabe seguir o modelo e nada mais, de modo que o professor é o guia e o 

aluno o seu receptor e seguidor. 

Com o transcorrer do tempo, a Matemática vai evoluindo e com o surgimento da 

geometria não euclidiana, o formalismo foi abalado, visto que não conseguia responder a 

todas as perguntas e, assim, perdeu espaço quando surgiu o intuicionismo, também chamado 

de construtivismo. No contexto da filosofia da Matemática, no intuicionismo, “a Matemática 

deve tomar, primeiramente, lugar na mente como um problema interno. As verdades e os 

objetos matemáticos são abstratos, são construídos e constituem um mundo à parte [...]” 

(BARALDI, 1999, p. 89).  Esta visão difere-se das duas anteriores, pois, agora o 

conhecimento matemático pode ser construído. Em relação ao ensino, o professor oferece as 

condições para que os alunos construam o conhecimento matemático em sala de aula. 

“No início do século XX, essa visão encontra-se abalada com o surgimento de 

paradoxos e contradições existentes nas afirmações primordiais” (BARALDI, 1999, p. 86). 

Em decorrência desses processos, surge a concepção falibilística, um movimento contrário, 

pois no lugar de uma matemática infalível e incontestável surge uma Matemática falível e de 

verdade relativa. 

De acordo com essa concepção, o conhecimento matemático não é desvinculado 

das outras ciências (física, humanas e sociais), mas é visto como parte da história humana. 

“As concepções falibilistas permitem olhar a Matemática sem a preocupação dominante de 

encontrar fundamentos seguros e absolutos para esta ciência, aceitando que os matemáticos e 

seus produtos são falíveis, incluindo provas e conceitos” (BARALDI, 1999, p. 89-90).  Nessa 

visão, o ensino de Matemática é visto de forma mais humanizada, onde o certo e o errado 

dialogam, é permitido errar, uma vez que o professor de Matemática já não é o “todo 

poderoso” e o conhecimento matemático não é mais considerado como uma verdade absoluta. 

Podemos, então, falar de um conhecimento e ensino de Matemática mais humanizado. 
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 As concepções aqui abordadas não têm intenção de enquadramento ou 

esquematização das concepções docentes. Entendemos que os saberes docentes são diversos 

e, da mesma forma, as concepções docentes são compostas de maneira plural e heterogênea 

(TARDIF, 2002). Assim, o que procuramos traçar foi uma retomada de algumas das 

concepções matemáticas que, historicamente, se destacaram, conforme apresentaram Baraldi 

(1999), Roseira (2010) e Fiorentini (1995) e que podem permanecer presentes na prática 

pedagógica docente. Ressaltamos que um mesmo professor pode assumir características de 

mais de uma concepção, isso depende da historicidade do sujeito, ou seja, de sua trajetória 

formativa. 

Na próxima seção procuramos trazer à tona questões intrínsecas à prática 

pedagógica docente: a importância da teoria em sua consolidação, sua relação com as 

concepções sustentadas pelos professores e suas implicações na formação dos sujeitos 

participantes do processo formativo. 

 

2.2 A prática pedagógica dos professores  

 

 

A prática pedagógica dos professores pode ser entendida como uma atividade 

ampla e complexa da ação docente que se materializa na sala de aula, no seu fazer didático-

pedagógico diário. Ela é fruto de um conjunto de variáveis que envolvem teoria e prática.  

Trata-se de uma teoria fundamentada por conhecimentos científicos e de uma prática 

percebida na transposição didática realizada pelo docente. Aliado a isso, há outros atores 

envolvidos como a constituição histórica, social e cultural do docente, as instituições 

formadoras e as políticas públicas que regem o sistema de ensino.  

 

A apropriação de modos de tornar-se professor não é algo transmitido de uma 

geração à outra, de um formador a um formando, de forma linear, ela se constrói no 

diálogo entre teoria e prática, no questionamento dos pressupostos que permeiam a 

experiência vivida na profissão (DUARTE, OLIVEIRA e PINTO, 2010, p. 107). 

 

 

Uma das formas para compreender o trabalho pedagógico do professor em sala de 

aula é observar que “[...] cada aula é uma situação didática específica, na qual objetivos e 

conteúdos se combinam com métodos e formas didáticas, visando fundamentalmente 

propiciar a assimilação ativa de conhecimentos e habilidades dos alunos” (LIBÂNEO, 1994, 
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p. 178). É neste movimento da ação docente, a aula, que se concretiza a prática pedagógica 

dos professores. 

Thompson (1997, p. 12) ressalta que  

 

os professores desenvolvem padrões de comportamento característicos de sua 

prática pedagógica. Em alguns casos, estes padrões podem ser manifestações de 

noções, crenças e preferências, conscientemente sustentadas, que agem como ‘força 

motriz’ na formação do seu comportamento. Em outros casos, as forças motrizes 

podem ser crenças ou intuições, inconscientemente sustentadas, que podem ter 

evoluído fora da experiência do professor.  

 

Compreendemos, assim, que “o trabalho docente é mediado pela prática 

pedagógica que se constrói e se reconstrói com novos conhecimentos e novas experiências” 

(LOPES, 2010, p. 2). Poderíamos dizer que, nessa dinâmica, a teoria e prática dialogam, uma 

vez que para se ter a prática é necessária uma teoria que a norteie. Esse talvez seja um dos 

maiores desafios docentes: dialogar e não dicotomizar a relação entre teoria e prática, pois é 

na ação pedagógica que isto se materializa. 

Como afirmam Tozetto e Gomes (2009, p. 188), 

 

a diversidade de situações que o docente enfrenta cotidianamente proporciona 

condições para construir uma experiência única, fazendo com que ele tenha uma 

prática diferenciada, apesar do ponto de partida ser a experiência socializada com 

muitos outros professores. As redes de relações interativas são a fonte de 

experiências, somos produtores da mediação de outros sobre cada um de nós. As 

implicações pessoais estão carregadas de uma carga afetiva, extremamente relativa 

para as pessoas que conduzem a uma significação própria, pessoal. Os contatos com 

os pares que estão próximos possibilitam acesso a significados diversos, dos quais se 

recebe e se transfere as experiências.  

 

 

A prática pedagógica, portanto, está carregada de significados e inferências, pois o 

professor carrega consigo as marcas de sua trajetória formativa. A formação acadêmica é 

apenas um dos pontos que interfere na atuação docente e, por conseguinte, na situação 

didática da aula. No entanto, precisamos ir além desses fatores, para desvelar outros fatores 

que intervém na maneira como o professor atua na sala de aula.  

Segundo Mizukami (2013, p. 214), 
 

 

os processos de aprender a ensinar, de aprender a ser professor e de 

desenvolvimento profissional de professores são lentos, iniciam-se antes do espaço 

formativo dos cursos de licenciatura e se propagam por toda a vida. A escola e 

outros espaços de conhecimento são contextos importantes nessa formação. [...] A 

literatura voltada para a compreensão de processos de aprendizagem da docência 

vem indicando o caráter individual e coletivo de tal aprendizagem; a força das 

crenças, valores, juízos na configuração de práticas pedagógicas; [...] diferentes tipos 

de conhecimentos necessários à docência que passam gradativamente a compor a 

base de conhecimento de cada professor. 
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Nessa acepção, a prática pedagógica está impregnada da historicidade de cada 

indivíduo. Entendemos que, no transcorrer de trajetória formativa, formam-se as concepções 

docentes quanto à educação, ao ensino e ao processo de ensino e aprendizagem e, dessa 

forma, a constituição do fazer pedagógico do professor, vai se perfazendo.  

Assim, “o modo como uma professora ensina traz subjacente a ele a concepção 

que ela tem de matemática, de ensino e de aprendizagem” (NACARATO, MENGALI e 

PASSOS, 2011, p. 24). Entendemos que a prática pedagógica do professor de Matemática traz 

consigo outros elementos além dos seus conhecimentos de conteúdo de Matemática, vai além 

da sua formação acadêmica, pois a sua prática está embebida de crenças e concepções a 

respeito do que entende por matemática, o modo como concebe o ensino de Matemática, 

reiterando que esta prática foi constituída ao longo da trajetória formativa. Vila e Callejo 

(2006, p. 52) mostram que “o interesse por conhecer os sistemas de crenças dos estudantes, 

dos professores e, em geral, de outros agentes educativos está no foco de que eles incidem nos 

seus comportamentos, ajudam a explicá-los e oferecem pistas para tentar modificá-los”.  

Percebemos, dessa forma, que a ação pedagógica docente pode e recebe 

influências de suas crenças e concepções. Nesse sentido, Fiorentini (1995, p. 5) afirma que o 

modo pelo qual o professor ensina Matemática, está em consonância com a maneira que ele 

concebe a Matemática.  

 

 

Por exemplo, o professor que concebe a Matemática como uma ciência exata, 

logicamente organizada e a-histórica ou pronta e acabada, certamente terá uma 

prática pedagógica diferente daquele que a concebe como uma ciência viva, 

dinâmica e historicamente sendo construída pelos homens, atendendo a 

determinados interesses e necessidade sociais. 

 

 

Geralmente, aquele primeiro professor contempla as características das 

concepções pitagóricas e platônicas, onde a prática pedagógica está centrada no professor e o 

mesmo detém o conhecimento a ser transmitido; o conhecimento matemático está pronto e 

acabado, sendo visto como uma verdade absoluta e, o aluno, por sua vez, nesse processo, é 

um mero reprodutor, memorizador e aplicador de técnicas metódicas. 

Ao segundo professor cabe contemplar as características da concepção 

falibilística, na qual a prática pedagógica está centrada no aluno. Percebemos aí a mudança do 

paradigma e o professor passa a ser um orientador do processo de ensino e aprendizagem. 

Nessa perspectiva, o conhecimento matemático é visto como uma construção humana, 

passível de falhas. A atenção deve centrar-se no processo de ensino e aprendizagem, em 
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virtude de este ser mais importante que os resultados finais e o aluno passa a ser visto como o 

protagonista na construção do seu próprio conhecimento. 

Roseira (2010, p. 76) ressalta que “a evidência da importância do papel docente 

nos processos educativos da Matemática se estabeleceu a partir das primeiras conclusões de 

que as concepções eram determinantes ou, pelo menos, apresentavam decisivas influências 

em relação a suas práticas educativas”.  

Partindo desse pressuposto, o estudo em relação ao professor e à sua prática 

pedagógica se destaca, recebendo atenção especial a fim de que, a partir deles, possam 

emergir possíveis soluções para a melhoria na qualidade do ensino de Matemática. Por isso, 

concordamos com Mesquita, Paixão e Lavras (2010, p. 5) ao afirmarem que 

 

[...] antes mesmo de refletir sobre a metodologia e o conteúdo a ser ensinado em sala 

de aula, é necessário, que o educador matemático procure identificar e analisar as 

concepções que atuam, diretamente e indiretamente, na escolha de suas atividades, 

pois são elas que determinarão a procedência do sucesso no ensino e na construção 

do conhecimento matemático dos estudantes.  
 

De acordo com os autores supracitados, para entender a prática pedagógica do 

professor de Matemática é preciso desvelar o que ele entende por Matemática e por ensino de 

Matemática, visto que esses são os fatores condicionantes da sua ação didática. Mas como 

entender em que momento essas construções ocorrem? Quais fatores contribuem para 

determinado pensamento? Compreendemos que existe uma relação entre a história de vida e o 

desenvolvimento profissional do professor, que influencia a constituição de suas crenças e 

concepções, que por sua vez, podem influenciar a sua prática pedagógica. É importante 

destacar, ainda, o que mostra Polettini (1999, p. 253) ao enfatizar que 

 

[...] não podemos esquecer de olhar as experiências pelas quais passou o professor, 

nos níveis de saúde, família e sociedade, que determinam sua história de vida. Para 

entender melhor o desenvolvimento profissional do professor é importante entender 

a interação dos aspectos fisiológicos, psicológicos e sociais do desenvolvimento 

humano. [...] Através da história de vida do professor podemos detectar formas de 

apoio e obstáculos para seu desenvolvimento profissional que se manifestam de 

diferentes maneiras. Também podemos olhar para pontos críticos ou incidentes, bem 

como para os focos de interesses pessoais, sociais e profissionais.  

 

 

Partindo dessas premissas, entendemos que atuação dos professores formadores 

de professores de Matemática, mais especificamente, dos formadores que atuam nos cursos de 

licenciatura em Pedagogia, poderá interferir de maneira positiva nas concepções dos seus 

alunos, que serão futuros professores de matemática, nas séries iniciais.  
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Dessa forma, tendo em vista o objetivo do nosso estudo que é analisar a prática 

pedagógica de professores que ministram disciplinas da área de Matemática no curso de 

Pedagogia em duas universidades goianas, visando compreender os reflexos das concepções e 

formação dos professores, na sua prática relativa ao ensino de matemática, apresentamos, no 

próximo capítulo, os princípios metodológicos que nortearam a pesquisa. 
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Capítulo 3 – CAMINHOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

Este capítulo visa apresentar o objeto de estudo, os objetivos da pesquisa, assim 

como o arcabouço metodológico que sustenta a construção desta pesquisa, o que envolve a 

abordagem e o método, a caracterização do locus e dos sujeitos participantes da pesquisa, os 

instrumentos de coleta de dados, bem como a sua sistematização e interpretação, que se deu 

mediante aportes teóricos da análise do discurso de linha francesa, com vistas a responder à 

seguinte pergunta: Em que medida as concepções dos professores formadores a respeito da 

Matemática e do seu ensino, constituídas em meio à trajetória formativa desses docentes, 

interferem na sua prática pedagógica? 

Com o intuito de tornar claro o desenvolvimento metodológico desta pesquisa, a 

seguir passamos a apresentar os objetivos do estudo e demais elementos que, interligados, 

possibilitaram responder à pergunta de pesquisa.  

 

3.1. Tema e objetivos 

 

Conforme mencionado anteriormente, o tema de estudo desta pesquisa é a 

formação de professores formadores, com o foco voltado às suas concepções e práticas 

pedagógicas em disciplinas da área de matemática, no curso de Pedagogia. Assim, o objetivo 

principal é analisar a prática pedagógica de professores que ministram disciplinas da área de 

Matemática do curso de Pedagogia em duas universidades do Estado de Goiás, com vistas a 

compreender os reflexos das concepções e formação dos professores formadores na sua 

prática, relativa ao ensino de Matemática. Interligados a esse objetivo geral, há também os 

objetivos específicos que são apresentados a seguir:  

 analisar, por meio da observação, a prática pedagógica do professor formador; 

 evidenciar as concepções do professor formador em relação ao conhecimento 

de Matemática e em relação ao ensino da Matemática no curso de Pedagogia; 

Procurando seguir um caminho metodológico preciso que nos conduzisse ao 

efetivo desenvolvimento dos objetivos apresentados e, dessa forma, de fato, fosse possível 

efetuar a realização desta pesquisa, procuramos seguir uma abordagem metodológica 

específica, assim como apresentamos a seguir. 



  

  60 
 

3.2 Abordagem e método  

 

 

Os princípios metodológicos que orientaram esta pesquisa são de natureza 

qualitativa, pois a pesquisa realizada “envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no 

contato direto do pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o processo do que o 

produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes” (BOGDAN e BIKLEN, 

1982 apud LUDKE e ANDRÉ, 1986, p. 13). 

Uma pesquisa com esse enfoque traz consigo algumas particularidades 

fundamentais. Bogdan e Biklen (1994, p. 47-51) apontam as cinco características principais 

da investigação qualitativa: 

 

1. Na investigação qualitativa a fonte direta de dados é o ambiente natural, constituindo o 

investigador o instrumento principal. 

 

Estar presente no contexto da pesquisa é um requisito necessário para que se 

possa compreender o processo de construção do conhecimento. Assim, o pesquisador 

encaminha-se ao locus da pesquisa e deve passar o tempo necessário para que compreenda os 

fatos que pretende investigar. Esse tempo depende do objeto de investigação, no entanto, 

enfatizamos que quanto mais o pesquisador se aproxima e conhece o seu contexto de 

pesquisa, mais significativos podem ser os seus dados coletados e maior será a sua capacidade 

de poder interpretá-los, devido ao amplo conhecimento que esta aproximação lhe 

proporcionou.  

 

2. A investigação qualitativa é descritiva  

 

Os dados oriundos de uma pesquisa qualitativa devem ser de ordem descritiva, ou 

seja, a técnica utilizada na abordagem não deve interferir nos dados, de modo que estes 

apresentem uma riqueza de detalhes que mostre aspectos da realidade que representam, sem 

afetações ou deformações, assim, esses dados devem ser descritivos ou representativos 

daquela realidade estudada.  Portanto, “a abordagem da investigação qualitativa exige que o 

mundo seja examinado com a ideia de que nada é trivial, que tudo tem potencial para 

constituir uma pista que nos permita estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do 

nosso objeto de pesquisa” (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 49). Geralmente, o pesquisador 



  

  61 
 

qualitativo faz uso de diários de campo, gravações em áudio e vídeo, coleta e análise de uma 

sorte variada de documentos, além de anotar, com uma riqueza de detalhes, tudo que é visto e 

ouvido, de forma que posteriormente, o pesquisador esteja munido de várias informações e, 

assim, possa fazer a revisão dos elementos obtidos, fazendo uma leitura interpretativa daquilo 

que é de interesse de seu objeto de estudo.  

 

3. Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que simplesmente pelos 

resultados ou produtos. 

 

O processo é o ponto alto da investigação qualitativa, sendo o oposto da pesquisa 

quantitativa, que atribui valor apenas à quantificação de resultados. De acordo com a 

perspectiva da pesquisa qualitativa, os investigadores devem buscar entender o contexto dos 

acontecimentos, os fatores que influenciam as ações dos sujeitos da pesquisa, de modo que o 

seu foco deve estar voltado ao processo dos acontecimentos.  

 

4. Os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma indutiva. 

 

O investigador qualitativo não entra em campo com uma hipótese que deseja 

confirmar e confrontar, no entanto, a partir dos dados coletados, ele passa a fazer uma 

reflexão acerca do seu objeto de pesquisa, de modo que possa compreender a posição dos seus 

participantes e, dessa forma, seja possível fazer a análise de dados para, posteriormente, fazer 

a sua interpretação, bem como as suas inferências. 

 

5. O significado é de importância vital na abordagem qualitativa. 

 

A perspectiva dos participantes é imprescindível no processo investigativo 

qualitativo, por isso , faz-se necessário  entender como os sujeitos pensam, bem como os 

fatores que os influenciam à tomada de decisões – isto é de vital importância para os 

pesquisadores. 

São inúmeras as pesquisas da área da educação que tem empregado essa 

abordagem, visto que os pesquisadores têm se apercebido de que a compreensão do processo 

que permeia os problemas educacionais é mais importante que a estratificação dos dados. 

Nesse sentido, entender o processo dos acontecimentos auxilia no processo reflexivo e pode 

orientar novas investigações, com vistas à melhoria do problema estudado, já que o 
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investigador qualitativo não faz apenas uma comparação ou refuta uma hipótese, mas tem o 

objetivo de contribuir para a melhoria dos problemas levantados.  

Assim, adotado os pressupostos metodológicos dos estudos qualitativos, optamos 

pelo estudo de caso como método de pesquisa. “Um estudo de caso é uma investigação 

empírica que investiga o fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente 

definidos.” (YIN, 2005, p. 32). Seguindo essa perspectiva, este estudo pode ser classificado 

como estudo de casos múltiplos, pois foram estudadas as práticas pedagógicas de duas 

professoras formadoras de duas instituições de ensino superior, com a característica em 

comum de atuarem no curso de Pedagogia, nas disciplinas da área de Matemática. No entanto, 

apresentam como contraste a formação acadêmica inicial, pois uma é formada em Matemática 

e a outra em Pedagogia. Essa escolha não se deu de modo aleatório, mas foi feita com a 

preocupação de trazer à tona dados significativos para a realização do estudo. Segundo Yin 

(2005), aquelas pesquisas em que o estudo de caso é constituído por no mínimo dois casos 

favorece o processo investigativo.  

 

[...] é melhor preferir projetos de múltiplos casos a projetos de caso único. Mesmo 

que você só possa fazer um estudo de caso “de dois casos”, suas chances de fazer 

um bom estudo serão melhores do que usar um projeto de caso único. [...] os 

benefícios analíticos de ter dois (ou mais) casos podem ser substanciais. [...] As 

conclusões analíticas que independentemente surgem dos dois casos, da mesma 

forma que ocorre com dois experimentos, serão mais contundente do que aquelas 

que surgem apenas de um caso único (ou experimento único) (YIN, 2005, p. 75-76).  

 

 

Dessa forma, o estudo de caso viabilizou a nossa aproximação dos sujeitos da 

pesquisa, de modo que tornou possível apreender as suas práticas docentes e as perspectivas 

dos atores envolvidos no processo formativo investigado.  

 

3.3 Referencial teórico para a análise de dados 

 

Como referencial teórico metodológico para a análise dos dados obtidos ao longo 

da pesquisa, fizemos uso da Análise de Discurso (AD) de linha francesa, elencada por Michel 

Pêcheux (1960), que no Brasil tem como principal precursora Eni P. Orlandi (1970). A 

escolha desse referencial ocorreu pelo fato de entendermos que essa teoria vai ao encontro do 

problema desta pesquisa, contribuindo para a leitura e a interpretação dos dados coletados, em 

especial, os discursos produzidos pelas professoras formadoras durante as observações das 

suas aulas e nas entrevistas realizadas. Valemo-nos, aqui, de Orlandi (1987, p. 275) “o sentido 
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está sempre no viés. Ou seja, para se compreender um discurso é importante se perguntar: o 

que ele não está querendo dizer ao dizer isto? Ou: o que ele não está falando disso?”.  

Portanto, é necessário analisar o que o discurso nomeia e o que não está explícito 

na discursivação, ou seja, analisar em quais condições foi produzido esse discurso, bem como 

quais foram os processos constitutivos da sua formação. Nesse sentido, Cunha (2010, p. 33) 

ressalta que “o professor nasceu numa época, num local, numa circunstância que interferem 

no seu modo de ser e de agir. Suas experiências e sua história são fatores determinantes do 

seu comportamento cotidiano”. Acrescentamos ainda, o seu falar.  

Assim, uma análise somente da prática pedagógica do professor formador de 

forma descritiva, não leva em consideração o que está por trás do seu discurso. A 

compreensão da sua fala, da sua ação pedagógica vai além das palavras propriamente ditas, 

pois “[...] a linguagem é alguma coisa apropriada por determinada pessoa e é sob este prisma 

que ela é reveladora. O vocabulário usado, as entonações, as expressões, as pausa e os 

silêncios são indicadores de forma de ser e agir do sujeito” (CUNHA, 2010, p. 33). Dessa 

forma, a AD se torna uma ferramenta importante, pois permite trabalhar o discurso em sua 

diversidade, de forma ampla, enxergando nele os vários discursos existentes considerando que 

“[...] a linguagem não é transparente, os sentidos não são conteúdos”. (ORLANDI, 2005, p. 

53).  

Uma reflexão voltada às condições da produção do discurso, segundo a tradição 

da Linguística, permite inferir que os signos podem significar coisas diferentes, o que pode 

gerar, inclusive, certo conflito na linguagem, devido à flutuação dos significados do código 

utilizado na comunicação. Ressaltamos que a AD não tem um caráter intervencionista, ou 

seja, o analista do discurso, nessa perspectiva, não tem o objetivo de intervir no discurso, em 

saber como se construiu o discurso, mas sim o inverso, o analista quer desconstruir o discurso, 

dissecar, identificar as lacunas, compreender as incongruências do discurso. 

De acordo com a perspectiva francesa, o analista tem a intenção de proporcionar 

um processo de reflexão crítica ao indivíduo do discurso e, assim, cabe ao próprio sujeito do 

discurso refletir e ressignificar a sua própria prática. O analista não é o dono da verdade, ele 

apenas vê uma possível verdade de acordo com as pistas deixadas pelo próprio sujeito em seu 

discurso. Assim, de acordo com Orlandi (2005) a AD não é de caráter prescritivo, mas sim, 

descritivo, reflexivo e analítico, portanto, é nesse viés que o analista trabalha.  

Vale ressaltar, ainda, que o analista não é imune a uma interpretação subjetiva, 

visto que todos somos sujeitos do discurso e estamos imersos em nossa própria historicidade e 

ideologia, o que vai, provavelmente, interferir em nossa interpretação. Nesse sentido, o 
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desafio de interpretar, segundo a AD, é que o analista deve criar o seu próprio dispositivo 

interpretativo de acordo com seu problema de pesquisa e seus referenciais de apoio.  

 

Esse dispositivo tem como característica colocar o dito em relação ao não dito, o que 

o sujeito diz em um lugar com o que é dito em outro lugar, o que é dito de um modo 

com o que é dito de outro, procurando ouvir, naquilo que o sujeito diz, aquilo que 

ele não diz, mas que constitui igualmente os sentidos de suas palavras (ORLANDI, 

2005, p. 59). 

 

O analista da AD não faz uma análise total do discurso. Caso se enveredasse por 

esse caminho, tomaria a postura de acreditar em uma verdade absoluta, assim como se dá na 

tradição marxista, dos fundamentalistas, ou dos ortodoxos, ao acreditarem e afirmarem que há 

uma verdade única e absoluta. A visão do analista é apenas um dos possíveis olhares que se 

dá de acordo com as pistas deixadas pelo sujeito. Assim, o “[...] trabalho do analista: 

observando as condições de produção e verificando o funcionamento da memória deve 

remeter o dizer a uma formação discursiva (e não outra) para compreender o sentido do que 

ali está dito” (ORLANDI, 2005, p. 45). 

A Análise do Discurso é de natureza especulativa e interpretativa. Por meio dela é 

possível buscar identificar e construir pistas, de acordo com o discurso dos sujeitos, para 

depois fazer as inferências. No caso da pesquisa em questão, tivemos como apoio, para 

analisar o discurso das professoras formadoras participantes, Orlandi (2005), Camargo (2007), 

bem como os referenciais teóricos que tratam da formação de professores: Cunha (2007, 

2010), Eckert-Hoff (2008), Freire (1983; 1996), Mizukami (1986), Prado e Soligo (2007), 

Tardif (2000, 2002) e Libâneo (1994). No que diz respeito especificamente à Educação 

Matemática tomamos como suporte teórico Baraldi (1999), Curi (2004), Costa e Poloni 

(2012), Fiorentini e Lorenzato (2006), Ponte (1992), Roseira (2010), Thompson (1997), Vila 

e Callejo (2006) e Zapata, Blanco e Camacho (2012).  

Dessa forma, procuramos fazer a análise amparada em um vasto referencial 

teórico, por acreditar que este seja um caminho viável para ampliar o campo de interpretação 

da realidade estudada, visto que a linguagem não é transparente e, portanto, o analista jamais 

terá uma interpretação totalmente imparcial, sendo essa uma forma de fazer uma análise mais 

coerente, ou seja, uma interpretação o mais próxima possível da realidade estudada.  

Ao mostrar como o processo discursivo é constituído, Orlandi (2005) chama a 

atenção tanto para a não neutralidade da fala, como para a ilusão de consciência do uso da 

linguagem. Assim, inferimos que não temos pleno domínio da linguagem, sobretudo, devido 

ao fato de o processo interpretativo ser inerente e subjetivo a cada indivíduo, já que cada 
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sujeito está imerso em um processo histórico, permeado por ideologias, nas quais se 

constituem os mais diversos tipos de linguagem e nessa dinâmica, temos mais de um processo 

interpretativo. 

O termo discurso nos remete, etimologicamente, à palavra em curso, em uso, em 

movimento. Quando falamos em análise do discurso, há uma ampliação de sentido, de modo 

que chegamos à análise da linguagem em movimento, com sentidos e intencionalidades não 

necessariamente explícitos no momento de sua produção. Nessa perspectiva, “[...] os estudos 

discursivos visam pensar o sentido dimensionado no tempo e no espaço das práticas do 

homem, descentrando a noção de sujeito e relativizando a autonomia do objeto da 

Linguística” (ORLANDI, 2005, p. 16). 

O discurso do sujeito está ligado a qualquer forma de comunicação, de mediação 

entre o sujeito e a realidade, o que envolve a sua fala, a sua postura, o seu olhar, o seu tom de 

voz etc. Enfim, a sua análise deve contemplar todos esses fatores. Segundo Orlandi (2005, p. 

19), “nos estudos discursivos, não se separam forma e conteúdo e procura-se compreender a 

língua não só como estrutura, mas, sobretudo, como acontecimento”. 

Nesse sentido, as concepções que cada indivíduo tem acerca da Matemática, do 

seu ensino e aprendizagem estão carregadas de significados que foram se constituindo ao 

longo de suas vidas, que podem trazer consigo uma gama de sentimentos e de significações a 

respeito dessa área de conhecimento. “As palavras simples do nosso cotidiano já chegam até 

nós carregadas de sentidos que não sabemos como se constituíram e que, no entanto, 

significam em nós e para nós” (ORLANDI, 2005, p. 20). 

Desse modo, torna-se pertinente a perspectiva da AD para revelar como os 

professores formadores concebem a Matemática, como entendem o ensino dessa disciplina e 

os reflexos dessas concepções na sua prática pedagógica. Assim, com base nesse arcabouço 

teórico, buscaremos analisar o discurso das professoras formadoras, participantes deste 

estudo, e assim, apreender em que medida tanto essas concepções como as suas respectivas 

trajetórias formativas interferem na prática docente desenvolvida nas disciplinas da área de 

Matemática que elas ministram no curso de Pedagogia. 

É importante destacar que, embora o estudo desenvolvido por um analista possa 

apresentar semelhanças ao trabalho desenvolvido por outro, não, obrigatoriamente, deve ser 

igual ao outro. Isso se dá, especialmente, pelo fato de o olhar impresso pelo observador 

depender tanto dos referenciais escolhidos como da sua própria ideologia.  

Ao se referir especificamente à profissão de professor Nóvoa (2007, p. 10) mostra 

que 
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esta profissão precisa de se dizer e de se contar: é uma maneira de a compreender 

em toda a sua complexidade humana e científica. É que ser professor obriga a 

opções constantes, que cruzam a nossa maneira de ser com a nossa maneira de 

ensinar, e que desvendam na nossa maneira de ensinar nossa maneira de ser. 

 

Portanto, é sob essa perspectiva que buscaremos analisar nossos dados, 

entendendo a formação discursiva dos sujeitos, como dispositivo de interpretação, com vistas 

a desvelar os diálogos que se encontram nas entrelinhas do intradiscurso e do interdiscurso. 

Assim, por meio da AD procuraremos compreender as relações entre a trajetória formativa, as 

concepções e as práticas pedagógicas das docentes participantes deste estudo.  

 

3.4 O contexto de pesquisa e os sujeitos participantes 

 

Esta seção visa apresentar o contexto no qual foi desenvolvida a pesquisa – as 

Instituições de Ensino Superior (IES), uma pública e outra particular – assim como os seus 

sujeitos participantes, as professoras formadoras da área de Matemática dos cursos de 

Licenciatura em Pedagogia que perfazem o contexto de observação deste estudo.  

 

3.4.1 As Instituições de Ensino Superior (IES) 

 

Foram selecionadas, como contexto para o desenvolvimento do estudo em 

questão, duas instituições de Ensino Superior do Estado de Goiás, sendo uma da Rede Pública 

e outra Privada: a Universidade Estadual de Goiás (UEG) e a Pontifícia Universidade Católica 

de Goiás (PUC). Ambas são instituições consolidadas, com tradição na área de formação de 

professores e oferecem o curso de Pedagogia, para o qual possuem um quadro de professores 

permanentes. 

 

3.4.1.1 A Universidade Estadual de Goiás (UEG) e o curso de Pedagogia 

 

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) foi designada por força da Lei nº 

13.456 em 16 de abril de 1999, pela junção da antiga Universidade Estadual de Goiás 

(UNIANA) criada na década de 1960 pelo governador Mauro Borges e as demais faculdades 

mantidas pelo Poder Público do Estado de Goiás. A instituição funciona desde então como 

Universidade Multicampi. Atualmente, conta com 42 campos distribuídos em diversas regiões 
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do estado, oferecendo cursos de graduação e pós-graduação, atuando nas áreas de ensino, 

pesquisa e extensão.  

O curso de Pedagogia foi criado na década de 1990, na antiga Faculdade de 

Ciências Econômicas de Anápolis (FACEA) que se integrou à atual UEG. Assim, até a 

presente data, o curso de Pedagogia da instituição conta uma história de 23 anos. (TOSCHI e 

ANDERI, 2008). Atualmente, o curso de Pedagogia é oferecido em 14 cidades: Anápolis, 

Campos Belos, Crixás, Formosa, Goianésia, Inhumas, Itaberaí, Luziânia, Quirinópolis, São 

Miguel do Araguaia e Uruaçu.  

Como a instituição (UEG) foi criada, inicialmente, pela unificação de várias 

Unidades Universitárias (UnUs) existentes, cada uma delas possuía o seu próprio currículo 

dos respectivos cursos oferecidos.  Machado (2013, p. 16) salienta que  

 

 

em 2003, a Pró-Reitoria de Graduação da UEG (PrG) iniciou as discussões para 

mudanças na matriz curricular do curso de Pedagogia, com o propósito de 

unificação das matrizes curriculares vigentes. [...] A unificação das matrizes do 

Curso de Pedagogia da UEG foi realizada com o propósito de dar unidade à 

diversidade de matrizes dos 14 Cursos ministrados nas UnUs. 

 

 

Assim, foram realizadas várias discussões com o intuito de concretizar a 

unificação da matriz curricular do curso de Pedagogia, com vistas a evitar problemas de 

transferências de alunos, especialmente, pelo fato de as unidades universitárias (UnUs) se 

tornarem parte da mesma instituição (UEG). Isso é confirmado por Machado (2013, p. 18) ao 

afirmar que “antes de 2004, cada UnU organizava seu Projeto Político Pedagógico (PPP) e 

sua matriz curricular visando atender às necessidades socioculturais da região pois, se 

reconhece o currículo como reflexo da cultura, da política e da ideologia da sociedade”.  

Dessa forma, a partir de 2004 ocorreu a unificação da matriz curricular, assim 

como a sua respectiva implantação. De acordo com a história do Curso de Pedagogia, no 

Brasil, desde a sua criação em 1939, o seu currículo seguiu uma formação com tendência 

tecnicista. A partir de 2006, começou de forma mais significativa a ocorrer mudanças no 

curso de Pedagogia, havendo uma mudança de postura, a tendência tecnicista perdeu força e a 

tendência crítica passou a ganhar espaço, de modo que o discente passou a ser mais 

valorizado e o processo de ensino e aprendizagem começou a abarcar os motes sociais, 

econômicos, culturais e políticos (MACHADO, 2013).  

O curso de Pedagogia, contexto de estudo desta pesquisa foi da Unidade 

Universitária de Ciências Socioeconômicas e Humanas (UnUCSEH)   da cidade de Anápolis, 

“ para dar suporte aos seus Cursos de Graduação, conta com um acervo de 19.000 obras em 
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sua biblioteca, 02 laboratórios de informática, 14 laboratórios específicos” (CPA, 2013, p. 

10).  O curso de Pedagogia possui um laboratório de sua responsabilidade o LAPE-

Laboratório de Pedagogia, cuja finalidade é contribuir para que o curso atue nos segmentos de 

pesquisa, ensino e extensão, dando suporte à formação do pedagogo. O laboratório pode ser 

utilizado por outros cursos com agendamento prévio. 

De acordo com o Projeto Político do Curso, o foco principal do egresso é a 

habilitação para o exercício do magistério na educação infantil e nas séries iniciais do ensino 

fundamental, dentre outras atividades educacionais no contexto escolar, tais como: 

coordenação pedagógica e administração escolar. 

 

3.4.1.2 A Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC) e o curso de Pedagogia 

 

Em 1948, foi criada a primeira faculdade em Goiânia, a Faculdade de Filosofia, 

ofertando os cursos de História, Geografia, Letras e Pedagogia, sob a orientação do Arcebispo 

de Goiânia, Dom Emmanuel Gomes de Oliveira. Nos anos seguintes, outras faculdades foram 

fundadas, todas particulares que em 1958 se uniram e criaram a Sociedade Goiana de Cultura. 

Em 17 de outubro de 1959, a instituição foi reconhecida como Universidade de Goiás e por 

força da Lei do decreto nº 47.041, a universidade cresceu e, em 14 de julho de 1971, alterou 

novamente a sua nomenclatura pelo decreto nº 68.917, passando a se chamar Universidade 

Católica de Goiás.  

Um novo capítulo da sua história se inscreveu a partir de 8 de setembro de 2009, 

quando depois de 6 anos da solicitação e de inúmeras reformas, ampliações e adequações, a 

instituição recebeu o status de Pontifícia Universidade Católica, o que dentre outros 

benefícios, resultou na facilidade de intercâmbios para os alunos, assim como a garantia da 

validação de seus diplomas internacionalmente reconhecidos pelo Vaticano. A IES passou a 

fazer parte de um grupo seleto, se tornando notícia no mundo. A Revista Museu publicou o 

anúncio da PUC em Goiás pelo Cardeal do Vaticano Zenon, dia 9 de setembro de 2009: 

 

 

O cardeal polonês Zenon Grocholewski, 69, prefeito da Sagrada Congregação para a 

Educação Católica do Vaticano, anunciou ontem à noite em Goiânia o 

reconhecimento pontifício da Universidade Católica de Goiás (UCG). A instituição - 

criada em 1959, que conta com mais de 26 mil alunos - se tornou a sétima Pontifícia 

Universidade Católica (PUC) do Brasil e a 31ª do mundo (LEIJOTO, 2009, p. 1). 

 

 

O curso de Pedagogia fez parte do processo histórico da criação da instituição. No 

período de 1949 a 1959, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras ofereceu o curso no 
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regime seriado, denominado 3 + 1, ou seja, 3 anos de formação geral e 1 ano de Didática, com 

o objetivo de formar o Bacharel e o Técnico em Educação.  

 

 

Nesse modelo, as disciplinas de natureza pedagógica, tinham duração prevista de um 

ano, estavam justapostas às disciplinas de conteúdo, com duração de três anos. 

Formava-se então, o bacharel nos primeiros três anos do curso e, posteriormente, 

depois de concluído o curso de didática, conferia-lhe o diploma de licenciado no 

grupo de disciplinas que compunham o curso de bacharelado (MACHADO, 2013, p. 

30). 

 

 

No período de 1959 a 1969, aconteceram no Brasil algumas transformações 

políticas, como o Golpe Militar, em 1964, que impulsionou mudanças que movimentaram o 

sistema econômico. O Brasil tentou se adaptar às imposições do sistema capitalista, tentando 

atender ao capital externo e, para tanto, precisou qualificar, minimamente, a população no 

sistema educacional. Nesse momento, surgiu a proposta da Reforma Universitária Lei 

5540/68 que visava contemplar a qualificação de mão de obra para o mercado das 

multinacionais que começaram a se fazer presentes em nosso país. Um dos elementos que 

contribuiu significativamente para esse intento foi o curso de Pedagogia, que naquele 

momento formava o pedagogo generalista, atendendo à reforma universitária.  

De 1969 a 1979, o curso de Pedagogia passou por um processo de debates e 

revisões que resultaram na adoção de uma abordagem psicológica/tecnicista, formando os 

pedagogos com as seguintes habilitações: administração escolar ou orientação educacional. 

De 1979 a 1989, o referido curso passou por uma reforma curricular, 

especificamente, em 1985, passando a ter a docência como o seu eixo norteador. A Política de 

Gestão se renovou, fortalecendo a organização do trabalho pedagógico e a gestão 

democrática, o que possibilitou a participação coletiva dos alunos na vida acadêmica junto ao 

corpo docente e administrativo. Ocorreu, também, neste momento, tanto o fortalecimento das 

relações intra e interinstitucionais, como mudanças significativas nas políticas de ensino, 

pesquisa e extensão. A formação do pedagogo professor passou a ser fortalecida pela política 

de Pós-Graduação Latu Sensu, culminando na criação dos cursos de especialização.   

Entre 1989 e 1999, o curso de Pedagogia vivenciou um processo de adequação do 

espaço físico do Departamento de Educação. Naquele momento foram reafirmados os 

princípios da reforma de 1985. Em 1992, o curso passou por uma reforma curricular do 

projeto das licenciaturas, com a ampliação das áreas de concentração: magistério do 2º grau e 

magistério das séries iniciais do 1º grau. Uma nova reforma curricular ocorreu em 1994, que 
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envolveu o Projeto de Formação de Professores da UCG, a Política de Pesquisa e Pós-

Graduação Lato e Stricto Senso e a criação do curso de Mestrado em Educação. 

Com o passar dos anos (1999-2009), o curso de Pedagogia foi se adequando às 

novas necessidades da sociedade. Em 2004, passou a ter como eixo integrador da proposta 

curricular ‘A Educação como Prática Social Pedagógica’, cujo foco foi a qualificação do 

professor-pedagogo no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão, contemplando os 

seguintes aspectos: 1. Ênfase na alfabetização; 2. Estágio Supervisionado (Reorganização); 3. 

Práticas Educativas (Trabalho Interdisciplinar); 4. Atividades Integradoras; 5. Políticas de 

Avaliação e Implementação de uma Política de Publicação Interna e Externa; 6. A Educação 

de Jovens e Adultos-EJA.  

Em 2006, foram aprovadas as Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia, o 

que gerou uma grande demanda desse curso em todo território nacional. Em 2007, o curso da 

PUC-GO deu inicio às mudanças curriculares. No âmbito da política de pesquisa e pós-

graduação foi criado o curso de Doutorado em Educação, o que fortaleceu as linhas de 

pesquisas desenvolvidas nos cursos de especialização e mestrado. Criou-se o Núcleo de 

Estudos e Pesquisa “Paulo Freire”. 

Atualmente, o curso de Pedagogia, vinculado ao departamento de Educação, 

ganhou sede física própria. O lançamento da Pedra Fundamental ocorreu no dia 24 de abril de 

2013, no local onde funcionará a Escola de Formação de Professores, que oferecerá todos os 

cursos de licenciatura plena, assim como contemplará também os cursos de especialização, 

mestrado e doutorado em Educação. 

 

3.4.2 As professoras formadoras 

 

As participantes deste estudo são duas professoras que as chamaremos pelos 

pseudônimos de Mônica e Alice, professora da universidade pública e professora da 

universidade particular, respectivamente. 

Entendemos que “cada sujeito é único com sua história própria que lhe permite 

dar significado à experiência e construir o cotidiano” (CUNHA, 2010, p. 32). Nessa 

perspectiva, apresentaremos fragmentos das suas histórias de vida, assim como destacaremos 

parte tanto da formação acadêmica, como da atuação profissional dessas professoras, já que 

consideramos a importância da diversidade e da singularidade de cada sujeito, visto que   
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[...] por trás de cada modo de ensinar, esconde-se uma particular concepção de 

aprendizagem, de ensino, de Matemática e de Educação. O modo de ensinar sofre 

influência também dos valores e das finalidades que o professor atribui ao ensino da 

matemática, da forma como concebe a relação professor-aluno e, além disso, da 

visão que tem de mundo, de sociedade e de homem. (FIORENTINI; NACARATO, 

2005, p. 4) 

 

 

As considerações apresentadas a seguir foram construídas com base nos dados 

obtidos por meio de entrevistas semiestruturadas e do currículo Lattes das participantes. 

Nosso intuito é apresentar as professoras formadoras, na perspectiva de entender como 

constituiu-se a historicidade de cada uma delas, visando compreender os fatores que as 

levaram à carreira docente e como estão ligados aos seus processos formativos.  

 

Mônica 

 

Mônica nasceu na década de 1950, na cidade de Anápolis, no interior do Estado 

de Goiás. Aprendeu a ler e a escrever em casa. Depois, cursou da pré-escola até a 4ª série na 

rede de ensino particular e seguiu até a 2ª série do ensino médio na escola pública. Ao final da 

2ª série do ensino médio passou, em segundo lugar, em um processo seletivo e ganhou uma 

bolsa de estudos em Goiânia, no Colégio Carlos Chagas
4
. A bolsa de estudos contemplava a 

matrícula, as mensalidades e o material didático. Nessa mesma escola, a convite do diretor, 

começou a trabalhar como monitora de matemática. Essa foi a sua primeira experiência com a 

docência.  

Fez o primeiro vestibular para o curso de Engenharia Civil e foi aprovada. 

Começou a cursá-lo e, de acordo com a participante, sempre se saiu bem, principalmente, em 

cálculo. Auxiliava os colegas de sala e dava aulas de reforço. Desistiu do curso de Engenharia 

Civil por não estar satisfeita com o mesmo e segundo sua justificativa, só se interessava pelas 

disciplinas de Matemática. Naquele mesmo período, começou a lecionar como professora 

substituta em uma escola pública da cidade de Anápolis. Prestou novamente o vestibular, no 

entanto, para o curso de Economia, passou e começou a cursá-lo. Devido à sua dedicação aos 

estudos, sempre se destacava, especialmente, na área de exatas.  

Continuou ajudando os colegas de sala com as aulas de reforço e trabalhando 

como professora de ensino básico na Rede Pública. Segunda a professora, “um belo dia deu 

um estalo e descobriu que sua vocação era a docência” (Entrevista, 2013). Naquele momento, 

                                                           
4
 O Colégio Carlos Chagas, trata-se de um colégio particular não confessional, hoje já extinto. 



  

  72 
 

comunicou à família que iria trancar o curso de Ciências Econômicas e faria o curso de 

Licenciatura em Matemática. Seu pai foi firme e disse que poderia fazer Matemática, contudo, 

deveria terminar primeiro o curso de Ciências Econômicas, pois já havia desistido do primeiro 

curso superior. 

Assim, em 1980, Mônica terminou a sua primeira graduação em Ciências 

Econômicas, pela Faculdade de Ciências Econômicas de Anápolis e, em 1988, concluiu a sua 

segunda graduação em Licenciatura Plena em Ciências Habilitação Matemática, pela 

Associação Educativa Evangélica de Anápolis.  

Fez duas especializações concomitantes: uma em Matemática e a outra em 

Metodologia do Ensino Superior, ambas concluídas em 1990. Ao cursar a especialização em 

Matemática percebeu que a sua vocação era, realmente, a área de ensino de Matemática.   

A partir da década de 1990, começou a atuar como professora formadora nas 

instituições de ensino superior de Anápolis, a sua cidade natal. Durante algum tempo, ainda 

permaneceu como professora da educação básica. No entanto, abandonou esse nível de ensino 

quando passou no concurso para docente com dedicação exclusiva na Universidade Estadual 

de Goiás. 

Mônica fez uma disciplina como aluna especial no curso de Mestrado, em 

Engenharia Agrícola e isso a motivou a participar do processo seletivo, no qual obteve 

aprovação, concluindo, em 2009, o mestrado em Engenharia Agrícola, pela Universidade 

Estadual de Goiás. 

Atualmente, é professora da área Matemática/Educação Matemática no Ensino 

Superior, atuando na formação de professores. Concomitante, trabalha em parceria com 

outros professores na produção de material de didático e no PNLD, como consultora para 

aprovação de livros didáticos. 

 

Alice 

 

Alice nasceu na década de 1960, na Fazenda Engenhoca, no interior do Estado de 

Goiás, próximo ao povoado de Mirandópolis, popularmente conhecido como “Troca-tapa,” 

pertencente ao Município de Mossâmedes. A sua família mudou-se para a cidade de Goiânia, 

quando tinha, aproximadamente, dois anos. Aos sete anos, a sua mãe a matriculou em uma 

escolinha particular, contudo, ela não se adaptou. Em seguida, a mãe a colocou para estudar 

na Escola Municipal Ana Nunes. Ela continuou nessa escola até terminar o ensino 

fundamental I. Destacava-se em vários aspectos, além de estudiosa e ter boas notas, era 
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representante de sala, ajudava a organizar e participava dos eventos culturais e também fazia 

parte do grupo de teatro permanente da escola. 

Alice mudou de escola para fazer o ensino fundamental II (que compreende, 

atualmente, do 6º ano ao 9º do ensino fundamental). Foi para o Colégio Estadual Deputado 

José de Assis, onde cursou a quinta e a sexta séries. Aos 13 anos de idade, Alice retornou com 

a família para Fazenda Engenhoca, ficando sem estudar, visto que não havia escola que 

oferecesse a sétima série. Nesse intervalo, seu avô montou uma sala de aula na fazenda para 

que ela pudesse alfabetizar os seus primos. Assim, ela começou a sua experiência com a 

docência.  

Aos 15 anos, ainda na Fazenda Engenhoca, Alice já era conhecida pelos padres da 

paróquia, pois era a responsável pela organização das missas e quermesses. Certo dia, 

procurou o prefeito de Mirandópolis e mostrou a necessidade da implantação da 5ª série na 

cidade. O prefeito concordou, contudo, ele afirmou que a implantação estava atrelada à sua 

aceitação em ser a professora daquela série. Alice aceitou e, prontamente, montou o quadro 

docente, de modo que passou a delegar as disciplinas aos demais professores. O grupo se 

empenhou e, portanto, obteve sucesso e, assim, foi possível fazer que a educação escolar 

caminhasse um passo a mais. Em seguida, Alice contribuiu para a implantação do curso 

ginasial. Essa foi a sua segunda experiência como professora. 

Alice ficou no povoado dando continuidade ao seu trabalho até completar dezoito 

anos. Naquele período, para não ficar sem estudos, fez um curso supletivo por 

correspondência, pelo Instituto Universal Brasileiro, no entanto, não pegou o certificado, pois 

não foi fazer a prova. Aos dezoito anos retornou a Goiânia com o objetivo de retomar os seus 

estudos. Fez um teste no Colégio Estadual Deputado José de Assis e se matriculou na sétima 

série. Participou também de uma seleção no Centro Educacional Dinâmico, na qual foi 

aprovada para lecionar para a primeira série da educação básica. Pela terceira vez estava à 

frente de uma sala de aula, agora na capital do estado. 

Na oitava série passou a estudar no Colégio Claretiano Coração de Maria e 

recebeu um convite para estagiar no Colégio Externato São José. Com, aproximadamente, 

dois meses de estágio foi convidada pela Irmã Rita para assumir a turma. Essa já foi a sua 4ª 

experiência na docência que, de fato, se tornou a sua profissão. Alice concluiu os seus estudos 

secundários no Colégio Claretiano e, em 1991, prestou vestibular na Universidade Federal de 

Goiás, para o curso de Letras, no entanto, logo abandou o curso. Depois, prestou o segundo 

vestibular na Universidade Católica de Goiás, optando pelo curso de Pedagogia, o qual 

concluiu em 1998. Na continuidade dos seus estudos fez duas especializações: uma em 
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Psicopedagogia pela PUC-GO e a outra pela Sociedade Brasileira de Sociopsicomotricidade 

Ramain Thiers, ambas concluídas, respectivamente, em 2000 e 2001. 

Em 2001, começou a atuar no ensino superior como professora do curso de 

Pedagogia, em instituições particulares. Alice se tornou coordenadora nos cursos de 

Licenciatura em Pedagogia de duas dessas faculdades – a Faculdade Araguaia (FARA) e a 

Faculdade Nossa Senhora Aparecida (FANAP). 

Ao analisar a sua carreira como docente, nota-se que ela foi alfabetizadora de 

1987 a 2002 em uma mesma escola particular tradicional em Goiânia, ressaltando que quando 

começou a lecionar nessa instituição não tinha formação acadêmica. Em 2002 pediu demissão 

do referido Colégio, pois passou no concurso da PUC-GO, onde havia começado como 

professora convidada e permanece até o presente momento, como professora do quadro 

efetivo. Assim, Alice atuou profissionalmente em todos os níveis de ensino, desde a educação 

infantil até o ensino superior. Teve um consultório e clinicou na área de Psicopedagogia 

durante 2 anos. 

Em 2005, foi aprovada no processo seletivo do mestrado em Educação da PUC-

GO e o conclui em 2007. Em 2009, deu continuidade aos seus estudos, passando no processo 

seletivo do doutorado em Educação e defendeu sua tese em 2012. Atualmente, é membro do 

Núcleo Docente Estruturante (NDE), professora e coordenadora da Área de Fundamentos 

Teóricos Metodológicos e Estágios do Curso de Pedagogia da PUC-GO. É professora 

concursada da Secretaria Municipal de Educação/SME, lotada no Centro de Formação de 

Professores e coordenadora do Curso de Especialização em Educação Infantil da PUC-GO. É 

conselheira do Conselho Fiscal do Instituto Cultural Goiás Lê Mais, coordenadora estadual do 

Pró-Letramento/MEC/UnB/UFPA e foi assessora pedagógica da Pró-Reitoria de Graduação 

(Prograd) 2010/2012. 

Após a descrição tanto do contexto como das participantes da pesquisa, passamos 

a apresentar tanto a metodologia de coleta de dados empregada para a realização da pesquisa 

de campo, como os seus respectivos instrumentos.  

 

 

3.5 A Coleta de dados e os instrumentos 

 

A coleta de dados é um momento importante da pesquisa.  Nela, deverão ser 

usados os instrumentos que foram previamente escolhidos pelo pesquisador, com o máximo 

de cuidado e atenção, no intento de responder ao problema de pesquisa.  Segundo Lakatos e 
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Marconi (2013, p. 166), “são vários os procedimentos para a realização da coleta de dados, 

que variam de acordo com as circunstâncias ou com o tipo de investigação”. Para a realização 

da nossa pesquisa, recorremos aos seguintes instrumentos: pesquisa documental, observação, 

entrevista e questionário.  

Como o nosso objetivo principal era a análise da prática de professores 

formadores, a observação foi um dos instrumentos mais importantes utilizados para a coleta 

de dados, pois nos possibilitou vivenciar a práxis, uma vez que estivemos permeados por ela. 

Ludke e André (1986) asseguram que a observação permite ao pesquisador um contato direto 

com o fenômeno pesquisado. 

 

 

A observação direta permite também que o observador chegue mais perto da 

“perspectiva dos sujeitos”, um importante alvo nas abordagens qualitativas. Na 

medida em que o observador acompanha in loco as experiências diárias dos sujeitos, 

pode tentar apreender a sua visão de mundo, isto é, o significado que eles atribuem à 

realidade que os cerca e às suas próprias ações (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 26). 

 

 

Segundo as autoras, um aspecto importante durante o período de observação é a 

forma como os registros serão feitos, pois “há formas muito variadas de registrar as 

observações. Alguns farão apenas anotações escritas, outros combinaram as anotações com o 

material transcrito de gravações” (LUDKE e ANDRÉ, 1986, p. 32). O observador deve 

desenvolver uma forma de descrever o fenômeno estudado, para isso, “precisa aprender a 

fazer registros descritivos, saber separar os detalhes relevantes dos triviais, aprender a fazer 

anotações organizadas [...]” (LUDKE e ANDRÉ, 1986, p. 26). Para o desenvolvimento da 

nossa pesquisa, fizemos o uso do diário de campo, contendo o relato das aulas de forma 

descritiva e também uma parte reflexiva, que consta das impressões e reflexões pessoais dos 

fenômenos observados por parte da pesquisadora principal. Utilizamos a gravação de áudio 

das aulas, para não perdermos a íntegra dos dados, especialmente, daquelas falas consideradas 

como importantes para a perspectiva de compreender o problema em questão. Assim, o 

registro do conteúdo das observações contemplou uma parte descritiva e outra reflexiva, como 

orientam vários autores, dentre eles, Bogdan e Biklen (1994). 

 

3.5.1 A Pesquisa Documental 

 

Concomitante ao período de observação, foi realizada uma pesquisa documental. 

Fizemos o levantamento de dados em fontes, tais como a legislação educacional, o Currículo 

Lattes das professoras formadoras, o Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia, bem como 
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as ementas e os planos de ensino das disciplinas. Segundo Marconi e Lakatos (2003), uma das 

características da pesquisa documental é o fato de que a fonte de coleta de dados está contida 

em documentos escritos.  

A pesquisa documental deve ser feita, independentemente, do tipo de pesquisa 

que se queira realizar, visto que “toda pesquisa implica o levantamento de dados de variadas 

fontes, quaisquer que sejam os métodos ou técnicas empregadas” (LAKATOS e MARCONI 

2003, p. 174). O intento é não incorrer na repetição de uma pesquisa já realizada; elucidar a 

relevância do problema proposto; assim como esclarecer os elementos que possam contribuir 

para melhoria da compreensão do objeto em foco.   

 

O uso de documentos em pesquisa deve ser apreciado e valorizado. A riqueza de 

informações que deles podemos extrair e resgatar justifica o seu uso em várias áreas 

das Ciências Humanas e Sociais, porque possibilita ampliar o entendimento de 

objetos cuja compreensão necessita de contextualização histórica e sociocultural 

(SÁ-SILVA, ALMEIDA e GUINDANI, 2009, p. 2). 

 

 

Discutir a formação de professores formadores nesta pesquisa implicou em 

compreender como se dá o desenvolvimento profissional do docente e, para tal, fez-se 

necessário lançar mão da contextualização histórica e sociocultural por meio de alguns 

documentos, tais como os artigos científicos publicados em periódicos especializados, livros, 

assim como o site do portal do MEC (Ministério da Educação) e das instituições pesquisadas 

UEG (Universidade Estadual de Goiás) e PUC-GO (Pontifícia Universidade Católica do 

estado de Goiás) e outros documentos legais como a Constituição Federal (1988), a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (1969, 1971,1996) e as Diretrizes Curriculares Nacionais do 

curso de Pedagogia (2006).  

Para que fosse possível compreender a atuação dos docentes formadores nos dias 

atuais, além de recorrer à historicidade de sua profissionalização, buscamos os documentos 

que regem seu trabalho, na instituição de ensino superior: o Projeto Pedagógico do Curso; o 

Plano da Disciplina e o Currículo Lattes das professoras formadoras participantes da pesquisa. 

 

3.5.2 A observação  

 

A observação contribui para que o pesquisador esteja mais próximo do seu objeto 

de investigação, vale destacar que o procedimento pode ser realizado de várias formas, de 

acordo com o problema de pesquisa. Para o desenvolvimento desta pesquisa foi realizada uma 

observação direta e intensiva, estruturada, sistematizada, individual, no ambiente de trabalho 
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real das participantes da pesquisa, ou seja, a sala de aula das Instituições de Ensino Superior 

pesquisadas. 

Segundo Lakatos e Marconi (2003, p.193), “na observação não participante, o 

pesquisador toma contato com a comunidade, grupo ou realidade estudada, mas sem integrar-

se a ela: permanece de fora”. Estar em um grupo na posição de expectador, apenas como um 

membro a mais, sem influenciar, sem participar de suas atividades, durante um semestre 

inteiro, é algo improvável. Por isso “pode acontecer que o pesquisador comece o trabalho 

como um espectador e vá gradualmente se tornando um participante” (LUDKE e ANDRÉ, 

1986, p.28), o que por vezes nos sentimos nessa condição.  

No caso desta pesquisa as alunas sabiam que eu estava na condição de 

pesquisadora com a anuência da professora regente, participando na atividade proposta na 

aula, geralmente, quando uma das professoras formadoras solicitava, quando envolvia 

trabalhos manuais (dobraduras, montagem de origamis), em outros momentos, as próprias 

alunas nos pediam auxílio, nas atividades que envolviam cálculos e resolução de exercícios. 

Buscamos nos esquivar, no entanto, nem sempre com êxito, pois, as alunas sabiam que além 

de estar em sala de aula para observar, se tratava de uma professora de Matemática, assim 

com o tempo, a empatia e uma proximidade natural. Nesse aspecto, entendemos que a 

observação participante consiste “na participação real do pesquisador com a comunidade ou 

grupo [...]. Fica tão próximo quanto um membro do grupo que está estudando e participa das 

atividades normais dele” (LAKATOS e MARCONI, 2003, p. 194). 

Vale ressaltar que o intuito da observação desta pesquisa foi conhecer a prática 

pedagógica das professoras formadoras para relacioná-la com as suas concepções e trajetória 

formativa. “A observação ajuda o pesquisador a identificar e a obter provas a respeito de 

objetivos sobre os quais os indivíduos não têm consciência, mas orientam seu 

comportamento” (2003, p. 191). Para o registro das observações, fizemos gravações de áudio 

das aulas, assim como usamos notas de campo. Entendemos como notas de campo “o relato 

escrito daquilo que o investigador ouve, vê, experiência, e pensa no decurso da recolha e 

refletindo sobre os dados do estudo qualitativo” (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 150).  

Concordamos com Cunha (2010, p. 33) ao afirmar que “a linguagem nasce e 

encontra sua referência na vida, referindo-se em especial à realidade que se experimenta e que 

se partilha com os outros. É através dela que manifestamos a nós mesmos”. Com o diário de 

campo e as gravações em áudio feitas durante o período das observações, conseguimos ter 

acesso ao discurso das docentes e compreender um pouco da sua formação discursiva. Foi 

possível constatar que, de fato, a linguagem utilizada pelas participantes desta pesquisa 
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encontra suas referências nas próprias vidas, ou seja, foram adquiridas ao longo da trajetória 

de vida das professoras formadoras. O fato de trazerem à tona esses elementos ligados à sua 

trajetória de vida por meio do seu discurso, fez que as experiências passadas se fizessem 

presentes na fala das duas professoras, fatos estes que evidenciam a unidade do sujeito, pois 

“o depoente narra-se, descrevendo e, ao mesmo tempo, compondo seu cenário” (GARNICA, 

2003, p. 24). Ao longo das entrevistas, os valores experienciais de atuação na educação básica 

foram sempre enfatizados pelas formadoras.  

As observações foram realizadas no 1º semestre, do ano de 2013, nos cursos de 

Pedagogia das duas universidades pesquisadas, mais especificamente, nas turmas onde estava 

sendo desenvolvido o componente curricular da área de Matemática. Embora apresentassem 

nomenclaturas distintas, as disciplinas contemplavam a mesma ementa: na instituição pública, 

a disciplina chamava Conteúdos e Processos de Ensino e a na particular, denominava-se 

Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino da Matemática.  

A priori, estabelecemos que o tempo das observações fosse equivalente à duração 

da disciplina, um semestre letivo. No entanto, contamos com algumas eventualidades, como 

paralisações e greve na instituição pública, greve no transporte coletivo, no Município de 

Goiânia e calendário de reposição da greve. 

Na instituição pública, as observações começaram no mês de abril. Foram 

observados 3 meses de aulas. As mesmas aconteciam todas as terças-feiras pela manhã, 

perfazendo um total de 11 dias letivos e, aproximadamente, 38,5 horas. Na instituição 

particular, as observações começaram no final do mês de janeiro. Foram observados 5 meses 

de aula e as mesmas aconteciam todas as segundas e quintas-feiras, sendo que na segunda, 

havia 4 aulas, que eram denominadas como aulas teóricas e aconteciam no espaço físico de 

sala de aula comum e na quinta havia 2 aulas, chamadas aulas práticas, que aconteciam no 

laboratório de práticas educativas. No total, houve 36 dias de observação, com 

aproximadamente 76,5 horas.  

Durante o período das observações, a pesquisadora fez uso de um diário de 

campo, procurando descrever com riqueza de detalhes as ocorrências ao longo das aulas. Os 

conteúdos dessas observações registradas no diário compreenderam duas partes, conforme 

orientam Bogdan e Biklen (1982): uma parte descritiva e a outra reflexiva. Na parte 

descritiva, foram feitos os registros detalhados, tais como: a descrição dos sujeitos; a 

reconstrução dos diálogos; a descrição dos locais; a descrição dos eventos especiais e a 

descrição das atividades desenvolvidas pela própria pesquisadora ao longo dos encontros. Na 

parte reflexiva, elaborada ao final de cada dia de observação, há anotações que contemplaram: 
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“as observações pessoais do pesquisador, feitas durante a fase da coleta: suas especulações, 

sentimentos, problemas, ideias, impressões, preconcepções, dúvidas, incertezas, surpresas e 

decepções.” (LUDKE e ANDRÉ, 1986, p. 31). 

3.5.2.1 As observações no locus da pesquisa 

As observações foram realizadas em duas Instituições de Ensino Superior (IES), 

nas quais foram observados os seguintes itens: estrutura física, os estudantes e a prática 

docente na disciplina da área de Matemática, assim como o tema das aulas e ação pedagógica 

das professoras participantes da pesquisa. 

3.5.2.1.1 As observações na Instituição Pública 

 

A sala de aula, onde ocorreram as observações, está localizada no 2º andar de um 

dos blocos de um prédio que funciona desde 1961. Visto que o espaço físico da sala é amplo, 

com capacidade para 40 alunos e havia apenas 28 matriculados, a sala conta apenas com a 

ventilação natural proporcionada pelas janelas e uma porta. O piso é de taco, com algumas 

peças soltas e apresenta cheiro de mofo. Há um quadro negro e as carteiras são de modelos 

antigos, que não proporcionam conforto aos estudantes. Os sanitários se localizam no piso 

inferior, contando com uma pia para lavar as mãos, vasos interditados e, geralmente, não há 

papel higiênico. Esses fatores atestam que o espaço físico não se encontra em boas condições 

para a realização de uma aula, inclusive, essas reclamações foram pauta das reivindicações no 

movimento de greve do qual a instituição participou no semestre da observação. O acesso à 

sala de aula é feito, unicamente, por meio de uma escada. O prédio não conta com elevadores 

e uma das alunas possui mobilidade física reduzida e, portanto, demorava muito tempo para 

conseguir chegar à sala de aula, provocando um desgaste físico e psicológico, mesmo antes de 

começar a aula. 

A disciplina da área de Matemática do curso pesquisado é denominada como 

Conteúdos e Processos de Ensino em Matemática (CPEM). A mesma é dividida em duas 

partes: em um semestre é ofertada CPEM I, no outro é oferecida CPEM II. As observações 

das aulas foram realizadas, no primeiro semestre de 2013, no componente curricular 

Conteúdos e Processos de Ensino em Matemática II.   

De acordo com o plano de ensino da disciplina, disponibilizado pela professora 

formadora, constatamos que a disciplina Conteúdos e Processos de Ensino em Matemática II 

é ministrada no 3º ano (5º período) do curso, tendo como pré-requisito ter cursado com êxito 



  

  80 
 

CPEM I. A disciplina observada possui um total de 30 horas/aulas, sendo 2 horas/aulas 

semanais.  

A disciplina CPEM I tem uma carga horária total de 60 horas/aulas. Dessa forma, 

somando as duas disciplinas, o conhecimento matemático é trabalhado em 90horas/aulas 

durante todo o curso de Pedagogia. Assim, a formação inicial do professor de Matemática das 

séries iniciais está restrita ao trabalho desenvolvido ao longo dessas horas. Consideramos uma 

carga horária insuficiente, mesmo ponderando que esta é uma formação inicial. De acordo 

com Curi (2004), geralmente, as disciplinas de Matemática, ofertadas nos cursos de 

pedagogia, possuem uma carga horária pequena, menos de 4% em relação ao total do curso. 

Ressaltamos que isso também foi constatado no curso em questão. A professora formadora 

afirmou que, normalmente, fica mais tempo em sala de aula do que está previsto no plano. 

Assim, acaba dando um curso com uma carga horária maior. No entanto, ela ressalta que isso 

se dá de modo natural, pelo próprio anseio das alunas e devido à sua disponibilidade. 

Para sistematizar os dados das observações elaboramos uma tabela (Apêndice A), 

contemplando: as datas, o número de aulas, o tema desenvolvido e a ação didática da 

professora formadora.  

 

3.5.2.1.2 As observações na instituição privada 

 

O curso de Pedagogia desta IES conta com o espaço físico da sala de aula 

tradicional e outros três espaços para a realização de suas práticas pedagógicas: o Laboratório 

de Informática; o Laboratório de Práticas Educativas e Estágios Supervisionados e a Sala de 

Artes. De acordo com o Projeto Pedagógico, esses espaços possibilitam e asseguram a efetiva 

integração entre teoria e prática. 

As observações das aulas ocorreram em duas salas, uma localizada no 4º andar de 

um dos blocos do prédio da PUC-GO, Campus I. O espaço físico da sala é amplo, com 

capacidade para 40 alunos, no entanto, havia apenas 28 matriculados. A sala conta apenas 

com a ventilação natural, proporcionada pelas janelas, uma porta e um ventilador. Nos dias de 

muito calor, as reclamações eram constantes. Há um quadro negro, as carteiras são 

almofadadas, no entanto, com material de baixo padrão, os sanitários estão em perfeito estado 

de conservação. Essa sala de aula era usada, geralmente, às segundas-feiras para as aulas 

teóricas. 

A outra sala era utilizada, geralmente, às quintas-feiras para realização das aulas 

práticas. Trata-se do Laboratório de Práticas Educativas e Estágios Supervisionados que está 
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localizado no 2º andar de outro bloco. Apresenta um amplo espaço, cuja ventilação é 

proporcionada por ventiladores, janelas e a porta da sala. Possui mesas grandes e com 

cadeiras sem braço. A professora dispunha as mesas e cadeiras de modo que fosse possível 

formar pequenos grupos e que, ao mesmo tempo, proporcionasse uma ampla visão do quadro. 

Esse espaço é destinado ao curso de Pedagogia, podendo ser usado por qualquer professor das 

unidades curriculares de fundamentos teóricos e metodológicos e de estágio supervisionado. 

O acesso às salas é feito por meio de escadas ou por elevadores, contudo, a 

quantidade de elevadores é insuficiente para a demanda de alunos da instituição, além de não 

se encontrarem em boas condições de funcionamento. Assim, a maioria dos estudantes faz uso 

das escadas, com exceção de uma aluna que tem dificuldade de locomoção. Ao longo do 

período de observação, por duas vezes, todos os elevadores ficaram sem funcionar e isso 

levou os estudantes a se deslocarem para a sala de reuniões do departamento de educação, 

localizada no térreo da instituição, pois não havia como a aluna com deficiência física subir 

pelas escadas. Esses dois dias foram tensos, pois algumas alunas não queriam se deslocar da 

sala, onde a aula já havia começado. Apesar de se tratar de futuros professores, a inclusão me 

pareceu um grande problema. No entanto, a professora argumentou com a turma e todos 

resolveram descer. 

O curso de Pedagogia é ofertado no turno noturno. Em sua maioria, os alunos 

trabalham durante o dia e, portanto, chegavam atrasados para a aula e saíam mais cedo para 

pegar o transporte coletivo. Os alunos que compunham a turma eram 27 do sexo feminino e 1 

do sexo masculino. 

De acordo com o plano de curso, disponibilizado pela professora formadora, a 

disciplina Fundamentos Teóricos-Metodológico do Ensino da Matemática é ministrada no 3º 

ano (5º período) do curso, perfazendo um total de 120 horas/aulas, sendo 6 aulas semanais, 

válidos como 6 créditos. No primeiro dia letivo, a professora formadora delineou a 

organização das aulas, definindo que a aula teórica da disciplina seria ministrada toda 

segunda-feira, na sala de aula 402, Bloco C, das 18h45min às 22h e a aula prática, toda 

quinta-feira, na sala multiuso: o Laboratório de Práticas Educativas, das 18h45min às 

20h15min. 

Durante todo o semestre, a professora se ausentou apenas duas vezes e sendo as 

mesmas justificadas, devido à participação em eventos acadêmicos. E também, em detrimento 

de algumas eventualidades, como por exemplo, quando houve uma aula ministrada por um 

professor X, com formação em Matemática, que a professora solicitou para substituí-la e, em 

outro dia que não houve aula, em virtude da paralisação do transporte coletivo de Goiânia. 



  

  82 
 

Como a maioria dos alunos não compareceu, a aula foi suspensa. No período de 6 a 10 de 

maio de 2013, aconteceu a Semana de Práticas Educativas, ofertando palestras, oficinas e 

minicursos aos alunos das Licenciaturas, e assim, nesta semana os alunos foram dispensados 

das aulas para participarem do evento. 

Nas ditas aulas práticas, realizadas na sala multiuso, a professora formadora me 

convidava para fazer as atividades, em algumas aulas participei, no entanto, procurando não 

comprometer o registro das notas de diário de campo. Porém, em outra oportunidade, a 

professora formadora me convidou para dar uma aula. Justificou que gostaria de ver como um 

professor especialista lidava com o conteúdo voltado para o ensino nas séries iniciais. Não 

aceitei o convite, alegando ser uma observadora que considera a necessidade de se afastar do 

objeto com o intuito de melhor compreendê-lo. 

As aulas observadas foram desenvolvidas sempre em um clima descontraído, 

contudo, algumas vezes o barulho excessivo (conversas paralelas) atrapalhava o andamento 

da aula e quando isso acontecia, a professora parava as explicações e chamava a atenção dos 

alunos.  

Para sistematizar os dados obtidos por meio das observações, foi elaborada uma 

tabela (Apêndice B) contemplando: as datas, o número de aulas, o tema estudado e a ação 

didática desenvolvida pela professora formadora. 

 

3.5.3 As entrevistas 

 

Outro instrumento de coleta de dados empregado para o desenvolvido desta 

pesquisa foi a entrevista, que pode ser entendida como “um encontro entre duas pessoas, a fim 

de que uma delas obtenha informações a respeito de determinado assunto, mediante uma 

conversação de natureza profissional” (MARCONI e LAKATOS, 2003. p. 195). As 

entrevistas podem ser classificadas como: estruturada, não estruturada e semiestruturada. 

Neste estudo, foram realizadas entrevistas semiestruturadas, abordando tanto a história de 

vida, como a trajetória formativa das professoras formadoras, bem como as suas concepções 

sobre a Matemática, sobre o ensino de Matemática, assim como as metodologias adotadas. A 

entrevista semiestruturada é definida, de acordo com Ludke e André (1986, p. 34), como um 

meio termo entre a entrevista estruturada e a não estruturada “[...] que se desenrola a partir de 

um esquema básico, porém não aplicado rigidamente, permitindo que o entrevistador faça as 

necessárias adaptações”.  
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Para a entrevista semiestruturada, elaboramos um roteiro (Apêndice C) 

contemplando a história de vida das formadoras, procurando revelar questões pertinentes à 

sua formação escolar, acadêmica e profissional, com o objetivo de compreender como se 

constituiu historicamente a trajetória formativa das professoras formadoras com o intuito de 

desvelar as suas concepções acerca da Matemática, do ensino de Matemática, possibilitando o 

diálogo com os dados obtidos na observação da prática pedagógica, no cotidiano da sala de 

aula.  

Segundo Garnica (2005, p. 9), as “concepções e práticas são termos visceralmente 

interligados: há uma retroalimentação entre práticas e concepções. Concepções alimentam-se 

das práticas e nessas práticas são explicitadas e rearticuladas, gerando/reforçando 

concepções”. Por intermédio desses instrumentos de coleta de dados, buscamos indícios das 

concepções das professoras formadoras da área de Matemática no curso de Pedagogia, pois o 

sujeito é um ser individual e a sua historicidade possui implicações na prática docente. 

Nessa perspectiva, Cunha (2010, p. 32) afirma que “a realidade do cotidiano do 

professor é determinante e determinada pela conjuntura social e cultural que se desenvolve.” 

Assim, para entendermos como o professor pensa, quais os fundamentos norteiam a sua 

prática pedagógica, buscamos conhecer um pouco sobre as suas histórias de vida e, também, 

presenciar o seu cotidiano profissional. 

 

As características pessoais e interesses do professor ou as condições de trabalho são 

aspectos a serem considerados no estudo do [seu] desenvolvimento profissional. É 

importante que o desenvolvimento profissional não seja visto de forma tão linear e 

independente do desenvolvimento pessoal. Devemos nos preocupar com que tipo de 

desafios ou experiências influencia mudanças no pensamento e na prática do 

professor. (POLETTINI, 1999, p. 249). 
 

 

Com essas inquietações em mente, elaboramos o roteiro da entrevista, de forma 

que fosse possível contemplar a historicidade do sujeito; conhecer o seu desenvolvimento 

pessoal; saber como vivenciou a escola enquanto estudante; quais experiências considerou 

significativas, com o intuito de compreender como surgiu a opção pela carreira docente; assim 

como compreender de que forma a profissão se entrelaçou com as suas experiências; como 

ocorreu a sua formação acadêmica; a sua profissionalização; em quais lugares lecionou; como 

essas experiências influenciaram a sua prática docente atualmente, bem como compreender 

em que nível as condições de trabalho interferem no desenvolvimento de sua profissão. Pois, 

“o estudo do professor e do ensino de matemática não pode ser feito adequadamente se nós 
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ignoramos o contexto de interações sociais e culturais nas quais a formação do professor e o 

ensino ocorrem”. (POLETTIN, 1999, p. 250). 

As entrevistas com as professoras formadoras foram realizadas em dias distintos, 

com duração de, aproximadamente, 2 horas cada uma. Foram gravadas em áudio, com prévio 

consentimento e autorização das mesmas. O anonimato foi assegurado, conforme o termo de 

compromisso. As transcrições das entrevistas foram lidas e aprovadas por ambas. As 

entrevistas foram realizadas depois das observações e de acordo com a disponibilidade de 

cada uma das professoras formadoras.  

A respeito desse instrumento em uma investigação qualitativa, Bogdan e Biklen 

(1982, p. 134) consideram que 

 

[...] as entrevistas podem ser utilizadas de duas formas. Podem constituir a estratégia 

dominante para recolha dos dados ou podem ser utilizadas em conjunto com a 

observação participante, análise de documentos e outras técnicas. Em todas estas 

situações, a entrevista é utilizada para recolher dados descritivos de linguagem do 

próprio sujeito, permitindo ao entrevistador desenvolver intuitivamente uma ideia 

sobre a maneira como os sujeitos interpretam os aspectos do mundo.  

 

 

No caso desta pesquisa, a entrevista veio auxiliar na coleta de dados, sendo 

considerada imprescindível no que tange à possibilidade de ouvir o discurso das professoras 

formadoras. Para atender à sua solicitação, as entrevistas foram realizadas nas residências das 

respectivas professoras formadoras. Ambas as entrevistas transcorreram em um clima de 

muita tranquilidade e desconcentração. As participantes demonstraram estar muito satisfeitas 

por contribuir com a pesquisa e isso foi explicitado por elas no momento de despedida, após 

encerrarmos as entrevistas. Consideramos, por essas razões, que as entrevistas foram 

condizentes, pois de acordo com Bogdan e Biklen (1984, p. 136), “as boas entrevistas 

caracterizam-se pelo fato de os sujeitos estarem à vontade e falarem livremente sobre seus 

pontos de vista”. 

Somente as professoras formadoras foram entrevistadas. Buscamos redesenhar o 

itinerário da história de vida das mesmas, buscando compreender a historicidade das 

participantes e entender como as suas crenças e concepções em relação à docência, ao ensino 

de Matemática, à própria Matemática foram sendo construídas, buscando desvelar como as 

professoras se enxergam nesse processo. Pois “[...] o desenvolvimento profissional não pode 

ser visto de forma desvinculada do desenvolvimento pessoal. Sendo assim, o 

desenvolvimento profissional do professor não tem início somente quando adentra na 

profissão docente” (POLETTINI, 1999, p. 257). 
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Nesse sentido, o roteiro das entrevistas (Apêndice C) foi desenvolvido de modo 

que fosse possível resgatar os acontecimentos que marcaram as suas vidas, a partir da 

temática da educação escolar e da formação docente. Nesse momento, as memórias das 

participantes entrevistadas foram relevantes, de modo que foi possível relembrar os contatos 

iniciais com a escola, com os professores, refletir sobre as influências sofridas por ex-

professores, entender como a matemática passou a fazer parte do seu contexto de vida, o que 

as professoras compreendem por Matemática e sobre o ensino de Matemática. No que diz 

respeito ao resgate da memória, Cunha (1998) afirma que  

 

o estudo da memória como fonte de informações das construções afetivas e 

intelectuais dos sujeitos tem se mostrado um instrumento importante para 

compreensão dos fatos sociais. Em primeiro lugar, porque cada pessoa, em 

determinado momento, é a síntese do que já viveu e do que gostaria de viver. Esta 

mescla do ser e do dever ser dá contornos à leitura que se faz de si próprio. Em 

segundo lugar, porque o exercício de articulação do discurso sobre o passado, sob o 

ponto de vista do presente, é seletivo e esta seletividade passa a ser o sistema de 

referência do que é ou foi significativo. As experiências de vida, o ambiente 

sociocultural são componentes-chave na explicação do desempenho atual do 

professor, quer na categoria de reprodução quer na contradição. O conjunto de 

valores e crenças que dão escopo à performance dos docentes é fruto de sua história 

e suas experiências de vida dão contorno ao seu desempenho (CUNHA 1998 apud 

PIMENTA e ANASTASOIU, 2010, p. 257). 

 

A entrevista proporcionou às professoras a oportunidade de refletirem sobre a 

própria prática pedagógica e de perceberem como há traços marcantes de seus ex-professores 

nessa prática, confirmando a influência dos saberes experienciais na atuação docente 

(PIMENTA, 1997; TARDIF, 2012). As entrevistas permitiram, ainda, conhecer a 

historicidade das participantes na sua intimidade. Aliadas aos dados coletados durante o 

período de observação, foi possível dialogar com a formação discursiva das entrevistadas. 

Percebemos, assim, que “os entrevistadores tem de ser detetives, reunindo partes da conversa, 

histórias pessoais e experiências, numa tentativa de compreender a perspectiva pessoal do 

sujeito” (BOGDAN e BIKLEN, 1982, p.139). 

Durante as entrevistas, foram realizadas algumas anotações com o intuito de 

pontuar e compreender situações que se destacaram no olhar da pesquisadora, pois, “[...] há 

toda uma gama de gestos, expressões, entonações, sinais não-verbais, hesitações, alterações 

de ritmo, enfim, toda uma comunicação não verbal cuja captação é muito importante para a 

compreensão e a validação do que foi efetivamente dito” (LUDKE e ANDRÉ, 1986, p. 36). 

A entrevista foi um momento rico, pois ouvir as participantes da pesquisa 

discorrerem sobre as suas respectivas trajetórias de vida criou uma oportunidade ímpar de 



  

  86 
 

compreendermos mais sobre cada uma delas, não só como professoras formadoras, mas 

também como mulheres de origem humilde, de um caminhar difícil, mas como boas alunas da 

vida conseguiram trilhar os caminhos de sucesso.  

Depois de discutido sobre os caminhos metodológicos que esta pesquisa percorreu 

e se embasou teoricamente para realização. Iremos ao próximo capítulo que contém o trato da 

descrição e interpretação dos dados coletados com vistas a responder nosso problema de 

pesquisa: Em que medida as concepções dos professores formadores a respeito da Matemática 

e do seu ensino, constituídas em meio à trajetória formativa desses docentes, interferem na 

sua prática pedagógica? 
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Capítulo 4 – O DIÁLOGO ENTRE TRAJETÓRIA FORMATIVA, AS 

CONCEPÇÕES E A PRÁTICA PEDAGÓGICA DE MÔNICA E ALICE 

 

 

Este capítulo está voltado a apresentar a descrição e a interpretação dos dados 

coletados ao longo da pesquisa. O objetivo principal é estabelecer o diálogo com os 

referenciais teóricos sobre a formação de professores e de professores de Matemática e, por 

meio dos dispositivos da análise do discurso, compreender e sistematizar os reflexos da 

trajetória formativa das concepções docentes em relação à matemática e ao seu ensino, assim 

como subjaz à prática pedagógica das professoras formadoras participantes dessa pesquisa, 

com o intuito de compreender a questão: Em que medida as concepções dos professores 

formadores a respeito da Matemática e do seu ensino, constituídas em meio à trajetória 

formativa desses docentes, interferem na sua prática pedagógica? 

As concepções das professoras formadoras, constituídas no decorrer de sua 

trajetória formativa, materializam-se na ação docente, ou seja, na prática pedagógica que 

desenvolvem. Portanto, compreender em que medida essas interferências ocorrem é o nosso 

desafio. Para isso, buscaremos, em primeiro lugar, apresentar e analisar a trajetória formativa 

das professoras formadoras – participantes desta pesquisa. Em segundo lugar, apresentaremos 

e discutiremos a prática pedagógica, a partir do locus de trabalho das formadoras: a sala de 

aula. Essa prática, retratada no diário de campo, bem como nos dados obtidos por meio da 

entrevista, estabelece relações com a trajetória formativa, conforme evidencia o olhar da 

observadora, como analista do discurso. Em terceiro lugar, apresentaremos uma síntese das 

concepções das professoras participantes em relação à matemática e ao seu ensino, buscando 

apreender e destacar os possíveis reflexos das concepções sustentadas pelas professoras e de 

suas trajetórias formativas na prática pedagógica no curso de Pedagogia. 

 

4.1 A trajetória formativa das professoras formadoras 

 

A trajetória formativa do professor está interligada a toda a sua constituição 

histórica (MOITA, 2007), pois o processo formativo não está dissociado da sua vida social e 

pessoal, uma vez que como sujeito, ele está inserido em um meio e recebe influências do 
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mesmo, o que está intimamente ligado à maneira de compreender e agir no mundo 

profissional. Como afirma Nóvoa (2007, p. 9), “hoje sabemos que não é possível separar o eu 

pessoal do eu profissional, sobretudo numa profissão fortemente impregnada de valores e de 

ideias e muito exigente do ponto de vista do empenhamento e da relação humana”. 

Nesse sentido, o professor deve ser visto de forma plena envolvendo todas as suas 

peculiaridades, que influenciam seu modo de pensar e de agir. Segundo Scheret-Hoff (2008, 

p. 43), o sujeito se constitui pela dispersão e pela multiplicidade de discursos e, ao enunciar, o 

faz ocupando várias posições, que marcam a sua heterogeneidade. “[...] O discurso produz 

sentidos tanto em relação às posições – sujeito, quanto em relação às formações discursivas 

[...] em que se inscrevem”.   

Partindo desses pressupostos, entendemos a trajetória formativa do sujeito 

professor como algo global, que contempla a sua constituição histórica, social e ideológica, de 

modo que não se trata de um processo engessado, nem tampouco linear. Nessa perspectiva, a 

“formação é um estado, é processo, é movimento, é um nunca acabar, é um constate 

transformar-se” (CORACINI, 2008, p.11). Acreditamos que é na trajetória formativa que o 

professor vai se constituindo enquanto docente, num constante processo de aprender e 

reaprender, que perpassa todos os lugares, os espaços e as experiências de vida tanto pessoal 

como profissional. “Pensar em formação é, portanto, pensar em constituição de sujeitos e de 

sentidos para a vida” (SCHERET-HOFF, 2008, p. 20). 

 Seguindo esse pressuposto, com base nos saberes pré-profissionais e profissionais 

– assim como os delineia Tardif (2008) – procuramos desvelar quais são os saberes que 

constituíram a trajetória formativa das professoras formadoras participantes desta pesquisa, 

bem como compreender o que contribuiu e influenciou a constituição das suas concepções, 

dos seus saberes e da profissionalidade docente que se refletem na prática pedagógica que 

desenvolvem. 

 

Saberes pessoais das professoras formadoras 

 

Segundo Tardif (2008), os saberes pessoais dos professores são aqueles oriundos 

do seu ambiente familiar e social, portanto, estritamente ligado à convivência com a família e 

outros indivíduos que fazem parte da vida cotidiana. Ambas as formadoras participantes deste 

estudo manifestam esses saberes ao enunciarem que entraram na escola, já sabendo ler e 

escrever, conforme demonstram os fragmentos de entrevistas a seguir: 
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Mônica 
[...] eu entrei na escola muito pequena, tinha 4 anos de idade, e já sabia ler e escrever.  

(Entrevista, 05/10/2013. Turno 2 ) 

 

Alice 
[...] eu sabia ler e sabia escrever e quem me ensinou a ler e escrever foi minha irmã que brincava de escolinha 

me ensinando a ler, colocava as bonecas, e eu a outra boneca dela para aprender a ler e a escrever, por isso eu 

já entrei sabendo ler e escrever na escola (Entrevista, 26/10/2013. Turno 2) 

 

Observa-se que as professoras formadoras foram alfabetizadas em uma educação 

informal, proporcionada pelo ambiente familiar e uma delas, de forma lúdica por meio de 

brincadeiras com a sua irmã. Foi nesse contexto, que ambas entraram em contato com o 

universo da leitura e da escrita, com a representação do ambiente de uma sala de aula, com a 

figura da docência, em uma dimensão significativa. Tais experiências de aprendizagem dentro 

de um espaço informal, mas em um simulacro de modelo escolar, influenciaram suas 

concepções de docência. 

Mônica foi alfabetizada ainda muito pequena, aos 4 anos, em sua casa pela 

família, em um modelo de educação informal e individual. Foi a sua mãe quem lhe ensinou as 

primeiras letras. Isso demonstra que a vida familiar, bem como as pessoas expressivas da 

família podem ser fontes de influência para a construção de um arquétipo de ensino, de 

aprendizagem e de docência. 

Alice detalha a experiência marcante do convívio familiar quando relata a 

brincadeira de escola, na qual a sua irmã era a professora e ela, juntamente com as bonecas, 

eram as alunas. Esta experiência antecipou a aprendizagem de modelos, de comportamentos 

docentes, de forma prazerosa e determinante, visto que a formadora afirma ter um apreço 

especial pela alfabetização “Eu adoro alfabetização eu não vou largar mão disso, fui 

alfabetizadora a vida inteira, não vou largar [...]. Eu trabalhei com educação infantil todos 

os anos, [...]” (Entrevista/ 26/10/2013. Turno 24). Isso pode ser evidenciado quando Alice se 

tornou docente, inicialmente como alfabetizadora e depois como formadora da área de 

educação do curso de Pedagogia. Atualmente, atuando na área do ensino de matemática desse 

curso, a alfabetização continua presente, Alice pontua: “[...] eu comecei a fazer meus estudos 

na área de matemática, mas se você me perguntar o que você prefere, a matemática ou 

alfabetização? vou dizer pra você, a alfabetização, até mesmo porque tenho um valor, um 

apreço pela literatura que é incalculável” (Entrevista/ 26/10/2013. Turno 10). 

A partir da análise dos relatos podemos inferir que, em um primeiro momento, as 

formadoras tiveram no âmbito da família (saberes pessoais/socialização primária) um 
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modelo informal de docência, cada qual com suas particularidades cotidianas e biográficas, 

originando as suas respectivas concepções de ensino e de aprendizagem.  

 

Saberes provenientes da formação escolar anterior 

 

São denominados como saberes provenientes da formação escolar anterior à 

preparação formal para o ensino, toda a formação e socialização pré-profissionais, adquiridos 

durante o ensino básico, assim como os estudos não especializados e integrados ao trabalho 

docente (TARDIF, 2008). Dentre os fatores que, possivelmente, influenciam a atuação 

docente estão as marcas deixadas pelas experiências escolares anteriores e por ex-professores, 

que de alguma maneira, por algum motivo são tomados como modelos e, assim, influenciam a 

prática docente, delineando a identidade pessoal e profissional dos professores. Esse aspecto 

veio à tona nas entrevistas, quando perguntamos às professoras formadoras a respeito dos 

professores que marcaram a sua trajetória escolar. A seguir, são apresentados alguns 

fragmentos da entrevista que ilustram tal situação: 

Mônica  
Foram 4 professores, todos de matemática. Professor R nas séries iniciais até o 8º ano me encantava [..]me 

marcou pela paciência, dedicação, por clarear as coisas. Eu sempre fui a rainha do porquê. Tudo eu 

perguntava por que [...] e ele tinha resposta, se ele não soubesse de imediato, me respondia depois. Pensei 

assim: se um dia eu for professora, eu vou ser assim. Depois o professor C me encantava porque ele escrevia 

no quadro e se afastava, olhava para o próprio quadro e o admirava como se fosse uma obra de arte [...] 

Aquilo me encantava, eu pensava ainda vou fazer um quadro assim [...]. Já no curso de economia, foram dois 

que me encantavam: professor Z que dava aula de Cálculo e o professor U que dava Estatística. Professor Z de 

cálculo era a alegria de ensinar, ele era alegre! A aula era um momento alegre. Eles não faziam da 

Matemática algo pesado, mas o Z era algo até escrachado, às vezes, o jeito dele fazer as coisas... todo mundo 

gostava. O professor U, pela sabedoria, a seriedade dele, aquele ali levava o trabalho a sério, se ele desse uma 

prova hoje e falasse que semana que vem iria devolver, a prova estaria corrigida e devolvida, ele fazia assim. 

São características que hoje eu tenho enquanto professora, dou aula, com características do professor Z, ora 

do professor U quando falo que vou devolver tal dia, eu o faço. Nossa, agora que eu fui falando, eu fui vendo 

isso [...]. (Entrevista, 05/10/2013. Turno 12) 

  

 

O depoimento da professora formadora Mônica evidencia que os docentes que 

marcaram a sua trajetória escolar foram todos da área de matemática. De forma peculiar, eles 

contribuíram para despertar o gosto pela matemática e se tornaram espelhos para a formadora. 

Essa constatação vai ao encontro dos resultados obtidos na pesquisa de Manfredo (2013), 

quando esta relaciona as influências de ex-professores de Matemática na futura escolha dos 

sujeitos de sua pesquisa pelo curso de licenciatura em Matemática. 

 

Na sequência das análises nas quais a genealogia do saber da docência em 

matemática figurou nas narrativas dos formadores, requer destacar implicações das 

imagens de professores lembrados como marcantes e que remetem a significações 

construídas sobre a docência especialmente em matemática e, nesse sentido, 
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implicam nas opções e caminhos seguidos. A menção a professores que foram 

importantes para eles, de algum modo, na escolha pela licenciatura em matemática 

foi observado em suas histórias. (MANFREDO, 2013, p. 98). 

  

Em nosso estudo, a influência dos ex-professores de Matemática extrapolou a 

escolha da profissão, mas orientou, de certo modo, as práticas pedagógicas das professoras 

formadoras. Foi possível observar na atuação docente destas algumas características similares 

a de seus ex-professores, por exemplo, no caso da professora Mônica, a alegria, a 

pontualidade na devolutiva das atividades, a preocupação em explicar os porquês, a paciência 

para repetir as explicações e a preocupação com a aprendizagem dos seus alunos. A seguir, 

apresentamos um trecho da entrevista no qual a própria formadora tece considerações em 

relação a sua prática, onde alguns desses traços são evidenciados. 

Mônica 

[...] eu tenho que dominar esse conteúdo, eu tenho que cuidar para que eu consiga conceituar, definir e 

aplicar da melhor maneira. [...] ensinar com alegria, com convicção, [...] aí o ensino vai bem, vai fluir, 

aí todo mundo sair feliz, a gente sai feliz. [...] Eu tenho que te ensinar a caminhar sozinho, pois depois 

será, você e seus alunos e mais ninguém! [...] eu quero ser aquela professora com quem eles podem 

contar, que eles podem perguntar, a gente pode discutir, eles podem questionar. (Entrevista, 

05/10/2013. Turno 46) 

 

Os saberes originários da formação escolar anterior, sobretudo a lembrança dos 

gestos, dos recursos e das atitudes dos ex-professores também emergem no discurso da 

formadora Alice, conforme pode ser observado no fragmento apresentado a seguir: 

Alice 
 [Eu] chorava todos os dias, achava a [primeira] professora muito brava, batia na mesa, nas carteiras, brigava 

muito com as crianças e aquilo, de certa forma, me amedrontava, [...] não sei se era o tamanho da professora, 

[...] se eu era muito protegida, não me adaptei nessa escola. [...] eu gostei muito da minha [segunda] 

professora, o nome dela era K, não esqueço até hoje. Era uma professora que usava de muitos recursos, então 

fazia o nosso caderno todo colorido. Colocava as famílias silábicas cada uma de uma cor e aquilo me 

encantava. Eu achava que era a Professora que eu queria ser quando crescesse... tinha sete anos de idade, 

então eu amava olhar meu caderno todo colorido, com as famílias silábicas coloridas [...]. Outros professores 

que me marcaram foram: A J com o jeitão dela extrovertido, ela chegava chegando, [...] era uma baixinha 

arretada e todo mundo a respeitava demais. O C, na sexta série, meu professor de matemática, também pelo 

seu jeito extrovertido... muito  porra loca, muito loucão. Ele ensinava brincando [...]. (Entrevista, 26/10/2013. 

Turno 2) 

 

 

Ao analisar o depoimento da professora formadora Alice, constatamos que os 

professores que marcaram a sua trajetória escolar na educação básica ministravam diferentes 

disciplinas.  No primeiro contato com a escola formal houve uma experiência negativa, essa 

primeira impressão marcou para Alice os aspectos que uma professora não deve apresentar. 

Nas suas aulas, observamos que a formadora evidencia, sempre, a necessidade de os 

professores desenvolverem empatia e afetividade com seus alunos para que o ensino e o 

aprendizado aconteçam de forma mais satisfatória e prazerosa. Em sua segunda experiência, 
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com outra professora, ocorre o encantamento pela docência. Esta segunda professora deixa 

claro para Alice como deve ser a prática pedagógica de um bom professor. Dessa forma, ficou 

marcado na memória dela, quando criança, a importância das cores, o que aparece na prática 

pedagógica da professora formadora, como um traço característico de sua ação docente. Isso 

fica evidente nos materiais didáticos utilizados por ela: slides coloridos, provas coloridas, 

boletim de desempenho colorido. A importância que a referida formadora atribui a essa 

prática, fica evidente também por meio do seu depoimento: “[...] tudo que for ser trabalhado 

com a criança deve ser colorido, as cores chamam a atenção fixam a informação e atraem as 

crianças para o aprendizado” (Diário de Campo/18/02/2013).  

Os demais professores deixaram as suas marcas pelo jeito extrovertido e alegre 

conforme ensinavam. Esses comportamentos e atitudes são reproduzidos na prática 

pedagógica da formadora. Pudemos observar em sua ação docente que a mesma assumiu 

algumas dessas características mencionadas. Adentrando à sala de aula, sempre 

cumprimentava os seus alunos de maneira amistosa e alegre: “Boa noite! Vamos animem-se! 

Vamos abrir um sorriso, pois teremos mais uma aula”. No decorrer das aulas sempre sorria e 

chamava a atenção dos alunos para ficarem atentos, uma das maneiras de chamar a atenção 

dos acadêmicos era a contação de histórias, que por vezes acontecia de forma inesperada no 

meio de uma explicação teórica, sem avisar. Nesses momentos os alunos se descontraiam. 

No início da docência, o professor tem como principal referência para a sua 

atuação pedagógica as marcas deixadas por seus ex-professores (TARDIF, 2002; CUNHA, 

2010; PIMENTA e LIMA, 2012). Nesse sentido, podemos afirmar que são os saberes pré-

profissionais atuando nos profissionais, pois, como destaca Tardif (2008, p. 68), “os 

professores são trabalhadores que ficaram imersos em seu lugar de trabalho durante 

aproximadamente 16 anos (em torno de 15.000 horas), antes mesmo de começarem a 

trabalhar”. Durante todo esse tempo, na condição de expectador, esses profissionais 

aprenderam sobre o seu locus de trabalho e, dessa forma, agregaram experiência suficiente 

para formar as suas concepções em relação à prática docente, sobre a escola, o aluno, e sobre 

os diversos atores envolvidos nessa dinâmica (CAMPOS, 2012).  

Contudo, vale ressaltar que esses não são os únicos fatores que compõem a 

formação docente ou fundamentam a prática educativa. Segundo Libâneo (2013, p. 87), 

 

a eficácia do trabalho docente depende da filosofia de vida do professor, de suas 

convicções políticas, do seu preparo profissional, do salário que recebe, da sua 

personalidade, das características da sua vida familiar, da sua satisfação profissional 

em trabalhar [...]. 

 



  

  93 
 

Nesse sentido, a potência do trabalho do professor está interligada e é dependente 

de uma série de fatores, dentre os quais se destaca a sua filosofia de vida, sendo que esta 

expressa a maneira pela qual o indivíduo conduz a sua própria existência, refletindo um 

conjunto de ideias e atitudes que, por sua vez, podem ser explicadas pelas influências sociais, 

econômicas, culturais e políticas do meio em que vive.   

Outro aspecto importante diz respeito à formação profissional recebida no período 

da formação inicial, que também contribui para essa profissionalização e, portanto, se reflete 

ao longo da atuação docente. Contudo, esse momento de constituição de aprendizado não é 

trivial, pois os alunos-professores já carregam concepções de aprendizagem, adquiridos desde 

o período escolar, anterior à academia. Curi (2011) chama a atenção para o fato de as práticas 

herdadas no decorrer da formação escolar serem internalizadas pelos professores, de modo 

consciente e também inconsciente e, sendo assim, possivelmente, por essa particularidade 

sejam tão difíceis de serem modificadas, mesmo após a formação profissional para o 

magistério.   

As práticas docentes criticadas acabam sendo inconscientemente internalizadas e 

reproduzidas pelo professor, que julga pertinentes os valores adquiridos enquanto 

aluno na educação básica. Os saberes herdados da escolaridade anterior são 

presentes e persistem ao longo da formação acadêmica de muitos profissionais. 
(CURI, 2011, p. 81). 

 

No caso das formadoras participantes da nossa pesquisa, observamos que a aula 

expositiva, mesmo quando há abordagens acerca de conteúdos e teorias, compõe a maior parte 

do repertório didático, o que retrata a sua própria formação escolar. 

Outros momentos nos quais os professores recorrem aos saberes oriundos da 

experiência escolar vivenciada são aqueles em que surgem situações de crise dentro da sala de 

aula. Sobre isso, em sua pesquisa, Tardif (2000, p.13-14) relata o seguinte: “[...] quando 

ocorriam problemas de disciplina em sala de aula, a tendência dos professores era reativar 

modelos de solução de conflitos que vinham de sua história familiar e escolar”. Quando 

vivenciavam esse tipo de situação, ambas as professoras formadoras participantes do nosso 

estudo chamavam a atenção dos seus alunos com frases usuais. Por exemplo, Mônica chama a 

atenção pelo fato de haver conversas excessivas no momento da explicação da seguinte 

forma: “vocês já são adultas, têm que saber o que querem! Estão conversando na hora 

errada” (Diário de Campo/17/09/2013). Alice reclama com os alunos por não terem lido o 

texto solicitado com antecedência: “Vocês estão perdendo tempo, usando o tempo da aula 

para ler, enquanto poderiam estar avançando na aula, vamos acordar, quero a leitura, 

quando solicitar leiam o texto no ônibus, onde for possível, o texto tem uma leitura fácil e 
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acessível. Fico chateada... não precisaria de dar esse tipo de bronca, vocês fazem curso 

superior e o mesmo precisa de uma postura diferente” (Diário de Campo/18/03/2013). 

Nesse sentido, Pimenta (1997, p. 7) explica que essa bagagem faz parte dos 

saberes da docência, mais especificamente, “a experiência”, “os saberes de sua experiência de 

alunos, que foram de diferentes professores em toda sua vida escolar”. No caso das 

professoras formadoras, participantes deste estudo, essas lembranças guiaram as suas atuações 

docentes que começaram antes da formação para o magistério. As formadoras deixam claro 

que a orientação inicial para as suas respectivas atuações foram os espelhos deixados pelos 

ex-professores que marcaram de alguma forma as suas vidas, o que vai ao encontro do que 

postula Tardif (2008), Campos (2012) e Pimenta (1997). 

As professoras formadoras iniciaram a sua experiência docente assim que 

passaram a exercer o magistério, o que se deu bem antes de uma possível formação para a 

docência, conforme indicam os fragmentos, a seguir: 

 

Mônica 

 [Assumi] a monitoria remunerada, uma iniciação a docência, na escola particular, por motivos financeiros 

[...] Quando terminou o 1º bimestre, mesmo com a bolsa de 100%, minha mãe falou que não daria mais para 

continuar, pois precisava de ticket alimentação, passagem de ônibus. O diretor da escola ficou sabendo e me 

fez uma proposta: pagaria um salário x, que na época dava para eu pagar os vale transportes, a alimentação e 

ainda sobrava um pouquinho para comprar umas camisetinhas. Na minha época quem era bom em exatas fazia 

engenharia, economia, quem era bom em biologia fazia medicina. [...] prestei vestibular e passei para 

engenharia e comecei, nesse meio tempo a dar aula de cálculo para os colegas, até então eu não desconfiava 

que fosse ser professora de matemática, achei que minha área era outra. A engenharia não deu certo, larguei, 

voltei para Anápolis e prestei vestibular de novo, agora para economia, passei em 1º lugar. E aconteceu a 

mesma coisa, só ficava dando aula de matemática, de cálculo para o pessoal da sala. [mesmo assim], eu ainda 

não conjeturava que matemática fosse minha área. Nessa época, um professor ia entrar de licença premio em 

uma escola estadual e me pediu para substituí-lo, [...] eu fazia o primeiro ano da faculdade. Comecei a dar 

aulas lá. Eu queria deixar a faculdade de economia, mas meu pai não permitiu, ele falou: já largou uma, agora 

você vai terminar essa. Então eu terminei e depois fui fazer Matemática. (Entrevista, 05/10/2013. Turno 2) 

 

Alice 
[...] dos treze anos aos quinze, eu dei aula para os meus primos porque meu avô montou uma sala de aula e 

falou pra mim assim: você vai ensinar seus primos a ler e escrever. [...]ele arrumou uma sala que era a sala 

dele de receber as pessoas, colocou um quadro negro uma mesa com cadeiras, transformou a sala de estar dele 

numa escola para eu ensinar meus primos a ler. Então eu digo que meu avô foi o responsável pelo meu 

ingresso na educação. Eu me lembro até hoje o dia em que ele, sentado do jeito que gostava de sentar, falou 

para mim assim: eu vou arrumar a sala, agora você vai dar aula pros seus primos e eu aceitei aquilo de uma 

forma muito natural e fui buscar livros para poder saber o que eu tinha que ensinar. Eu tinha de experiência o 

que tinha vivido [como aluna] eu lembrava muito da professora K... Ela para mim foi realmente um modelo 

que eu sigo. (Entrevista/26/ 10/ 2013. Turno 2). 

 

 

Pimenta e Lima (2012, p. 35) asseguram que a ação didática do docente começa 

pela imitação de modelos, ou seja, a prática como imitação de modelos, entendendo que a 

maneira de ensinar está relacionada à maneira como os ex-professores o ensinaram. 
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O exercício de qualquer profissão é prático, no sentido que se trata de aprender a 

fazer “algo” ou “ação”. A profissão do professor também é prática. E o modo de 

aprender a profissão, conforme a perspectiva da imitação será a partir da observação, 

imitação, reprodução e, às vezes, reelaboração dos modelos existentes na prática 

consagrados como bons. Muitas vezes nossos alunos aprendem conosco nos 

observando, imitando, mas também elaborando seu próprio modo de ser. Nesse 

processo escolhem, separam aquilo que consideram adequado, acrescentam novos 

modos, adaptando-se aos contextos nos quais se encontram. Para isso, lançam mão 

de suas experiências e dos saberes que adquiriram. (grifo nosso). 

 

As participantes desta pesquisa começaram a sua atuação profissional no 

magistério sem nenhum curso específico para a profissionalização docente. Por meio dos seus 

depoimentos e das observações em sala de aula, constatamos que as suas respectivas atuações 

basearam-se nos modelos dos seus ex-professores que, compostos com a historicidade delas 

enquanto sujeitos, receberam também parte das suas características e particularidades. Esse 

movimento pode ser explicado de acordo com “os saberes experienciais que fornecem aos 

professores certezas relativas a seu contexto de trabalho na escola, de modo a facilitar sua 

integração” (TARDIF, 2008, p. 50). Dessa forma, mesmo sem formação profissional, as 

professoras se sentiram familiarizadas para atuarem no magistério. 

Depois de certo tempo na docência, cada qual em seu contexto e lidando com as 

suas próprias limitações adentrou a um curso de licenciatura, com o intuito de buscar 

formalizar a formação para a profissão escolhida.  

 

Saberes provenientes da formação profissional para o magistério 

 

Os saberes provenientes de cursos de formação docente representam um desafio 

ao processo de reflexão dos que já atuam como docentes (professores leigos) e também para 

aqueles que ainda não atuam como professor, mas que já conhecem o funcionamento das 

“regras” do jogo, devido às suas experiências como alunos. Conforme alerta Pimenta (1997, 

p.7), “o desafio, então, posto aos cursos de formação inicial é o de colaborar no processo de 

passagem dos alunos de seu ver o professor como aluno a seu ver-se como professor. Isto é, 

de construir a sua identidade como professor”. 

Para Tardif (2008), são poucas as modificações nas concepções dos alunos 

professores, depois de passarem por uma formação inicial para o magistério, principalmente, 

em relação às pessoas que começam a docência de forma prematura em caráter de urgência, 

que recorrem à sua própria memória à busca de experiências enquanto alunos para 

conduzirem a sua nova posição: professores. 
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Tanto os dados contidos no currículo Lattes como nos depoimentos da entrevista, 

sintetizados no excerto a seguir, nos ajudam a entender como esses saberes foram se 

constituindo nas escolhas dos cursos de formação para a profissionalização docente pelas 

professoras formadoras participantes desta pesquisa.  

 

Mônica  
Possui graduação em Ciências Econômicas e Licenciatura plena em Ciências Habilitação Matemática; 

Especialização em Matemática Superior e Metodologia do Ensino Superior e Mestrado em Engenharia Agrícola 

pela Universidade Estadual de Goiás (currículo Lattes, 2013).  

Dentro do curso de economia, eu decidi ser professora de Matemática. [...] Nessa época eu fazia o primeiro 

ano da faculdade [...] e comecei a dar aula [...]. Eu queria deixar a faculdade, mas meu pai não deixou, ele 

falou: já largou uma [Engenharia Civil], agora você vai terminar essa. [...] Então, continuei fazendo o curso 

de economia e dando aula na rede pública.[...] Depois de terminado, entrei como portadora de diploma para o 

curso de Matemática. Meus professores do curso de Economia eram meus incentivadores para que eu fizesse o 

curso de Matemática (Entrevista/05/10/2013. Turno 2 e Turno 4). 

 

O depoimento e a formação acadêmica da formadora Mônica demonstram que ela 

sempre teve interesse em matemática aplicada e contextualizada, pois as suas opções de curso 

superior foram Engenharia Civil e Ciências Econômicas. Com as experiências ocasionais no 

magistério, descobriu que a docência seria a sua profissão, o que a levou a um curso de 

formação inicial para a profissionalização docente, o curso de Licenciatura em Matemática. A 

respeito dessa formação a professora afirma que 

Mônica  

o curso de Matemática foi bastante decepcionante, em muitas coisas. [Mas] Teve disciplinas em que eu aprendi 

muito, com professores extremamente conteudistas. Com o professor R eu aprendi muito, em compensação tive 

professores que me pediam para não assistir as aulas deles, por causa das perguntas que eu fazia e eles não 

conseguiam resolver. (Entrevista/05/10/2013. Turno 6 ). [...] nenhum professor da área da educação me 

encantou, pelo contrário, eram os piores que eu tinha. Eu tive uma professora dessa área que não levantava da 

cadeira para nada, ela escrevia no quadro, sentada, virava as costas e escrevia, quando acabava a aula e ela 

se levantava, no lugar dela, tinha um monte de letrinha ao redor do espaço do seu corpo, fazia o desenho, 

como se fosse uma moldura [...] Tinha outra professora que todo dia mandava a gente ler o livro e fazer 

fichamento, tinha outra, que fazia só seminário. Eu lia o resumo lá na frente e só tirava 10. [...] Não tive, nessa 

área, nenhum professor que eu falasse: ‘esse é o tcham’ [...] quando eu fui fazer metodologia [do Ensino 

Superior]também não tive nenhum professor que me encantasse. As aulas eram monótonas, chatas [...]. 

(Entrevista/05/ 10/ 2013. Turno 12). 

 

De acordo com o depoimento de Mônica, a sua formação por intermédio dos 

professores de Matemática, denominados por ela como conteudistas, foi mais satisfatória que 

com os professores da área de educação.  Isso, possivelmente, se deve ao fato de no “[...] 

curso de Licenciatura em Matemática, os alunos pautam o conhecimento matemático à forma 

com que aprenderam, com uma relação marcada pela racionalidade técnica” (CURI, 2011, 

p.76), segundo a qual “das leis ou princípios gerais podem se tirar normas ou receitas de 

intervenção, que aplicados rigorosa e matematicamente produzem os resultados esperados” 
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(PÉREZ GÓMEZ, 1998, p. 356). É a apropriação das técnicas que resiste à flexibilização e à 

contextualização. 

Em congruência a essa perspectiva, o discurso e a prática pedagógica dessa 

formadora revelam uma mistura de concepções de ensino e de aprendizagem que, por vezes, 

apresenta aspectos do modelo tradicional, em que se entende a aula expositiva como a melhor 

maneira de apresentar os conteúdos. Essa metodologia de ensino ainda encanta muitos alunos, 

pois o professor se apresenta como o detentor do conhecimento técnico-científico, como 

aquele que domina o conteúdo. Em outros momentos, especialmente, quando trabalhava com 

material concreto, também apresentava características do modelo construtivista, que estimula 

o aluno a aprender, pois cria situações que são favoráveis à construção do conhecimento, que 

colocam em diálogo os conhecimentos prévios e os novos a serem aprendidos, buscando 

“provocar nos alunos, constantemente, busca de novas soluções, criar situações que exijam o 

máximo de exploração por parte deles e estimular as novas estratégias de compreensão da 

realidade” (MIZUKAMI, 1986, p. 72). 

Ao se referir aos professores da área de educação, a formadora demonstra falta de 

afinidade e descrédito pelas práticas pedagógicas de seus ex-professores. Os conteúdos da 

área pedagógica não lhe chamavam a atenção. Agregado a isso, a metodologia e as técnicas 

empregadas por esses docentes no trato dos conteúdos, como: resumos, fichamentos, 

resenhas, seminários, revelaram uma concepção de ensino e de aprendizagem distinta daquela 

expressa pelos professores da área de matemática, porém, seguindo a mesma racionalidade. 

Nessa área, o foco se voltava unicamente ao conhecimento técnico-científico e o professor era 

o transmissor desse conhecimento produzido pelos pesquisadores para os alunos que os 

absorviam e aplicavam. No que tange às disciplinas específicas da área de matemática, a 

ênfase estava nas técnicas derivadas das ciências básicas e aplicadas e o professor era o 

organizador da situação de ensino para o aluno. Isso é ressaltado por Pimenta (1997) ao 

afirmar que, historicamente, os saberes de experiência, de conteúdo e pedagógicos são 

trabalhados na formação de professores de forma fragmentada e desarticulada.  

A experiência de Mônica retrata uma desarticulação que é histórica entre áreas 

pedagógicas e específicas que impedem um trabalho interdisciplinar entres os componentes da 

grade curricular e as práticas dos formadores dos cursos de Licenciatura em Matemática, mas 

é preciso ressaltar que isso ocorre também em outras licenciaturas. 
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Alice 
Possui Curso Técnico em Magistério; Graduação em Pedagogia; Especialização em Psicopedagogia e 

Sociopsicomotricidade Ramain Thiers; Mestrado em Educação e Doutorado em Educação (currículo Lattes, 

2013). 

[...] eu era professora alfabetizadora [...].  Terminei o magistério em 1990[...]. Em 1991 prestei vestibular na 

UFG, para Letras, passei, fiz um ano e desisti do curso, [...] na época eu tinha passado na PUC, para 

Pedagogia. (Entrevista 26/10/2013. Turno 2). Em relação ao curso de Pedagogia:[...] naquela época eu 

esperava a certificação, eu queria concluir meu curso. Não tive assim muitos professores bons, [...] tive muitos 

exemplos, fui monitora de Didática de Matemática, da professora E. [...] fiz minha monografia, o tema foi 

Alfabetização na perspectiva de Anilha Ferreira e Ana K., [...] eu fiz Psicopedagogia, e antes de terminar já 

estava fazendo Sociopsicomotricidade, aí eu falei assim: ‘eu quero e vou me especializar nessa área e vou 

clinicar’. Montei consultório e tudo, atendia como psicopedagoga. (Entrevista./26/10/2013. Turno 6).Eu tinha 

uma professora de Psicologia também que era ela loucona, eu não vou lembrar o nome dela, ela chegava a 

subir na mesa na sala, então assim eu achava muito legal, [...] eu acho que por isso tive um carinho especial 

pela psicologia e até hoje eu tenho um carinho especial pela psicologia, minha área, e trabalhei muitos anos, 

então meus estudos são praticamente na psicologia e tudo, na verdade a alfabetização não deixa de ter, né, 

uma conexão com a psicologia (Entrevista./26/10/2013. Turno 8).[...] eu gostava muito da professora E. da 

faculdade. [...] era bom porque deixava a gente criar na disciplina dela e eu me lembro, que eu tive que 

apresentar um trabalho na aula dela ... peguei um livro Contos da Rua Broca, e criei uma atividade, um jogo 

do conto, e nessa época como aluna eu já trabalhava com a matemática com a literatura infantil [...] nessa 

época eu saia muito pior  [...] na didática da Língua Portuguesa do que na didática da Matemática  [...] 

porque a professora deixava a gente criar. (Entrevista./26/10/2013. Turno 16) 

 

Alice possui uma formação inicial generalista. O curso Técnico em Magistério 

pode ter influenciado a continuidade dos estudos na área da Educação. Sua formação reflete-

se na sua prática pedagógica, pois demonstra sólida base teórica na área de Educação e um 

olhar mais humanístico sobre o ensino de Matemática, com maior enfoque na metodologia do 

que nos fundamentos da matemática.  

Alice já atuava como professora quando ingressou no curso de Pedagogia. 

Segundo ela, buscou inicialmente a certificação, mas na medida em que foi estudando, foi 

aprendendo novos conhecimentos e se encantando com alguns dos seus professores 

formadores. Antes de iniciar o curso superior, a alfabetização já era a sua paixão e assim 

permaneceu, de modo que em seu trabalho de conclusão do curso, a sua monografia abordou 

sobre esse tema.   

Alice relata a influência de alguns professores, como a professora de Didática da 

Matemática, que a marcou pelo fato de a mesma deixar os alunos explorarem a sua 

criatividade. Enquanto aluna, realizou um trabalho aliando a Matemática à Literatura Infantil, 

e, atualmente, como docente, continua a defender e a usar a Literatura Infantil nas aulas da 

disciplina da área de Matemática, no curso de Pedagogia. O que compreendemos como um 

trato humanizado em relação ao ensino de Matemática. 

Outra professora que influenciou Alice foi a que ministrou a disciplina de 

Psicologia, tanto pela maneira alegre como conduzia a aula como pelos conteúdos 

apresentados. Essa relação se estabeleceu de forma contundente, uma vez que conduziu Alice 
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a cursar duas especializações na área de psicologia e harmonizar os conhecimentos desta área 

com a sua atuação docente, profundamente preocupada com os aspectos motivacionais em 

suas aulas. 

De acordo com o exposto, entendemos que a formação matemática de cada 

professora formadora percorreu caminhos diferentes, que estão diretamente ligados tanto às 

experiências matemáticas que tiveram durante o ensino básico como às escolhas posteriores, 

que juntas perfizeram a sua formação docente. No caso de Mônica, as suas experiências estão 

mais ligadas à Matemática, embora, com aspectos pedagógicos apreendidos com experiências 

relatadas. Alice, por sua vez, está mais ligada às práticas metodológicas ou didáticas. Desse 

modo, no campo em que se sentiam mais seguras, foi onde passaram a enfatizar as suas 

práticas. Isso evidencia como a atuação de cada professora formadora reverbera a sua 

formação docente. 

Assim, entender a historicidade do professor formador em relação ao ensino de 

matemática é um fator importante para compreendermos as suas concepções sobre a 

matemática e o seu ensino. De acordo com Ponte (1992), Fiorentini (1995) e Baraldi (1999), o 

conjunto desses elementos influencia de forma decisiva a sua prática pedagógica. 

Diante do exposto, entendemos que a formação inicial trouxe contribuições 

relevantes tanto para a formação como para a prática pedagógica das professoras formadoras, 

participantes desta pesquisa. É importante ressaltar que, atualmente, cada uma das professoras 

atua como docente na mesma instituição em que recebeu a sua formação inicial, o que pode 

ter contribuído de modo significativo para que as formadoras tenham posturas semelhantes às 

dos seus ex-professores. 

 

 

Saberes provenientes dos programas e livros didáticos usados no trabalho 

 

O trabalho do professor é dirigido e influenciado pelos programas e livros 

didáticos, que por sua vez, são guiados pelo currículo pretendido (VILA e CALLEJO, 2006), 

ou seja, pelo currículo instituído ou normativo. Assim, ao prepararem as disciplinas a serem 

ministradas para o curso de licenciatura em Pedagogia, as professoras formadoras se baseiam 

no Projeto Pedagógico do Curso, na ementa da disciplina já disponibilizada no PPC para que 

assim possam desenvolver o seu plano de ensino. Contudo, esse não é o seu único guia, pois 

as suas experiências e concepções em relação à matemática e ao seu ensino as auxiliam, de 

modo consciente ou não, a delinear este plano. Essas concepções atuam na escolha dos 
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conteúdos, do processo avaliativo e da metodologia de ensino e, assim, produzem o que Vila e 

Callejo (2006) chamam de currículo ensinado. Nesse momento, a memória discursiva do 

sujeito faz-se presente. É o interdiscurso agindo no intradiscurso, pois de acordo com a 

posição que o sujeito ocupa, ele tem um discurso inicial, normativo, no entanto, a sua prática 

pedagógica é direcionada pelas suas concepções, são as escolhas dentro das escolhas, ou seja, 

o professor vai priorizar os conteúdos e a metodologia que considera mais importantes para a 

formação dos seus alunos. Sobre essa questão as professoras formadoras esclarecem o 

seguinte: 

Mônica   
[...]eu dou textos, os textos têm referências, procuro textos simples, pois meu objetivo não é que ele [o aluno] 

faça leituras longas, mas que faça leituras objetivas, que eles despertem e entendam: “nossa eu sei pouco 

mesmo, eu tenho que estudar mesmo e muito”; [...] Para desmitificar que o professor deve saber tudo de 

matemática, eu tenho que dar ferramentas para ele continuar melhorando, esse é o caminho. 

(Entrevista/05/10/2013. Turno,32) Identificar os erros conceituais no livro texto, que vem aos quilos, aos 

montes.(Entrevista/05/10/2013. Turno,14). Quando fui convidada para pegar essa disciplina, eu recebi o plano 

da professora anterior. Quando olhei o plano, disse: Meu Deus, contrataram a professora errada! Só tinha 

teoria pedagógica dentro do curso, não tinha nada de conhecimento matemático, nada! Não falava das 

operações, dos números, [...] olhei as referências não tinha nenhum autor da Educação Matemática que eu 

conhecia. Fui devolver a disciplina. Cheguei lá no coordenador e falei “fulano” eu não dou conta de dar isso 

aí mais é nunca na minha vida! [...] não sei nada disso e não tenho interesse. Eu não tenho interesse em pegar 

uma disciplina tão fora da minha área. O nome da disciplina é x então entendi que eu teria que ensinar os 

conteúdos de matemática e os processos para ensinar esses conteúdos, como o nome da disciplina está 

sugerindo. O coordenador disse, mas é isso mesmo. E você foi chamada para tal, pois antes era só teoria 

(epistemologia do conhecimento matemático)[...]. Ele mostrou um abaixo assinado dos alunos pedindo um 

professor que ensinasse a somar, subtrair, somar fração, número decimal, ensinasse matemática mesmo. Então 

ele disse: “esquece esse plano aí e faz um plano seu, do seu jeito, do jeito que você acha certo e nós vamos 

testar”. (Entrevista/05/10/ 2013. Turno 30). 

 

A professora afirma que utiliza textos, artigos científicos ou textos escritos por ela 

mesma, em suas aulas, contudo, procura leituras curtas e objetivas na perspectiva de que o 

estudo desses textos não seja cansativo; o seu principal interesse é que os alunos leiam e se 

motivem. Mônica ressalta também que os livros didáticos trazem erros conceituais e que esse 

assunto deve ser levado em consideração na formação do futuro professor, pois como afirma 

Brasil (2009) ainda é grande o número de professores que utilizam apenas o livro didático 

como apoio para elaboração das suas aulas. 

A narrativa mostra que ao se deparar com o currículo proposto, com ênfase na 

epistemologia do conhecimento matemático, a professora formadora Mônica se revela 

surpresa, pois não encontra coerência entre esta abordagem, o que sugere o título da disciplina 

e a ementa proposta. Assim, ela discorda e propõe outra ementa que, no seu entendimento, vai 

ao encontro das necessidades formativas das alunas, futuras professoras de Matemática das 

séries iniciais. Portanto, apresenta uma proposta de ensino com características da concepção 

pitagórica, tendo como objetivo auxiliar o aluno na compreensão da realidade. Nesse sentido, 
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a formadora se expressa: “todos tem o direito de aprender matemática para que possam 

compreender o mundo, desenvolver o raciocínio lógico, ser um cidadão consciente de seus 

direitos” (Diário de Campo/23/04/2013). 

A formadora Mônica também explicita em seu discurso aspectos da concepção 

falibilística, segundo a qual o conhecimento matemático não é visto como uma verdade 

absoluta, sendo passível de erros, conforme explica para as alunas: “o conhecimento 

matemático é uma construção humana e sujeita a erros, seu ensino não deve ser reduzido a 

aplicação de algorítmicos, de forma mecânica, pelo contrário, deve-se buscar um ensino de 

matemática mais humanizado, considerando erros e acertos, incentivando a resolução de 

problemas, com uma matemática contextualizada”(Diário de Campo/27/08/2013). 

Fica evidenciado em sua abordagem que ela fez alterações no currículo normativo 

de acordo com os seus saberes e concepções em relação ao ensino de matemática, 

modificando, radicalmente, o currículo ensinado, com a anuência da coordenação de curso, 

com vista à melhoria da formação matemática do futuro professor das séries iniciais. 

 

Alice  
[...] eu acho que os documentos do MEC, apesar das críticas que são feitas [...]são fundamentais, até pra você 

saber criticar. [...] começo minhas aulas, principalmente com a questão da motivação para aprender, então eu 

não começo a trabalhar diretamente com a matemática, trabalho com a motivação do [futuro] professor, ele 

precisa estar motivado para aprender, se ele não tem motivação como é que ele vai aprender e ensinar 

matemática? Depois que eu trabalho com a motivação, ai eu vou trabalhar com História da Matemática até 

mesmo para os alunos entenderem como é que surgiu a matemática, de onde ela vem, ela não nasceu do nada, 

ela tem uma evolução histórica, não nasceu da noite para o dia, então [assim] eu comecei a estruturar o meu 

trabalho. (Entrevista/26/10/ 2013. Turno 24). 

 

Para desenvolver o seu planejamento de ensino, a professora formadora Alice 

utiliza documentos oficiais, como os PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais), o PPC 

(Projeto Político do Curso), o RCNEI (Referencial Curricular para Educação Infantil) e os 

livros didáticos para preparar as suas aulas. Assim, ratifica que o currículo normativo se 

aproxima do currículo ensinado, com viés mais voltado à metodologia do ensino de 

matemática, do que para os fundamentos matemáticos, assim como apontam os resultados das 

pesquisas de Curi (2005), Costa e Poloni (2012), Nacarato, Mengali e Passos (2011). 

A prática pedagógica de Alice aproxima-se da Concepção Matemática 

Falibilística, pois enfatiza, no seu intradiscurso, a Matemática como uma construção humana 

e uma necessidade social, dialogando com os documentos oficiais, tais como os Parâmetros 

Curriculares de Matemática. 

A constatação da sua importância apoia-se no fato de que a Matemática desempenha 

papel decisivo, pois permite resolver problemas da vida cotidiana, tem muitas 

aplicações no mundo do trabalho e funciona como instrumento essencial para a 
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construção de conhecimentos em outras áreas curriculares. Do mesmo modo, 

interfere fortemente na formação de capacidades intelectuais, na estruturação do 

pensamento e na agilização do raciocínio dedutivo do aluno. (BRASIL, 1997, p. 15) 

 

Nesse sentido, Alice afirmava durante as aulas: “A matemática é social, está em 

tudo, surge da necessidade humana” (Diário de Campo/25/02/2013). No seu interdiscurso 

apresenta algumas características da concepção Pitagórica com uma visão utilitarista, uma vez 

que a Matemática pode auxiliar o aluno a compreender a realidade, “para viver e não sermos 

lesados, precisamos aprender a fazer cálculos” (Diário de Campo/25/02/2013). 

Entendemos que os saberes provenientes dos programas e livros didáticos têm 

suas próprias concepções matemáticas. Por isso é importante que o professor entenda e reflita 

sobre as suas próprias concepções acerca da matemática e do seu ensino para que assim possa 

interagir de forma crítica com os programas e materiais didáticos oferecidos pelas instituições 

de ensino.  

 

Saberes provenientes de sua própria experiência na profissão, na sala de aula e na escola. 

 

Quando o docente se encontra no seu locus de trabalho, na posição de professor, 

ele vai construindo os saberes provenientes de sua própria experiência na profissão. No 

exercício do magistério, aprende com a cultura da escola e também com os seus pares. Essas 

experiências se entrelaçam com todos os conhecimentos anteriores, com os saberes pré-

profissionais e com os profissionais, de modo que não há divisórias, nem sobreposição de 

saberes. Por outro lado, há o que Tardif (2008) denomina como efeito cumulativo de 

experiências. Partindo desse pressuposto, a identidade e a ação docente constituem e 

influenciam as práticas pedagógicas dos professores.  

As formadoras participantes dessa pesquisa foram questionadas a respeito da 

relação existente entre os saberes experienciais adquiridos, a atuação no ensino básico, o 

aprendizado com os pares e a relação com a sua prática pedagógica atual no curso de 

formação de professores. Os depoimentos, a seguir, mostram como elas percebem essa 

relação. 

 

Mônica 
Influencia totalmente [...], quando eu falo para eles fazerem alguma coisa,que eu já fiz em algum momento 

falo: ‘dá certo, não dá certo, gente eu fiz isso e deu tudo errado, gente eu fiz isso e deu certo’[...]. Eu saí da 

sala de aula do ensino básico em 2006, é recente, tem pouco tempo, todas as experiências eu já passei, eu já 

fiz, eu já tentei, eu já testei. Agora as coisas novas eu peço aos meus alunos para testarem, eu vou junto, 

participo. [...]. Então eu acho que a experiência dá esse caráter verdadeiro, você fala com propriedade: gente 

pode fazer que vai dar certo! E funciona mesmo, ou não, quando eu acho que não vai funcionar eu falo logo 

(Entrevista/05/10/2013.Turno 24). Me ligaram[...]da Fundação Roberto Marinho e me convidaram para fazer 



  

  103 
 

um trabalho em parceria com os professores do Estado. [...] Eu trabalhei com a parte pedagógica do ensino, 

com teorias, com leituras, que eles passavam e foram três anos trabalhando nisso, foi muito bom, foi um 

grande aprendizado. Ao mesmo tempo fui convidada para trabalhar na Fundação Nacional do livro didático, 

que é o PNLD, em 2005 (Entrevista/05/10/2013.Turno 10). 

 

De acordo com o depoimento de Mônica e com as observações em classe, 

podemos inferir que a experiência vivenciada como professora do ensino básico se faz 

presente em sua atuação como formadora de professores. Isto pode ser evidenciado no diálogo 

que estabelece com as alunas, a respeito de suas experiências nesse nível de ensino. Outro 

aspecto que se destaca no discurso da formadora tanto na sala de aula como na entrevista é o 

processo de reflexão e aprendizado com os pares e o reconhecimento da necessidade de uma 

formação ampla que vai além dos saberes de conteúdo, compreendendo também a 

importância de se contemplar os saberes pedagógicos e curriculares elencados por Pimenta 

(1997). Esse entendimento, segundo a formadora, foi adquirido trabalhando com seus pares na 

Fundação Roberto Marinho e no PNLD-Programa Nacional do Livro Didático. 

 

Alice  
Foi muita experiência, foi tudo muito bom [...], tudo que eu passei acho que tem um significado, eu acredito 

muito que, o que eu sou hoje, [...] devo a essas experiências que eu vivenciei. Eu me lembro de tudo o que 

passei, então eu vejo as dificuldades que os alunos enfrentam, eu tento, na medida do possível, ser muito 

compreensiva e aceitar algumas coisas.  Acho assim, eu sei tudo que eu passei, eu não nasci do jeito que eu 

estou hoje, passei por muitas dificuldades, por muitos enfrentamentos e aprendi muito, você vai aprendendo, 

você tem que errar, você tem que cair, você tem que levantar, [...], então você tem que aproveitar tudo que você 

fez e [por isso] eu sou uma pessoa assim [...].(Entrevista/26/10/ 2013. Turno 22). 

Quando terminei a sexta série meu pai falou: ‘agora vocês vão embora para Mossâmedes, vocês vão para 

fazenda Engenhoca’, [...] eu fui para fazenda, isso eu já estava com treze anos de idade [...] e não tinha escola 

pra mim [...] quando já estava com mais ou menos quinze anos de idade, acabei sendo uma referência lá na 

Engenhoca. Eu organizava as festas, organizava as rezas, estava no movimento de igreja, conhecia todos os 

padres, todos os seminaristas. [Então] meu avô montou uma sala de aula e falou assim, você vai ensinar seus 

primos a ler e escrever. Ele arrumou uma sala que era a sala dele de receber as pessoas, colocou um quadro 

negro, uma mesa com cadeiras, transformou a sala de estar dele numa escola pra eu ensinar meus primos a ler 

naquela região [...] eu aceitei aquilo de uma forma muito natural e eu fui buscar livros para poder saber o que 

eu tinha que ensinar, eu tinha de experiência o que tinha vivido e eu lembrava muito da professora K, ela para 

mim foi realmente o modelo que eu sigo. [...] quando a gente implantou o ginásio, eu aí fechei essa escolinha, 

[...] [...] eu queria estudar, eu não posso ficar parada, enquanto eu estou ensinando [...] então eu pegava os 

livros didáticos e preparava minhas aulas estudava junto, coisa que eu não sabia pesquisava [...] eu resolvi 

fazer (estudar) no Instituto Universal Brasileiro, que era aquele curso à distância, [...], estudava a noite depois 

que eu chegava do Troca Tapa depois das onze da noite, com uma lamparina, na época não tinha energia 

elétrica ainda na fazenda, eu estudava até tarde com a lamparina, [...] era muito interessante eu com dezesseis 

anos, [...] fazendo essas coisas todas e ainda tomando frente na igreja, então era uma referência e aí quando 

eu falei com meu pai, que já não podia mais dar aulas porque os meninos passaram para a sétima série e eu só 

tinha até a sexta, falei para meu pai, quando fizer dezoito anos eu vou embora, vou estudar. Fiquei cinco anos 

sem estudar, dos treze aos dezoito eu não estudei, então eu resolvi que vinha embora e aí meu pai me levou no 

ponto de ônibus no dia que eu vim para Goiânia morar com minha irmã. (Entrevista/26/10/ 2013. Turno 2).  

 

 

A formadora de professores Alice demonstra a importância de sua trajetória em 

relação à posição que ocupa atualmente, evidenciando os reflexos desta na sua atuação 
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docente. Quando relata as experiências não faz um recorte, fala como um todo, corroborando 

as ideias de Tardif (2008, p.69), ao afirmar que 

 

em suma, tudo leva a crer que os saberes adquiridos durante a trajetória pré-

profissional, isto é, quando da socialização primária e, sobretudo quando da 

socialização escolar, têm um peso importante na compreensão da natureza dos 

saberes, do saber-fazer e do saber-ser que serão mobilizados e utilizados em seguida 

quando da socialização profissional e no próprio exercício do magistério. 

 

Desse modo, compreendemos que as experiências se somam e se transformam, o 

que contribui para a formação docente. Alice considera relevantes os desafios enfrentados 

durante seu processo de formação e acredita que a superação depende do esforço. Os desafios 

aos quais se refere têm uma dimensão que extrapola as dificuldades acadêmicas e fica 

evidente em sua narrativa, que para atingir os seus objetivos, ela superou dificuldades de 

diversas ordens, tanto pessoal como profissional.  Essa visão faz parte da memória discursiva 

da formadora e incide tanto sobre o seu discurso como sobre a sua prática pedagógica. Um 

exemplo disso é a contação de estórias, nas suas aulas, com enfoque motivacional e uma 

forma de superação. 

 

4.2 A prática pedagógica das professoras formadoras no seu locus de trabalho 

 

Parte do nosso estudo referente à prática pedagógica das professoras formadoras 

toma como base empírica as observações realizadas em sala de aula, ambiente de consumação 

efetiva da ação didática das docentes. Nesse sentido, Campos (2012. p. 40) salienta que 

 

a sala de aula caracteriza-se por ser o lugar da profissionalidade docente. É, neste 

local, onde se dá o trabalho docente, no seu sentido stricto, no qual se reúnem 

professores e alunos. É na sala de aula que ocorre a prática pedagógica em si, onde o 

professor se faz professor, onde se faz o ser docente de forma específica. 

 

É importante compreender que esse espaço de trabalho real da prática docente faz 

parte da historicidade do professor, pois como aluno, esteve imerso no seu futuro local de 

trabalho, aprendendo de forma intrínseca as regras, saberes, conhecimentos, formalidades e 

informalidade da atividade do magistério que, por sua vez, contribuíram para a constituição de 

algumas concepções relacionadas à educação, à Matemática e ao seu ensino. 

 

Há muitos fatores que influenciam o modo de pensar, de sentir e de actuar dos 

professores, ao longo do processo de ensino: o que são como pessoas, os seus 

diferentes contextos biológicos e experienciais, isto é, as suas histórias de vida e os 

contextos sociais em que crescem, aprendem e ensinam (HOLLY, 2007, p. 82). 
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 Partindo desses pressupostos e tomando como base o locus de trabalho 

procuramos conhecer e compreender um algo a respeito dos fatores influenciadores das 

respectivas práticas pedagógicas das professoras participantes desta pesquisa. 

 

A prática pedagógica da professora Mônica 

 

As aulas ministradas pela professora Mônica tinham início, formalmente, às 

7h30min, contudo, poucas alunas chegavam no horário, assim, demorava um pouco para o 

começo efetivo da aula.  

A professora fazia a chamada nominal em todas as suas aulas e conhecia cada 

aluna. Sempre as cumprimentava de forma amistosa e as aulas se desenvolviam em clima de 

descontração. Porém, algumas vezes, o barulho excessivo atrapalhava o andamento das 

atividades e quando isso acontecia, ela parava a aula para chamar a atenção das alunas.  

A metodologia mais utilizada pela professora foi a aula expositiva dialogada. 

Durante a apresentação do conteúdo ela se preocupava com a participação dos alunos. Ainda 

assim, havia maior predominância da exposição dos conteúdos que o diálogo, isso pode ser 

explicado por sua formação no ensino básico e superior, marcado pelo modelo da 

racionalidade técnica. Nesse sentido, Curi (2011, p.76) ressalta que 

 

tanto no curso de Pedagogia como no curso de Licenciatura em Matemática, os 

alunos pautam o conhecimento matemático à forma com que aprenderam, com uma 

relação marcada pela racionalidade técnica, ou seja, o conhecimento que julgam 

necessitar para ensinar é tido como o que irão receber na formação inicial, 

supostamente suficiente para o seu desempenho e consideram que tudo o que não foi 

aprendido na formação inicial carece de “nova” formação.  

 

Essa formação contribuiu para a constituição das concepções de matemática e, 

consequentemente, de seu ensino, apresentando uma forte preocupação da formadora com o 

aprendizado dos alunos, em relação aos saberes de conteúdo, pois em alguns momentos da 

entrevista, ela afirma que “no curso de Matemática [...] Teve disciplinas em que eu aprendi 

muito, com professores extremamente conteudistas” (Entrevista, 05/10/2013. Turno 6). 

Somado a isso, a formadora teve experiências profissionais que contribuíram para uma prática 

pedagógica também preocupada tanto com a parte didática como com as teorias de ensino da 

matemática, assim como asseverou na entrevista:  

 

[...] recebi um convite da Fundação Roberto Marinho, me ligaram e me convidaram para fazer um 
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trabalho em parceria com os professores do Estado [...] foi uma grande experiência, aí sim eu trabalhei 

com a parte pedagógica do ensino, com teorias, com leituras, que eles passavam e foram três anos 

trabalhando nisso, foi muito bom, foi um grande aprendizado. Ao mesmo tempo fui convidada para 

trabalhar na Fundação Nacional do livro didático, que é o PNLD, em 2005. Mais uma vez muita teoria 

do ensino da Matemática. (Entrevista, 05/10/2013. Turno 10). 

 

Para promover o diálogo, a professora buscava indagar os alunos a respeito de 

seus conhecimentos prévios sobre determinado assunto e incentivava os questionamentos. Foi 

possível perceber dois diferentes movimentos na prática docente da formadora: a relação entre 

conhecimentos novos com os conhecimentos prévios e a relação teoria e prática, que levam ao 

entendimento de que “o professor em si não transmite conteúdo, dá assistência, sendo um 

facilitador da aprendizagem” (MIZUKAMI, 1986, p. 38).  Trata-se de uma prática pedagógica 

centrada no aluno, entendendo que ele é ator principal nesse processo, “uma educação assim 

concebida é a que procura provocar nos alunos, constantemente, busca de novas soluções, 

criar situações que exijam o máximo de exploração por parte deles e estimular as novas 

estratégias de compreensão da realidade (MIZUKAMI, 1986, p.72)”. Ou seja, o professor 

parte dos conhecimentos prévios dos alunos e estabelece um diálogo a fim de promover o 

aprendizado dos conhecimentos necessários ao seu desenvolvimento. Nesse sentido, podemos 

inferir que a prática pedagógica da professora em foco apresentou características de uma 

abordagem humanista.  

Em uma de suas aulas, às 7h45min, a professora Mônica entregou um texto de sua 

autoria com o título “Representação decimal de números racionais”, e pediu às alunas que 

fizessem a leitura para uma discussão posterior. Era um texto relativamente curto, contendo 

apenas 2 laudas. Assim, às 8h20min a professora formadora buscou o diálogo com as 

estudantes sobre o texto lido, conforme mostra os fragmentos das aulas, a seguir:  

 

– como fazemos a ligação entre o conhecimento pré-existente e o novo? Gostaria de saber se alguém de 

vocês está ensinando esse conteúdo no momento para seus alunos. É muito importante fazer analogias 

para explicar, para que o aluno perceba a relação e ampliação da representação dos decimais. E como 

sugestão, vocês podem usar o QVL – quadro valor de lugar – pois esse recurso é interessante e de fácil 

compreensão pelos alunos. Independente do material escolhido para auxiliar as explicações, deve ficar 

claro para a criança o que vai ser a unidade. Vocês podem usar o dinheiro, pois o mesmo faz parte do 

cotidiano das crianças, e também temos o material dourado, que é uma boa ferramenta, pois se trata de 

um material concreto e rico em possibilidades. Já utilizei muito e as crianças gostam e aprendem bem. 

[...] Pode-se escolher qualquer coisa para ser a parte inteira, contudo como vamos ensinar para as 

crianças, devemos ter cuidado para não confundi-las. [...] quando vocês forem ensinar, devem ter 

cuidado com o trato com o conteúdo, o livro didático por vezes não o faz, assim, vocês como professoras 

devem estar atentas. Ratifico a importância da leitura e da escrita dos decimais, corriqueiramente, isso 

não está sendo feito, vocês podem recorrer ao uso do ditado e de jogos (Diário de Campo/20/08/2013). 
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Conforme a professora Mônica tecia as suas observações e indagava as alunas, 

observamos que o diálogo ocorria, com maior participação das alunas que já estavam atuando 

como professoras. As mesmas tinham mais dúvidas e faziam vários questionamentos: “como 

vou ensinar determinado conteúdo? Meus alunos não estão entendendo, que outra 

metodologia eu poderia utilizar”? 

Podemos inferir, também, na prática pedagógica da professora, aspectos da 

abordagem cognitivista e tradicional. Em uma de suas aulas, cujo tema foi a Conservação de 

Áreas, a professora formadora mediou o aprendizado utilizando o Tangram (jogo de origem 

chinesa, formado por sete peças) e uma lista de exercícios. Sentadas em grupos, as alunas 

tentaram responder sozinhas e depois a professora formadora abriu para discussão. Com o 

desenvolvimento da atividade, uma aluna questionou: “professora, posso utilizar a atividade 

do Tangram, do nível fácil, com meus alunos do 4º e 5º anos?” A professora chamou a 

atenção da turma, dizendo: “perguntas sobre como e quando usar determinado método ou 

recurso sempre são importantes, pois temos que ter cuidado ao aplicar determinada 

atividade. Devemos levar em conta o nível de entendimento dos alunos” (Diário de 

Campo/03/09/2013). 

Dessa forma, Mônica demonstra compreender que “todo o ensino deverá assumir 

formas diversas no decurso do desenvolvimento já que o “como” o aluno aprende depende da 

esquematização presente, do estágio atual, da forma de relacionamento atual com o meio” 

(MIZUKAMI, 1986, p.75). Assim, ao responder a pergunta da aluna, a professora pontuou 

explicitamente: “Pode. Você como professora vai dosando a atividade, de acordo com o 

entendimento dos seus alunos”. Na correção dos exercícios propostos, relativos à conservação 

da área, as alunas foram ao quadro, levaram as peças do Tangran e conjecturaram, dialogando 

com a formadora e seus pares, na tentativa de encontrar uma solução. Assim, compreendemos 

que “o ponto fundamental do ensino, portanto, consiste em processos e não em produtos de 

aprendizagem” (MIZUKAMI, 1986, p. 72). 

O material didático utilizado pela professora formadora era bastante variado: o 

livro de Fundamentos e Metodologia de Matemática para Ciclos Iniciais do Ensino 

Fundamental; artigos científicos e textos de sua própria autoria. Os textos foram 

disponibilizados à pesquisadora que, mediante análise, verificou que estes apresentavam mais 

de uma concepção matemática: a pitagórica, por exibirem um conhecimento matemático que 

auxilia a leitura e interpretação do mundo; o intuicionismo (construtivismo), por 

manifestarem que o conhecimento matemático pode ser construído pelo aluno e, finalmente, a 
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concepção falibilística, por sugerirem um ensino de matemática contextualizado, onde o erro 

e o acerto dialogam no caminho do aprendizado. 

O acesso das alunas aos textos utilizados no decorrer das aulas, se dá por meio de 

material fotocopiado. A professora formadora argumenta que há falta de material específico 

para esse público, que contemple a ementa da disciplina e estabeleça relação entre os 

conteúdos e a metodologia de ensino de matemática. Ela ainda ressalta que o conteúdo 

apresentado nos livros está mais voltado à metodologia de ensino, no entanto, carece de 

fundamentos de matemática. Essa questão já foi discutida nos estudos de Curi (2005), 

Nacarato, Mengali e Passos (2011), onde afirmam que os cursos para professores generalistas 

enfocam mais a metodologia de ensino que os conteúdos. Nesse sentido, Nunes, Reis e 

Bichara (2014, p. 47) apontam para  

 

[...] a necessidade de uma efetiva intervenção no curso de pedagogia em relação à 

formação matemática. É preciso que os discentes de pedagogia se apropriem de 

conhecimentos matemáticos e deixem de considerá-los como algo difícil de ser 

construído, porque o modo como o professor dos primeiros anos do ensino 

fundamental se relaciona com a disciplina implicará no desempenho da sua prática 

pedagógica. 

 

 

A professora Mônica mostra se preocupada com as dificuldades apresentadas 

pelas suas alunas na compreensão do conteúdo matemático, além das naturais deficiências na 

formação matemática no ensino básico. Esse quadro talvez seja agravado pela falta do uso de 

material concreto. A professora explicita sua preocupação com a aprendizagem as alunas 

dizendo:  

 

Percebo a dificuldade que vocês estão tendo em dividir com vírgulas e isso é preocupante, pois a gente 

não aprende o que a gente não entende e muito menos ensina, assim devem tirar as dúvidas para 

aprenderem (Diário de Campo/20/08/2013). 

 

Em uma aula posterior, a professora formadora havia levado um material dourado 

para ensinar frações e decimais. No decorrer das atividades propostas, as alunas apresentaram 

dificuldades em realizar as tarefas com o material dourado. O estudo de frações já é, 

tradicionalmente, considerado um problema de aprendizagem para maioria dos alunos, como 

mostram diversas pesquisas, dentre os quais se destacam os estudos de Santos (2005), 

Campos (2007), Toledo e Toledo (2010) e Alves e Martens (2011). A experiência com o 

material dourado durante as aulas possibilitou à formadora perceber as dificuldades das alunas 

e evidenciar a importância do seu uso na prática pedagógica para a compreensão do conteúdo.  
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A professora formadora comenta também a respeito da superficialidade das 

explicações do livro didático das séries iniciais. Chama a atenção para a ordem dos conteúdos, 

dizendo que os professores podem e devem alterá-la sempre que sentirem que há a 

necessidade. Mônica cita como exemplo a ordem como aparece nos livros: primeiro a fração e 

depois decimais. Em sua opinião é preciso ensinar primeiro os decimais e depois as frações. 

Ela justifica tal ordem dizendo a suas alunas:  

 

O sistema que nós utilizamos é decimal e isso é natural para as crianças, faz parte do nosso cotidiano, 

já frações não. Assim, acredito que devemos trabalhar primeiro os decimais e depois as frações. Já 

inverti a ordem para ensinar e percebi que as crianças compreenderam melhor. E fazer o uso de 

diversos recursos para ensino dos conteúdos, se faz necessário para um melhor rendimento, uso de 

calculadora, material dourado, etc (Diário de Campo/09/04/2013). 

 

As considerações da professora Mônica são importantes para formar a autonomia 

e para incentivar os futuros docentes a buscarem outras fontes de apoio ao prepararem as suas 

aulas. Além disso, ajuda-os a desenvolver a criticidade em relação ao material didático, 

normalmente, oferecido pelas instituições escolares. Nesse sentido, o Guia do livro didático 

do PNLD explicita que 

 

embora o livro didático seja um recurso importante no processo de ensino-

aprendizagem ele não deve ocupar papel dominante nesse processo. Assim, cabe ao 

professor manter-se atento para que a sua autonomia pedagógica não seja 

comprometida. Não é demais insistir que, apesar de toda a sua importância, o livro 

didático não é o único suporte do trabalho pedagógico do professor. É sempre 

desejável buscar complementá-lo, a fim de ampliar as informações e as atividades 

nele propostas, para contornar deficiências ou, ainda, com objetivo de adequá-lo ao 

grupo de alunos que o utilizam. Mais amplamente, é preciso levar em consideração 

as especificidades sociais e culturais da comunidade em que o livro é utilizado, para 

que o seu papel na formação integral do aluno seja mais efetivo. Essas são tarefas 

em que o professor é insubstituível, entre tantas outras. (BRASIL, 2009, p.19-20) 

 

Por meio das avaliações e atividades desenvolvidas em sala, a professora percebe 

que a dificuldade de ler e interpretar são outras deficiências que precisam ser superadas, 

portanto, solicita às alunas que façam que exercitem para que possam desenvolver essas 

habilidades, pois de acordo com os PCN’s (1997), um dos objetivos da Matemática está na 

leitura e interpretação de problemas. Logo, as alunas, futuras professoras, devem sanar essas 

dificuldades para que possam ensinar matemática de forma contextualizada. Nessa 

perspectiva, em uma série das suas aulas, a formadora utilizou textos com o objetivo de 

desenvolver a habilidade da leitura coletiva. À medida que as alunas iam lendo, eram feitas 

pausas para que a professora formadora pudesse fazer as suas colocações, o que gerava 

discussões e contribuía para a melhoria tanto da leitura quanto da interpretação textual. 



  

  110 
 

Foi desenvolvido pela turma um trabalho referente ao Laboratório de Educação 

Matemática (LEM). A concepção trabalhada pela professora formadora com as alunas vai ao 

encontro daquela apresentada por Bittar e Freitas (2005, p. 231): 

Nossa concepção de Laboratório de Educação Matemática vai além da exposição de 

uma coleção de materiais didáticos, que estariam ali para serem contemplados. Ele 

deve ser um espaço dinâmico que favoreça o intercâmbio de ideias e práticas 

pedagógicas em Matemática.  

Logo após as discussões, a professora solicitou às alunas que realizassem um 

seminário sobre o LEM, incluindo uma parte teórica e outra expositiva, usando material 

manipulável e concreto (material dourado, calculadoras, tangram, papel e tesouras). Quando 

concretizou essa atividade, a formadora a chamou atenção para a necessidade do Laboratório 

de Ensino de Matemática em todos os níveis de ensino. Nessa perspectiva, compreende-se a 

pertinência da criação e manutenção do LEM, como um espaço escolar tanto no Ensino 

Básico como na Universidade. Contudo, é importante esclarecer que “a construção de um 

LEM não é objetivo para ser atingido a curto prazo; uma vez construído, ele demanda 

constante complementação, a qual, por sua vez, exige que o professor se mantenha 

atualizado” (LORENZATO, 2009, p. 8). 

Assim, percebe-se que é grande o desafio para a criação e implantação do LEM e, 

portanto, precisa da união de todo o corpo educacional da instituição para que tenha sucesso 

em seu funcionamento: professores, comunidade, grupo administrativo e alunos. 

O curso de Pedagogia da instituição pública possui sob sua responsabilidade um 

Laboratório de Práticas Educativas, o LAPE – Laboratório de Pedagogia. A importância do 

laboratório e da sua utilização para o ensino de matemática é ressaltado pela formadora, 

contudo, devido às condições inadequadas, o LAPE não comportava a quantidade de alunas 

da turma e, também em virtude de o laboratório ser um espaço de uso coletivo, disputado por 

outros docentes, não foi utilizado na disciplina no semestre em que a pesquisa de campo foi 

desenvolvida.  

Em relação a isso, Lorenzato (2009, p. 7) afirma que o laboratório de ensino de 

matemática, “[...] mesmo em condições desfavoráveis, pode tornar o trabalho altamente 

gratificante para o professor e a aprendizagem compreensiva e agradável para o aluno, se o 

professor possuir conhecimento, crença e engenhosidade”.  

Embora a professora formadora não tenha utilizado o LAPE, com o uso que fez da 

sala de aula, a transformou em um laboratório de educação matemática. Este foi um espaço 

que propiciou discussões, de indagações, construção de conhecimento matemático. Eram 



  

  111 
 

levados para aquele contexto materiais concretos e manipuláveis para trabalhar os conteúdos 

matemáticos – calculadoras, material dourado, tangram etc.  

No que diz respeito à disponibilidade do laboratório, foi possível constatar que 

mesmo diante dos problemas enfrentados na instituição, a professora formadora conseguiu 

motivar as suas alunas de modo que pudessem desenvolver laboratórios de ensino de 

matemática em seus respectivos espaços de trabalho. 

No período das observações, pudemos ouvir constantes comentários da professora 

formadora em relação as suas experiências didáticas na educação básica e ao ensino-

aprendizagem da matemática com seus netos. As alunas também comentavam e faziam 

depoimentos sobre como aprenderam matemática. Aquelas que estavam ministrando aulas 

discorriam a respeito de como estavam ensinando determinado conteúdo. Naqueles 

momentos, percebíamos os saberes experienciais (TARDIF, 2008; PIMENTA, 1997), 

influenciando o desenvolvimento das aulas e se fazendo presentes na prática pedagógica 

docente. 

A professora formadora colocava alguns questionamentos para a reflexão das 

futuras docentes: “como fazemos a ligação entre um conhecimento pré-existente e o novo?”, 

“Se você não entender o conteúdo antes de ensinar, como o aluno vai entender?” dizia ela. 

Com isso, reforçava a importância de se fazer analogias, criando condições para a 

compreensão do novo conhecimento, para que o aluno pudesse perceber a relação entre os 

conteúdos e, dessa forma, ampliá-los.  A formadora passava a assumir também características 

da abordagem cognitivista, entendendo que a ênfase deve ser dada “na capacidade do aluno de 

integrar informações e processá-las” (MIZUKAMI, 1986, p. 59). Mônica construiu tal 

concepção no decorrer de sua trajetória formativa, no conjunto de suas experiências, partindo 

da autoimagem de aluna que queria saber todos os porquês e se tornou uma professora 

preocupada com o ensino e aprendizagem dos seus alunos. 

Durante as aulas, enquanto as alunas desenvolviam os exercícios, a professora 

Mônica circulava entre as carteiras e sanava as suas dúvidas individualmente.  Ela sempre 

comentava: “o que é óbvio para um aluno pode não ser óbvio para o outro, assim você deve 

estar atenta” (Diário de Campo/20/08/2013). A professora formadora chamava a atenção das 

futuras professoras em relação ao cuidado excessivo com as contas, de modo que sempre 

dizia: “brincar para aprender conceitos é muito útil para o aprendizado das crianças, não se 

preocupem com muitas contas nessa fase. A matemática não é só fazer conta, como a maioria 

pensa” (Diário de Campo/20/08/2013). 
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A formadora utiliza o termo ‘brincar’ para se referir ao lúdico no ensino, 

defendendo-o como ferramenta mediadora do conhecimento matemático, com vistas a 

favorecer o seu processo de ensino e aprendizagem. O lúdico, ou seja, o brincar está associado 

ao uso de jogos, e essa atividade, “[...] se bem orientada, tem papel importante no 

desenvolvimento de habilidades de raciocínio como organização, atenção e concentração, tão 

necessárias para o aprendizado, em especial da Matemática, e para resolução de problemas em 

geral” (BORIN, 1995, p. 8). 

As aulas da professora Mônica eram permeadas de expressões a favor de um 

ensino de matemática mais humanizado. Nessa perspectiva, chamava a atenção das alunas 

dizendo: “A matemática oferece uma forma variada de ser trabalhada. Brincar aprendendo é 

um caminho, depois se realiza o registro da atividade para que o aluno e os responsáveis não 

pensem que o professor estava matando o tempo” (Diário de Campo, 10/09/2013).  

Assim como assegura Antunes (2000, p. 37), a brincadeira, sobretudo, o jogo deve 

ser uma atividade bem planejada pelo docente, portanto, 

 

[...] jamais pense em usar os jogos pedagógicos sem um rigoroso e cuidadoso 

planejamento, marcado por etapas muito nítidas e que efetivamente acompanhem o 

progresso dos alunos, e jamais avalie a qualidade de professor pela quantidade de 

jogos que emprega, e sim pela qualidade dos jogos que preocupou em pesquisar e 

selecionar. (grifo do autor) 

 

 

Ao longo das suas aulas, a professora formadora usou várias metodologias para 

explicitar a importância da preocupação com o aprendizado do conteúdo matemático, aliado à 

necessidade de ensinar estes conteúdos para as crianças. Como exemplo deste fato, 

apresentamos alguns trechos de uma de suas aulas, cujo tema foi: Grandezas e medidas. A 

professora entregou um texto referente ao assunto às alunas e passou a fazer questionamentos: 

“o que é grandeza? O que é medida?” Instaurou-se um grande silêncio. Logo após a leitura em 

grupo, a professora teceu as seguintes considerações: 

 

A medida é muito natural para a criança; [porém] no livro didático normalmente é o último capítulo. A 

necessidade de a criança manipular materiais para compreender de fato as unidades de medida não é 

só dos alunos brasileiros, conforme apontam os resultados da provinha Brasil, que estes têm 

dificuldades em aprender grandezas e medidas. Em outros países isso também acontece. Não é 

necessário nessa etapa que a criança fique convertendo unidades, os livros, em geral, trazem muitos 

exercícios cansativos e desnecessários. (Diário de Campo/27/08/2013). 

 

Levando em conta essa prerrogativa, a formadora Mônica trabalhou com 

diferentes possibilidades para o ensino da matemática (materiais manipuláveis e concretos, 

uso de calculadoras, tangram, material dourado, etc), sempre evidenciando a importância de o 
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professor entender os porquês do desenvolvimento matemático ao invés de só aprender como 

se faz os cálculos. Nesse sentido, o docente deve saber explicar porque se pode fazê-los. O 

que coloca em evidência a importância de o professor precisar ter um conhecimento maior 

que aquele que vai ensinar.  

Nas abordagens da professora formadora era possível observar a ênfase dada a 

forma como a criança aprende. Tais colocações se davam com o intuito que as futuras 

professoras se atentem às dificuldades dos alunos em compreender os conteúdos ensinados e, 

dessa forma, pensem sobre como a criança aprende, lembrando que cada uma aprende de 

maneira diferente, justificando assim, a necessidade de utilizar diversos recursos e 

possibilidades metodológicas. A formadora demonstra compreender que “cada aluno é único 

e o relacionamento com cada um deles é igualmente único” (MIZUKAMI, 1986, p. 46). 

No que diz respeito ao processo avaliativo, a professora formadora fez uso de 

várias ferramentas, assim como proposto no plano da disciplina: produção textual referente 

aos temas estudados e discutidos em sala de aula; atividades em grupo, envolvendo situações 

práticas sobre os conteúdos abordados; duas provas individuais, com consulta ao próprio 

material didático. Dentre as diversas atividades avaliativas, uma que se destacou foi sobre o 

Laboratório de Educação Matemática – LEM, realizada em grupo e dividida em duas etapas: a 

primeira referente à fundamentação teórica e a segunda voltada a um vídeo de aula prática. O 

vídeo foi postado na internet e discutido pela professora e as alunas. Nessa atividade, a 

professora destacou a importância da fundamentação teórica, da escrita do trabalho, da 

compreensão do uso dos recursos disponíveis no laboratório, como exemplo, o uso do 

material dourado e de escreverem as referências utilizadas, ratificando que “não adianta ter 

um laboratório bonito se não souber usar”. Essa atividade demonstra a preocupação da 

professora formadora com a prática pedagógica das futuras professoras no seu ambiente de 

trabalho, buscando estabelecer relação entre a teoria e a prática. 

Esse tipo de avaliação tem coerência com o discurso da professora formadora, 

pois procura alcançar todas as alunas, respeitando a individualidade de cada uma delas. 

Pavanello e Nogueira (2006, p. 39) afirmam que “[...] os processo avaliativos não estão 

dissociados da subjetividade pessoal, uma vez que cada um de nós, professores, desenvolve 

formas de avaliação concordes com suas opiniões intelectuais, suas atitudes sociais, seus 

referenciais teórico-metodológicos”. 

A prova aplicada pela professora Mônica revela que a avaliação pontual ainda faz 

parte de sua prática pedagógica, mesmo que complementada por outros instrumentos 

avaliativos. No que se refere à devolutiva das avaliações a professora comentava, em linhas 
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gerais, os erros e os acertos que ocorriam nas resoluções. Solicitava que as alunas refizessem 

a atividade após as correções, nas quais ia escrevendo a respeito dos erros cometidos. Na 

devolução da primeira prova, teceu o seguinte comentário: “A dificuldade de vocês, talvez 

tenha sido porque nunca haviam estudado fração da forma como vimos, então é difícil 

desconstruir uma visão para construir outra. Contudo, a parte boa é que vocês poderão 

ensinar diferente para seus alunos” (Diário de Campo, 13/08/ 2013).  

Mônica justifica que a dificuldade apresentada pelas alunas referente ao 

aprendizado do conteúdo de frações, se deu em função de haverem aprendido de um modo 

diferente, reconhecendo que “há necessidade de conhecer as experiências com a matemática 

que as futuras professoras já vivenciaram durante sua escolarização” (NACARATO; 

MENGALI; PASSOS, 2011, p. 23), na perspectiva de compreender suas dificuldades de 

aprendizagem. A partir dessa perspectiva, a formadora induz as alunas a refletirem sobre: 

Como aprenderam matemática? Como estão aprendendo e como devem proceder para 

ensinar? Ela sempre procurava deixar claro que a mudança de postura não é fácil. A atitude da 

Professora Mônica vai ao encontro da afirmação de Ponte (1992, p.186) ao afirmar que “os 

professores de Matemática são os responsáveis pela organização das experiências de 

aprendizagem dos alunos. Estão, pois, num lugar chave para influenciar as suas concepções”. 

O feedback das avaliações é um momento importante para os alunos em todos os 

níveis de ensino e mostra indícios da concepção do professor em relação ao procedimento 

avaliativo. A professora formadora demonstra preocupação com o processo de ensino 

aprendizagem, utilizando diversos instrumentos de avaliação e dialogando com as alunas a 

respeito dos seus respectivos erros, com vistas ao aprendizado efetivo. Essa concepção se 

aproxima da avaliação qualitativa, que “[...] pretende ultrapassar a avaliação quantitativa, sem 

dispensar esta. Entende que no espaço educativo os processos são mais relevantes que os 

produtos, não fazendo jus à realidade, ser reduzida apenas às manifestações empiricamente 

mensuráveis” (DEMO, 2004, p. 156). Assim como se aproxima também da avaliação 

formativa, pois “traz benefício ao aluno, situando seu progresso e seus limites e destaca os 

pontos em que necessita maior empenho e dedicação” (SELBACH, 2010, p. 155). 

A professora formadora deixa claro para as alunas que determinados conteúdos 

foram aprendidos por elas, de maneira mecânica, mas que, no entanto, a matemática oferece 

outras possibilidades de aprendizagem. E aprender esses outros caminhos é importante para 

que possam ensinar matemática de maneira diferente. De acordo com Vila e Callejo (2005), a 

matemática como foi ensinada na escola básica constrói, por vezes, uma visão errônea da 

disciplina. Observamos com a experiência didática da professora formadora que isso pode ser 
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modificado, pois a maneira como ela apresenta o conteúdo pode desmitificar e mostrar novos 

caminhos de ensinar para as futuras professoras de matemática das séries iniciais. 

A professora Mônica realizava a correção das atividades propostas de forma 

dialogada, sempre perguntando as alunas sobre as possíveis dúvidas. Ela sempre procurava 

resolver os exercícios propostos por mais de um método, usava a representação geométrica 

com frequência e levantava a hipótese acerca de como as crianças resolveriam a questão, 

assim como as dúvidas que elas poderiam ter. Nesses momentos, ficavam evidentes os seus 

conhecimentos experienciais como professora do ensino básico, as experiências pessoais com 

os seus netos e as experiências didáticas no ensino da matemática. Falava sempre da 

importância de se compreender a operação matemática realizada, “não é só saber resolver, 

tem que saber os porquês” (Diário de Campo/09/04/2013). 

Como exemplo dessa ação, em uma de suas aulas, na qual discutia o ensino das 

frações, a professora escreveu no quadro:  ÷  e falou: “como podemos resolver essa divisão, 

uma fração dividindo outra fração?”. Uma aluna respondeu: “repete a primeira fração e 

multiplica pelo inverso da segunda”, a professora perguntou: “por que podemos resolver dessa 

forma?”, a aluna fica em silêncio e as demais colegas de sala também. A professora esclarece: 

“O professor deve entender os porquês. É simples a explicação, aplicamos a propriedade da 

invariância do quociente, multiplicamos ambas as frações, pelo inverso da segunda fração, 

assim, conseguimos resolver sem maiores dificuldades, resultando na regra, que a colega 

falou”: 

÷  = ÷ 1 =  =  

 

(Diário de Campo/09/04/2013) 

 

A formadora ratifica que o professor deve saber os diversos caminhos do 

desenvolvimento do conteúdo matemático e as várias metodologias para abordar os 

respectivos conhecimentos, chamando a atenção das alunas: “isso é para que você não seja 

aquele professor que coloca errado na questão do aluno, porque não entendeu o que o aluno 

pensou” (Diário de Campo, /09/04/2013). Demonstra, nessa fala, a necessidade que os 

professores detenham os saberes de conteúdo e os saberes pedagógicos (PIMENTA, 1997), 

para o desenvolvimento de uma prática docente que favoreça a aprendizagem dos estudantes.   
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As correções das atividades pela professora formadora demonstram a importância 

de sua proposição: a compreensão do conteúdo pelas alunas. Ao resolver as questões de várias 

maneiras, a professora coloca em evidência que a matemática oferece mais de um caminho e 

que o professor deve ter um conhecimento amplo dessas possibilidades. A professora comenta 

que os livros didáticos trazem a resposta na forma mais simplificada possível, assim o 

professor deve estar atento. Nesse sentido, é importante destacar para as futuras professoras 

das series iniciais que a criança pensa diferente do adulto e que elas precisam compreender 

essa dinâmica para que o ensino ocorra efetivamente. 

Quando a professora formadora ressalta a importância de se saber os porquês e 

relata a sua experiência com os alunos do curso de matemática, deixa indícios da sua 

concepção a respeito do ensino de matemática: não é só a matemática pela matemática, há 

necessidade de significar o conteúdo matemático, revelando uma visão mais humanizada do 

ensino da matemática. Essa concepção se aproxima da concepção Falibilística, segundo a qual 

a matemática é uma construção do homem e sujeita a falhas. Nesse sentido, 

 

o conhecimento da história dos conceitos matemáticos precisa fazer parte da 

formação dos professores para que tenham elementos que lhes permitam mostrar aos 

alunos a Matemática como ciência que não trata de verdades eternas, infalíveis e 

imutáveis, mas como ciência dinâmica, sempre aberta à incorporação de novos 

conhecimentos (BRASIL, PCN, 1997, p. 30). 

 

A professora Mônica demonstra preocupação com a formação matemática de suas 

alunas, ao afirmar que para serem boas professoras e tenham mais chances profissionais, é 

preciso que os seus conhecimentos sejam mais amplos do que aquele que, teoricamente, 

precisariam para atuar em sala de aula. Em uma de suas aulas, a professora comenta: “tenho 

que preparar minhas alunas para tudo, atuar em sala de aula e fazer concursos” (Diário de 

campo, /24/09/ 2013). 

Assim, inferimos que “o saber profissional está, de um certo modo, na 

confluência entre várias fontes de saberes provenientes da história de vida individual, da 

sociedade, da instituição de formação, etc” (TARDIF, 2008, p. 64), pois tal concepção foi 

construída ao longo de sua trajetória formativa, como professora do ensino básico e superior, 

como membro do PNLD e ensinando seus netos.  

 

A prática pedagógica da professora Alice 

 

A professora formadora Alice, sempre contente, vestida de modo elegante, entrava 

na sala de aula abrindo as janelas, perguntando como os alunos estavam, relatava como havia 
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sido o seu dia e reforçava a empatia com os seus alunos. As suas aulas sempre se 

desenvolviam em um clima descontraído. Foram poucas vezes chamou a atenção por causa 

das conversas paralelas, contudo, alertava os alunos constantemente para a necessidade de 

estudar, de fazer as leituras e se comportarem como universitários, cujo grau de 

comprometimento deveria ser maior. 

As suas aulas tinham início formal às 18h45min, porém, poucos alunos chegavam 

no horário. Assim, a professora demorava um pouco para efetivamente começar a aula. Todos 

os dias fazia chamada nominal e conhecia bem cada aluno.  

Com formação inicial e continuada na área da Educação, Alice tornou-se 

formadora da área de Matemática, no curso de Pedagogia. Enquanto atua como professora do 

ensino básico (alfabetizadora) e do curso superior (disciplinas variadas no curso de 

Pedagogia) é avisada sobre o concurso para a cadeira de Matemática, no curso de Pedagogia 

dessa mesma Universidade e decide pleitear a vaga. 

Acompanhemos essa história, a partir da fala da própria Alice.  

 

Foi interessante [...] porque quando fui elaborar meu plano de aula, para minha banca, eu pensava 

assim, gente o que eu vou trabalhar? E quem estava na minha banca era o professor LS, o professor L. e 

uma professora lá da Matemática. Eu falei: ‘gente o professor L é difícil demais da conta, ele não vai 

me aprovar de jeito nenhum’. Quando eu soube que era ele que estava lá falei: ‘ já dancei, o professor L 

em relação à didática é terrível’. E aí [...] no começo usei muito tudo que eu tinha lido para fazer a 

seleção[prova escrita]. Eu não li muita coisa não, infelizmente não tive tempo porque eu tinha muita 

coisa no Estado para fazer, foi um concurso que eu fiz assim muito no grito. [...] os textos, mais atuais 

que eu tinha, eu acho que eram os documentos do MEC. Apesar das críticas que são feitas, eu acho que 

os documentos do MEC são fundamentais, até para você saber criticar [...] (Entrevista./26/10/2013. 

Turno 24) 

 

Alice fez o concurso e foi aprovada. Constatamos na sua fala, que a preocupação 

maior no concurso era com o aspecto didático, representado pelo olhar do professor L, pois 

segundo ela, “o professor L em relação à didática é terrível”, mas em relação à própria 

Matemática não demonstra grande preocupação. Ao se referir à composição da banca, diz 

apenas que havia: “uma professora lá da Matemática”. Quando elabora a aula da prova 

didática, baseia-se em textos oficiais do MEC, focando a metodologia do ensino de 

Matemática visto que os referidos documentos estão relacionados ao ensino e não aos 

fundamentos ou conteúdos de matemática. Este aspecto vai ao encontro da prática pedagógica 

observada.  

O material didático utilizado em suas aulas era uma coletânea de textos, na forma 

de uma apostila, disponibilizado na fotocopiadora localizada no Centro Acadêmico de Letras 

da instituição, para que fosse reproduzido, assim como um livro didático intitulado, Teoria e 
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Prática de Matemática: como dois e dois. A professora formadora também fez uso de alguns 

livros paradidáticos para contar histórias com enfoque na literatura infantil e na matemática e 

de alguns vídeos sobre matemática, disponíveis no Youtube. A cada aula, a Professora Alice 

costumeiramente avisava o que seria trabalhado na próxima aula, qual dinâmica e quais textos 

seriam utilizados, procurando estabelecer relações com as aulas anteriores e fazer conexões 

com outras disciplinas do curso. Observou-se que as alunas são tratadas como futuras 

professoras de Matemática das séries iniciais, com o olhar mais voltado para as crianças de 

zero a seis anos. 

A disciplina teve maior enfoque na metodologia do ensino de matemática do que 

no conteúdo matemático. As aulas teóricas foram desenvolvidas, em geral, de maneira 

expositiva, levando em consideração os Parâmetros Curriculares Nacionais e as Diretrizes 

Curriculares de Matemática para as séries iniciais, dialogando sobre como a matemática 

poderia ser trabalhada, partindo do pressuposto de que os alunos dominavam os conteúdos 

matemáticos. As aulas práticas foram conduzidas na forma de oficinas, demonstrando como 

ensinar determinado conteúdo de forma lúdica.  

Talvez a ênfase na metodologia, em detrimento do conhecimento matemático, 

possa ser explicada pela formação inicial de Alice, graduação em Pedagogia, pois, conforme 

afirma Curi (2011, p. 86) 

 

apesar das reformulações dos cursos de Pedagogia a partir das Diretrizes 

Curriculares para esses cursos, ainda é evidente a presença marcante de uma 

formação profissional generalista, baseada nos fundamentos da educação que 

descarta a intencionalidade de “saber para se ensinar”, ou seja, a importância de 

construir conhecimentos sobre as disciplinas para ensiná-las. 

 

A professora formadora dividia as suas aulas semanais em dois momentos: aulas 

teóricas e aulas práticas. A ementa da componente curricular observada contempla os 

seguintes aspectos: a visão epistemológica do conhecimento matemático; o estudo da 

matemática, no currículo e na legislação; as suas abordagens teórico-metodológicas aplicadas 

à educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, numa perspectiva interdisciplinar. 

Nas aulas teóricas, a formadora geralmente utilizava como recurso didático o data 

show, o notebook, os slides e alguns vídeos. Alice fazia uso frequente da contação de história, 

com enfoque motivacional e reforçava a importância de se utilizar a literatura infantil nas 

aulas de Matemática, independentemente do conteúdo a ser ensinado. Ela utilizou também a 

leitura e a discussão de textos como metodologia de ensino, nessa dinâmica, cada aluno lia um 

trecho do texto, a professora formadora comentava e os alunos participavam das discussões. 

Várias vezes, Alice lançou mão de suas experiências como professora alfabetizadora, de 
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situações didáticas que deram certo e de outras que não foram bem sucedidas, com vistas a 

motivar os alunos, futuros professores a buscarem novas formas de ensinar, ressaltando que 

não necessariamente darão certo, mas nem por isso devem desistir de tentar. Observou-se, 

assim, que os valores experienciais e pessoais estavam presentes nas explicações da 

formadora, o que Tardif (2008) considera como o efeito cumulativo das experiências durante 

a vida, atuando na prática pedagógica docente. Segundo o autor, 

 

essa historicidade se expressa e se imprime nos saberes profissionais dos 

professores, e mais especificamente nos saberes experienciais adquiridos no início 

da carreira, que são, parcialmente, uma reativação, mas também uma transformação 

dos saberes adquiridos nos processo anteriores de socialização (familiar escolar e 

universitária). (TARDIF, 2008, p. 107) 

 

 

As aulas teóricas tinham tanto uma participação como uma frequência menor dos 

alunos se comparadas às aulas práticas. O volume de leituras era grande e o que se percebia 

era que os alunos não liam os textos com antecedência, assim como a professora solicitava. 

Por vezes, ela deixava parte da aula para essa atividade, chamava a atenção dos alunos para se 

esforçassem mais e, assim, contribuíssem para o melhor andamento das aulas. 

A formadora trabalhou com a contação de história, com o intuito de incentivar os 

seus alunos, futuros professores, a recorrerem a esse recurso em suas aulas, como forma de 

motivar e mediar o conhecimento matemático. De modo repentino, Alice lia pequenos trechos 

de histórias no meio das suas aulas e depois voltava ao curso normal, retomando o assunto de 

onde havia interrompido. Esse movimento encantava os alunos, que paravam e prestavam 

atenção. Os livros narrados nas aulas, quase sempre faziam referência à matemática: “O dia 

não está para bruxa: tem uma maçã envenenada para a professora de Matemática” do escritor 

Marcus Tafuri e “A galinha preta” da escritora Martina Schlossmacher – era uma galinha 

comum, mas os ovos que ela botava não eram como os outros, cada um tinha uma forma 

diferente. Alice comentava com os alunos depois das leituras: “vocês podem aproveitar para 

trabalhar conceitos de matemática, principalmente espaço e forma, pois normalmente, esses 

livros possuem muitas ilustrações, então as crianças podem identificar: triângulos, 

quadrados, etc.” (Diário de Campo/18/02/2013). 

Os vídeos usados nas aulas teóricas foram, em geral, motivacionais e vinculados à 

literatura, como: “Maria-vai-com-as-outras”; “Os três porquinhos”; “Quem mexeu no meu 

queijo”; “A pequena toupeira”; “A história da Matemática”, dentre outros. Por meio desse 

recurso a professora formadora discutia a necessidade de ter motivação para ser professor e 

também buscou mostrar os conteúdos matemáticos que poderiam ser abordados, como as 
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formas geométricas, o nome e as propriedades e outros que deveriam ser explorados de forma 

lúdica pelos futuros professores. 

Em uma de suas aulas, a professora Alice passou o vídeo “Donald no país da 

matemágica” e fez alguns questionamentos durante a exibição: “A matemática é só para os 

intelectuais? Existe matemática em tudo? Vocês sabiam que existe relação entre a música e a 

matemática?” No final do vídeo a professora ressaltou: “A matemática é social, está em tudo, 

surge da necessidade humana”(Diário de Campo/27/08/2013). 

No caso do vídeo “A pequena toupeira”, a professora foi narrando a história, pois 

sua versão estava em alemão. Concluindo-o, Alice perguntou aos alunos: “Como podemos 

trabalhar matemática com esse vídeo?” Os alunos responderam que era possível trabalhar por 

meio da “diversidade dos animais e do tipo de cocô; contando quantos cocôs cada animal fez; 

dentre outras”. No final a formadora enfatizou que “a literatura infantil é um forte aliado na 

aula de Matemática” (Diário de Campo/03/06/2013). 

A prática pedagógica de Alice ratifica o pensamento de Toledo e Toledo (2010, p. 

24) em relação ao ensino de matemática “[...] de modo a motivar toda a classe, mesmo os 

alunos que se encontram em um nível mais elevado de conhecimento, é interessante explorar 

histórias, cantigas ou parlendas, [...]”. 

Vídeos com enfoques metodológicos para o ensino da matemática também foram 

trabalhados. Em uma de suas aulas, Alice passou o vídeo: “Uma experiência com o QVL” e 

teceu os seguintes comentários:  

 

Passei esse vídeo para mostrar que muitas pessoas fazem uso do QVL para ensinar matemática e as 

cores são fundamentais no trabalho com QVL. O mais importante na matemática não é o resultado, mas 

sim o processo. Tem gente que é contra o QVL, pois julga-o muito tradicional, eu defendo o QVL, não 

tem nada proibido na matemática, como diz Caetano Veloso: “é proibido proibir”, assim o importante é 

saber o que vai ensinar. Atenção, as crianças não pensam como os adultos, o professor deve estar 

atento, [às vezes] o professor pode achar bobo, contudo a criança esta aprendendo. Não quero ouvir 

aluno nessa sala dizendo que não trabalha matemática por falta de material, já mostrei vários exemplos, 

como o QVL, fácil e barato de fazer. Quando vocês tiverem dúvidas recorram ao livro para saber fazer.  

(Diário de Campo/03/06/2013). 

 

 

A professora finalizou essa aula perguntando aos alunos: “Vocês estão 

aprendendo matemática?” Os alunos responderam quase como um coral: “estamos 

aprendendo a gostar de matemática”. 

Com base nesses fragmentos de registro de observações, podemos inferir que 

Alice fez uma abordagem superficial dos conceitos matemáticos, mas usou diversas 

metodologias de ensino. De acordo com os seus próprios alunos, eles estão conseguindo 

desmitificar o temor pela matemática, estão aprendendo a gostar de matemática e, não 
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necessariamente, aprendendo matemática. Nesse sentido, concordamos com Curi (2011, 

p.83), ao salientar que 

[...] os cursos de formação inicial de professores devem assegurar um domínio 

básico dos conteúdos matemáticos da escola básica, pois são os conteúdos que 

deverão ensinar aos seus futuros alunos. Mas não um conhecimento superficial e sim 

aprofundado, de forma que compreendam o significado da Matemática, sua estrutura 

e importância social, que saibam identificar as dificuldades de seus alunos e que 

possam intervir de modo que seus alunos superem os obstáculos do processo de 

aprendizagem.  

 

Podemos nos questionar: Pode o professor fazer tudo isso desprezando, resistindo 

ou tendo medo de matemática? Será que um primeiro passo para se compreender e aprender 

não é gostar ou acostumar-se com? Também cabe a reflexão sobre o excesso de metodologia 

que encobre a necessidade de se explorar o que os alunos sabem, ou mesmo, ouvindo o que 

estão aprendendo e o que deverão buscar por si mesmos no âmbito da prática pedagógica 

diária, enquanto professores.  

Em outra aula, a professora Alice apresentou o vídeo ‘A história da matemática’. 

Esse foi longo e legendado. Nesse dia, observamos certo cansaço e falta de concentração por 

parte dos alunos, o que, possivelmente, tenha motivado uma evasão maior durante a aula. 

Enfatizamos que o uso do vídeo é importante no contexto de sala de aula, contudo, para que o 

vídeo traga contribuições para o aprendizado, o mesmo deve chamar a atenção do aluno, ser 

significativo e o mais importante: ter uma finalidade pedagógica bem definida. 

 Outros vídeos, que procuram expor materiais concretos para o ensino de 

matemática assim como Geoplano; Material dourado; Ábacos; Disco de frações; Material 

Cuisinaire; Tangram; Sólidos geométricos; Dominó matemático; Fita métricas, papel 

milimetrado e quadriculado, também foram apresentados pela formadora, com o objetivo de 

exibir os materiais, as possibilidades de uso, a indicação da idade e as possíveis atividades. 

As abordagens da professora formadora durante as aulas observadas foram todas a 

favor do ensino de matemática de modo mais atrativo e dinâmico. Alice pontua que “no 

youtube tem inúmeros vídeos, basta a iniciativa de buscar, não faltam ferramentas” (Diário 

de Campo 27/08/2013). Foram várias as metodologias, recursos e documentos apresentados 

pela formadora, na perspectiva de apoiar o trabalho docente. 

Em duas das suas aulas teóricas, usando o projetor, a professora Alice apresentou 

o documento: Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (volume 1: Introdução; 

volume 2: formação pessoal e social e volume 3: conhecimento de mundo). 

 

Este documento constitui-se em um conjunto de referências e orientações 

pedagógicas que visam a contribuir com a implantação ou implementação de 

práticas educativas de qualidade que possam promover e ampliar as condições 
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necessárias para o exercício da cidadania das crianças brasileiras (BRASIL, 1998, p. 

13) 

 

A professora formadora apresentou página por página o referido documento, 

tecendo vários comentários, conforme os trechos a apresentados seguir: 

O documento é antigo, mas é o único que tem. Muitos criticam os documentos oficiais, dizem que 

engessa o trabalho do professor, eu não concordo, esses documentos proporcionam ideias ao trabalho 

do professor, ajudando o professor a ter novas ideias. O que não pode acontecer é o professor trabalhar 

sem eira e nem beira (Diário de Campo/25/03/2013). 

 

 

De acordo com a sua declaração, Alice demonstra ser favorável a tais 

documentos, inclusive colocando-os como direcionadores do trabalho docente, ressalvando 

que o mesmo pode oportunizar ao professor novos caminhos em suas respectivas atuações. 

Ainda, em relação ao Referencial Curricular de Matemática, a professora 

prosseguiu com a leitura dos slides: 

 

As crianças, desde o nascimento, estão imersas em um universo do qual os conhecimentos matemáticos 

são parte integrante: conferir figurinhas; marcar e controlar os pontos do jogo; repartir as balas com 

os colegas; mostrar com os dedos a idade. Ideias e práticas correntes: repetição, memorização e 

associação; do concreto ao abstrato; atividades pré-numéricas; jogos e aprendizagem de noções 

matemáticas (Diário de Campo/25/03/2013). 

 

A professora formadora discorreu sobre a importância do uso dos jogos no 

processo de ensino e aprendizagem do conteúdo de matemática. Ela mostrou em slides, tanto 

exemplos de jogos como a forma de relacioná-los à idade e ao conhecimento apropriado. 

Em uma das aulas observadas, a professora propôs aos alunos que criassem jogos 

matemáticos, escrevessem as regras e apresentassem na aula prática. Essa atividade 

oportunizou aos alunos a atividade de pesquisa, exploração de ideias e criatividade. Percebeu-

se que os alunos se sentiram motivados, pois todos participaram e se demonstraram 

empolgados com a atividade. Nesse sentido, Sá (2007, p. 10) afirma “é natural que nossos 

alunos sintam mais prazer quando estão envolvidos em atividades desafiadoras e que 

permitam a descoberta. [...] Para isso precisam de estímulo, de motivação, de provocação”.  

As aulas práticas foram conduzidas no formato de oficina, a atividade prática 

realizada foi com dobraduras. A professora explicou, no primeiro dia de aula, quais seriam os 

materiais que os alunos precisariam levar. Falou também para montarem o “kit do pedagogo” 

(tesoura, cola, régua, lápis de cor, canetinhas, giz de cera, apontador, pacote de papel colorido 

específico para dobraduras) e informou que se fossem usar materiais diferentes desses seriam 

avisados, na medida em que fosse necessário. Nem todos os alunos compraram todo o 
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material. Assim, a professora acabava disponibilizando o material de que dispunha o 

laboratório, assim como os colegas também compartilhavam os seus. No início das aulas, a 

professora pedia aos alunos para ajudarem a organizar as cadeiras e as mesas de forma que 

todos conseguissem ter um bom campo visual para as explicações; como a sala era utilizada 

por outras turmas, a organização da sala era refeita a cada aula. A professora formadora 

reforçou na aula de produção do tangram que para trabalhar com crianças deveriam levar o 

modelo pronto (Diário de Campo14/03/2013).  

Em seguida, foi apresentado um exemplo de uma aula com dobradura, com o 

tema: Construção do Lobo Mau. A professora fixou o modelo do lobo mau em uma folha A4 

e colou o mesmo na lousa, escreveu as instruções iniciais para que os alunos adiantassem os 

moldes necessários para dobradura, assim como mostram os fragmentos apresentados a 

seguir:  

 

Recortem 1 círculo grande(corpo); 3 círculos menores(cabeça e boca – vermelho); 2 círculos 

médios(perna e barriga – outra cor); 4 círculos pequenos(braços); 8 círculos menores(barba e orelha – 

outra cor);  1 círculo(olho vermelho grande); 1 círculo(preto pequeno); 1 círculo(olho branco médio); 3 

círculos pequenos(patas e nariz); 7 círculos minúsculos para os dentes; 8 círculos pequenos verdes; 4 

círculos pequenos coloridos (Diário de Campo13/06/2013). 

 

A maneira como Alice conduz a sua prática pedagógica nessas aulas intituladas 

como práticas segue o modelo da racionalidade técnica, pois a professora escreve o roteiro da 

atividade no quadro para que os alunos sigam o modelo, o que demonstra uma interação de 

forma dirigida com os alunos. 

Durante a aula alguns alunos perguntaram à professora: “como vamos saber os 

tamanhos certos: grande, pequeno, médio?” A professora respondeu: “vocês tem que ter 

atenção para a figura ficar proporcional”. Nesse momento a formadora usou o conceito 

matemático de proporcionalidade de forma superficial, levando o aluno a entender que os 

cortes deveriam ser proporcionais para que a composição da figura ficasse em harmonia. 

Contudo, não especificou as medidas, deixou que os alunos se guiassem pelo “achismo”. 

Enquanto os alunos recortavam os círculos, a professora deu visto no portfólio 

(pasta contendo todas as dobraduras feitas ao longo do semestre nas aulas práticas). Passados 

40 minutos, a professora retomou a atividade de dobradura e ratificou: “essa atividade é uma 

oportunidade de trabalhar o conceito de metade e de fração”. Ponderamos, entretanto, que 

apenas citar os conceitos possíveis de serem abordados, não direciona de forma sistematizada 

a atividade conceitual para que o aluno, futuro professor de fato “aprenda”. A professora 

prosseguiu com as instruções sobre a dobradura, indicando as partes da figura a serem 
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confeccionadas que iriam compor o corpo do “lobo mau”. Depois foi à mesa dos alunos, 

acompanhando a atividade de perto. Uma aluna perguntou à professora: “Por que nosso lobo 

mau vai ser grande e o seu vai ficar pequeno? Tinha que ter medida, não é aula de 

matemática? A professora respondeu: “Vocês poderiam escolher o tamanho que quisessem, 

para o meu, tinha um molde”. Feitas as dobraduras das partes, a professora, de forma 

paulatina, montou o lobo mau e, em seguida, os alunos montaram os seus respectivos. À 

medida que os alunos foram concluindo a montagem, foram dispensados da aula. (Diário de 

Campo/13/06/2013). O resultado da dobradura foi que cada lobo mau tinha sua 

especificidade, como não houve preocupação com as medidas dos círculos, a montagem ficou 

desproporcional, apenas o lobo mau de Alice, que foi feito com um molde, ficou 

proporcional.  

Consideramos que, nesse caso, poderiam ter sido indicados os raios dos círculos. 

Quando a professora escreveu círculo: grande, médio, pequeno e minúsculo, os tamanhos 

ficaram relativos, não deixando claro para o aluno, o tamanho adequado para compor uma 

figura harmônica. Observamos que faltaram as instruções do conteúdo matemático, pois a 

proporção, os conceitos como raio, comprimento e unidade de medida poderiam ter sido 

trabalhados. É interessante observar que os próprios alunos sentiram essa ausência, 

questionando a formadora sobre o tamanho dos círculos. Contudo, a resposta “vocês podem 

escolher o tamanho que quiserem”, de modo que a atividade não foi dada do ponto de vista 

da matemática. 

A professora demonstra amplo conhecimento teórico no campo da educação, 

entretanto, apresentou alguns equívocos conceituais no campo da matemática, no decorrer das 

explicações das atividades. Percebemos isso durante as explicações como a definição de um 

trapézio e de um losango. Quando se referiu a um trapézio a professora desenhou um trapézio 

isósceles e disse que “todo trapézio tem dois lados iguais e dois diferentes” (Diário de 

Campo/21/02/2013), enquanto a sua caracterização é de um quadrilátero com um par de lados 

opostos e paralelos (GIOVANNI e GIOVANNI, 1996). Para explicar o que era um losango, 

desenhou um quadrado e disse “todo losango é um quadrado” (Diário de Campo/07/03/2013), 

enquanto o losango é todo quadrilátero que tem quatro lados com medidas iguais (DANTE, 

2011), o quadrado contempla essas medidas, contudo temos outros losangos que possuem 

dois ângulos agudos e dois ângulos obtusos, assim, o quadrado é apenas um exemplo e não 

uma regra. 

Como já foi dito anteriormente, as aulas práticas tinham maior participação e 

frequência dos alunos que as teóricas. Nas aulas práticas, observava-se maior ânimo e 
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participação dos alunos nas atividades propostas. A produção de materiais concretos é de 

grande valia para a prática pedagógica dos futuros professores de Matemática, pois a criança 

precisa, especialmente, do concreto, do material manipulável para construir os conceitos 

matemáticos. Contudo, vale destacar que só a produção sem os fundamentos dos conteúdos 

matemáticos é inócua, torna-se a prática pela prática, ‘o brincar pelo brincar’.  

Citamos como exemplo, uma de suas aulas práticas, na qual foi realizada com 

material concreto: a planificação e a montagem de sólidos geométricos. Em uma aula anterior, 

a professora solicitou aos alunos que trouxessem embalagens de uso geral e tirassem cópias 

dos moldes para montagem dos sólidos. (Diário de Campo/14/03/2013). No início da aula 

seguinte, a professora solicitou aos alunos: “abram as embalagens, colem em uma folha A4 e 

em seguida escrevam as formas geométricas encontradas e indiquem quantas faces, arestas e 

vértices existentes. Observem que essa atividade pode ser feita da mesma forma com as 

crianças”. A professora escreveu no quadro:  

 

Planificando:                                 vértice 

-Quantas faces? 

-Quantos vértices?                                                                  aresta 

-Quantas arestas?                    Face 

 

Passados alguns minutos, a professora questionou: “todos trouxeram um poliedro 

regular?” Ninguém respondeu. Então, Alice explicou: “esses objetos, essas caixas, que vocês 

trouxeram são poliedros”. Os alunos trouxeram embalagens no formato de paralelepípedos. 

Nessa atividade, Alice buscou a participação dos alunos, solicitando que os 

mesmos trouxessem caixas de suas casas, nomeou os sólidos de poliedros, contudo, não 

trabalhou o conceito de poliedro. 

Logo depois pediu para que os alunos planificassem as faces dos sólidos. A 

formadora avisou aos alunos, que à medida que fossem concluindo a planificação poderiam 

iniciar a etapa da montagem dos sólidos geométricos e, para isso, deveriam obedecer a 

seguinte ordem: colar a figura planificada no papel mais duro, de preferência em papel cartaz; 

esperar secar; vincar as arestas com caneta bem forte para depois, então, fazer a montagem. A 

professora comentou que na aula seguinte, fariam os sólidos usando palitinhos e massinha e 
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ratifica: “vocês vão ver, ficará mais fácil a visualização dos vértices, arestas e faces. A ideia é 

que a criança aprenda a separar os sólidos, saiba nomeá-los e conte suas respectivas faces, 

arestas e vértices”. Ao final da aula, a professora solicita a leitura do capítulo 9 do livro texto: 

“Teoria e prática de Matemática: como dois e dois” para auxiliar na elaboração das atividades 

para crianças, usando sólidos. O capítulo contém os seguintes tópicos: As origens da 

Geometria; A construção das noções de espaço e forma; As geometrias; As figuras e suas 

dimensões; Os gregos e a geometria; Classificação das figuras geométricas; Uma visão 

histórica. 

Conforme exemplificamos, na descrição de uma das aulas práticas, o enfoque 

maior de Alice era voltado à metodologia de ensino, deixando os conceitos matemáticos à 

margem do processo.  

Como demonstram vários estudos como os de Curi (2005), Nacarato, Mengali e 

Passos (2011) e Lacerda (2011), os graduandos e egressos da Licenciatura em Pedagogia têm 

dificuldades nos conteúdos matemáticos, assim, trabalhar com o foco voltado para a 

metodologia, não garante o regaste dos conhecimentos específicos da disciplina. Como afirma 

Pimenta (1997), os sabres de conteúdo são necessários para a atuação docente, assim, o 

professor formador precisa também se preocupar com essa dimensão, pois o fato de os futuros 

professores terem passado pelo ensino básico e, dessa forma, terem contato com os conteúdos 

de matemática que irão ministrar, não garante que, de fato, os aprenderam.  

  As palavras da professora formadora demonstram a sua preocupação com o 

conteúdo matemático: “não é a matemática pela matemática, a geometria pela geometria!”, 

contudo, observamos que o discurso não se alia à sua prática pedagógica efetiva, pois o 

enfoque das aulas, conforme já exposto, fundamenta-se na metodologia do ensino de 

matemática, deixando lacunas nos fundamentos matemáticos. Isso pode ser justificado pela 

carga horária da disciplina, considerada pela docente e pelos alunos como insuficiente, 

conforme mostram os depoimentos a seguir. 

Alice 
[...] eu trabalho com essa disciplina tentando fazer pelo menos eles perderem um pouquinho do medo da 

matemática e conhecer um pouquinho como é que você trabalha matemática, porque não da pra você fazer 

muita coisa, porque são apenas 6 créditos.  O tempo é muito pouco, então acho que precisaria, de pelo menos 2 

semestres. (Entrevista 26/10/2013. Turno14) 

 

A formadora reconhece o temor que os alunos têm em relação à disciplina 

Matemática e a necessidade de desmitificar esse medo, visto que serão futuros professores de 

Matemática das séries iniciais. Pois, como afirma Nacarato, Mengali e Passos (2011, p. 24), 

“o modo como uma professora ensina traz subjacente a ele a concepção que ela tem de 
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matemática, de ensino e de aprendizagem”. Assim, ao longo da formação matemática desses 

alunos, é preciso se preocupar com essa parte da sua formação. Várias pesquisas dentre as 

quais se destacam as de Curi (2004, 2005), Bulos (2008), Lacerda (2011) apontam tanto as 

dificuldades como as aversões declaradas pelos acadêmicos do curso de Pedagogia em relação 

à Matemática, evidenciando assim que essa é uma preocupação relevante e deve ser enfocada 

pelo formador que atua nas disciplinas voltadas ao ensino de Matemática. 

A professora formadora usou de várias ferramentas ao longo do processo 

avaliativo, procurando manter coerência com o exposto no plano da disciplina: o portfólio das 

atividades produzidas nas aulas práticas; duas avaliações individuais, uma sem e a outra com 

consulta; seminários; participação nas aulas; avaliação interdisciplinar (AI), que é uma prova 

com o conteúdo de todas as disciplinas, aplicada pela instituição, como forma de treinamento 

para a prova do Exame Nacional de Desenvolvimento de Estudantes (Enade) e a Avaliação 

externa à disciplina (AED). Para a realização da AED, foi entregue aos alunos um roteiro 

explicativo, solicitando uma pesquisa sobre Etnomatemática e um resumo do livro: A criança 

e o número de autoria de Constance Kamii. 

Nas avaliações individuais, os aspectos cobrados foram coerentes com os textos 

trabalhados em sala, que englobaram os seguintes conteúdos programáticos: A matemática 

como um fato social; O ensino da Matemática na Educação infantil; Aprender e ensinar 

Matemática no Ensino Fundamental, a Matemática e Literatura Infantil na Educação Infantil e 

os Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Conforme exposto, o processo de avaliação realizado pela professora formadora 

contemplou diversos instrumentos e momentos distintos do processo de ensino aprendizagem. 

Por meio de diferentes situações, foi possível inferir que houve, por parte da professora 

formadora, a intencionalidade de apreender o desempenho de todos os alunos e, dessa forma, 

demonstrou que a sua concepção de avaliação pode ser caracterizada como contínua. Segundo 

Sebach (2010, p. 156) a avaliação “[...] contínua leva em conta provas, mas baseia-se também 

em suas lições, seu trabalho em grupo e, sobretudo, na observação de seu cotidiano”. 

As provas foram mais teóricas, envolvendo discussão dos autores estudados e dos 

PCN’s. O conteúdo de matemática fez-se pouco presente. Na primeira avaliação, a professora 

disse que comentaria os erros na aula posterior à entrega da prova corrigida, contudo, essa 

discussão não aconteceu. A segunda avaliação foi aplicada no penúltimo dia de aula e também 

não houve esse feedback.  Houve comentários acerca da AI e da AED e elogios no dia que 

entregaram o portfólio, o qual foi devolvido na mesma aula pela professora. Ao final de cada 
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bimestre, a professora entregou um boletim de desempenho com legenda e as respectivas 

notas alcançadas em cada atividade.  

Dessa forma, em relação às atividades avaliativas, o feedback foi feito 

parcialmente. Foram feito apenas comentários gerais a respeito dos resultados das provas. Nas 

demais atividades, a formadora pontuou as falhas e fez sugestões do que poderia ser 

melhorado. Em relação aos resultados das provas, ressaltou aos alunos a necessidade de terem 

ficado mais tempo com as provas, que a leitura não foi feita com atenção, que foi 

oportunizado duas aulas para a realização das provas e que em menos da metade de uma aula, 

a maioria já tinha finalizado, assim como esclareceu também que as questões postas nas 

avaliações foram todas trabalhadas em sala de aula e, assim, se tivessem se comprometido 

teriam se saído melhor.  

O feedback das avaliações é um momento importante para os alunos em qualquer 

nível de ensino e mostra indícios da concepção do professor em relação ao processo 

avaliativo, bem como mostra se a sua visão traduz a avaliação como processo classificatório 

ou como forma de diagnosticar as possíveis dificuldades para intervir com fins de 

aprendizado.   

Observamos que os comentários tecidos pela formadora em relação às atividades 

desenvolvidas tiveram como objetivo mostrar ao educando que o seu aprendizado poderia ter 

sido melhor, desde que tivesse se comprometido mais com os trabalhos propostos. Não foi 

possível avaliar o impacto individual desse feedback, contudo, acreditamos que tenha positivo 

no processo de aprendizagem dos alunos. 

Como as avaliações focavam mais a discussão metodológica, com base nos 

pressupostos dos documentos oficiais a respeito de como a matemática deve ser trabalhada, 

não conseguimos perceber as dificuldades reais dos alunos em trabalhar o conteúdo 

matemático, pois as ferramentas foram bastante explanadas, contudo, é preciso esclarecer que 

a operacionalização real se deu com conteúdos muito superficiais. Em geral, as tarefas 

solicitadas se referiam a perguntas teóricas. A professora questionava, deixava que cada aluno 

fizesse uma explanação apresentando a sua resposta e, depois, discutia com a turma toda. 

Essas discussões teóricas são muito importantes para a formação do educador matemático, 

pois 

[...] ensinar Matemática não se reduz à transmissão de informações sobre o saber 

acumulado nesse campo. Muito mais amplo e complexo, o processo de ensino e 

aprendizagem da Matemática envolve um leque variado de competências cognitivas 

e requer, além disso, que se favoreça a participação ativa do aluno (BRASÍLIA, 

2009, p. 21). 
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A partir das observações ao longo das suas aulas, pode-se afirmar que foram 

poucas as aulas em que se realizaram atividades de matemática, apenas em uma aula, dentre 

as observadas, houve resolução de problemas, ainda assim, problemas envolvendo as quatro 

operações com números inteiros, sem maiores complexidades. Contudo, foi possível verificar 

que esses problemas apresentavam certo nível de dificuldade para os alunos resolverem. 

Assim, constata-se a carência e a necessidade de se trabalhar os conteúdos matemáticos 

propriamente ditos, conteúdos esses que os alunos terão que ensinar. Conforme a professora 

formadora afirmou várias vezes, “não faltam ferramentas para trabalhar a matemática de 

maneira mais divertida e contextualizada.” (Diário de Campo/18/02/2013). Não obstante, sem 

saber o conteúdo, muito provavelmente, os futuros professores não conseguirão fazer o uso de 

todo arcabouço teórico estudado na disciplina e, isso é preocupante.   

A professora formadora demonstra amplo conhecimento da área de metodologia 

do ensino de matemática, visto que as suas aulas são permeadas de teorias de ensino de 

matemática. Evidencia em seu discurso uma concepção falibilística da Matemática, pois a 

entende como uma construção social de grande importância para o desenvolvimento do 

conhecimento e evolução da sociedade.  

Em uma de suas aulas, Alice expõe sobre a origem dos números e enfatiza: “para 

conhecermos sobre a origem dos números, precisamos estudar um pouco da história 

humana”, ressalta que: “o foco da Matemática para a criança[...] é que ela leia, compreenda 

e interprete”, pontua: “o uso da calculadora pode favorecer o ensino da matemática, cada 

professor deve avaliar na sua aula, se o momento é adequado”, chama a atenção: “pensamos 

em matemática desde crianças: quando você nasceu? Quantos anos você tem?” Nesse 

momento a professora apresenta características da concepção falibilística, mostrando que a 

matemática faz parte do cotidiano.  

A formadora questiona: “Alguém sabe o que significa cálculo?” Todos em 

silêncio, a professora espera um pouco e responde: “Pedrinha em latim significa ‘calculus’, 

daí vem a palavra cálculo. Por isso muitos fazem piadas: a matemática é uma pedra no 

caminho rsrs...” (Diário de Campo/11/03/2013). Depois de explicar o significado da palavra 

cálculo, intuímos que a sua memória discursiva se desvela, mostrando uma visão pitagórica 

do conhecimento matemático, a matemática pela matemática, pois entender a matemática 

como uma pedra no caminho, é entendê-la com algo abstrato, sem sentido. 

Contudo, no seu intradiscurso Alice enfatiza a importância da matemática no 

cotidiano e afirma que de forma natural a mesma faz parte do cotidiano das crianças. Comenta 
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que os livros didáticos das séries iniciais trazem uma matemática mais contextualizada, que 

exige do professor um saber interdisciplinar, considera que é mais fácil estudar matemática 

atualmente. Os comentários da professora demonstram sintonia com os documentos oficiais, 

como o Guia de livros didáticos: PNLD 2010: Alfabetização Matemática e Matemática e os 

PCN’s de Matemática para as séries iniciais. 

O Guia de livros didáticos, na componente curricular de Matemática assinala que 

o ensino de Matemática nos livros didáticos aprovados pelo PNLD, deve vir 

com o objetivo de favorecer a atribuição de significados aos conteúdos matemáticos, 

dois princípios têm assumido particular destaque no ensino atual: o da 

contextualização e o da interdisciplinaridade. O primeiro deles estabelece a 

necessidade de o ensino da Matemática estar articulado com as várias práticas e 

necessidades sociais, enquanto o segundo defende um ensino aberto para as inter-

relações entre a Matemática e as outras áreas do saber científico ou tecnológico. [...] 

No entanto, não se pode esquecer que as conexões internas entre os conteúdos 

matemáticos são, também, formas de atribuir significados a eles. (BRASÍLIA, 2009, 

p. 24) 

 

Nessa mesma direção os PCN’s – Parâmetros Curriculares de Matemática 

afirmam que 

a aprendizagem em Matemática está ligada à compreensão, isto é, à apreensão do 

significado; apreender o significado de um objeto ou acontecimento pressupõe vê-lo 

em suas relações com outros objetos e acontecimentos. Assim, o tratamento dos 

conteúdos em compartimentos estanques e numa rígida sucessão linear deve dar 

lugar a uma abordagem em que as conexões sejam favorecidas e destacadas. O 

significado da Matemática para o aluno resulta das conexões que ele estabelece entre 

ela e as demais disciplinas, entre ela e seu cotidiano e das conexões que ele 

estabelece entre os diferentes temas matemáticos (BRASIL, 1997, p. 19). [...] Para 

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

exploradas metodologias que priorizem a criação de estratégias, a comprovação, a 

justificativa, a argumentação, 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. 26) 

 

A formadora pondera que o professor deve ter criticidade sobre o que está exposto 

no livro, pois alguns deles demonstram uma matemática cada vez mais superficial e frágil.  

 

[...] convém observar que as contextualizações artificiais, em que a situação 

apresentada é apenas um pretexto para a obtenção de dados numéricos usados em 

operações matemáticas, são ineficazes. Também não são desejáveis aquelas 

pretensamente baseadas no cotidiano, mas com aspectos totalmente irreais. 

(BRASÍLIA, 2009, p. 24) 

 

Durante as suas aulas, algumas vezes, a professora formadora comentou que o 

temor da matemática demonstrado pelos seus alunos pode ter sido causado pelos ex-

professores de Matemática, especialistas que ensinavam a matemática de forma mecânica e 
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pouco atrativa. Mas afirma que hoje existem muitas possibilidades para que os futuros 

professores das séries iniciais possam fazer diferente. 

 

A insatisfação revela que há problemas a serem enfrentados, tais como a necessidade 

de reverter um ensino centrado em procedimentos mecânicos, desprovidos de 

significados para o aluno. Há urgência em reformular objetivos, rever conteúdos e 

buscar metodologias compatíveis com a formação que hoje a sociedade reclama. No 

entanto, cada professor sabe que enfrentar esses desafios não é tarefa simples, nem 

para ser feita solitariamente. (BRASIL, 1997, p. 15) 

 
 

Esse assunto já foi tratado em pesquisas por Curi (2005), Costa e Poloni (2012), 

concluindo que a matemática era trabalhada de forma mecânica, sem conexão com a 

realidade, o que a tornava de fato pouco atrativa para os alunos. Contudo, de acordo com a 

formadora, atualmente, o professor tem amparo pedagógico para concretizar um ensino de 

matemática mais significativo e cita os PCN’s como uma das possibilidades de apoio ao 

trabalho pedagógico do professor. “O documento de Matemática é um instrumento que 

pretende estimular a busca coletiva de soluções para o ensino dessa área. Soluções que 

precisam transformar-se em ações cotidianas que efetivamente tornem os conhecimentos 

matemáticos acessíveis a todos os alunos” (BRASIL, 1997, p. 15). 

A professora Alice fez uso do Laboratório de Práticas Educativas e Estágios 

Supervisionados, todas as quintas-feiras, ao longo de todo o semestre. Os alunos 

demonstravam gostar das aulas no laboratório de práticas educativas. Inclusive, observa-se 

que a frequência nos dias em que eram realizadas essas aulas era maior e poucos alunos 

mostravam desinteresse. A atividade manual era constante, muitas dobraduras foram feitas, 

muitos discursos proferidos em relação à utilização dessa ferramenta para o ensino da 

matemática, embora os conceitos matemáticos tenham sido explorados de forma superficial, 

contemplando apenas o primeiro ciclo da educação básica: a educação infantil. 

O Laboratório de Práticas Educativas e Estágios Supervisionados é um dos três 

espaços disponibilizados pelo curso de Pedagogia para realização de suas práticas educativas. 

De acordo com o PP do curso (2011), esse é um dos espaços dedicados à efetiva vivência 

entre teoria e prática.  

O laboratório de Educação Matemática (LEM) deve ser um espaço que contemple 

recursos didáticos, mas, principalmente, um local que favoreça o trabalho didático pedagógico 

do ensino da Matemática. Assim, o LEM deve propiciar aos professores um ambiente 

adequado para o planejamento de suas aulas, tornando-se um recinto de reflexão pedagógica, 

de construção do conhecimento matemático e de desenvolvimento de aulas com estudantes de 

licenciatura, de modo que possa promover experimentos e formulação de conjecturas 
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matemáticas. Assim, entendemos que o laboratório de práticas educativas, onde se realizaram 

as chamadas aulas práticas da Professora Alice contempla o que um laboratório de 

matemática deve ter para o ensino de Matemática, no entanto, apenas para as séries iniciais.  

A professora formadora afirmava em seus discursos (Diário de Campo, 2013) que 

seus alunos estavam sendo preparados para serem futuros professores das séries iniciais, seja 

da rede particular ou rede pública. Constatamos que o foco da disciplina é de fato formar o 

professor generalista, guardando coerência com as Diretrizes Curriculares do Curso de 

Pedagogia (2006) e com o Projeto Pedagógico de Curso da instituição. Não foi observado o 

incentivo para uma futura atuação como professor universitário ou a busca de formação 

continuada para atuar em outras esferas.  

 

4.3 Uma síntese das concepções das professoras investigadas em relação à 

Matemática e ao seu ensino 

 

Na entrevista, perguntamos às professoras formadoras: O que é Matemática? A 

ideia foi compreender a visão que elas tinham em relação a essa ciência, buscando desvelar as 

suas concepções, embora saibamos que, 

 

[...] na realidade, é difícil dizer em poucas palavras o que é matemática, porém essas 

respostas revelam, ao menos parcialmente, uma visão da ciência ou da própria 

experiência, o que tem consequências sobre a maneira de enfrentar e desenvolver a 

atividade matemática e sobre o uso e as aplicações dessa ciência. (VILA e 

CALLEJO, 2006, p. 41-42). 

 

Com base nos depoimentos das professoras formadoras, apresentados a seguir, 

buscamos caracterizar e conhecer um pouco das suas concepções em relação à Matemática e o 

seu ensino. 

 

Mônica 

[...] Matemática para mim, além de ser minha profissão, meu meio de vida, meu encantamento [...] é 

ferramenta. Ela tem que ser ensinada para os alunos desde as séries iniciais, como uma ferramenta para eles 

exercerem a cidadania, para eles darem conta de fazer as coisas do dia a dia, não como aquela coisa 

obrigatória: eu tenho que definir tudo, nomear tudo, ver nomenclatura em tudo, dar conta de tudo, não é isso, a 

meu ver, a matemática. No meu caso específico tenho que saber matemática para exercer minha profissão, eu 

tenho que saber bem a matemática, mais do que, por exemplo, a Dona J. (empregada doméstica) que trabalha 

para mim, mas ela também tem que saber. Eu acho que o professor de matemática tem que saber encantar seus 

alunos[...] não só o de matemática, eu acho que todo professor, se não a coisa não vai funcionar”. (Entrevista 

05/10/ 2013. Turno 20). 
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A fala da professora Mônica evidencia que a sua concepção de Matemática pode ser 

compreendida como uma matemática útil, como ferramenta. Ponte (1992, p. 190) caracteriza 

essa visão pela chamada metáfora do engenheiro, “[...], ou seja, da pessoa que colocada 

perante uma situação concreta procura lançar mão dos diferentes métodos e abordagens ao seu 

alcance, eventualmente modificando-os e combinando-os, de modo a construir uma solução 

satisfatória”.  

Entendemos que esse movimento é característico do educador matemático, ou 

seja, há uma preocupação em tornar o conhecimento significativo, buscando uma 

aproximação da Matemática Pura e da Matemática Aplicada. Ponte (1992, p. 193) salienta 

que “[...] é cada vez mais reconhecida a importância da capacidade de lidar com as estruturas 

e regularidades matemáticas, mas também da capacidade de as aplicar a situações exteriores à 

Matemática”.  

Mônica relata que ela sempre foi a menina do porquê e, em detrimento disso, por 

vezes seus professores de matemática até ficavam chateados, pois diziam que tal coisa era 

assim e pronto. Mas ela não sossegava, queria descobrir o porquê e onde poderia utilizar 

aqueles conhecimentos. Esse foi um dos motivos que a levou a fazer o mestrado em 

engenharia agrícola e a receber elogios de um professor, com o qual escreveu um artigo, 

justamente inspirado por sua curiosidade e investigação matemática. O porquê gerou uma 

descoberta que se transformou em um capítulo de livro. 

Alice 

Matemática é igual a cálculo renal, a forma que eu aprendi matemática é um cálculo renal. É uma pedra no 

caminho, mas a matemática é um fato social e isso a gente não pode negar. Então, ela surge com a necessidade 

do homem de quantificar as coisas, como é que seria o mundo sem quantificação? A matemática é um mal 

necessário, você precisa da matemática para situações rotineiras do dia a dia, a matemática é de uso social. 

Quando a gente fala de letramento matemático de Etnomatemática a gente está vendo a matemática como uma 

disciplina muito importante, mas desde que ela seja voltada para a experiência real da criança. Eu sou contra 

aquela ideia de na vida 10 na escola 0. Não! Acho que tem que ser 10 nos dois lugares. Eu tenho que saber 

contextualizar uma coisa com a outra. (Entrevista 26/10/ 2013. Turno 18). 

 

A professora Alice demonstra que a maneira como aprendeu matemática foi ruim, 

“uma pedra no caminho”.  Essa visão, não sofre “mudanças” como se observa no seu discurso 

e interdiscurso. Porém, de acordo com a posição que ocupa atualmente, no seu intradiscurso, 

como professora formadora afirma que a matemática é um fato social, que surge da 

necessidade de o homem quantificar, sendo uma necessidade entendê-la para compreender o 

mundo, o que vai ao encontro do currículo normativo ou pretendido que afirma ser a 

matemática um fato social e importante no cotidiano, entendendo que:  

ao se refletir sobre o mundo atual, é possível observar a presença da Matemática nas 

atividades humanas das diversas culturas. Muitas ações cotidianas requerem 
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competências matemáticas que se tornam mais complexas à medida que as 

interações sociais e as relações de produção e de troca de bens e serviços se 

diversificam e se intensificam. Em sociedades como a nossa, permeadas por 

tecnologias de base científica e por um crescente acúmulo e troca de informações de 

vários tipos, é consenso reconhecer que as competências matemáticas tornaram-se 

um imperativo. As mudanças no mundo do trabalho têm sido cada vez mais rápidas 

e profundas e exigem capacidade de adaptação a novos processos de produção e de 

comunicação. Um olhar sobre o passado também mostra que, em todas as épocas, as 

atividades matemáticas foram uma das formas usadas pelo homem para interagir 

com o mundo físico, social e cultural (BRASIL, PNLD, 2009, p. 20). 
 

Quando a formadora Alice ressalta que: “a matemática é um mal necessário”, 

manifesta seus sentimentos em relação ao conhecimento matemático adquirido na infância, 

por meio de um ensino mecânico e descontextualizado. Nesse momento é desvelada a 

memória discursiva da professora, construída pelos saberes pré-profissionais na escola, 

enquanto aluna do ensino básico. A sua experiência com a disciplina matemática, como aluna 

do ensino básico fez com que construísse uma visão que se aproxima à Concepção 

Absolutista em uma de suas linhas, o Logicismo. “Essa visão de conhecimento matemático 

implica ensino e aprendizagem escolar, em que a Matemática é reduzida a uma mera 

linguagem desprovida de contextos reais e seu aprendizado é necessário apenas para se 

aprender mais Matemática” (BARALDI, 1999, p. 87).  

A forma de entender a matemática é algo que também pode ser detectado pela 

análise da trajetória formativa, de modo que se pode compreender a maneira como essa 

disciplina/ciência foi apresentada ao formador, quando este ainda era aluno e estava cursando 

o ensino básico. Esse momento trata-se apenas do primeiro enfoque, no entanto, com o passar 

do tempo, após as suas novas experiências de aquisição de conhecimento, essa visão pode 

sofrer transformações ao longo da vida, de acordo com as suas necessidades profissionais. 

Logo, compreendemos que as visões explicitadas pelas professoras formadoras 

apresentam mais de uma concepção em relação à Matemática, o que podemos caracterizar 

como uma visão multifacetada. Isso é natural, partindo do pressuposto dos possíveis reflexos 

das suas trajetórias formativas.  

Na entrevista, procuramos resgatar como foi o contato inicial no ensino básico das 

formadoras com a matemática. Elas se manifestaram da seguinte forma:  

Mônica  
Sem esnobar, eu sempre tirei 10 limpo, em tudo, eu era muito elétrica não ficava quieta. (Entrevista/ 05/10/ 

2013. Turno 18). Nas marcas deixadas por ex-professores pontua sua relação com o ensino de matemática: O 

professor R me marcou pela paciência, dedicação, por clarear as coisas. Eu sempre fui a rainha do porquê. 

Tudo eu perguntava a ele por quê? E ele tinha resposta, se não soubesse de imediato, me respondia depois. [...] 

Todos explicavam bem... pois se não soubessem explicar, para mim não servia, eu queria saber o porquê de 

tudo. (Entrevista/05/10/ 2013. Turno 12). 
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Fica evidente que Mônica sempre teve facilidades nos estudos. Neste depoimento, 

diz que sempre foi “a rainha dos porquês” nas aulas de Matemática, demonstrando toda a sua 

curiosidade em saber o que essa ciência poderia desvelar, queria entender como as coisas 

funcionavam. Não se contentava apenas com os resultados das operações e a resolução de 

problemas, ela desejava de fato compreender. 

Alice 

[...] Do ensino básico só o professor C e a professora I que era do 3º ano que foi até minha madrinha de 

coração. [...] (Entrevista/26/10/ 2013. Turno 10). 
 

Alice não consegue se recordar com clareza de como a Matemática era tratada no 

seu ensino básico. Nesse momento, recorda-se de dois professores, que já havia citado 

anteriormente e se refere a eles de forma afetiva, não em relação ao conteúdo matemático. 

Quando fala da Matemática em outro momento afirma: “A Matemática era ensinada sem 

contexto, de forma mecânica, como um decoreba, para mim sem sentido” (Diário de Campo, 

2013), lembrando que era ruim, que seu aprendizado foi doloroso e não satisfatório. 

Perguntamos às professoras formadoras, durante a entrevista, como elas 

compreendiam o ensino de Matemática. De modo que elas responderam: 

Mônica 
Se eu vou ensinar matemática, eu tenho que cuidar das 3 dimensões do ensino: do conteúdo, [...] dominar esse 

conteúdo, eu tenho que cuidar para que eu consiga conceituar, definir e aplicar da melhor maneira. Eu tenho 

que cuidar da dimensão pedagógica, que metodologia é boa para esse conteúdo, se aquilo vai funcionar para 

esse conteúdo ou não vai, melhor eu usar isso, melhor usar um data show, é melhor usar um texto grande, é 

melhor eles apresentarem um seminário [...]. A gente sabe que nem toda metodologia vai se adequar a todo 

conteúdo [...] e da dimensão pessoal, ensinar com alegria, com convicção, se você não consegue essas duas 

primeiras dimensões e você não está bem, não consegue convencer seus alunos da verdade que você está 

falando, então quando você consegue fazer essas três coisas, aí o ensino vai bem, vai fluir, todo mundo sai 

feliz, a gente sai feliz. ... Então é isso que é ensinar matemática. A gente tem que mostrar para eles que 

qualquer coisinha eles aprenderam [...]. Quando eles dizem que não aprenderam nada, eu faço [...] perguntas 

de coisas que eu tenho certeza de que eles dão conta de responder. Aí eles respondem e eu digo: “Tá vendo 

como você sabe? E você disse que não sabia...” [eles respondem]É mesmo professora ! E sai todo feliz. Então 

essa é a semente que fica, a semente é isso que você sabe, a partir disso que você respondeu para mim, você 

consegue caminhar sozinho com suas pernas, eu estou aqui só para direcionar. Eu tenho que te ensinar a 

caminhar sozinho, depois será você e seus alunos e mais ninguém! (Entrevista/05/10/ 2013. Turno 48). 

 

Compreendemos que a formadora Mônica entende o ensino de Matemática de 

maneira sistematizada, complexa e organizada. Tem um olhar amplo sobre o ensino, 

abarcando três dimensões: o conteúdo, a metodologia e a pessoal. Ela deixa transparecer a 

visão de um ensino de matemática humanizado e apresenta os aspectos do logicismo, quando 

se preocupa com as demonstrações e o uso da linguagem matemática. Pontuando que o 

professor precisa saber o conteúdo, entender metodologicamente como vai mediar esse 

conhecimento e por último para que esse trabalho seja realizado de maneira satisfatória, o 

professor deve buscar a empatia com seus alunos. Nas dimensões pontuadas pela formadora, 
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entendemos que contempla os saberes da docência, mais especificamente, o que diz respeito 

aos conteúdos e aos preceitos pedagógicos, defendidos por Pimenta (1997) como 

imprescindíveis na atuação docente. 

 

 

Alice  
Desde que ele não seja uma obrigatoriedade, que ele não seja uma coisa tão mecânica, que ele seja prazeroso, 

ele é bem vindo. (Entrevista/26/10/ 2013. Turno 38). 

 
 

O discurso da formadora Alice revela que, normalmente, a matemática é ensinada 

de forma obrigatória e mecânica. Dessa forma, podemos inferir que transparece nesse trecho 

do seu discurso elementos da sua experiência, enquanto aluna de matemática do ensino 

básico. Porém, atualmente, enquanto formadora defende que o ensino de matemática deve ser 

ministrado como algo prazeroso, para que os resultados dessa relação de ensino e 

aprendizagem seja algo satisfatório. 

O ensino de Matemática costuma provocar duas sensações contraditórias, tanto por 

parte de quem ensina como por parte de quem aprende: de um lado, a constatação de 

que se trata de uma área de conhecimento importante; de outro, a insatisfação diante 

dos resultados negativos obtidos com muita frequência em relação à sua 

aprendizagem (BRASIL, PCN, 1997, p. 15). 

 

Perguntamos às professoras formadoras como avaliavam a formação de 

professores que atuam no ensino da matemática na educação básica.  

Mônica 
[...] os da Pedagogia têm um leque muito grande, eles têm que dominar muita coisa, além das teorias 

pedagógicas, as disciplinas específicas. Isso me preocupa muito [...] Os alunos que procuram o curso de 

Pedagogia, dificilmente gostam de matemática, já procuram Pedagogia porque acham que não tem 

matemática. [...] eu faço uma pesquisa no primeiro dia de aula, 5% da turma fala que gosta de matemática, 

que domina um pouco de matemática. Eles têm que dar conta especialmente da matemática das séries iniciais, 

essa é a matemática que vai fundamentar toda a matemática. É muito deficiente o ensino da matemática no 

curso de Pedagogia. Muito conteúdo junto, não dá tempo de ver toda a matemática. Por mais que eu me 

esforce como professora, eu não consigo, é impossível. O professor que trabalha nessa área tem que trabalhar 

com o conteúdo e com a metodologia de ensino desse conteúdo [...] Se eles não conseguirem identificar a 

metodologia e [...] identificar os erros conceituais no livro texto, que vem aos quilos, aos montes. Então é 

muita coisa, eu não sei se essa tendência vai puxar os professores da Licenciatura em Matemática para 

trabalhar nas séries iniciais, não sei como vai ser, só sei que é difícil. ( Entrevista/05/10/ 2013. Turno 14). 

 

Do ponto de vista da formação de conteúdos, pode-se apreender que a formadora 

acredita que o professor generalista não está preparado para o ensino de Matemática. A sua 

afirmativa está em consonância aos seus saberes experienciais, o que Tardif (2008) denomina 

de saberes provenientes de sua própria experiência na profissão. A fala de Mônica vai ao 

encontro do pensamento de Nacarato, Mengali e Passos (2011, p. 22) ao afirmarem que  

podemos, então, dizer que as futuras professoras polivalentes têm tido poucas 

oportunidades para uma formação matemática que possa fazer frente às atuais 
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exigências da sociedade e, quando ela ocorre na formação inicial, vem se pautando 

nos aspectos metodológicos.  

 

Alice 
[...] eu acho que eles, os licenciados em Matemática são assim muito rigorosos, eles tinham que buscar 

alternativas diferentes para estimular o aluno a aprender [...] eu acho que podia ser um pouco mais prazeroso 

sabe, para mim, ensinar matemática tem que ser prazeroso. Por isso eu faço muito trabalho com literatura 

infantil [relacionado] com a matemática, porque eu acho que vai assegurando o prazer que o aluno tem. Como 

é que você vai aprender uma coisa que você não tem gosto?  Eu acredito muito naquela coisa assim, aprender 

exige confiança isso eu não nego, mas você aprende pelo modelo, se gosta do professor, parece que a 

disciplina corre melhor. Então, porque não trabalhar de uma forma prazerosa, se tem tantas estratégias hoje, 

tantos recursos para a gente trabalhar, por que ficar só no livro didático? [...] Se eu posso fazer jogos, para 

facilitar o aprendizado dos meus alunos, se eu posso criar diferentes estratégias, por que não?! [...] a 

matemática não era [para ser] uma coisa assim tão séria, mas é. Discordo daquela colocação de que para 

aprender matemática exijo silêncio absoluto na sala de aula. Não, aprender matemática não exige silêncio 

absoluto na sala de aula, na matemática existe a exigência de que você tenha vontade de aprender e não 

necessariamente um rigor de você ter uma postura, silêncio total porque senão você não concentra. Não, eu 

sou contra. (Entrevista/26/10/ 2013. Turno 12). 

 

 

O discurso da professora formadora revela que o ensino de matemática quando 

ministrado por professores licenciados em Matemática tem sido muito rigoroso, sem explorar 

as metodologias e os recursos didáticos disponíveis. Essa visão possivelmente esteja ligada à 

sua própria experiência como aluna e em comparações com a prática pedagógica do esposo, 

professor de Matemática licenciado e colega de profissão na educação básica por muito 

tempo, conforme deixou transparecer nos relatos da entrevista e mesmo nos exemplos usados 

durante as aulas observadas.  

Tradicionalmente, a prática mais frequente no ensino de Matemática era aquela em 

que o professor apresentava o conteúdo oralmente, partindo de definições, 

exemplos, demonstração de propriedades, seguidos de exercícios de aprendizagem, 

fixação e aplicação, e pressupunha que o aluno aprendia pela reprodução. 

Considerava-se que uma reprodução correta era evidência de que ocorrera a 

aprendizagem. (BRASIL, PCN, 1997, p. 30). 

 

A professora, entretanto, defende um ensino de matemática mais significativo, 

entendendo que “nada é interessante ao aluno se não corresponde à satisfação de uma 

necessidade” (SELBACH, 2010, p. 35). Afirma que o professor deve buscar alternativas 

metodológicas variadas para mediar o processo de ensino e aprendizagem, o que vai ao 

encontro das diretrizes determinadas nos documentos oficiais.  

 

É consensual a ideia de que não existe um caminho que possa ser identificado como 

único e melhor para o ensino de qualquer disciplina, em particular, da Matemática. 

No entanto, conhecer diversas possibilidades de trabalho em sala de aula é 

fundamental para que o professor construa sua prática (BRASIL, PCN, 1997, p. 30). 

 

Em outro momento, indagamos as professoras sobre a formação adequada ao 

professor formador da área de Matemática do curso de Licenciatura em Pedagogia. Elas se 

expressaram da seguinte forma: 
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Mônica 
[...] Ah, tem que ser um professor formado em Matemática e em Educação Matemática. Se pegar um professor 

da área dura também não vai adiantar nada, um bacharel em Matemática [...], lá na faculdade antes era o 

pedagogo que trabalhava [...] trabalhava mais com a epistemologia do que com o próprio conhecimento. Que 

são teorias que outras disciplinas poderiam abraçar que não precisa vir no conteúdo puro (na disciplina da 

área de Matemática). Eu tenho que tratar de 4 assuntos do conhecimento matemático, além que já toma tempo, 

eu tenho Números e operações; Grandezas e medidas;  Tratamento da informação e Espaço e forma, que é 

Geometria. Eu tenho que falar de resolução de problemas, falar de projetos com materiais concretos e jogos. 

Esses 4 temas eu jogo tudo dentro do conteúdo, eu não faço tudo separado, porque eu não tenho tempo. 

Exemplo: se eu vou dar construção do número, eu já falo que material é adequado para o ensino, como eu uso, 

como na resolução de problemas eu aplico isso, na medida e forma, então eu faço assim. Todo mundo 

consegue? E os professores das séries iniciais? Não, eles não têm que dar conta de fazer isso, então é 

complicado, é muita coisas para eles fazerem. (Entrevista/05/10/ 2013. Turno 16). 

 

A professora Mônica deixa claro que o professor formador deve ser licenciado em 

Matemática, pois acredita que essa formação garante ao profissional o conhecimento dos 

fundamentos da matemática e a metodologia de ensino de matemática, isto é, os saberes de 

conteúdo e os saberes pedagógicos (PIMENTA, 1997). Ressalta que o professor com 

formação generalista (pedagogo) não consegue alcançar esses conhecimentos e tampouco o 

professor com formação só em Matemática (bacharel). 

Alice  
[...] eu acho que consigo estabelecer um bom vínculo com meus alunos e eles conseguem ver um ensino mais 

humano na Matemática, apesar do pouco tempo que tenho, [...] eu trabalho com essa disciplina tentando fazer 

pelo menos eles perderem um pouquinho do medo da matemática e conhecer um pouquinho de como é que se 

trabalha matemática, porque não dá para você fazer muita coisa, são apenas 6 créditos.  [...] Na verdade, o 

curso de Pedagogia forma para o trabalho com a educação básica. Para atuar nesse nível de ensino o 

professor tem que ser pedagogo, até mesmo porque eles não querem especificidade da matemática. Mas eu 

acho que o pedagogo tem condições de fazer um bom trabalho porque [...] ele é mais aberto que o especialista. 

Aí podem falar que o pedagogo acaba não se especializando em nada! Não. Eu acho que o pedagogo tem uma 

noção do todo e ele vai para as partes, agora o especialista ele fica muito só naquilo [conteúdo de matemática] 

na Pedagogia a gente faz uma coisa assim um pouco mais branda, então o aluno tem noção do todo e das 

partes e já na especialidade ele tem mais noção das partes e não do todo, então acho que isso é um fator que 

pode complicar um pouco na questão do trabalho docente. (Entrevista/26/10/ 2013. Turno 14). 

 

A professora Alice acredita que o pedagogo tem a formação mais adequada para 

atuar como professor formador da disciplina observada. Afirma que não há exigência sobre o 

conhecimento específico do conteúdo matemático para os professores em formação e tece 

considerações a respeito da centralidade nesse conteúdo por parte dos professores licenciados 

em Matemática. Seu discurso guarda coerência com sua prática pedagógica. 

A maneira como a professora formadora Alice conduz as suas aulas revela muito 

dessa preocupação em tornar a matemática agradável, diminuindo o rigor matemático, 

enfatizando a contação de história e o uso de jogos. Os conteúdos matemáticos, em geral, 

foram abordados de maneira superficial, dando ênfase à metodologia, ao como ensinar, com 
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observações constantes sobre motivação e por meio do uso de vídeos. De acordo com Curi 

(2005, p. 148), esse movimento pode ser explicado devido às 

influências de crenças, de concepções e de atitudes no conhecimento do professor 

para ensinar Matemática: as crenças e concepções que os professores têm sobre a 

Matemática e seu ensino interferem na constituição de seus conhecimentos, 

interagem com o que ele sabe da Matemática, influenciando a tomada de decisões e 

as ações do professor para ensinar Matemática [...]. 

 

Assim, compreendemos que a seleção dos conteúdos e o modo de abordá-los 

revelam a maneira como o professor concebe a disciplina e o seu ensino e, possivelmente, o 

que ele sabe sobre o conteúdo de matemática. Como enfatiza Vila e Callejo (2006), o 

currículo pretendido é um e o currículo lecionado é outro. Nesse sentido, percebemos a 

importância de entender o que o professor pensa a respeito da disciplina Matemática e do seu 

ensino, para poder compreender a sua prática pedagógica. 

Quando perguntamos às professoras formadoras como percebem o ensino de 

Matemática na educação básica e no ensino superior, referindo-se ao Curso de Licenciatura 

em Pedagogia, obtivemos os seguintes depoimentos: 

Mônica 
No ensino básico, fragmentado. Colocam a matemática como o terror, só os bons sabem matemática, o resto 

não sabe nada. Ainda hoje, depois de tanta discussão é o que a gente vive e ouve: “a matemática não é para 

todos; as meninas sabem menos matemática”. A gente escuta: “minha filha tem dificuldade em matemática, 

mas, tadinha ela é menina, não precisa saber muito.” Fico brava com isso! Coloca-se a Matemática como: 

faça, resolva, meça, não tem contexto, [...], eu brinco de matematizar com meus alunos, é minha brincadeira no 

primeiro dia de aula, pergunto: você já matematizou hoje? Eles nunca pensam que já matematizaram, é só eu 

dar um exemplo que eles têm mil para dizer. A matemática no curso de Pedagogia é superficial, o que 

acontece... eles [os alunos] têm muitas dificuldades e muita coisa para aprender, têm muito o que desconstruir 

para poder aprender a ver a matemática real. Eles vêm com muitos conceitos definidos na cabeça, de maneira 

equivocada e a gente tem que desconstruir para poder [re]construir. [...] parece que o tempo é só para discutir 

e não para ensinar [...]. (Entrevista/05/10/ 2013. Turno 22). 

 

 Mônica percebe que o ensino de Matemática na educação básica é fragmentado, 

elitista, discriminatório, aproximando-se da concepção absolutista, na linha do Logicismo.  

“Essa visão de conhecimento matemático implica um ensino e aprendizagem escolar, em que 

a Matemática é reduzida a uma mera linguagem desprovida de contextos reais [...]” 

(BARALDI, 1999, p. 87). Acrescido de uma visão utilitarista, um “modo prescritivo de 

ensinar, com ênfase em regras e procedimentos” (NACARATO, MENGALI e PASSO, 2011, 

p. 25). A formadora tece críticas a esse modelo e afirma que o ensino de Matemática deve 

ocorrer de maneira contextualizada e significativa. Partindo desse pressuposto compreende-se 

que o ensino de Matemática  

[...] exige, em sala de aula, contextos em que o aluno seja colocado diante de 

situações-problema nas quais ele deve se posicionar e tomar decisões, o que exige 

capacidade de argumentar e comunicar suas ideias. Assim a sala de aula precisa 

tornar-se um espaço de diálogo, de trocas de ideias e de negociações de significados 
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exige um ambiente de aprendizagem. (NACARATO, MENGALI e PASSOS, 2011, 

p. 81). 

 

Quando responde sobre o ensino de Matemática no curso de Licenciatura em 

Pedagogia, a professora Mônica afirma que os conteúdos em geral são tratados de forma 

superficial, configurando “uma formação centrada em processos metodológicos, 

desconsiderando os fundamentos da matemática. Implica uma formação com muitas lacunas 

conceituais nessa área de conhecimento” (NACARATO, MENGALI e PASSOS, 2011, p. 25). 

A formadora esclarece que a carga horária é insuficiente para trabalhar de forma satisfatória. 

Esse mesmo aspecto foi discutido nos estudos de Curi (2005); Baumann e Bicudo (2010); 

Nacarato, Mengali e Passos, (2011) e Silva, Alves e Miranda (2013) que concluíram que a 

carga horária destinada à(s) disciplina(s) da área de Matemática deve ser revista, com vistas a 

sua ampliação. 

A formadora Mônica ratifica que as alunas trazem muitos conceitos errados de 

matemática e que estes precisam ser desconstruídos e reconstruídos. Assim,  

[...] há necessidade de conhecer as experiências com a matemática que as futuras 

professoras já vivenciaram durante sua escolarização. [...] Essas futuras professoras 

trazem crenças arraigadas sobre o que seja matemática, seu ensino e sua 

aprendizagem. Tais crenças, na maioria das vezes, acabam por contribuir para a 

constituição da prática profissional (NACARATO, MENGALI e PASSOS, 2011, p. 

23).  

 

Desvelar o sistema de crenças dos alunos-professores pode ajudar a entender a 

forma como entendem a Matemática e o seu ensino, e isso pode oportunizar ao professor 

formador contribuir para uma mudança de postura na prática pedagógica, constituindo assim 

uma prática profissional que vá ao encontro das necessidades dos educandos (TARDIF, 

2008). Muitos professores não mudam a sua prática pedagógica depois de passarem por uma 

formação inicial para a docência. De acordo com Ponte (1992), o sistema de crenças e de 

concepções do indivíduo pode influenciar as suas ações. Nesse sentido, faz-se necessário 

compreender o sistema de crenças e as concepções dos alunos-professores, com vistas a 

motivar uma reflexão sobre a prática pedagógica do professor de Matemática. 

 

Alice  
[...] eu acho que tem professores que têm a cabeça um pouco aberta, são capazes de inovar o ensino de 

Matemática, mas [...] a gente ainda está muito preso ao ensino da Matemática muito tradicional, aquela forma 

muito mecânica, de decorar textos, então ainda acho que está muito nesse sentido. (Entrevista/26/10/ 2013. 

Turno 20). O Curso de Pedagogia é para a formação [...] até mesmo porque eles não querem especificidade do 

aluno de matemática, mas eu acho que o pedagogo ele tem condições de fazer um bom trabalho porque eu acho 

que ele é mais aberto que o especialista.  (Entrevista/26/10/ 2013. Turno 14) 
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A visão que a formadora tem do ensino de Matemática praticado na educação 

básica, ainda se aproxima muito da abordagem tradicional. Esse “[...] tipo de ensino volta-se 

para o que é externo ao aluno: o programa, as disciplinas, o professor. O aluno apenas executa 

prescrições que lhe são fixadas por autoridades exteriores” (MIZUKAMI, 1986, p. 8). Outro 

aspecto que compõe esse quadro é uma visão utilitarista do ensino de Matemática, um “modo 

prescritivo de ensinar, com ênfase em regras e procedimentos” (NACARATO, MENGALI e 

PASSOS, 2011, p. 25). Todavia, a professora Alice ressalta que há professores que realizam o 

ensino de Matemática de forma mais satisfatória, chama-os de “cabeça aberta”. 

Indagamos as professoras formadoras em relação ao papel da disciplina da área de 

Matemática no curso de Pedagogia, buscando mais informações sobre a concepção de ensino 

de Matemática. 

 

Mônica 
Ela é relevante por diversos motivos. As pesquisas, as provinhas [Brasil] apontam que a Matemática é um nó. 

Então é preciso ter professores capacitados nessa área. O que essa disciplina consegue fazer? Ela consegue 

dar subsídios para o graduando estudar [...]. Para desmitificar que o professor deve saber tudo de matemática 

[...] eu tenho que dar ferramentas para ele continuar melhorando, esse é o caminho. (Entrevista/05/10/2013. 

Turno 32). Então, esse é um dos papeis [da disciplina] motivar o aluno, melhorar a autoestima dele em relação 

à matemática e construir uma identidade, um pouquinho melhor do ensino de Matemática dentro do curso de 

Pedagogia, pois até então a disciplina, era um detalhe lá dentro, e eu consigo fazer ficar importante. Às vezes 

os colegas de profissão pegam no meu pé: “nossa você fala da sua matéria como se fosse a mais importante” e 

eu brinco: “mas não é?!” [...] E se você perguntar para os alunos, quais disciplinas eles correm mais atrás 

eles vão dizer que é a disciplina dos professores que mais cobram. Entre os professores que mais cobram eu 

sou um deles, isso para mim é uma coisa positiva e não negativa. (Entrevista/05/10/ 2013. Turno 34). 

 

A formadora Mônica ressalta a necessidade de professores capacitados para 

ensinar Matemática de modo a minimizar os resultados negativos das avaliações em massa e 

os dilemas da área revelados pelas pesquisas, pois, 

as avaliações nacionais e internacionais indicam que os alunos brasileiros têm 

poucas habilidades e competências matemáticas e que há necessidade de melhorar a 

formação dos seus professores. Por esses motivos, a formação de professores para 

ensinar Matemática hoje é uma questão fundamental nos sistemas educacionais e 

nas licenciaturas. A forma com que, os futuros professores irão ensinar Matemática 

no ensino básico é decorrente de conhecimentos que são construídos, reformulados, 

transformados, no decorrer dos cursos de Graduação que eles frequentam (CURI, 

2011, p. 76). 

 

 A formadora acrescenta que a disciplina tem o papel de contribuir para uma 

formação matemática de qualidade, nesse sentido “[...] formar é muito mais do que puramente 

treinar o educando no desempenho de destrezas [...]” (FREIRE, 1996, p. 14). Expõe que 

apesar do pouco tempo, da carga horária insuficiente, tem conseguido realizar essa tarefa e, 

para tal, busca desenvolver a autonomia e a criticidade dos estudantes, para que possam 
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encontrar a devida motivação para “caminharem sozinhos”, em busca de aprenderem mais 

fundamentos e metodologias de Matemática. Nessa perspectiva Freire (1996, p. 26) afirma 

que 

o educador democrático não pode negar-se o dever de, na sua prática docente, 

reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua insubmissão. [...] 

aprender criticamente é possível. E essas condições implicam ou exigem a presença 

de educadores e de educandos criadores, instigadores, inquietos, rigorosamente 

curiosos, humildes e persistentes. [...] nas condições verdadeiras de aprendizagem os 

educandos vão se transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução 

do saber ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito ao processo.  

 

A prática pedagógica realizada por Mônica busca contribuir para uma formação 

matemática, mais consistente, com enfoque não só na metodologia do ensino de Matemática, 

mas também nos fundamentos de Matemática, trabalhando a autonomia intelectual desse 

futuro professor e entendendo que o educando é capaz de buscar o seu próprio conhecimento. 

 

Alice  
Eu acho que ela é importantíssima, até porque a Matemática sempre foi deixada de lado. A Matemática é vista 

como uma‘ tapa buraco’ no ensino fundamental. A hora que dá tempo eu trabalho Matemática e de forma 

repetitiva e mecânica, então a Matemática tem que conquistar o seu lugar.  Tudo bem que para fazer 

matemática eu tenho que saber ler, tenho que interpretar, mas a matemática é muito importante. [Quanto] à 

disciplina no curso de Pedagogia eu acho que é destinada a ela uma carga horária insignificante, porque os 

alunos precisavam aprender a fazer jogos, confeccionar, jogar, brincar, trabalhar com todos os conteúdos e 

não dá tempo de a gente fazer isso. Acaba-se dando uma ensaiada (explanação insuficiente de conteúdos a 

serem ensinados) de um monte de conteúdos que são importantes e que você não sabe como é que os alunos 

vão fazer isso na prática depois. Acabam saindo sem saber direito, tem noções e depois é que vão buscar, o que 

querem afunilar nas suas vidas. (Entrevista/26/10/ 2013. Turno26). 

 

Notamos no discurso da professora Alice, o entendimento sobre a importância da 

disciplina da área de Matemática no curso de Pedagogia e a ressalva de que a carga horária 

disponibilizada não é o suficiente para trabalhar o que a ementa da disciplina propõe, 

sobretudo, no que se refere aos conteúdos teóricos e práticos, culminando em uma formação 

inicial precária.  Esse problema já foi apontado por Curi (2005, p. 157-158) ao afirmar 

 
[...] que o tema Matemática, na formação de professores polivalentes, precisa ser 

mais extenso se considerarmos importante que esse professor amplie seus 

conhecimentos sobre a Matemática como área de conhecimento, e não a ‘veja’ 

apenas como uma disciplina escolar, que discuta sobre a natureza dos 

conhecimentos matemáticos, sobre a construção histórica, sobre o uso da 

Matemática na sociedade contemporânea, entre tantos outros temas. Para isso, é 

fundamental a incorporação dos conhecimentos produzidos na área de Educação 

Matemática no processo de formação desses professores.  

 

Contudo, inclusive, atualmente, cerca de dez anos após a pesquisa de Curi, a 

formação matemática no curso de Pedagogia permanece fragilizada, apresentando uma carga 

horária ínfima, o que mostra que há certo desequilíbrio entre os fundamentos de matemática e 
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a metodologia do ensino da Matemática, como apontam as pesquisas de Baumann e Bicudo 

(2010), Nacarato, Mengali e Passos, (2011) e Silva, Alves e Miranda (2013). Em consonância 

a essas pesquisas, as professoras formadoras participantes do nosso estudo, assim como os 

seus respectivos alunos apontam necessidades semelhantes: a ampliação da carga horária e a 

necessidade de se discutir e reformular s conteúdos de Matemática nos cursos de formação de 

professores. 

 

4.4 Os reflexos das concepções sustentadas pelas professoras e de suas trajetórias 

formativas na prática pedagógica no curso de Pedagogia 

 

Por meio das observações sistemáticas realizadas durante um semestre letivo, 

conhecemos um pouco da prática pedagógica das professoras formadoras. No ambiente de 

sala de aula, que segundo Veiga (1989) é um espaço de confronto entre o proposto e o vivido, 

procuramos compreender a formação discursiva das participantes desta pesquisa.   

Foi possível apreender que o discurso está interligado à ação didática. De acordo 

com Orlandi (2005), no discurso há o que é caracterizado como fenômeno da não 

transparência da linguagem, vale destacar que é justamente nesse entremeio de dizeres e 

fazeres que apreendemos o interdiscurso em meio ao intradiscurso.  

Considerando que “a sala de aula é parte de um todo, está inserida em uma 

instituição educativa, que, por sua vez, está filiada a um sistema educacional, que também é 

parte de um sistema socioeconômico, político e cultural mais amplo” (VEIGA, 1989, p. 117), 

torna-se imprescindível lembrar que esse espaço sofre influência de um currículo proposto ou 

normativo, que direciona o trabalho docente e sua ação didática no desenvolvimento do 

processo de ensino e aprendizagem. Esses fatores formais que regem e interferem diretamente 

no trabalho docente, tais como: projeto pedagógico de curso, plano de ensino da disciplina, 

plano de aula compõem o discurso oficial da instituição de ensino e do professor formador, o 

que podemos caracterizar como o seu intradiscurso.  

Mesmo diante da aparente objetividade do trabalho docente na sala de aula, 

aparecem outros fatores que direcionaram a prática pedagógica do professor.  

 

Na sala de aula, o professor faz o que sabe, o que sente e se posiciona quanto à 

concepção de sociedade, de homem, de educação, de escola, de aluno e de seu papel. 

É, ainda, na sala de aula que o professor cria e recria a sua própria Didática: toma 

decisões quanto à concepção ou preparação, à execução, à avaliação e revisão de seu 

processo de ensino (VEIGA, 1989, p. 117). 
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Assim, no meio do intradiscurso, o professor vai deixando indícios de sua 

memória discursiva, “o conjunto de todos os dizeres e de já ditos e esquecidos que 

determinam o que expressamos” (CAMARGO, 2007, p. 90). É nesse momento que aparecem 

“o dito no não dito”.  Podemos entender “o dito no não dito” como sentimentos, percepções e 

concepções a respeito daquilo que de fato pensamos.  Nem sempre o que pensamos consta nos 

documentos oficiais que compõem o currículo normativo. 

Quando o professor ministra as suas aulas, ele segue teoricamente o currículo 

oficial, contudo, segundo Vila e Callejo (2006), o que acontece de fato é a realização de uma 

ação didática que pode ser traduzida por currículo lecionado. Podemos caracterizar esse 

momento como o interdiscurso, pois é na concretização do intradiscurso que o interdiscurso 

se realiza.  

Os dados obtidos nas entrevistas com as professoras formadoras, participantes 

deste estudo, quando confrontados com as falas subjetivas registradas durante as observações, 

nos auxiliaram a identificar os pontos do interdiscurso que interessam ao nosso problema de 

pesquisa: tanto os fatores da trajetória formativa que interferem na prática pedagógica das 

professoras formadoras, como as suas concepções em relação à Matemática e ao seu ensino, 

que emergiram dos seus discursos.  Assim, o “[...] analista de discurso deve observar as 

relações existentes entre os episódios ocorridos no âmbito do intradiscurso e verificar suas 

relações com os sentidos presentes na memória discursiva (interdiscurso)”. (CAMARGO 

2007, p. 90). 

 

Mônica: A menina dos porquês  

 

Como relatado por Mônica, ela sempre foi movida pela curiosidade, querendo 

entender os porquês de tudo na escola. 

 

Eu sempre fui a rainha dos porquês, tudo eu perguntava, por quê? E para quê?  (Mônica, Entrevista/ 

05/10/2013. Turno 12).  

 

Nas aulas de Matemática, essa atitude foi marcante e trouxe algumas frustrações, 

pois os professores nem sempre tinham paciência para responder. Atualmente, ela entende 

que talvez isso não tenha ocorrido por má vontade de seus professores, mas sim por 

desconhecimento, por não saberem as respostas. Contudo, Mônica ressalta que a maioria não 

tinha interesse em buscar as respostas, o que considera um absurdo na ação docente.   
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Desde a sua infância, a curiosidade e a motivação para os estudos foram 

características pessoais de Mônica. Esses aspectos desenvolvidos ao longo de sua trajetória 

formativa, que contempla toda a vida do sujeito, aparecem na sua prática pedagógica, pois 

está sempre preocupada em explicar os porquês, deixando claro que as graduandas também 

devem ter esse cuidado com os seus alunos, para que percebam que a matemática “não caiu 

do céu”, de acordo com o seu ponto de vista, é importante tornar o aprendizado da matemática 

mais significativo. 

Isso também foi observado nos sujeitos participantes da pesquisa de Manfredo 

(2013) que mostrou que professores com formação na área de exatas, alguns com experiências 

anteriores à docência, na área de engenharia, levam esses ensinamentos para a sua ação 

pedagógica, praticando um currículo ensinado, mais focado na matemática entendida como 

uma ferramenta.  

 
Se eu quero falar de Matemática como ferramenta, a matemática tem que ser uma ferramenta eficiente, tenho 

que mostrar onde ela entra, para que serve ( Mônica, Entrevista/ 05/10/2013. Turno 12).  

 

Nesse sentido, Curi (2005, p. 148) mostra que “o conhecimento do professor é 

dinâmico, manifesta-se na ação, sofre influência de sua escolarização pré-profissional, é 

situado no contexto escolar, revela-se na realização de tarefas profissionais e experienciais”. 

As marcas deixadas pelos ex-professores, que aparecem na sua atuação 

pedagógica, tornam-se conscientes para Mônica durante a entrevista, conforme se comprova 

no trecho de sua fala apresentado a seguir: 

 
[...] hoje enquanto professora, dou aula com características do professor Z, ora do professor U quando falo 

que vou devolver tal dia, eu faço. Nossa, agora que fui falando, eu fui vendo isso... Agora o professor P, 

quando eu comecei a trabalhar com ele, o que ele tinha que falar, ele falava.  Eu falava professor P por que a 

gente estuda isso? Eu reclamava para ele: “Nossa! Eu tô achando isso muito chato, eu queria contar para as 

pessoas o que eu estou fazendo, o povo todo me acha doida, para que aprender isso?” Eu queria discutir com 

as pessoas, que todo mundo pudesse entender. Aí ele disse: “Eu também”. Tanto que ele até mudou de área! 

Ele influenciou muito o meu jeito de trabalhar. [...] Todas as discussões com ele foram muito boas, eu 

conversei muito com ele, cresci muito na parte de metodologia, aprendi a buscar, a ir além, ele me ensinou 

isso. (Mônica, Entrevista/05/10/2013. Turno 12) 

 

O discurso da professora formadora vai ao encontro do que várias pesquisas têm 

evidenciado, dentre elas podemos destacar Ponte (1992), Thompson (1997), Coracini (2000), 

Tardif (2008), Pimenta e Almeida (2011), Pimenta e Lima (2012) e Campos (2012). As 

marcas deixadas por seus ex-professores fazem parte da composição da prática do professor, 

como já ressaltado, essas experiências anteriores aos cursos de formação, se fazem presente 

na prática pedagógica docente, de maneira consciente ou não.  Nesse sentido, Tardif (2008, p. 
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72) afirma “a prática profissional dos professores coloca em evidência saberes oriundos da 

socialização anterior à preparação profissional formal para o ensino”. 

De acordo com o depoimento de Mônica na entrevista e das observações em sala, 

podemos destacar alguns aspectos que estão presentes na memória discursiva da professora 

formadora e que se fazem presentes na sua prática pedagógica, compondo a sua ação didática, 

tais como: a matemática como ferramenta; a necessidade de explicar os porquês; a alegria e o 

entusiasmo na atuação didática; as características de um bom professor; as atitudes que um 

professor não deve ter na sua prática pedagógica e a afetividade no ensino da matemática e 

pela matemática. 

 

Alice: Menina das cores 

 

Uma das marcas registradas de Alice é a sua paixão pelas cores que, segundo as suas 

próprias palavras, são impressões firmadas na educação básica que a acompanha ao longo da 

sua vida. 

 

[...] não esqueço até hoje [...] uma professora [...] fazia o nosso caderno todo colorido, [...] aquilo me 

encantava e eu achava que era a professora que eu queria ser quando eu crescesse, é isso eu tinha sete anos de 

idade e então eu amava olhar meu caderno todo colorido. (Alice, Entrevista /25/10/2013. Turno 2) 

 

As suas aulas sempre mostraram a sua preocupação com a metodologia do ensino 

de Matemática, algo que esteve presente tanto em sua formação no curso de Magistério como 

no Curso de Licenciatura em Pedagogia, sempre frisando que “o ensino de Matemática deve 

ser divertido, contextualizado e não mecânico” (Diário de campo, 2013). Durante muitos 

anos, a disciplina de Matemática ministrada nos cursos voltados à formação dos professores 

das séries iniciais focalizou a metodologia, assim como já foi discutido ao longo desta 

pesquisa. Nessa perspectiva, isso também se faz presente na prática pedagógica de Alice, 

sugerindo que, possivelmente, tenha a ver com a sua formação inicial, o curso de Licenciatura 

em Pedagogia. 

A professora Alice explicita tanto a relevância do ensino de Matemática, como a 

necessidade de aumentar a carga horária da disciplina. Ela afirmou em sua entrevista e 

reafirmou em suas aulas que o professor generalista, durante muito tempo, deixou a 

matemática em segundo plano, mas que, no entanto, isso não deve continuar acontecendo. 

Contudo, nas observações das suas aulas, não foi constatada a realização de um trabalho 
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consistente envolvendo os conteúdos matemáticos a serem ensinados nas séries iniciais da 

educação básica. 

A professora formadora evidencia tanto em seu discurso como no 

desenvolvimento da sua prática docente que a alfabetização é o que gosta de estudar e 

trabalhar, a Matemática não é o seu objeto, em termos de produção de pesquisa, conforme 

depoimento a seguir. 

 
[...] eu comecei a fazer meus estudos na área de Matemática, assim se você me pergunta:”O que você prefere, 

a Matemática ou Alfabetização? Vou dizer pra você, a Alfabetização, até mesmo porque tenho um valor, um 

apreço pela literatura que é incalculável” (Entrevista/ 26/10/2013. Turno 10) [...] Tenho lido outras coisas, 

uma coisa que eu tenho assim, se eu sou muito cobrada é que até o R cobra muito isso de mim, é que eu não 

sou uma professora referência, é eu podia estar estudando, escrevendo na área de Matemática e não estou, 

então ele fala assim:“Poxa você está escrevendo, você estuda muito a escola de tempo integral, você estuda 

muito Alfabetização e Letramento mas você não define qual é a sua praia”, eu falo assim: “Eu não sei qual é 

minha praia, então eu não defini, então assim, eu não sou uma referência”, aí o pessoal precisa de uma pessoa 

que fale sobre escola de tempo integral me chama, precisa de uma pessoa que fale sobre Alfabetização, me 

chama, aí ele fala assim; “Mas você não tem uma referência”. Eu falo: “Olha, não sei se quero ter uma 

referência, até mesmo porque foi uma opção minha não ir para o programa de pós-graduação. Falei não é isso 

que eu quero para minha vida. Eu quero estudar Literatura, quero ler livros literários, eu quero fazer tudo, 

tudo ao mesmo tempo [...]eu brinquei com ele, falei: “Olha, eu vou fazer um concurso para Aquisição da 

Linguagem”. Ele vive me mandando coisas... Ah vai ter não sei o que de Matemática, vai ter um congresso de 

Matemática e eu falo assim: não sei se eu quero fazer, deixa eu estudar matemática do jeito que eu quero, não 

quero assim afunilar minha vida sabe, eu não quero. Ah, eu adoro Alfabetização, não vou largar mão disso, fui 

alfabetizadora a vida inteira, não vou largar, claro que se eu estudasse só Matemática, escrevesse só sobre 

matemática ia ser super legal. Hum!  Eu estudo Educação Infantil também , a Educação Infantil é minha praia 

gente!  Eu trabalhei com Educação Infantil todos os anos, como é que eu vou largar  um negócio assim, de uma 

hora para outra?! (Alice, Entrevista/ 26/10/2013. Turno 24) 

 

Percebemos no interdiscurso da professora formadora a afirmação em que ela 

ressalta que a sua paixão é área de alfabetização, de modo que a sua produção acadêmica se 

dá nessa área, apesar de a sua cadeira na Universidade ser da área de Matemática no curso de 

Licenciatura em Pedagogia. Quando afirma que durante muito tempo a Matemática foi 

deixada de lado e que isso deve ser mudado, reconhecemos o intradiscurso, ou seja, o discurso 

a partir da posição que ocupa enquanto formadora, que os dois discursos se misturam no 

exercício da sua prática docente. 

Percebemos que o intradiscurso se apresenta por meio do currículo pretendido, 

contudo no currículo lecionado ocorre uma atuação docente multifacetada, a ele se mistura o 

interdiscurso, seus anseios, aquilo que de fato acha mais importante, a Alfabetização. 

Confrontando os dados registrados no diário de campo, que descrevem a prática 

pedagógica de Alice, com os dados da entrevista e o currículo Lattes, que contemplam a sua 

trajetória formativa, podemos perceber que alguns traços da memória discursiva da formadora 

se desvelam na sua ação docente, tais como: o colorido em tudo: nas atividades, nos slides, 

nas provas (marcas deixadas pela ex-professora da educação infantil); a contação de histórias; 
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(presente na sua infância); a afetividade e o gosto pela alfabetização; (foi alfabetizada pela 

irmã e começou atuar como alfabetizadora, antes da profissionalização docente, de modo que 

adquiriu uma vasta experiência de atuação no ensino básico até se tornar formadora); a 

matemática ensinada de maneira mecânica, sem contextualização; o discurso da dificuldade 

do especialista em Matemática em fazer esse movimento, o efetivo ensino que contextualize o 

ensino de matemática na educação infantil e nas séries iniciais (possíveis reflexos dos ex-

professores de matemática, no período de escolarização); a priorização das metodologias do 

ensino de Matemática em detrimento dos conteúdos de Matemática (formação recebida no 

curso de Magistério e Licenciatura em Pedagogia) e o enfoque no ensino de Matemática na 

educação infantil (no PP do curso de Pedagogia consta que o egresso deve estar apto a 

lecionar na educação infantil e séries iniciais da educação básica, assim como o exposto no 

plano da respectiva componente curricular de matemática).  

Ao procurar compreender como e em quais lugares as concepções docentes são 

constituídas, recorremos a Ponte (1992, p. 198), pois ele afirma que a constituição do 

indivíduo é perpassada pelas influências do coletivo, “nas estruturas organizativas, nas 

relações institucionais, e nas dinâmicas funcionais em que estão integrados os seres 

humanos”. Considerando esse olhar, podemos concluir que a constituição de crenças e 

concepções acontece no desenvolvimento de toda a vida do sujeito, o que poderíamos nomear 

como trajetória formativa. Desde o nascimento, a sua família, os seus amigos, a escola, a 

igreja, todos os elementos que o envolvem no processo de socialização contribuem para a 

constituição de suas concepções de mundo, de sociedade e de educação.  

 

As concepções influenciam as práticas, no sentido em que apontam caminhos, 

fundamentam decisões, etc. Por seu lado, as práticas, que são condicionadas por uma 

multiplicidade de fatores, levam naturalmente a geração de concepções que com elas 

sejam compatíveis e que possam servir para as enquadrar conceptualmente. 

(PONTE, 1992, p. 198).  

 

A história de vida do professor pode fornecer informações importantes que 

compõem os saberes pré-profissionais e profissionais, que segundo Tardif (2007) influenciam 

a prática docente. Partindo desse pressuposto, acreditamos que conhecer a historicidade das 

professoras formadoras participantes desta pesquisa, nos permitiu conhecer e desvelar fatores 

que contribuíram para a sua formação docente, seja como formas de apoio ou de obstáculo 

para o seu desenvolvimento profissional.  
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Diante do exposto, retornemos ao nosso problema de pesquisa: Em que medida as 

concepções dos professores formadores a respeito da Matemática e do seu ensino, constituídas 

em meio à trajetória formativa desses docentes interferem na sua prática pedagógica? 

Em nossa pesquisa, foi possível constatarmos que em meio à constituição da 

trajetória formativa das professoras formadoras ocorreu a aprendizagem dos saberes docentes, 

dos saberes pré-profissionais e dos profissionais (TARDIF, 2000), que contribuíram de forma 

significativa para a constituição da profissionalidade e para a composição de suas concepções 

em relação à Matemática e ao seu ensino, o que, por sua vez, se refletiu na sua prática 

pedagógica, conforme demonstraram as análises. Portanto, a partir da triangulação dos dados 

empíricos e de base teórica que fundamentaram estas análises, podemos afirmar que existe 

uma forte relação entre as concepções sustentadas pelas formadoras a respeito da Matemática 

e do seu ensino, assim como entre a trajetória formativa das docentes e as suas práticas 

pedagógicas cotidianas, de modo que são resguardadas as suas idiossincrasias. 
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TECENDO ALGUMAS CONSIDERAÇÕES ... 

 

“Um professor raramente tem uma teoria ou uma 

concepção unitária de sua prática; ao contrário, os 

professores utilizam muitas teorias, concepções e 

técnicas, conforme a necessidade, mesmo que pareçam 

contraditórias [...]” (TARDIF, 2000, p. 14). 

 

A prática pedagógica do professor de Matemática possui características similares 

a de outros docentes, mas também, de acordo com a historicidade de cada indivíduo, 

apresenta pontos de singularidade.  Antes de ser professor, o sujeito é um ser humano que está 

inserido em um meio e sofre uma série de influências do mesmo, sendo, portanto, um sujeito 

histórico, social e ideológico. Assim, o professor configura-se como uma mescla de saberes, 

de crenças e de concepções, adquirindo um aspecto Camaleônico (Coracini, 2000), sendo o 

mesmo e o diferente e, sem se perder de sua essência, vai se transformando, constituindo uma 

formação multifacetada.  Nessa formação, o professor aprende muitas teorias, concepções e 

técnicas de ensino, as quais, de forma consciente ou não, passam a fazer parte de sua ação 

didático-pedagógica no âmbito da sala de aula. 

No contexto da sala de aula, é possível observar as características da prática 

pedagógica de cada professor, buscando interpretar os seus discursos, por meio do diálogo 

com a sua trajetória formativa e as teorias de ensino. A interpretação de seu discurso parte da 

formação discursiva que é formada pela memória discursiva (interdiscurso) do sujeito e por 

seu intradiscurso (discurso de acordo com a posição que o sujeito ocupa), portanto, é no 

entremeio de dizeres e fazeres que se torna possível entender os reflexos de sua trajetória 

formativa e de suas concepções em sua respectiva prática pedagógica.  

A pesquisa, aqui apresentada, teve como ator principal, o docente universitário, 

mais especificamente, o professor formador da área de Matemática no Curso de Licenciatura 

em Pedagogia.  Trazer para o palco o professor universitário é bastante desafiador, pois esta 

classe de docentes, não está acostumada aos holofotes das pesquisas, principalmente, no que 

se refere a sua prática pedagógica, pelo contrário, ela é sempre quem investiga e, raramente, a 

sua prática é o objeto. 

Com esta pesquisa, pretendíamos responder a seguinte questão: Em que medida as 

concepções dos professores formadores a respeito da Matemática e do seu ensino, constituídas 

em meio à trajetória formativa desses docentes, interferem na sua prática pedagógica?  

Portanto, a abordagem mais coerente foi a qualitativa, pois havia maior preocupação com o 



  

  151 
 

processo que com os resultados (BOGDAN e BIKLEN, 1982). O método foi o estudo de 

casos múltiplos (YIN, 2001), uma vez que foram pesquisadas duas professoras formadoras da 

área de Matemática, do curso de Pedagogia de duas Universidades do Estado de Goiás, sendo 

uma pública e a outra privada. Como instrumentos de coleta de dados, lançamos mão da 

pesquisa documental, da observação e da entrevista. O referencial teórico para análise dos 

dados foi a Análise do Discurso Francesa (AD), com o intuito de desvelar as concepções 

sustentadas pelas professoras formadoras, entendendo que o discurso, fala mais do que 

aparenta, visto que mesmo quando não se quer falar, ele denuncia. 

Dentre os seus objetivos, o curso de Pedagogia visa formar o professor 

generalista, aquele que, em tese, ministrará as aulas de todas as matérias, inclusive de 

Matemática, para as séries iniciais. Essa formação é alvo de muitas críticas, dentre as quais, a 

de que nesse curso sobra teoria e falta conhecimento específico. Legalmente, o professor de 

Matemática das séries iniciais pode ter formação inicial, tanto no curso de Licenciatura em 

Pedagogia, quanto no curso de Licenciatura em Matemática que, por sua vez, é criticado por 

priorizar o conhecimento específico, em detrimento do conhecimento didático-pedagógico 

(GATTI, 2010). 

Devido à problemática em torno da formação do professor de Matemática para 

atuar nas séries iniciais, voltamos o nosso olhar para o papel do professor formador da área de 

Matemática nesse processo. Buscamos conhecer a trajetória formativa de duas formadoras 

participantes da pesquisa, entendendo-as como sujeitos históricos, socialmente estabelecidos. 

Nessa perspectiva, consideramos que a formação do professor trata-se de um processo 

contínuo, múltiplo, que envolve uma série de vozes, práticas e saberes acumulados ao longo 

do processo tanto histórico, como social e ideológico do sujeito (SCHERET-HOFF, 2008) 

Foi no contexto da sala de aula que foi possível observar as características da 

prática pedagógica de cada professora formadora, buscando interpretar os seus discursos por 

meio do diálogo com as suas trajetórias formativas, com as teorias de ensino e com as suas 

concepções acerca da Matemática. 

Para responder a nossa pergunta de pesquisa, sistematizamos os dados empíricos, 

dos quais emergiram quatro eixos de análise: 1) A trajetória formativa das professoras 

formadoras; 2) A prática pedagógica das professoras formadoras no seu locus de trabalho; 3) 

Uma síntese das concepções das professoras investigadas em relação à Matemática e ao seu 

ensino; 4) Os reflexos das concepções sustentadas pelas professoras e de suas trajetórias 

formativas na prática pedagógica no curso de Pedagogia. 
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No primeiro eixo de análise: A trajetória formativa das professoras formadoras, 

investigamos a formação das professoras que atuam nas disciplinas da área de Matemática nos 

cursos de Pedagogia pesquisados.  

Assim, nessa categoria concluímos que os saberes pessoais das professoras 

anteciparam a aprendizagem dos modelos de comportamentos docentes. Apreendemos essa 

ação nos relatos que as formadoras tiveram no âmbito familiar (pré-profissional), um modelo 

informal de docência, cada um com as suas próprias particularidades, implicando nas suas 

respectivas concepções de ensino e aprendizagem. No caso de Mônica, uma alfabetização 

realizada pelos seus pais de forma individual, que a incentivaram a ter a autonomia em 

relação aos estudos e mobilizaram a sua curiosidade em entender os porquês de “tudo”. No 

caso de Alice, a alfabetização foi realizada por meio de brincadeiras, o que a marcou de forma 

positiva, conduzindo os primeiros passos de sua carreira, a docência, de modo que a 

alfabetização se tornou a sua grande paixão. Pelos relatos das professoras formadoras, 

observa-se que elas foram alfabetizadas em uma educação informal, proporcionada pelo 

ambiente familiar.  

Em relação aos saberes provenientes da experiência da formação escolar 

anterior, conseguimos foi possível atestar a influência marcante dos ex-professores tanto na 

prática pedagógica como no discurso das professoras formadoras.  

No caso de Mônica, todos os ex-professores que a marcaram foram da área 

específica de Matemática, o que pode ter contribuído para a sua afinidade com a disciplina e 

escolha profissional. Essa relação se reflete tanto em seu discurso como em sua prática 

pedagógica, quando toma a Matemática como a disciplina mais importante em relação às 

demais, assim como pelas características apresentadas em suas aulas, que se aproximam 

daquelas vivenciadas com seus ex-professores, como a alegria ao ensinar, a pontualidade, a 

assiduidade e a preocupação de procurar explicar os porquês. 

 No caso de Alice, os ex-professores que a marcaram foram de áreas diversas, 

especialmente, os professores generalistas que, por sua vez, também podem ter contribuído 

para a sua escolha profissional. A professora alfabetizadora foi o seu principal modelo de 

docência, pela qual se encantou e seguiu como um padrão. Foi com ela que aprendeu a amar o 

uso das cores, o que hoje é marca indelével de sua prática pedagógica.  

Quando nos referimos aos saberes provenientes da formação profissional para o 

magistério, entendemos que a metodologia utilizada em sala de aula pelas duas formadoras 

assemelha-se em alguns aspectos com as suas respectivas formações iniciais. Por exemplo, a 

aula mais expositiva que dialogada, a ênfase dada aos conteúdos, aos conhecimentos 



  

  153 
 

matemáticos são evidenciados na prática de Mônica, graduada em Matemática. Ela se 

preocupa mais com os fundamentos de Matemática e tenta equilibrá-los com a metodologia de 

ensino. Por outro lado, Alice, com graduação em Pedagogia, dá maior destaque à metodologia 

de ensino da Matemática, em detrimento dos fundamentos, que são tratados de forma 

superficial.  

Em relação aos saberes provenientes dos programas e livros didáticos usados no 

trabalho, percebemos que no caso de Mônica houve a necessidade de uma mudança no 

currículo, inicialmente, proposto pela instituição. As alterações no currículo aconteceram, 

visando a melhoria da formação matemática do futuro professor das séries iniciais, com 

anuência da coordenação, que buscou um professor licenciado em Matemática para lecionar a 

disciplina. De acordo com as aulas observadas, podemos afirmar que dentro das 

possibilidades, a prática pedagógica de Mônica está em consonância com o seu discurso. Em 

suas aulas, Mônica utiliza artigos científicos, textos curtos e objetivos escritos por ela mesma 

e alguns capítulos de livro, demonstrando a sua preocupação no trato com os conteúdos de 

Matemática. A formação inicial de Mônica, Licenciatura em Matemática, transparece nas 

escolhas dos programas e livros didáticos adotados. 

No caso de Alice, no que diz respeito à seleção do material didático utilizado, 

observamos que há maior predomínio da metodologia do ensino de Matemática e 

fundamentos da educação, o que dialoga com a sua formação generalista, Licenciatura em 

Pedagogia. Percebemos em Alice o apreço pela Alfabetização que transparece pelo uso 

corrente em suas aulas da contação de história, buscando o diálogo com o ensino de 

Matemática para as séries iniciais. A disciplina teve maior enfoque na metodologia do ensino 

de Matemática que o conteúdo matemático propriamente dito. As aulas teóricas foram 

desenvolvidas, em geral, de maneira expositiva, levando em consideração os Parâmetros 

Curriculares Nacionais e as Diretrizes Curriculares de Matemática para as Séries Iniciais, 

dialogando sobre como a Matemática poderia ser trabalhada, partindo do pressuposto que os 

alunos dominavam os conteúdos. As aulas práticas foram conduzidas na forma de oficinas, 

demonstrando como ensinar de forma lúdica um determinado conteúdo. 

No que se refere aos saberes provenientes de sua própria experiência na 

profissão, na sala de aula e na escola, Mônica apresenta relatos de suas experiências, como 

docente de Matemática do ensino básico, mostrando para as suas alunas tanto as metodologias 

que funcionaram como as que não resultaram em êxito. Ressalta aspectos das suas 

experiências na busca de fazer dialogar teoria e prática, mostrando ser para as alunas uma 

formadora que conhece e atuou no ensino básico, transmitindo maior credibilidade. 
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Alice também fala sobre as suas experiências como professora do ensino básico, 

mais precisamente, como alfabetizadora, exemplificando as alternativas exitosas e fracassadas 

de metodologias de ensino empregadas por ela.  

Essas vivências foram evidenciadas com o intuito de retroalimentar as práticas 

pedagógicas das formadoras, especialmente, para fazerem referência sobre as experiências 

passadas, seja para servirem como exemplo positivo que pode ser repetido, seja como 

contraexemplo, pontuando o porquê não deve ser repetido, mostrando os pontos falhos. Trata-

se também de uma forma de motivação, mostrando que o professor deve ter autonomia para 

buscar os seus próprios meios didáticos com base em suas experiências. 

Em relação ao segundo eixo de análise, a prática pedagógica das professoras 

formadoras no seu locus de trabalho, apreendemos, por meio da observação da prática 

pedagógica das professoras formadoras que ambas possuíam domínio da sala e estabeleciam 

boas relações com os seus alunos. A metodologia mais utilizada foi a aula expositiva 

dialogada, com maior predomínio da exposição e isso pode ser explicado pela influência da 

formação inicial de ambas as formadoras, cujos cursos superiores foram marcados pelo 

modelo da racionalidade técnica. 

A diferença mais acentuada na prática pedagógica das duas participantes foi a 

ênfase dada aos fundamentos de Matemática por uma das formadoras e à metodologia de 

ensino pela outra. Mônica demonstrava ter ciência das dificuldades matemáticas dos alunos e 

buscava auxiliá-los, tanto no sentido de dar explicações sobre os conteúdos, quanto por 

procurar promover a autonomia para que o acadêmico buscasse a solução de suas dúvidas. 

Alice, por sua vez, direcionou o seu trabalho para a epistemologia do conhecimento 

matemático, com ênfase na metodologia do ensino de Matemática, buscando minimizar o 

temor que essa disciplina provoca, ficando os conteúdos matemáticos em segundo plano. 

Foi na atuação pedagógica, que pudemos analisar os discursos das formadoras, “o 

dito no não dito”. Mônica se preocupava muito com a aprendizagem dos alunos em relação 

aos conteúdos de Matemática. Assim, as suas explicações apresentavam certo rigor com 

demonstrações matemáticas, evidenciando uma concepção pitagórica, contudo também 

reforçava que a matemática é uma construção humana, falível, concepção falibilística e que o 

seu ensino para as séries iniciais não deve estar estritamente ligado ao rigor matemático, com 

demonstrações e algorítmicos.  

No seu intradiscurso, evidencia-se o seu interdiscurso, o que mostra que há por 

parte da formadora Mônica uma preocupação com os conteúdos e compreensões em relação à 
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Matemática e uma tentativa de aliar a metodologia de ensino a como os professores poderiam 

mediar esses conhecimentos para as séries iniciais.  

A prática pedagógica de Alice foi desenvolvida com ênfase na epistemologia do 

conhecimento matemático e na metodologia de ensino para as séries iniciais. O seu discurso 

indicava aos alunos que não poderiam deixar o ensino da Matemática em última instância. 

Contudo, em suas aulas teóricas eram discutidas muitas teorias, enquanto os conteúdos de 

Matemática eram deixados em segundo plano. Nas aulas práticas, no formato de oficinas, o 

enfoque era na confecção e no manuseio dos materiais didáticos com discussões matemáticas 

superficiais, voltadas apenas para a educação infantil.  

De acordo com a entrevista, Alice não apresenta afinidade com a disciplina de 

Matemática. Durante o período de escolarização e, no seu interdiscurso, entende-se que a 

forma como ela aprendeu matemática foi descontextualizada, pois os seus professores 

ensinavam a matemática pela matemática, causando certo terror. E isso se torna evidente no 

cotidiano de sua ação pedagógica, ao tentar fazer os alunos “perderem um pouquinho do 

medo da Matemática”. 

Ambas as formadoras buscaram, no decorrer de suas aulas, desmitificar o temor 

pela disciplina Matemática. Foram evidentes a dificuldade e a aversão que a maioria dos 

acadêmicos das duas universidades demonstrava, por meio de falas e atitudes, em relação ao 

conhecimento matemático. Ao final do período observado, pudemos perceber que houve 

mudança nas concepções iniciais dos alunos em relação à Matemática e ao seu ensino.  

Em relação aos alunos de Mônica, pode-se assegurar que não houve apenas a 

redução do temor em relação à Matemática, houve também aprendizado, pois foram 

estudados conteúdos matemáticos, além das metodologias de ensino, o que foi explicitado no 

último dia de aula pelos depoimentos dos alunos direcionados à professora, assim como pelos 

resultados numéricos de aproveitamento da disciplina.  

Quanto aos alunos de Alice, também, pode-se afirmar que houve mudança de 

postura por parte deles em relação ao antagonismo em relação à disciplina, pois no último dia 

de aula, agradeceram a formadora pela maneira como trabalhou a disciplina, disseram que 

haviam gostado muito e que mudaram suas percepções em relação à Matemática e ao seu 

ensino. Embora tenha sido perceptível, durante as observações, a dificuldade dos alunos em 

efetuar cálculos simples (adição, subtração, multiplicação e divisão) que foram apresentados 

pela professora em algumas resoluções de problemas. Não foi possível mensurar se 

matematicamente, os alunos aprenderam mais do que sabiam no início, uma vez que a 

professora focou o seu ensino mais a parte metodológica. 
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Desse modo, concordamos com Cunha (2010) ao afirmar que tanto a prática como 

os saberes de um docente são o resultado do que este se apropriou tanto da prática como dos 

saberes histórico-sociais. Dessa forma, a apropriação diz respeito a uma ação recíproca entre o 

indivíduo e os diversos âmbitos ou integrações sociais. Assim, a prática pedagógica do 

professor acaba por revelar tanto os seus saberes como os saberes docentes, pré-profissionais 

e profissionais (TARDIF, 2002). 

Entendemos que a prática pedagógica das formadoras contribuiu para desmitificar 

o temor dos alunos em relação à Matemática e ao seu ensino.  Assim, compreendemos que o 

professor formador exerce um papel importante na modificação das crenças e concepções dos 

alunos anteriores à formação inicial. Nesse sentido, as pesquisas mostram a necessidade de os 

acadêmicos do curso de Pedagogia, futuros professores de Matemática em potencial 

desenvolvam o gosto pela Matemática, ressaltando também a importância da promoção de 

circunstâncias que gerem a apropriação do conhecimento matemático necessário para a 

atuação como professor de Matemática das séries iniciais (CURI, 2011). 

No terceiro eixo: uma síntese das concepções das professoras investigadas em 

relação à Matemática e ao seu ensino, evidenciamos as concepções das professoras 

formadoras em relação ao conhecimento matemático e ao ensino da Matemática no curso de 

Pedagogia. 

 As visões explicitadas pelas professoras formadoras apresentam mais de uma 

concepção em relação à Matemática, de modo que podemos caracterizá-la como 

multifacetada, ou seja, na prática pedagógica, as docentes lançam mão de diversas teorias, 

mesmo que pareçam contraditórias em sua ação didático-pedagógica em sala de aula 

(TARDIF, 2000). Assim, as concepções sustentadas pelas formadoras em relação à 

Matemática e ao seu ensino apresentam várias facetas em relação à posição que cada sujeito 

ocupa frente às concepções construídas ao longo de suas respectivas trajetórias formativas.  

Ambas as formadoras entendem que para desenvolver uma boa aula de 

Matemática é preciso motivar os alunos. Nesse sentido, a concepção de ambas as formadoras, 

Mônica e Alice, em relação à Matemática e ao seu ensino, apresentou um aspecto 

humanístico, preocupadas com as relações pessoais e entendendo que a Matemática é uma 

construção humana e necessária para o exercício da cidadania, em que a empatia entre os 

professores e os alunos deve ser ampliada, sendo esta fundamental para o interesse e a 

compreensão dos conteúdos, sendo que alguns desses aspectos fazem parte da concepção 

falibilística.  
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A concepção falibilística faz parte do intradiscurso das formadoras. No que diz 

respeito ao estudo em questão, esse aspecto dialoga com a posição que ocupam, professoras 

formadoras da área de Matemática do curso de Pedagogia. O conhecimento matemático é 

visto como uma construção humana e, portanto, sujeito a falhas. Seu ensino deve ser 

trabalhado de maneira contextualizada e de forma útil ao cotidiano do aluno. 

 Além da concepção falibilística, Mônica acredita que a Matemática tem que ser 

ensinada como uma ferramenta que venha a auxiliar o aluno a viver, ou seja, ela defende a 

tanto a concepção Pitagórica, com uma visão utilitarista, como o logicismo, mostrando certa 

preocupação com as demonstrações em suas aulas. No seu interdiscurso, aparece a 

preocupação com os fundamentos de matemática, com as demonstrações lógicas, de modo 

que em sua concepção é importante que o professor saiba mais que seu aluno e tenha 

conhecimentos e convicção sobre aquilo que vai ensinar. Para Mônica, a Matemática é 

fundamental em sua vida, trata-se da sua grande paixão. Segundo o seu ponto de vista, a 

Matemática pode servir a todos, mas a cada um de uma maneira diferente, de acordo com as 

suas respectivas necessidades.  

Alice, por sua vez, assume a Matemática como uma ferramenta necessária para se 

viver na sociedade, uma visão utilitarista, uma forma de entender e interpretar a realidade, o 

que condiz com os aspectos da concepção Pitagórica. No seu intradiscurso, Alice apresenta o 

viés do ensino da Matemática com ênfase nas metodologias e nas discussões da epistemologia 

do conhecimento matemático, deixando os conceitos, os conteúdos de Matemática em 

segundo plano. Nesse sentido, Alice ministra a disciplina, entendendo a matemática como 

uma construção humana, praticando um ensino de Matemática menos mecânico, com menos 

rigor metódico, apresentando, dessa forma, as características da concepção falibilística. 

Percebe-se de acordo com o depoimento de Alice que, em seu caso, não houve 

afinidade com o conhecimento matemático na pré-escola, que foi marcado por um ensino de 

matemática desprovido de contexto, de modo que não foi significativo – apenas “uma pedra 

no caminho” – onde o professor de matemática era visto como o “todo poderoso”. O uso 

recorrente da contação de histórias e dos conteúdos de matemática, da educação infantil, 

demonstra a sua atenção especial à alfabetização, que ela define como a sua grande paixão. O 

que podemos relacionar a uma concepção humanizada do ensino da Matemática.  

A trajetória formativa das professoras evidencia que os saberes e as concepções, 

que a constitui, são inúmeros, múltiplos, o que gera uma formação, ao mesmo tempo tanto 

singular como coletiva. Singular, pois é única para cada indivíduo e coletiva, visto que é na 

interação com o outro que surgem as experiências e os aprendizados.  
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Entendemos que as concepções não são imutáveis, pois são passíveis de reflexões 

e mudanças, de modo que o professor formador pode, por meio de reflexões, perceber quais 

são as suas concepções em relação à Matemática e ao ensino de Matemática e, a partir daí, 

refletir sobre a sua prática pedagógica, na tentativa de buscar as transformações necessárias 

para garantir uma melhor qualidade na formação matemática dos futuros professores das 

séries iniciais.  

E por último, o quarto eixo: os reflexos das concepções sustentadas pelas 

professoras e de suas trajetórias formativas na prática pedagógica no curso de Pedagogia, 

no qual buscamos relacionar o diálogo entre a trajetória formativa das professoras formadoras, 

a concepção acerca da Matemática e do ensino de Matemática e a sua prática pedagógica. 

As concepções sustentadas pelas professoras formadoras acerca da Matemática e 

do seu ensino se constituíram por meio da trajetória formativa (interdiscurso) e da posição que 

cada docente ocupa (intradiscurso). Assim como mostraram os resultados obtidos em nossa 

análise, essas concepções se refletem diretamente na prática pedagógica. 

A formadora Mônica poderia ser chamada da “Menina dos porquês”, pois a sua 

curiosidade, sempre foi uma fonte de motivação para estudar e aprender mais sobre 

matemática. Como docente, percebemos em sua prática uma metodologia de ensino 

preocupada em explicar os porquês, demonstrando as regras matemáticas utilizadas de forma 

que visa a facilitar a sua compreensão por meio de certos “macetes”. Outros fatores relevantes 

na prática docente de Mônica são o ensino de matemática contextualizado e o uso dos saberes 

experienciais no ensino, demonstrando a sua preocupação com o domínio de conteúdo e como 

as futuras professoras ensinarão Matemática para as séries iniciais. 

A formadora Alice, a “Menina das cores”, cujo objetivo principal é desmitificar o 

medo da matemática, é sempre movida pela alegria e motivação. Como metodologia para esse 

fim, utiliza a contação de estórias para promover um ensino de matemática humanizado, 

ressaltando a importância da matemática para ler e interpretar a realidade. De modo geral, foi 

apresentada uma matemática mais simples voltada à educação infantil, usando a ludicidade 

como ferramenta para alcançar o aprendizado das crianças. 

Outro ponto importante na composição da formação docente com reflexos na 

prática pedagógica das duas professoras formadoras foram as marcas deixadas por seus ex-

professores. No caso da professora Mônica, as marcas imprescindíveis foram o gosto pela 

matemática, a pontualidade, a assiduidade, a alegria ao ensinar, o domínio de conteúdo e a 

metodologia. No caso de Alice foram o amor pela alfabetização, a contação de estórias, a 

ludicidade, a paixão ao ensinar, a afetividade e a afinidade com o magistério. 
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A maneira como as formadoras conduziram as suas aulas, minimizaram o temor e 

a dificuldade em relação à Matemática e ao ensino de Matemática, apresentados pelos alunos 

no início da disciplina. Dessa forma, podemos inferir que as duas professoras formadoras 

estão deixando as suas respectivas marcas em seus alunos, o que contribuirá para uma 

formação matemática melhor para esses futuros professores das séries iniciais.  

Percebemos, claramente, por meio da pesquisa, que Mônica auxiliou melhor em 

termos de conteúdos, metodologia e autonomia dos educandos e futuros docentes. Alice, por 

sua vez, desmitificou o medo que seus alunos tinham em relação à Matemática, abrindo 

possibilidades metodológicas para o seu ensino.   

Entendemos que esses dados são característicos das participantes da nossa 

pesquisa, dessa forma, não temos a intenção de generalizar os resultados, mesmo porque 

entendemos que o professor é um sujeito com historicidade singular, com trajetória formativa 

única e com concepções multifacetadas em relação à Matemática e ao seu ensino. 

No entanto, os resultados nos permitiram compreender a importância de realizar 

pesquisas e reflexões voltadas ao professor formador da área de Matemática do curso de 

Pedagogia, na perspectiva de conhecer a sua trajetória de formação e, assim, contribuir para 

uma formação matemática de qualidade dirigida aos futuros professores de Matemática das 

séries iniciais.  

Muitos estudos já foram realizados com enfoque na formação matemática 

oferecida no curso de Pedagogia, porém, entendemos ser necessário trazer para o palco, mais 

pesquisas referentes ao professor formador da área de Matemática. Alguns (MANFREDO, 

2013; CURI, 2011; SILVA, 2008), assim como a nossa pesquisa evidenciam a relevância da 

prática pedagógica dos formadores na constituição da profissionalidade dos futuros 

professores de matemática das séries iniciais.  

Constata-se, portanto, que ainda há muito a ser pesquisado na área de formação de 

professores, mais especificamente, na formação de professores que ensinam Matemática para 

as séries iniciais, o que poderá contribuir para uma formação de qualidade dos futuros 

professores, que, por sua vez, poderá melhorar a formação matemática das nossas crianças no 

ensino básico. 

Para finalizar esta pesquisa, deixo aqui as minhas considerações, como professora 

formadora de professores de Matemática: há sempre o que aprender para nos tornarmos 

professores melhores. Esta pesquisa me ensinou que para começar a refletir de forma crítica, a 

respeito da minha própria prática pedagógica, preciso pensar a respeito da minha constituição 

histórica, revisitar a minha trajetória formativa e desvelar os saberes que compõem minha 
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formação, enquanto pessoa, ou seja, que compõem a minha formação docente, focando as 

minhas concepções acerca da Matemática e de seu ensino, para entender como estas 

interferem na minha prática pedagógica e na formação dos meus alunos.  

Ao realizar esta pesquisa, compreendi também que a atividade docente é de 

extrema complexidade, não é uma atividade técnica, é algo que exige ser gente e entender de 

gente, pois, compreendi que só os saberes de conteúdo não garantem uma boa prática 

pedagógica. 
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Anexo A - Entrevista transcrita, realizada com a professora Mônica 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E 

MATEMÁTICA 

 

AREA DE CONCENTRAÇÃO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

LINHA DE PESQUISA: FORMAÇÃO DE PROFESSORES FORMADORES 

Mestranda: Ana Cristina Gomes de Jesus 

Orientadora: Profª Dra. Dalva Eterna Gonçalves Rosa 

Observações: 

 Usaremos P para minha fala e M para fala da professora entrevistada. 

 A entrevista se realizou no dia 5 de outubro de 2013, na cidade de Anápolis na 

residência da professora entrevistada, começando às 15h e finalizando às 18h.  

 A gravação começou efetivamente às 15h30min, pois inicialmente houve um “bate-

papo” informal sobre a pesquisa e sobre a formação universitária nos cursos de 

licenciatura.  

 Foi disponibilizada para a professora entrevistada uma cópia do roteiro da entrevista e 

ratificado que ela faria um relato de vida buscando a resgatar sua formação escolar.  

 Durante a entrevista houve uma interrupção a pedido da professora entrevistada para 

um descanso e alimentação, com duração aproximada de 30min. 

 A entrevista aconteceu num ambiente favorável e um clima descontraído. 

 A professora perguntou novamente se os nomes não sairiam na entrevista, para 

resguardar a identidade dos mesmos. Eu confirmei. 

 Duração da gravação aproximadamente 2h. 

 

Prezado (a) professor (a),  

Esta pesquisa faz parte de minha dissertação de Mestrado sobre o tema: Estudo das 

concepções e da trajetória de formação dos professores formadores. O objetivo é 

compreender o reflexo destas concepções e trajetórias na prática pedagógica da 

disciplina de Conteúdos e processos do ensino de Matemática II. Os dados que serão 

publicados de forma alguma identificarão os sujeitos desta pesquisa. Sua participação é 

muito importante para o sucesso deste trabalho.  



  

  172 
 

 

Turno 1 (P)- Começaremos de acordo com suas lembranças: como aconteceu o seu ingresso 

na escola (Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio). 

Turno 2 (M)- Bom eu entrei na escola muito pequena, eu tinha 4 anos de idade, eu já sabia 

ler e escrever. Minha mãe conseguiu me colocar em idade anterior as outras crianças, pois, eu 

já sabia ler e escrever, assim não tiveram como me recusar. Eu sempre fui a primeira aluna da 

sala até chegar o segundo ano do ensino médio, isso em escola pública. Estudei na escola 

particular inicialmente, na antiga educação infantil até a 4ª série, a escola particular era de 

Freira (rsr...). Depois na 5ª série (hoje 6º ano) fui para escola pública e fiquei até concluir o 

segundo ano do ensino médio, tinha uma escola em Goiânia, o colégio Carlos Chagas que 

oferecia 20 bolsas para o 3º ano do ensino médio, sendo 2 dessas bolsas integral, um tio meu 

fez a inscrição e eu fui fazer a prova, morrendo de medo pois vinha de uma escola pública, 

falei pro meu tio: tá vou fazer a prova, mas eu não sei inglês, meu inglês foi sempre a mesma 

coisa: o verbo to be, eu só sabia isso. E os alunos de lá sabiam inglês, a escola era de pessoas 

ricas que já sabiam inglês, não era escola de pobre. E no dia da prova tive muita sorte, a prova 

não era de conhecimentos específicos, caiu lógica e uma prova de redação. Saiu o resultado e 

fiquei em 1º lugar e fiquei muito feliz com a bolsa e me achei o máximo, pensei: nossa vou 

estudar em Goiânia! O colégio dividia o terceiro ano em duas turmas: a primeira de 20 alunos, 

que chamavam de colmeia, a sala onde estudavam os 20 melhores alunos da escola e a outra 

turma o restante numa sala grandona cerca de 120 alunos. Eu estudei na turma de 20 alunos, a 

turma “Top de linha”, essa turma estudou pessoas muito conhecidas no nosso cenário hoje, 

como o dono do hospital de queimadura de Goiânia, o dono da farmácia artesanal. 

Meu aproveitamento de sala era muito grande, mais em sala de aula do que estudando 

em casa. Em casa eu tinha outras coisas para fazer, eu tocava violão, eu cantava, não tinha 

muito tempo para estudar em casa. Quando terminou o 1º bimestre, mesmo com a bolsa de 

100%, minha mãe falou que não daria mais para continuar, precisa de ticket, passagem de 

ônibus, e também de alimentação. Como eu ainda tinha alguns tickets pedi para minha mãe 

para eu ir até acabar para que eu pudesse me despedir dos meus colegas e ela deixou. Quando 

eu cheguei na escola segunda-feira  tinha uma faixa bem grande na porta escrito: Parabéns 

Renato primeiro lugar do simulado geral e meu nome em segundo lugar e eu abri um berreiro 

e comecei a chorar. Meus amigos sabiam que eu iria parar e contaram para o diretor da escola 

e ele me chamou para conversar e me ofereceu na época para ser monitora de matemática das 

turmas de 1º e 2º anos. Eu era boa em tudo, mas em matemática era onde eu tirava o 10 limpo, 
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nas outras eu tirava 94,93, em matemática eu fechava. A proposta foi: ele me pagaria um 

salário x, que na época dava para eu pagar os vale transportes, a alimentação e ainda sobrava 

um pouquinho para comprar umas camisetinhas, assim ... Assim eu cheguei e falei para minha 

mãe e perguntei se eu podia, pois eu era muito novinha, nesse meio tempo eu fiquei doente, 

descobri que tinha problema do coração e tive que voltar para fazer um tratamento fiquei 

“meio doente um tempão”. Depois voltei. Na minha época quem era bom em exatas fazia 

engenharia, economia, quem era bom em biologia fazia medicina. Eu voltei, prestei vestibular 

e passei para engenharia e comecei nesse meio tempo a dar aula de cálculo para os colegas, 

até então eu não desconfiava que eu iria  ser professora de matemática, achei que minha praia 

era outra. A engenharia não deu certo, larguei, voltei para Anápolis e prestei vestibular de 

novo, agora para economia, passei em 1º lugar. E aconteceu a mesma coisa, só ficava dando 

aula de matemática, de cálculo para pessoal da sala. E eu ainda não desconfiava que 

matemática era minha praia. E aí nessa época, um professor ia entrar de licença premio em 

uma escola estadual e me pediu para substituí-lo, nessa época eu fazia o primeiro ano da 

faculdade. Dai eu fui e comecei dar aula lá. Eu chamava os alunos para fugir da escola, pulava 

o muro com eles, mas o conteúdo eu dava e eles gostavam, de um jeito tranquilo e sempre 

achando exemplo do cotidiano, isso era uma coisa minha. Eu queria deixar a faculdade, mas 

meu pai não deixou, ele falou: já largou uma, você vai terminar esse. Tá então eu terminei e 

depois eu fui fazer matemática. Continuei fazendo o curso de economia e dando aula na rede 

pública em Anápolis. Depois de terminado, entrei como portadora de diploma para o curso de 

matemática. Meus professores do curso de economia eram meus incentivadores para que eu 

fizesse o curso de matemática. Aconteceu uma coisa interessante no curso, eu era aluna 

matriculada e eu dei todas as aulas, o professor falou para mim, dá esse curso para mim, e eu 

dei, duas disciplinas: geometria e cálculo II. O professor só elaborou as provas e os colegas 

preferiam que eu explicasse o conteúdo.  No mestrado aconteceu isso na disciplina de 

estatística, na hora de destrinchar as contas o professor me colocava para fazer e quando era a 

parte teórica ele explicava.  

Obs. Naturalmente a entrevista encaminhou para a segunda pergunta sem 

necessariamente eu perguntar. 

Turno 3 (P)-  Fale sobre sua inserção na profissão docente (informal, formal). 

Turno 4 (M)- Dentro do curso de economia eu decidi ser professora de matemática. E ai 

comecei a dar aula e desde então nunca sai da sala de aula. Nunca tive um intervalo, tipo: fui 
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exercer algum cargo e larguei a sala de aula, não, sempre estive em sala de aula. Já exerci 

outros cargos, mas sempre em conjunto com a sala de aula. 

 

Turno 5 (P)- Formação acadêmica inicial (motivo da escolha do curso, expectativas). 

Turno 6 (M)- O curso de Matemática, foi bastante decepcionante, em muitas coisas. Teve 

disciplinas que eu aprendi muito, com professores extremamente conteudistas. O professor R. 

eu aprendi muito, em compensação tive professores que me pediam para eu não assistir as 

aulas deles, por causa das perguntas que eu fazia e eles não conseguiam resolver. Professores 

que não levaram nem a sério então eu não sabia nem como e nem porque estavam lá. Eu tinha 

o conhecimento de onde e atuava, então eu achei que teria lá no curso um conhecimento 

muito avançado. Acima do que eu precisava e minhas notas eram muito altas, então eu só 

tirava notona. 

Obs. Novamente a narrativa aconteceu de forma natural para o encaminhamento da resposta 

da próxima pergunta. 

Turno 7 (P)- Formação continuada (em que área (s), motivação, reflexos na sua atuação 

profissional). 

Turno 8 (M)- Ai quando eu cheguei na UFG para fazer mestrado. Eu tinha que fazer uma 

disciplina para entrar, o verão, e me sai muito bem, mas mesmo assim a faculdade chamou a 

mim e minha colega e pediu para fazermos um curso de nivelamento, porque a nossa 

faculdade não dava base, e não dava mesmo e agente com toda humildade falou então tá tudo 

bem, agente realmente não sabe nem por onde isso passa. A noção de Álgebra que agente teve 

não passa nem perto do que era realmente. A noção de Análise, nunca existiu, o que eu vi em 

Análise, não está em nenhum livro de Análise que eu vi na minha vida. A Álgebra muito 

menos. A geometria euclidiana era nível do ensino médio, eu sabia o suficiente para dar aula 

no lugar do professor no nível médio. A geometria analítica nível médio também. A única que 

disciplina de nível superior era cálculo II e também não era muito avançado, o resto era todas 

nível do ensino médio. Concluindo o curso fui convidada ainda só com a graduação para dar 

aula na UEG. E comecei logo a fazer dois cursos de especialização lato senso, paralelos, um 

em Metodologia do ensino superior na Uni-evangélica com parceria da UFRJ, realizados aos 

sábados e domingos de 780h e o outro em Matemática, que foi em dois meses: janeiro e julho, 

me sai muito bem nos dois. Aí comecei a me encantar pelas metodologias de ensino que para 

mim era uma coisa muito natural, eu não tinha teoria em cima das coisas que eu sabia, eu ia 

descobrindo. Quem fazia esse curso comigo era a professora M.Z. muito conhecida hoje, a 
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professora V.G. que hoje é secretária de educação de Anápolis, professora R.G., que morreu 

recentemente e que foi orientanda do professor L. eram as três da educação e eu, mais 

especificamente, uma jornalista, uma pedagoga, uma psicóloga e eu uma matemática. 

Um momento delicado da entrevista, muita emoção. 

Dai eu parei, adoeci, meu coração estava bem ruim tive que ir para São Paulo, daí eu 

ficava tomando remédio para ritimia, fiquei parada um tempão, quando eu voltei para 

faculdade fui fazer o mestrado em matemática pura, quando me pediram para fazer o curso de 

nivelamento, nesse tempo meu filho morreu e eu parei tudo... de 2001 à 2004. Depois eu 

voltei a dar aula, só não dei aula nesse intervalo que meu filho morreu (2001). 

Obs. Naturalmente a questão das experiências profissionais foram tocadas 

entrelaçando com a formação acadêmica. 

Turno 9 (P)-  Locais de trabalho (experiências profissionais, níveis, instituições, 

contribuições para a profissionalidade). 

Turno 10 (M)- Nesse intervalo recebi um convite da Fundação Roberto Marinho, me ligaram 

e me convidaram para fazer um trabalho em parceria com os professores do estado. Estiveram 

abertas as inscrições para os interessados, me inscreveram, eu não me inscrevi, foi meu 

coordenador que fez a minha inscrição. Quando ligaram aqui, na minha casa, me lembro até 

hoje, quarta-feira a noite: -Aqui é  o J. da Fundação Roberto Marinho. Pensei logo que era um 

trote, uma pegadinha, demorei para acreditar, ele teve que falar que fui inscrita e tal. Assim eu 

fui fazer uma entrevista tudo atropelado, eu estava indo para o sul do estado de São Paulo 

para formatura do meu afilhado, era a noite, minha entrevista foi pela manhã, às 11h30min na 

UFG, em Goiânia. Depois da entrevista seguimos viagem, meu marido dirigindo [...] 

comemos dentro do carro, viajamos um tempão sem descanso e chegamos na hora do amém, 

já da entrega do diploma, maquiei dentro do carro e isso sem saber se tinha passado na 

entrevista. Depois saiu o resultado, passei e foi uma grande experiência, aí sim eu trabalhei 

com a parte pedagógica do ensino, com teorias, com leituras, que eles passavam e foram três 

anos trabalhando nisso, foi muito bom, foi um grande aprendizado. Ao mesmo tempo fui 

convidada para trabalhar na Fundação Nacional do livro didático, que é o PNLD, em 2005. 

Mais uma vez muita teoria do ensino da matemática. Eu já gostava de ensinar matemática. Lá 

no PNLD, o mais interessante era que todos eram doutores, menos eu, que nem mestre era, na 

época eu era só especialista, já fiquei surpresa de ter sido convidada e fui convidada por uma 

pessoa que trabalhou comigo na Fundação Roberto marinho, um professor do Rio de Janeiro, 

muito conhecido no cenário brasileiro, professor P., quando ele me ligou aqui em casa, eu 
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conversei com ele, quando ele desligou o telefone eu dei pulos de alegria. Falei para o meu 

marido, e ele perguntou você vai ganhar dinheiro? Eu respondi: não sei, mas só de trabalhar 

com o professor P. está ótimo, estarei feliz e isso já vale a pena. Trabalho lá desde 2005 até 

hoje. Conheci toda a equipe e de lá para cá, conheci muita teoria, li muitos textos, eu não 

conhecia para as séries iniciais. Trabalhei junto com o professor C., também muito conhecido, 

me ensinou muito referente a parte de Avaliação do livro didático, me ensinou muito e ficou 

muito meu amigo,  até hoje ficou essa troca, ele precisa de um consultor, ele me chama, o 

povo de Recife me manda e é isso. Acabei fazendo o mestrado em Engenharia Agrícola como 

prestadora de serviço. Essa história é bem interessante, minha colega, ela fazia um curso e 

também era coordenadora da graduação em engenharia agrícola, ela estava fazendo 

doutorado. Ela toda semana, me pedia para resolver algum exercício, exemplo: faz essa 

derivada aqui, resolve essa integral aqui. No começo eu simplesmente resolvia e devolvia, 

mas como sou muito curiosa, comecei a pensar: por que derivar isso? Comecei a perceber que 

muitas derivadas não cabiam aqui, e ela não sabia me responder então eu tive que estudar para 

poder argumentar. Perguntei a ela, onde eu poderia aprender, ela respondeu, olha o fulano está 

dando aula disso no mestrado em engenharia agrícola, vai lá olhar. Aí eu comecei a assistir a 

aula para poder explicar para ela, como eu já estava lá mesmo, ela me incentivou: você 

poderia fazer esse mestrado, iria ser muito bom para você iria ser bom para todo mundo, você 

sabe aplicar a matemática. Assim acabei fazendo duas disciplinas: Estatística e pós-colheita, 

passei nas duas, mas estudei pra caramba e aí ela falou: faz a prova do processo seletivo. E eu 

disse: como? Eu não sei nada disso. Ela respondeu: te dou um livro para você estudar.Daí 

veio a prova e foi justamente o tema: pós-colheita, a única coisa que eu sabia da área, passei 

em 2º lugar, o primeiro foi um menino da engenharia, ele virou meu parceiro, menino top de 

linha. E fiz o mestrado em tempo recorde, 1 ano e 6 meses, já tinha feito duas disciplinas e 

também operei o ombro nomeio da estrada, tive que ficar de molho de 2  3 meses e é isso.  Já 

tenho tempo para me aposentar mais ainda não quero. Fato importante no mestrado: tinha uma 

fórmula usada na engenharia agrícola que envolvia ln, uma constante e a exponencial, 

ninguém tinha percebido que aquilo era uma equação da reta. Aí eu entrei e perguntei ao 

professor: por que isso era uma equação da reta? Perguntei ao meu orientador e ele disse: 

“como assim?!”. Respondi é isso: olha! Tem uma variável dependendo de outra e as outras 

são constante, é uma função afim, é uma função linear, quando você começa a variar o t, você 

vê infinitas retas, falei: quer ver? Joguei no gráfico e disse viu! São coisinhas que eles não 

veem.... Isso foi parte inicial da minha dissertação e virou capítulo de um livro. O que 

aconteceu comigo, como eu não sabia o conteúdo... tudo que eu não sabia eu procura saber, 
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tudo que eu procura para fazer, eu queria saber o significado...qual o significado? Qual a 

definição disso? Ninguém sabia. Aí eu fui fazendo uma lista bem organizada com as 

definições, didaticamente organizada, assim fui convidada para fazer o capítulo do livro, aliás 

estou aguardando a publicação, ele já foi aprovado e passou por todos os tramites. 

 

Turno 11 (P)- Professores que marcaram sua trajetória (por quê?). 

Turno 12 (M)-  Foram 3 professores, em fases diferentes, peraí deixa eu ver se foram 3...não 

foram 4, todos de matemática.  Professor R. nas séries iniciais até o 8º ano, ele me encantava. 

Depois o professor C. me encantava, ele escrevia no quadro e se afastava e olhava para o 

próprio quadro e o admirava, como se fosse uma obra de arte,...gráfico pronto, o que 

entendeu? Aquilo me encantava, eu pensava ainda vou ainda fazer um quadro assim, ainda 

vou consegui chegar: a letra , a organização,... O primeiro o R., professor me marcou pela 

paciência, dedicação, por clarear as coisas. Eu sempre fui a rainha do por que. Tudo eu 

perguntava por que para ele, e ele tinha resposta, se ele não soubesse de imediato, me 

respondia depois. Pensei assim: se um dia eu for professora, eu vou ser assim. Todos 

explicavam bem,...pois se não soubessem explicar, para mim não servia, eu queria saber tudo 

o porque. Já no curso de economia, foram dois que me encantavam: professor Z. que dava 

aula de Cálculo e o professor U. que dava Estatística. Professor Z. de cálculo era a alegria de 

ensinar, alegre! A aula era um momento alegre. Eles não faziam da Matemática algo pesado, 

mais o Z. era algo até escrachado, as vezes o jeito dele fazer as coisas...todo mundo gostava.E 

lá na federal o professor P. O professor U., a sabedoria dele, a seriedade dele, aquele ali 

levava o trabalho a sério, se ele falasse, desse uma prova hoje e falasse semana que vem iria 

devolver, a prova estaria corrigida e devolvia, ele fazia assim. São características que hoje eu 

enquanto professora, dou aula, com características do professor Z., ora do professor U. 

quando falo que vou devolver tal dia, eu faço. Nossa agora que eu fui falando, eu fui vendo 

isso,... Agora o professor P., quando eu comecei a trabalhar com ele, o que ele tinha que falar, 

ele falava.  Eu falava professor P. por que que agente estuda isso? Eu reclamava para ele: 

nossa eu to achando isso muito chato, eu queria contar para as pessoas o que eu estou fazendo, 

o povo todo me acha doida, para que aprender isso? Eu queria discutir com as pessoas, que 

todo mundo pudesse entender. Aí ele disse: eu também. Tanto que ele até mudou de área! Ele 

influenciou muito o meu jeito de trabalhar. Se eu quero falar de Matemática como ferramenta, 

a matemática tem que ser uma ferramenta eficiente, tenho que mostrar onde ela entra, para 

que serve. Todas as discussões com ele, foram muito boas, eu conversei muito com ele, cresci 

muito na parte de metodologia, aprendi a buscar, a ir além, ele me ensinou isso. Ele me dava 
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aula de Geometria Analítica. Quando eu fui fazer o curso de nivelamento, o professor que eu 

gostei muito foi o professor V., ele mais por um motivo pessoal, ele levantava muito a minha 

bola, eu saia de lá toda feliz, eu tirava só 10, eu gostava muito de ir ao quadro,,, Tinha só uma 

disciplina lá, Topologia que quem dava era o professor H., aí quando nós fomos fazer a 

disciplina (nós 5). Ninguém sabia coisa alguma, ninguém, só que eu gostava de ir ao quadro. 

Eu não sabia nem por onde passava a matéria, pensava assim: não é possível que eu sou tão 

burra? Mas como eu era muito impaciente, eu ia para o quadro tentar entender, os quatro 

colegas sentavam e eu ia para o quadro, escrevia as coisas e falava: será que é assim?! Será 

que é desse jeito?! Eu não sabia nada. O professor passava na porta da sala de estudos e me 

via sempre no quadro e os demais sentados, resultado eu tirei B e os demais C rsrsrs.. todo 

mundo não sabia nada, ele criou um estereótipo: que se eu ia para o quadro, eu sabia mais que 

todo mundo e não era verdade, eu sabia, tanto quanto os meninos, ou seja, nada. Mas como 

minha impaciência era demais, eu precisava rabiscar, ao invés de fazer isso no papel eu fazia 

no quadro. Se tem um professor traumático, esse foi O traumático. Eu (P) interferi e 

perguntei: o que você não aprovava? Ela respondeu: tudo. O jeito de explicar, tudo que 

agente perguntava, ele mandava agente se virar. A resposta dele era: se vira.  Então se eu 

chegasse a perguntar alguma coisa para ele, era já o meu último recurso, já tinha esgotado 

todas as minhas possibilidades. Diferente das séries iniciais que é normal enquanto o 

professor explica agente interfere. Na pós-graduação quando eu ia perguntar, era o ultimo 

recurso, era porque eu já tinha estudado muito e ele (professor H.) sempre respondia: se vira! 

Ele fez uma com a agente: marcou uma prova e nós fomos fazer essa prova de manhã, 4 

questões, eu não vou esquecer disso nunca...eu li todas as questões , olha eu estudei muito, eu 

não entro numa prova sem estudar, a sensação que eu tive, era que eu estava fazendo uma 

prova de uma outra turma, nada que eu estudei, nada, tinha naquela prova. Aí eu levantei, 

entreguei minha prova e vim chorando de Goiânia até Anápolis. Me sentindo a maior burra da 

face da terra. Fiquei sabendo que meus colegas escreveram, escreveram, pararam, foram 

almoçar, voltaram e escreveram, escreveram....e todo mundo tirou zero. Sabe o que ele disse 

para a turma: “- isso é para provar para vocês que vocês não sabem de nada!” Pensei: é  isso 

que é ser professor?! Eu nunca vou ser assim, não adianta, esse não é meu estilo, antes eu não 

tinha certeza , hoje eu tenho: quem faz assim, não sabe mesmo dar as respostas. Por que se o 

professor sabe a resposta, ele não precisa responder completamente, ele pode direcionar o 

aluno: “olha você vai por esse caminho, olha tal livro, no capitulo tal você vai entender 

isso”... se vira1 é muito pouco! É interessante dizer uma coisa: nenhum professor da área da 

educação me encantou, pelo contrário, eram os piores que eu tinha... Eu tive uma professora 
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dessa área que não levantava da cadeira para nada, ela escrevia no quadro sentada, virava as 

costa e escrevia, quando acabava a aula e ela se levantava, no lugar dela, tinha um monte de 

letrinha ao redor do espaço do corpo, fazia o desenho, como se fosse uma moldura da cabeça 

dela. Tinha uma outra professora que todo dia mandava agente lê o livro e fazer fichamento, 

tinha uma outra que fazia só seminário. Eu lia o resumo ia lá na frente e só tirava 10. O que eu 

lia do livro? Nada. Eu fazia um teatro lá na frente e tirava 10. Não tive nessa área nenhum 

professor que eu falasse: “-esse é o tham!”. Aí quando eu fui fazer 

metodologia(especialização), eu também não tive nenhum professor que me encantasse, tive 3 

colegas: V., M. e R. , essas três colegas fizeram meu olhar voltar, mudar. As aulas eram 

monótonas, chatas, até elas achavam, passávamos bilhetinho: que aula horrível...rsrs; que 

poder!. Era super engraçado a M., era jornalista, a V. era psicóloga, a R. era pedagoga e eu da 

Matemática. O grupo era ótimo: uma psicóloga, uma pedagoga, uma jornalista e eu uma 

matemática. Muita coisa que eu sei, o estilo, o jeito de escrever. Eu não sabia escrever o início 

e o fim, eu escrevia o meio, eu escrevia sempre os meios dos textos, depois eu ia 

acrescentando o início e o final.  Aí a V. trabalhou comigo 4 anos e estudamos juntas, eu fazia 

o meio e falava para ela escrever o início e o fim. Ela brigava comigo, você já aprendeu, eu 

falava: você faz mais rápido. Aprendi com a M., ela falava para mim: “-esse é seu estilo de 

escrever, você precisa escrever primeiro o meio e depois o blábláblá”. A R. tinha muita 

dificuldade para escrever, era muito sintética, a M era muito boa para escrever, a V. também. 

O professor marcava um trabalho, eu ficava para morrer, tentando escrever. Lá na hora da 

aula a M. tinha esquecido, ela sentava na hora e escrevia rapidinho, redigia. A V. fazia 

colocando o esqueleto do lado e escrevia rápido, e eu e a R. ficávamos a semana inteira 

tentando. Eu fazia o meio do texto e pedia para outra fazer o inicio e o fim. Eu fui aprendendo 

com elas, nó fazíamos tudo juntas, distribuímos às tarefas. Elas me botavam para ler, isso, isto 

e aquilo. Falavam você não está entendendo porque você não leu isso, e isso, leia! Aí eu ia e 

lia, elas me orientavam. Eu não tinha nada de leitura. E até hoje eu me sinto deficiente na 

leitura de formação pedagógica, é muita coisa... Acho que na educação tem muitos, vai 

entender, se você segue a linha do fulano, você tem que ler tal livro e tal.... se você seguir tal 

cara, você segue tal livro, tal livro...achava isso muito complicado, agora que eu consigo 

entender isso, agora que eu consigo enxergar isso melhor. 

Turno 13 (P)-  Como você avalia a formação de professores que atua, no ensino básico em 

matemática? 

Turno 14 (M)-  Primeiro vou falar os da Pedagogia, isso me preocupa muito; eles tem um 

leque muito grande, eles tem que dominar muita coisa, além das teorias pedagógicas, as 
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disciplinas específicas. Isso eu não sei, essa é a minha leitura, não sei se tem trabalho, 

pesquisa em relação a isso. Os alunos que procuram o curso de pedagogia, dificilmente 

gostam de matemática, já procuram Pedagogia porque matemática: “Deus me livre”. Não 

gostam. Do tempo que eu estou lá, eu faço uma pesquisa no primeiro dia de aula, então 5% da 

turma que fala que gosta de matemática, que domina um pouco de matemática. Eles tem que 

dar conta especialmente da matemática das séries iniciais, essa é a matemática que vai 

fundamentar toda a matemática. É muito deficiente o ensino da matemática no curso de 

Pedagogia. Muito conteúdo, junto, não dá tempo de ver toda a matemática. Por mais que eu 

me esforce como professora, eu não consigo, é impossível. O professor que trabalha nessa 

área tem que trabalhar o conteúdo e com a metodologia de abordar esse conteúdo.  Então às 

vezes, igual esse ano, eu não tive tempo de falar em avaliação. Avaliação em matemática não 

é o mesmo que em outra, cada área tem suas especificidades. A matemática também tem: tá 

certo? Tá errado? A construção do conhecimento matemático nos professores, como o 

professor vai fazer essa transmissão pro seus alunos, se eles não conseguirem identificar a 

metodologias e quando...no livro, às vezes é só isso que eles tem. Identificar os erros 

conceituais no livro texto, que vem aos quilos, aos montes. Então é muita coisa, eu não sei se 

essa tendência vai puxar os professores da licenciatura em matemática para trabalhar nas 

séries iniciais ou eu não sei como vai ser, só sei que é difícil. Eles( os curso de Pedagogia) 

consideram que fazem isso bem em alguns lugares, alguns cursos, que estudem bem a 

matemática, bem a geografia, ...bem Eu acho que está muito longe de ser bem. No caso dos 

outros, licenciando em Matemática. Eles...bom nós fizemos um seminário no ano passado que 

responderia direitinho essa resposta para você. O tema do seminário foi: A licenciatura que 

temos e a licenciatura que queremos. A gente publicou um texto na revista de Inhumas 

relatando o que aconteceu nesse seminário e eu vou usar a fala dele: eles disseram que o que 

os professores ensinam não é o que eles devem fazer na sala de aula, ensinam outras coisas, 

ensinam matemática avançada. As metodologias que os professores da licenciatura de 

matemática utilizam não são as metodologias que os professores da área pedagógica não 

indicam para as séries iniciais, então, eles não tem referencia de professor. Então, eles tem 

que buscar essa referencia em professores que eles tiveram na formação. E os professores que 

eles tiveram na formação deles, são professores tradicionais: modelo, definição, exemplos e 

exercícios, exercício modelo. Eles tem muitas dificuldades nos conteúdos do ensino básico, os 

alunos da licenciatura isso é visível em um curso de cálculo do 1º ano, cálculo é a disciplina 

que mais reprova, onde é que eles reprovam? Na matemática básica, você da à fórmula por 

exemplo, a fórmula da derivada, a primeira linha que é só aplicar a fórmula fica Ok! Quando 
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eles terminam de fazer os ajustes, tira mínimo, fazer as fatorações, aí eles se atrapalham todos, 

fica tudo errado, assim não é o cálculo que está sendo difícil! É a matemática básica. Muitos 

desistem, a turma começa com 40 alunos e poucos são os que se formam. Temos uma turma 

agora formando 5. E a primeira reprovação em massa é no cálculo 1, eles então ....é uma coisa 

que geraria até um estudo: o que fazer? Ensinar matemática básica? Será que esse é o papel do 

professor do curso de licenciatura no curso de matemática? Nosso papel é ensinar, é preciso 

decidir onde, em que momento, vai ser um curso de monitoria ou de extensão? já ficou claro 

para todo mundo que precisamos ensinar, se não vamos perder aluno, perder alunos, cada dia 

mais. O que minimizou um pouco foi que teve um curso de apoio, uma extensão, que servia 

para os meninos da física, da química, da engenharia, da biologia, tudo que precisassem e que 

precisam da matemática básica, faz o curso. Teve o curso durante 3 anos, a professora 

realizou, foi um projeto de extensão, criou o grupo, outro de pesquisa paralelo, pesquisaram 

como era antes sem o curso, durante e depois. Os resultados foram apresentados pelo menos 

na pesquisa, mas como era um projeto teve começo, meio e fim. Então acabou o projeto, 

acabou, ninguém retomou esse projeto, não virou...A ideia da professora que idealizou o 

projeto, é que ele fizesse parte das politicas publicas da instituição, isso ela não conseguiu e 

morreu aí. As provinhas do Saeb mostram...apontam que alunos dominam a matemática bem, 

a nota é maior que no 9º ano. A professora entrevistada indaga: tem pesquisa mostrando 

porque isso acontece? Um silêncio se fez e ela continuou: As provas no meu olhar, muito 

subjetivo, as provinhas são muito simplesinhas, superficiais até o 5º ano e depois muda 

completamente. Ontem assisti a aula de uma aluna minha...é gostoso quando você vê que sua 

fala de sala de aula como professora de metodologia e você depois vê que a coisa funciona, 

gente! Não tem dinheiro no mundo que pague isso,..., a atividade que minha aluna fez foi 

excelente,... 

Turno 15 (P) Qual seria a formação necessária ao professor formador da disciplina de 

Matemática
1
 no curso de Pedagogia (por quê?). 

Turno 16 (M)- então, outra discussão, há tem que ser um professor de matemática, da área de 

matemática, tem que ser de preferência, ou melhor, tem que ser um professor formado em 

matemática e em educação matemática. Se também pegar um professor da área dura também 

não vai adiantar nada, um bacharel em matemática não vai adiantar nada, lá na faculdade 

antes era o pedagogo que trabalhava, antes então trabalhava mais com a epistemologia, com o 

próprio conhecimento. Que são teorias que outras disciplinas poderiam abraçar, que não 

precisa vir no conteúdo puro. Ontem teve uma reunião e eu levei essa discussão para o 

colegiado, aí várias coisas: a construção do conhecimento, exemplo Piaget, não tem que ser 
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voltado só para matemática, acho então que isso tinha que ficar claro... quando eu citei, fala 

na disciplina de fulano. Sei que viram isso na disciplina tal, com o texto tal. Um professor me 

disse: você é muito detalhista. Eu sempre me coloco no lugar do aluno, por exemplo, vai ter 

AEA, a avaliação de matemática é outra ponte, falar das teorias que envolve avaliação dentro 

da minha disciplina não cabe mas não posso me furtar de avaliação porque eu tenho que falar 

de resolução de problemas...então fica tudo muito difícil. Eu tenho que tratar de 4 assuntos do 

conhecimento matemático, além que já toma tempo, eu tenho Números e operações; 

Grandezas e medidas;  Tratamento da informação e Espaço e forma, que é geometria. Eu 

tenho que falar de resolução de problemas, falar de projetos com materiais concretos e jogos. 

Esses 4 temas eu jogo tudo dentro do conteúdo, eu não faço tudo separado, porque eu não 

tenho tempo. Exemplo: se eu vou da construção do número, eu já falo que material é 

adequado para o ensino, como eu uso, como na resolução de problemas eu aplico isso, na 

medida e forma, então eu faço, todo mundo consegue? E os professores das séries iniciais? 

Não eles, não tem que dar conta de fazer isso, isso então é complicado, é muita coisas para 

eles fazerem.. 

Turno 15 (P)- Como foi seu contato inicial com a disciplina de matemática no ensino básico? 

Turno 16 (M)- Sem esnobar, eu sempre tirei10 limpo em particular em tudo, eu era muito 

elétrica não ficava quieta. A única coisa que eu não gostava era inglês...pensa eu fazendo 

mestrado em engenharia agrícola, sem saber engenharia e inglês... 

Turno 17 (P)-  O que é Matemática? (ciência, disciplina)  

Turno 18 (M)-  Eu nem seu se eu sei falar...O que é Matemática para mim: além de ser minha 

profissão, meu meio de vida, meu encantamento, sem ser com adjetivos rsrsrs.. Eu acho que a 

matemática é ferramenta, e ela tem que ser ensinada para os alunos desde às séries iniciais, 

como uma ferramenta para eles exercerem  sua cidadania, para eles darem conta de fazer as 

coisas do dia a dia, não como aquela coisa obrigatória. Eu tenho que definir tudo, nomear 

tudo, ver nomenclatura em tudo, dar conta de tudo, não é isso ao meu ver que é a matemática. 

É você saber a Matemática bem! Para sobreviver bem, você exercer bem as coisas que você 

precisa saber bem no seu dia-a-dia, isso eu acho que é a matemática. no meu caso específico, 

eu tenho que exercer....saber uma matemática bem para eu exercer minha profissão, eu tenho 

que saber bem a matemática, mais do que por exemplo a Dona J.(secretária do lar) que 

trabalha para mim, mas ela tem que saber. Eu acho que o professor de matemática tem que 

saber encantar seus alunos, se ele não conseguir...não só o de matemática, eu acho que todo 

professor, se não a coisa não vai funcionar. 
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Turno 19 (P)- Como você percebe o ensino de Matemática no ensino básico? E no ensino 

superior, no caso da Pedagogia. 

Turno 20 (M)- Fragmentado, coloca a matemática como o terror, só os bons sabem 

matemática, o resto não sabe nada. Ainda hoje depois de tanta discussão é o que a gente ainda 

vive e ouve: “a matemática não é para todos; as meninas sabem menos matemática”, agente 

escuta: “minha filha tem dificuldade em matemática, mas tadinha ela é menina! Não precisa 

saber muito”, fico brava com isso! Coloca a Matemática: façam resolva, meça, não tem 

contexto, não consegue colocar ela..., eu brinco de matematizar com meus alunos, é minha 

brincadeira no primeiro dia de aula, pergunto: você já matematizou hoje? eles nunca pensam 

que já matematizaram, é só eu dar um exemplo que eles tem mil para dizer. A matemática do 

curso superior de Pedagogia: ela é superficial, oque aconteceu... eles tem muitas dificuldades 

e muita coisa para aprender, tem muito o que desconstruir para poder aprender a ver a 

matemática real, eles vem com muitos conceitos definidos na cabeça deles de maneira 

equivocada, que agente tem que desconstruir para agente poder construir. Uma coisa nova, 

falar de ferramentas, falar de metodologia, não da para fazer isso... AEA (atividades de ensino 

e aprofundamentos), a AEA é adaptada a atender a demanda do curso, é de 60h, no meu caso, 

essa turma eu usava para matemática. Eu mesclo mais você(M) nem percebeu, parece que o 

tempo é só para discutir e não para ensinar... O que eles vão trabalhar, eles não sabem 

resolver, o ano passado eles me pediram... Eles tinham uma espécie de livro, um caderno 

aparte que eles resolviam, faziam em casa e traziam só as listas, só o conhecimento 

matemático, número, ordem crescente, decrescente, ...anterior, o que eles não sabiam, eles 

perguntavam. 

Turno 21 (P) – Como você definiria a importância dos valores experienciais da docência do 

ensino básico quando ministra aula no ensino superior, mais especificamente no curso de 

formação de professores? 

Turno 22 (M) – Eu trabalhei no jardim de infância quase fui expulsa, depois passei a ser 

assistente de uma professora na 3ª série mas não deu certo, eu não tinha paciência, eles não 

sabiam matemática, ficava para morrer...daquela época já me incomodava, eu com 16, 17 

anos, a professora ensinava uma matemática errada para as crianças, eu perguntava e ela não 

sabia, eu perguntava ela não sabia e depois eu tive uma experiência muito interessante: 

acompanhei uma turma da 5ª série ao 3º ano, peguei a matemática da 5ª, da 6ª, da 7, da 8ª, do 

1º, do 2º , do 3º . Até hoje eu encontro com eles, um deles está dando aula aqui na Pedagogia 

professor de inglês, ele diz que tudo que ele aprendeu, ele nunca esqueceu. 
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Turno 23 (P) – Nesse momento refiz a pergunta para direcionar a fala...  

Turno 24 (M) – Influencia totalmente, o que eu acho mais importante, é que é verdadeiro, 

quando eu falo para eles fazerem alguma coisa, eu já fiz em algum momento, sei e fiz, e falo, 

da certo, não dá certo, você(P) deve ter visto isso! Eu falar: “gente eu fiz isso e deu tudo 

errado, gente eu fiz isso e deu certo, foi ótimo, então uma das coisas que lá no PLD eles me 

escutam, eles me ouvem muito, apesar de todos serem doutores e eu só mestre, professor P. 

fala:  “gente quem vai lidar com isso é a M., ela entende, a outra ponta...Eu sai da sala de 

aula, do ensino básico em 2006, é recente, tem pouco tempo, todas as experiências eu já 

passei, eu já fiz, eu já tentei, eu já testei, agora as coisas novas eu peço aos meus alunos para 

testarem, eu vou junto, participo, o que a menina(aluna da professora) fez ontem, ela sentou 

comigo, me mostrou, eu olhei e falei para ela, pode fazer! Vai dar certo! Parece que só desse 

vai dar certo, já deu a confiança a estagiária. Depois te mostro a experiência que ela fez... 

Então eu acho que a experiência dá esse caráter verdadeiro, você fala, e fala com propriedade, 

gente pode fazer que vai dar certo! E funciona mesmo, ou não, quando eu acho que não vai 

funcionar eu falo logo... 

Turno 25 (P) - Quando começou atuar no curso de pedagogia? (Há quanto tempo?). 

Turno 26 (M) -1 ano e meio.  

Turno 27 (P) Quando começou atuar no curso de pedagogia? (Há quanto tempo?). 

Turno 28 (M) Quando começou a ministrar a disciplina de Matemática para o curso de Pedagogia. 

Como preparou o plano de ensino?  

É muito engraçado, é uma história muito boa rsrsrs... Quando fui convidada para pegar essa disciplina, 

eu recebi o plano da professora anterior. Assim a aula começaria daqui uma semana, eu recebi uma 

semana antes, tá aqui. Quando eu olhei o plano, tudo que estava alí, quando eu olhei o plano disse: 

Meu Deus contrataram a professora errada! Só tinha teoria pedagógica dentro do curso, não tinha nada 

de conhecimento matemático, nada! Não falava das operações, dos números, falava só...eu desesperei. 

Nossa olhei as referências não tinha nenhum autor da Educação Matemática que eu conhecia, daí eu 

fui lá devolver a disciplina, eu cheguei lá no coordenador e falei “fulano” eu não do conta de dá isso aí 

mais é nunca na minha vida! Eu não sei o que é isso, o que é isso...e fui listando; eu não sei nada disso 

e não tenho interesse. Eu não tenho interesse em pegar uma disciplina tão fora dá minha área. O nome 

da disciplina é xxx então eu entendi que eu teria que ensinar os conteúdos de matemática e os 

processos para ensinar esses conteúdos, como o nome da disciplina está sugerindo. O coordenador 

disse, mas é isso mesmo e você foi chamada para tal, para isso mesmo pois antes era só teorias, 

teorias... Tem um texto que me chamou atenção: “A influência da França no Ensino de Matemática no 

Brasil”, olha o tamanho daquele texto, eu não sinto necessidade dos alunos lerem aquele texto, dentro 

dessa disciplina, eles podem ver dentro de Didática Geral, dentro de outra disciplina, falei para o 
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coordenador: “desse jeito eu não dou”, daí ele mostrou um abaixo assinado dos alunos pedindo...que 

eles queriam um professor que ensinasse a somar, subtrair, somar fração, número decimal, ensinasse 

matemática mesmo. Então ele disse: “esquece esse plano aí e faz um plano seu, do seu jeito, do jeito 

que você acha certo e nós vamos testar”. Perguntei: “é para testar? É comigo mesmo!”. Ele disse: “se 

não funcionar agente reorganiza e tenta de novo”. Então ficamos de testar 3 anos, estamos na metade 

do tempo, teste! Se está dando certo? Só vamos saber no final, mas nessa história já estou com uma 

fila de alunos do curso de Pedagogia querendo ser orientado por mim na matemática, isso nunca houve 

lá. Trabalhos do TCC (trabalho de conclusão de curso) na área de Matemática, não tinha, quer dizer no 

ano passado tive uma aluna, esse ano eu tive 4 pedidos, e eu fiquei com mais 1, a que me chamou 

primeiro as outras 3 ficaram chateadas comigo, para o ano que vem, uma aluna já chamou, ela já havia 

me chamado desde de 2012, para eu ser sua orientadora no TCC em 2014 e os de 2015 já começaram 

a me procurar, então eu acho que isso mostra, é uma prova concreta que a matemática mexeu com 

eles, que a matemática...que eles se interessam pelo tema, eu sempre anoto o nome de quem me 

procura para poder servir depois para o nosso trabalho, pois o coordenador quer usar esses dados, 

depois vamos fazer uma a respeito do trabalho desenvolvido na disciplina. Eu já orientei 2 TCC de 

alunos do curso de Pedagogia voltados para o ensino de matemática. Um vai investigar o 

conhecimento que os professores tem a respeito de frações, foi interessante porque ela começou a 

buscar pesquisas a respeito do tema e ela encontrou, que sempre trata dos conhecimentos dos alunos 

das séries iniciais e não dos professores das séries iniciais. Se ela conseguir fazer do jeito que agente 

está planejando, vai ficar interessante. O outro trabalho focou nos jogos, o que foi interessante, ela fez 

o TCC dentro do estágio, então o relatório final dela de estágio, as leituras que ela fez para estágio, já 

ajudou. A interferência dela já foi o TCC, o que ela fez, aproveitou o tempo, estou muito feliz. Os dois 

primeiros trabalhos da pedagogia voltados especificamente para matemática, foram comigo, lá tinha 

trabalhos só com o olhar pedagógico, é diferente né!? Bom a disciplina de Matemática
1
 começa no 2º 

semestre de um ano e termina no 1º semestre do ano seguinte. Olha como eu penso: eu vou trabalhar 

Matemática
1
 de Agosto de ano à junho do outro ano, depois dividi em duas partes para poder tratar e aí 

divido em duas partes, na primeira parte: A construção do conhecimento matemático, números e 

operações, que é a construção do número, as operações de adição subtração, multiplicação e divisão, 

que tem um grande nó, falar de unidade, dezena e centena, desmanchar o sobe 1, vai 1, porque coloca, 

se eu começar a somar de um lado ou do outro vai dar certo e eles adoram, inicialmente eles acham 

que nunca vai dar certo. Isso agente trabalha na primeira parte e o tratamento da informação eu coloco 

aí, por quê? Por que para falar de tratamento da informação eu já uso números e operações, nessa fase 

eu uso tratamento da informação com leitura e interpretação de gráfico como forma de contextualizar a  

matemática. 

Turno 29 (P) - Qual o papel da disciplina Matemática
1
 no curso de Pedagogia? 
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Turno 30 (M) - Ela é relevante por diversos motivos, e as pesquisas, as provinhas (Brasil) apontam 

que a matemática é um nó. Então é preciso ter professores capacitados nessa área, então a disciplina 

consegue fazer? Ela consegue dar subsídios para o graduando consiga estudar depois, agora tem da 

onde ele sair, eu dou textos, os textos tem referencias, eu procuro textos simples, pois meu objetivo 

não é que ele faça leituras longas, mas que ele faça leituras objetivas, que ele desperte e entenda: “ 

nossa eu sei pouco mesmo, eu tenho que estudar mesmo e muito”; Agente consegue fazer isso dentro 

da disciplina, agente discuti muito, eles falam e percebem isso sem se sentirem diminuídos por 

saberem que eles sabem pouco. E eu acho isso muito bacana e eu falo: “tá ótimo! Vocês saíram muito 

bem!”, você percebe isso pelas notas, pelas discussões. Para desmitificar que o professor deve saber 

tudo de matemática, não! Eu tenho que dar ferramentas para ele continuar melhorando, esse é o 

caminho.  

Turno 31 (P) -  Nesse momento a professora faz uma pausa e pedi que eu refaça a pergunta e 

assim o fiz e ela prosseguiu. 

Turno 32 (M)  - Então esse é um dos papeis, motivar o aluno, melhorar a auto estima dele em 

relação a matemática e construir uma identidade, um pouquinho melhor do ensino da 

matemática dentro do curso de pedagogia, pois até então ele era um detalhe lá dentro, e eu 

consigo fazer ele ficar importante. As vezes os pares(colegas de profissão) pegam no meu pé: 

“nossa você fala da sua matéria como se fosse a mais importante” e eu brinco: “mais não é?!” 

rsrs...coloco é a mais importante, todo mundo tem que achar que a dele é a mais importante. E 

se você perguntar para os alunos, quais disciplinas eles correm mais atrás é a disciplina dos 

professores mais cobram, então lá eu falo os nomes dos professores que mais cobram: eu sou 

um deles, isso para mim é uma coisa positiva e não negativa. Toda semana, toda as atividades 

valem nota, porque eu vejo eles fazendo, eu vejo eles correndo atrás. E eles vão se motivando, 

acho bonitinho, tenho duas alunas, não sei se você se lembra delas...elas se sentavam 

juntinhas, elas não sabiam nada de nada, a auto estima delas nem existia de tão ruim. Agora 

no fim do curso os melhores trabalhos foram os delas, no dia que entreguei o último falei: 

“tem um trabalho aqui que ficou com a maior nota!”, elas sorriram. Isso vai melhorando a 

autoestima e se encanta pela matéria, daí você procurar saber, sobre ela, eu tenho que dar isso 

na disciplina. 

Turno 33 (P) - O que você pensa sobre as condições de trabalho no curso e na Instituição? 

Turno 34 (M) - No curso, o laboratório de ensino, agente está construindo, agente não tem 

espaço físico para esse laboratório, esse laboratório não existe, ele é fundamental para o curso, 

tudo que agente faz poderia ter sido feito melhor no laboratório. O ano passado tinha uma 

turma menor e comportou, esse ano a turma foi maior e eles ainda colocaram mais prateleiras, 
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tem um espaço mínimo. Aqui não tem materiais, assim trago da outra unidade, do laboratório 

do curso de matemática, lá ele é dividido em 3 partes, tem uma recepção, outra parte as mesas 

grandes, computadores para reuniões e outra um quadro branco com 20 carteiras, data show e 

revistaria. É bom que os espaços podem ser usados de forma simultânea. O laboratório de 

ensino da Pedagogia é para todas as disciplinas, as vezes lá está em aula. O entendimento que 

eles tem laboratório é diferente do entendimento que agente tem. Eles entendem que o 

laboratório é um lugar de pesquisa, eu estou tentando fazer dele o uso para outros fins, eu falo 

porque só pesquisa, o laboratório é um lugar de construção de conhecimento, no meu 

entendimento, por exemplo se eu recorto um papel e com esse papel meu aluno consegue ver 

a conservação da área por exemplo, eu fiz a construção de um conhecimento, importante por 

sinal e para fazer isso numa sala de aula comum isso não funciona muito bem, lá tem no 

laboratório do curso de licenciatura em matemática, tem materiais, tem uma caixa com 

calculadoras, que já até levei para a disciplina, caixa com tesouras  e folhas, papeis coloridos,  

isopor, EVA, fora os materiais comuns que agente usa , construímos conhecimentos lá. A 

estrutura física deixa a desejar mas tenho um apoio muito grande da coordenação, eu fui 

muito bem recebida lá, eles esperavam a minha chegada a muito tempo, sempre todos anos 

eles me convidavam e eu não podia ir. Fui recebida como uma celebridade e fiquei até com 

vergonha. Eu fui professora no ensino básico da filha da coordenadora do curso de Pedagogia 

e sua filha me elogia muito para a mãe, a filha dela odiava matemática, dizia não entender e 

depois de mim como professora ela passou gostar. Eu sempre participo do EDIPE (Encontro 

de Didática e Práticas de Ensino), desde a primeira edição e sempre estou em contato com 

pessoas do curso de Pedagogia. 

Turno 35 (P) - Qual é o perfil dos alunos que frequentaram a disciplina Conteúdos e processos do 

ensino de matemática II no curso de Pedagogia? 

Turno 36 (M) - Eles são muito interessados, eles tem deficiência sim, claro, mas são bem 

interessados na disciplina, é bem gostoso dar aulas para eles. O olhar averso da Matemática eu consigo 

desconstruir na primeira parte da disciplina em conteúdos e processos  na continuação em processo II 

eles já estão melhores. Você precisava ver nas três primeiras semanas de conteúdos e processos I, eles 

chegam e eu faço uma entrevista com eles: “o que eles acham da matem ática, se eles gostam, se você 

usa a matemática no dia a dia”. Por causa da greve não fizemos o fechamento da disciplina, pois que 

dia que eu faço uma prova e não dou um retorno dessa prova em seguida?! Só por causa da prova...eu 

normalmente dou uma prova e em seguida já dou o retorno do resultado, faço a avaliação  desse 

retorno só assim vou para terceira eva. Eu faço o fechamento da disciplina final de conteúdos e 

processos II e pergunto: - O que você acha que poderia ter tido e não teve? O que você acha que 
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poderia melhorar? O tempo foi insuficiente para mim? Das aulas? Eu não sei se eles mentiram, mas 

eles sempre me elogiam. 

Turno 37 (P) - Como se dá a relação entre teoria e prática na disciplina Conteúdos e processos do 

ensino de matemática II no curso de Pedagogia? 

Turno 38 (M) - Com a falta do laboratório... Eu sinto que muita coisa poderia ser feito. Eu 

penso que muita coisa poderia pedir para fazer nas escolas, geralmente, eu faço. Esse ano foi 

bem atípico. No ano anterior, eu colocava que já estava na sala de aula como líder de grupo, 

você escolhe seus amigos e fazíamos experiências para serem estados na aula. Por exemplo o 

vídeo é uma atividade prática, o vídeo ficou bom, o da fita métrica, da para fazer alguma coisa 

lá, mas sempre se esbarra no fator tempo. Se esse tempo não existir, a disciplina fica muito 

comprometida, assim como ficou esse ano, você viu eu falar da carga horária não foi o 

suficiente, quantas aulas esse semestre eu dei, 36, eu só tinha que dar 30 e eu nem tinha 

contado, quer dizer que nos outros anos eu dava era 40. Por que o que eu faço!? O calendário 

vem e você tem que começar nesse dia e vai até tal dia, eu dou aula conforme o calendário, eu 

não fico de olho na carga horária, no conto. Eu faltei duas e repus as duas, eu programo aula 

para todos os dias, independente da carga horária, eu tenho um cronograma para todos os dias 

da minha aula. E todo o dia fico em torno de 30min a mais na sala de aula, elas ficam tirando 

dúvidas, elas são muito curiosas. A aluna Tatiane ‘muito gracinha, ela pegou uma turma da 3ª 

série no mais educação e ela disse: “- professora eu peguei um monte de vídeo e vou fazer 

tudo no mais educação”. Eu disse a ela, registra tudo para você aproveitar e mandar para um 

congresso, tira foto, começa a escrever e manda para revista mais simples que não são tão 

exigentes ainda com o nível de trabalho. Ela ficou empolgada e falou para mim : “-me ajuda 

professora”!  e eu disse que ajudo e ajudo mesmo. 

Turno 39 (P) - Poderia listar as dificuldades encontradas quanto ao material didático disponível para 

a disciplina? 

Turno 40 (M) - Os materiais de manipulação, eu uso os materiais concretos, isso da outra 

unidade. Agora material texto, não tem! Achei muita mistura: matemática e didática da 

matemática. Procurei livros, muita gente falava não compra esse, que só tem metodologia. Eu 

sinto falta de seguir um livro. Olho vários, sigo um pouco o da M., tem hora que o livro dela é 

muito superficial, eu não gosto também de texto pesado. Tem hora que é muito superficial, já 

em geometria é muito pesado, ver ela tratar de relação de Euler, que não tratamos nas séries 

iniciais. Até mandei um email para a autora com algumas observações  e estou aguardando a 

próxima edição, ela respondeu que iria rever alguns pontos, ela até me convidou para ajudar a 

escrever a parte de geometria. Isso vai contra o que fazemos no PNE, nós queremos trazer ela 
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para um evento, mas ela gosta de um dinheiro, já o Z.L. vem sem problemas, vem só pela 

amizade, aí tentei trazer ele no Edipe, mas não pagavam nada nem a passagem, aí ele não 

veio, depois a UNB chamou ia dar certo para ele vir no Edipe mais aí mudou de data... A 

gente tem dificuldades. Eu tive que escrever muitos textos para minha aula, com pouquinhas 

exceções, a parte de medidas eu usei da M.a parte de números de estruturação  de números, 

usei o C.M., agora a fração usei texto meu e da Mônica, muitos textos são meus. 

Turno 41 (P) - Você percebe alguma dificuldade por parte dos alunos em relação à matemática? 

Qual é a sua atuação frente a essa situação? 

Turno 42 (M) - Muita dificuldade. Eu acho que mesmo, aqueles que acham que são bons, 

melhores em Matemática tem muita dificuldade, erros conceituais em matemática, eles tem 

dificuldades de fazer contas, a maioria tem dificuldade em tudo, conceitual. Mesmo o caso da 

R. que dava aula em Teresópolis e ficava trazendo e fazendo as atividades na sala, o que eu 

faço em relação a isso?! Eu levanto a autoestima deles, eu digo a eles que não são aberrações 

porque eles tem dificuldades em matemática, todo muito tem dificuldade em alguma coisa, a 

deles é matemática, digo que essas dificuldades podem ser sanadas, que ao final do curso 

agente da conta de lidar com isso e que é só eles, sempre raciocinar: “eu preciso ensinar meu 

aluno isso! Eu preciso ensinar meu aluno com responsabilidade!”. As dificuldade deles vão...e 

isso eles costumam terminar o semestre sem grandes traumas, tem exceção, tem na faixa de 

10% de 33 eu fiquei com 2 retidos, ou seja, menos de 10%.  

Turno 43 (P) - Para você o que é o Ensino de Matemática? 

Turno 44 (M) - Nossa que pergunta difícil! Essa é mais difícil que fazer contas..rsrs.. 

Turno 45 (P) - Houve nesse momento uma pausa por solicitação da professora entrevistada. 

Durou cerva de 20min, fizemos um lanche. Quando a professora se sentiu a vontade para 

recomeçar, retornamos. 

Turno 46 (M) - Se eu vou ensinar matemática, eu tenho que cuidar das 3 dimensões do 

ensino: eu tenho que cuidar do conteúdo, eu tenho que dominar esse conteúdo, eu tenho que 

cuidar para que eu consiga conceituar, definir e aplicar da melhor maneira. Eu tenho que 

cuidar da dimensão pedagógica, que metodologia que é boa para esse conteúdo, se aquilo vai  

funcionar para esse conteúdo ou não vai, melhor eu usar isso, melhor usar um data show, é 

melhor usar um texto grande, é melhor eles apresentaram um seminário, tem que dar conta. 

Agente sabe que nem toda metodologia vai se adequar a todo conteúdo, sabendo disso, agente 

tem que cuidar para não fazer o que agente acha que tá errado e a dimensão pessoal, ensinar 

com alegria, com convicção, se você não consegue essas duas primeiras dimensões e você não 

tá bem, você não consegue convencer seus alunos da verdade que você tá falando, então 



  

  190 
 

quando você consegue fazer essas três coisas, aí o ensino vai bem, vai fluir, aí todo mundo sai 

feliz, agente sai feliz. Aí acontece que você acompanhou nas aulas, a aula acaba o tempo, 

acaba e elas ficam lá querendo mais, tirar dúvidas. Então é isso que é ensinar matemática. 

Agente tem que mostrar para eles que qualquer coisinha que ele aprendeu, qualquer tantinho 

aprendeu. Quando eles dizem que não aprendeu nada, eu faço um monte de pergunta de coisas 

que eu tenho certeza que eles dão conta de responder. Aí ele responde e eu digo: - tá vendo 

como você sabe! E você disse que não sabia...é mesmo professora e saí todo feliz. Então essa 

é a semente que fica, a semente é isso que você sabe, a partir disso que você respondeu para 

mim, você consegue caminhar sozinho com suas pernas, eu estou aqui só para direcionar você 

caminhar sozinho. Eu tenho que te ensinar a caminhar sozinho, pois depois será, você e seus 

alunos e mais ninguém! Então a professora Mônica não vai estar lá, estarei na minha casa, se 

tiver alguma dúvida pode me mandar por email. Isso vai transmitindo confiança para eles, 

pois na sala de aula nós somos formadores de formadores, formador de professores, que vão 

ensinar suas crianças, seus alunos lá, a gente tem que dar conta de tudo. Eu falo para eles que 

a responsabilidade dele é grande e a nossa?! Maior ainda, porque agente ensina 20 e cada um 

deles vai ensinar quantos?! Nossa responsabilidade fica muito grande, é um leque muito 

grande. Eu não pretendo ser...eu não pretendo ser lembrada com a professora boazinha, não 

no contexto de boazinha que passa a mão na cabeça, mas eu quero ser aquela professora que 

eles podem contar, que eles podem perguntar, agente pode discutir, eles podem questionar. 

Ontem eu tive que mandar um email público me retratando com um aluno, ele disse que não 

precisava mas eu fiz questão  porque eu mandei um email para turma toda cobrando um 

relatório de 4 alunos x, y, z e w, só que ele já tinha entregue. Eu me enganei, eu acho que tudo 

isso faz parte do processo de ensino. Quando a gente entra na sala de aula e diz bom dia, você 

já está ensinando, o comportamento, você pode ver que tem professor que a gente lembra que 

não sabe nem os nomes dos alunos, de entrar na sala e não cumprimentar ninguém. É nisso 

que eu acho interessante a influência dos outros na vida dos outros. 

 

Obrigada pela colaboração. 
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Anexo B - Entrevista transcrita, realizada com a professora Alice. 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E 

MATEMÁTICA 

 

AREA DE CONCENTRAÇÃO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

LINHA DE PESQUISA: FORMAÇÃO DE PROFESSORES FORMADORES 

Mestranda: Ana Cristina Gomes de Jesus 

Orientadora: Profª Dra. Dalva Eterna Gonçalves Rosa 

Observações 

 Usaremos P para minha fala e A para fala da professora entrevistada. 

 A entrevista se realizou no dia 26 de outubro de 2013 na cidade de Goiânia na 

residência da professora entrevistada.  

 Começamos a gravar às 10h40min e seguimos até 13h15min, com duas pequenas 

interrupções de aproximadamente 10 minutos cada. 

 Foi disponibilizada para professora entrevistada uma cópia do roteiro da entrevista e 

foi ratificado que a professora faria um relato de vida direcionado a resgatar sua 

formação escolar. 

 A entrevista aconteceu num ambiente favorável e um clima descontraído. A professora 

pediu a seu esposo para tirar uma foto da entrevista e postou em sua rede social. 

 A professora perguntou novamente se os nomes não sairiam na entrevista, para 

resguardar a identidade dos mesmos. Eu confirmei. 

 Duração da gravação aproximadamente 2h. 

 

Prezado (a) professor (a),  

Esta pesquisa faz parte de minha dissertação de Mestrado sobre o tema: Estudo das 

concepções e da trajetória de formação dos professores formadores. O objetivo é 

compreender o reflexo destas concepções e trajetórias na prática pedagógica da 

disciplina de Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino de Matemática. Os 

dados que serão publicados de forma alguma identificarão os sujeitos desta pesquisa. 

Sua participação é muito importante para o sucesso deste trabalho.  
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Turno 1 (P)- Começaremos de acordo com suas lembranças: como aconteceu o seu ingresso 

na escola (Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio). 

Turno 2 (A)- Eu tinha sete anos de idade, naquela época a gente esperava ter sete anos para 

entrar na escola que não era uma obrigatoriedade da educação pré escolar, então na verdade a 

educação pré escolar ela era facultativa a família que quisesse colocar o filho se a mãe tivesse 

interesse por que  o ensino público ainda não era obrigatório, eu me lembro que eu fui pra 

uma escola particular, minha mãe me colocou numa escolinha particular, ela falou assim: “Há 

hoje ela vai, ela vai, tá precisando já de entrar então vou botar ela logo”,  e nessa escola eu 

não me adaptei eu chorava todos os dias e eu achava assim a professora muito brava muito, 

batia na mesa, nas carteiras então assim brigava muito com as crianças e aquilo de certa forma 

me amedrontava e eu ficava com muito medo e eu não sei se o tamanho da professora, então 

eu era muito pequena, muito protegida e eu não me adaptei, eu chorava todos os dias, ia pra 

escola chorando voltava da escola chorando, ai minha mãe ficou muito preocupada e falou 

assim: “ nossa será que minha filha nunca vai querer estudar! Nunca vai da conta de estudar”,  

e ai então minha mãe ficou assim,  muito preocupada, nessa época e ai ela falou assim: “ eu 

vou tentar vou  colocar na escola pública”, é e ai ela me colocou na escola pública Ana Nunes 

de Morais, no jardim América, uma escola municipal, escola municipal Ana Nunes de Morais 

e naquela época era muito comum ter o primeiro fraco e  o primeiro forte, minha mãe me 

matriculou no primeiro ano, primeira série, desculpa na época, na primeira série e ela me 

matriculou como eu  se eu nunca tivesse  estudado e ela não sabia o que eu sabia, ela me 

matriculou no primeiro ano fraco e eu gostei muito da minha professora, a minha professora o 

nome dela era K., não esqueço até hoje e era uma professora que ela usava assim  de muitos 

recursos, então fazia o nosso caderno todo colorido, colocava as famílias silábicas cada uma 

de uma cor e aquilo me encantava e eu achava que era a Professora que eu queria ser quando 

eu crescesse, é isso eu tinha sete anos de idade e então eu amava olhar meu caderno todo 

colorido, com as famílias silábicas coloridas e um belo dia minha professora resolveu tomar 

leitura da sala e como eu gostava muito da professora, eu falei assim a eu vou ler hoje pra ela 

e eu já sabia ler, e quando ela fez, botou a cartilha na minha mão eu li tudo de frente pra trás 

de trás pra frente e ela chamou a escola inteira pra me ver lendo e eu me lembro disso assim 

com muito carinho e ao mesmo tempo com muita raiva por que como eu sabia ler eu fui pra 

sala do primeiro forte, então ela, eu achei assim muito interessante poxa eu perdi minha 

professora por que eu sabia ler e sabia escrever e quem me ensinou a ler e escrever foi minha 
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irmã que brincava de escolinha, hoje minha irmã é professora, tem mais de vinte e cinco anos 

que ela é professora na mesma escola e a minha irmã brincava de escolinha me ensinando a 

ler, colocava as bonecas e eu a outra boneca dela pra aprender a ler e a escrever, então por 

isso eu já entrei sabendo ler e escrever na escola, só que eu não imaginava que ler fosse mudar 

minha vida desse jeito e ai eu tive o prazer de ser depois o aluno dela na terceira serie que ela 

foi minha professora de novo de língua portuguesa e a professora I., mas assim não era a 

mesma coisa né, então assim eu fiquei muito magoada de me passar pra primeira serie forte eu 

queria ficar na primeira serie fraca era lá que eu queria ficar, mas não fiquei. O ensino 

fundamental foi muito tranquilo, então assim eu era líder da minha sala, sempre fui líder todo 

mundo que queria fazer alguma coisa primeiro me perguntava, o que que era pra fazer, então 

eu que ensaiava teatro eu dirigia as peças de teatro da escola eu que fazia festa de professor e 

teve uma época que  a escola a Ana Nunes ainda, a escola tinha uma coisa de ter a enfermeira 

referencia na sala, quem tivesse passando mal a enfermeira que saia da sala pra ir levar as 

crianças no pra coordenação e eu era enfermeira eu fui escolhida pela sala pra ser enfermeira 

da minha sala eu ia de branco, sainha grampeada branca, meia branca, conga branca, boina, 

boinazinha branca e jaleco branco eu ia pra escola com esse uniforme, eu não tenho nem uma 

foto dessa época mas assim, é muito interessante que eu fiquei um ano sendo enfermeira da 

minha sala coisa mais inteligente, não sei nem qual e o propósito disso o que, que seguia isso 

todos os dias eu ia de enfermeira pra escola, todos os dias e ai no dia do desfile eu continuava 

com a minha vestimenta que era enfermeira da sala de aula e era muito interessante assim e eu 

gostava de certa forma eu era uma referencia entre os colegas e eu fazia muito teatro a gente 

fazia e eu escrevia as peças pegava adaptação ali, daqui , acolá então foi uma fase assim muito 

boa ate a quarta serie eu fiquei na escola Ana Nunes de Morais que foi assim o ensino 

fundamental um hoje, naquela época a gente fazia o primário mas foi muito interessante ai fui 

aluna de novo da professora I, não esqueço eu a encontrei um dia desses e ela ate comentou 

comigo que ficou muito orgulhosa de saber que eu já era doutora , então foi muito interessante 

ela que me viu lá no terçalio eu estava ministrando oficina com minhas alunas, ela me viu de 

longe e foi lá falar comigo, era minha professora de, foi matemática e estudos sociais se não 

me engano na época, professora I, acho que hoje ela ainda mora no mesmo lugar no Jardim 

América que era assim, bem próximo da casa onde eu morava que eu morei muitos anos no 

Jardim América . Ai o fundamental dois eu fiz numa escola, fui para o Polivalente José de 

Assis, escola Deputado José de Assis, no Jardim América, também ai lá eu fiz quinta e sexta 

série e ai quando eu terminei a sexta série meu pai me levou para a fazenda e não estudei 

mais, então fui pra fazenda, meu pai resolveu voltar,  nos moramos muitos anos, desde os dois 
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anos eu morava em Goiânia, quando ele veio pra Goiânia,  meu pai estava com muitos 

problemas de saúde e também criar sete filhos em Goiânia naquela época, minha mãe não 

trabalhava fora não era muito fácil, então meu pai resolveu voltar pra fazenda, minha família 

toda na fazenda Engenhoca e meu pai também resolveu voltar pra fazenda Engenhoca e ele 

nos deixou, aquilo foi no mês de agosto e ficamos com meus tios, eu tinha um tio paralitico, 

na verdade meu padrinho que é um dos homens muito importantes na minha vida, um 

exemplo de vida pra mim, ele teve paralisia infantil e ficou numa cadeira de rodas por muito 

anos, ai eu com meus tios para terminar a sexta série, e quando eu terminei a sexta série meu 

pai falou, agora vocês vão embora, vocês não vão ficar aqui, vocês vão pra Mossâmedes 

vocês vão pra fazenda Engenhoca, a minha irmã mais velha não, a Sônia, ela bateu o pé e 

falou assim eu vou ficar, eu vou estudar e eu não quero ir e ai ela ficou em Goiânia e eu fui 

pra fazenda isso eu já estava com, ia fazer treze anos de idade e foi quando eu fui e não tinha 

escola pra mim lá no Troca Tapa em Mirandópolis que é um povoado pertinho da fazenda 

Engenhoca que é justamente onde eu nasci, eu nasci na fazenda Engenhoca não foi no 

hospital, eu nasci com uma parteira e ai eu fiquei lá, ai quando eu já estava com mais ou 

menos quinze anos de idade, é de certa forma eu também acabei sendo uma referência lá na 

Engenhoca eu que organizava as festas eu que organizava as rezas, então assim eu que estava 

no movimento de igreja, conhecia todos os padres, todos seminaristas então acabei me 

tornando uma referência no troca tapa e ai um certo dia eu cheguei pro prefeito da cidade na 

época Sr. D, eu falei pra ele: Sr. D o senhor não acha que ta precisando implantar a quinta 

série o ginásio aqui em Mirandópolis no troca tapa, ai ele pegou e falou assim pra mim olha, 

se você der aula, se você der aula pode ter certeza que eu vou implantar, ai eu falei pra ele 

então o senhor pode implantar que eu vou dar aula e eu tinha um transito muito bacana eu que 

era de certa forma uma cerimonial de todas as festas principalmente da escola e tal e quando 

ele me fez esse desafio eu falei pra ele pode fazer então, o senhor implantar e eu vou 

organizar pra gente funcionar e ai eu mesmo com quinze anos de idade organizei os 

professores e falei assim olha eu preciso de você e você e ai eu organizei uma equipe, muito 

engraçado com quinze anos de idade, organizei a equipe e ai também a L. que já era 

professora, chamei a Lu. que ainda é estão lá eu acho que morando ainda em Mirandópolis 

não tenho certeza a chamei o M., o M. era uma pessoa assim muito engraçada assim eu 

chamei pra trabalhar com a gente e nos éramos essa equipe de quatro professores e a gente se 

virou pra cada um pegar as disciplinas na quinta série pra gente trabalhar e nós tínhamos 

muitos alunos por que ninguém tinha escola, todo mundo tinha estudado até a quarta série né, 

mas antes disso eu já tinha trabalhado, dos treze anos aos quinze eu dei aula para os meus 
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primos por que meu avô montou, esqueci desse detalhe, meu avô montou uma sala de aula e 

falou pra mim assim, você vai ensinar seus primos a ler e escrever, eu tinha treze anos de 

idade, e ele arrumou uma sala que era a sala dele de receber as pessoas, ele colocou um 

quadro negro uma mesa com cadeiras ele transformava a sala de estar dele numa escola pra eu 

ensinar meus primos a ler naquela região, então eu digo que meu avô, ele foi a o responsável 

pelo meu ingresso na educação, então eu lembro até hoje no dia em que ele sentado do jeito 

que ele gostava de sentar e falou pra mim assim eu vou arrumar a sala, agora você vai dar aula 

para seus primos e eu aceitei aquilo numa forma muito natural e eu fui buscar livros  para 

poder saber o que que eu tinha que ensinar, eu tinha de experiência o que eu tinha vivido e eu 

lembrava muito da professora K. e eu, ela pra mim foi realmente o modelo que eu sigo e ai eu 

nem sei se ela esta viva hoje não faço nem ideia, e  ai eu comecei pegava os livros fazia uma 

leitura dali, daqui, e ai quando a gente implantou o ginásio, eu ai fechei essa escolinha, por 

que não dava pra ir pro troca tapa a gente andava 3,5 km pra ir e 3,5 km pra voltar, a gente 

não tinha carro, não tinha cavalo, não dava também pra fazer, a gente ia a pé, era, a pé todos 

os dias, mas era uma farra a gente ia cantando, a gente ia brincando eu e meus primos então 

assim na verdade eu acho que todo mundo adorava a ideia de saber que podia dar a 

continuidade nos estudos, ai eu tenho o D.,  meu aluno, hoje se não me engano já fez  

doutorado em física, física ou matemática uma coisa assim, não lembro, eu não sei o que ele 

tem feito então acho que foi ele o C., o C. também já fez doutorado, ele esta trabalhando na 

escola rural São José em Goiás também, o D. eu não sei onde ele está, mas o C. também, 

então assim eu ensinei as primeiras letras para o C., o C. era meu primo o D. meu primo, 

então ai eu fiquei, ai o que que eu queria poxa eu tenho que estudar,  eu não posso ficar 

parada, enquanto eu estou ensinando e eu era professora de inglês eu tinha muita facilidade 

em inglês naquela época, professora de inglês, arte e geografia, foram as  disciplinas que 

sobrarão pra mim, então eu pegava os livros didáticos e preparava minhas aulas estudava 

junto, coisa que eu não sabia pesquisava e ai eu resolvi fazer o Instituto Universal Brasileiro 

que era aquele curso a distância que se você fizesse as provas você tinha uma certificação,  e 

eu estudava anoite depois que eu chegava do troca tapa depois das onze da noite, com uma 

lamparina, na época não tinha energia elétrica ainda na fazenda, eu estudava até tarde com a 

lamparina, ai meu pai fala assim chega minha filha vai dormir e eu continuava por que eu 

sabia, não eu tenho que ir em Goiás amanhã, então saia de Mirandópolis ia pra Goiás para 

colocar no correio, e quando chegava eu ia em Goiás buscar então era esse ir e vir né, o tempo 

inteiro eu não parava e ai, eu ia de carona com meus tios que eu tinha o meu padrinho ele 

vendia é verduras frutas em Goiás, então assim ele sempre ia para Goiás e eu pegava carona 
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com ele ia com ele fazer minhas coisas ia no correio pegava as minhas coisas e a gente 

passava o dia em Goiás, então era muito interessante eu com dezesseis anos dezessete anos 

fazendo essas coisas todas e ainda tomando frente na igreja, então era uma referência e ai 

quando eu falei com meu pai, que já não podia mais da aula por que os meninos passaram 

para a sétima série eu só tinha até a sexta, falei para meu pai quando fizer dezoito anos eu vou 

embora, eu vou estudar, fiquei cinco anos sem estudar, então dos treze aos dezoito eu não 

estudei, estudei assim estudando a distância mas pra não ficar mais parada, mas eu acabei não 

fazendo, fazia as provas, tirava nota, mas eles disseram que tinha que fazer aquele outro 

exame acabei não fazendo, não deu certo, e eu resolvi que vinha embora e ai eu peguei, meu 

pai me levou no ponto de ônibus no dia que eu vim embora, eu vim pra Goiânia e vim morar 

com minha irmã. Quando eu vim me matriculei na sétima série na época no José de Assis e fiz 

um teste na escolinha Centro Educacional Dinâmico e pra minha surpresa, fui muito bem no 

teste, e passei e comecei a dar aula lá, então com dezoito anos eu comecei a dar aula nessa 

escolinha na primeira série, me dei tão bem que eu fui contratada pra trabalhar no período 

inteiro, período integral, de manhã e a tarde com a primeira série. Depois no outro ano fiz um 

teste, fui para o Colégio Externato São José, aí fiz um estágio no Externato São José, até por 

que minha irmã já trabalhava lá, ai comecei a ir pro externato só que eu não fazia estágio, os 

professores faltavam e eles me colocavam na sala de aula, ai eu ia trabalhando com os alunos 

e fazendo na época era Montessoriano e ai eu substituía as professoras então eu estava lá e 

faltavam as professoras e eu deixei de trabalhar, e eu falei para o S. que na época era o diretor 

do centro educacional dinâmico, S. eu vou fazer o estágio por que eles me aceitaram, então 

vou fazer o estágio lá não remunerado e ai ele pegou, ele não se importou e eu fui, ai eu fiz 

estágio no Externato se não me engano no mês de abril, maio e junho, no mês de maio o S. 

assinou minha carteira, eu estava fazendo a oitava série nessa época eu já tinha ido para o  

Claretiano, ai fui pro Claretiano fazer a oitava série por que eu já, foi assim eu vou fazer no 

Claretiano por que depois pra conseguir uma vaga no magistério vai ser muito mais difícil 

então se eu já tiver na oitava série é muito mais fácil e nessa época comecei a estudar no 

Claretiano Coração de Maria. 

Eu tinha um professor de língua portuguesa, um senhor de idade muito inteligente e ele 

achava assim incrível, eu já ser professora, já estar contratada é fazendo a oitava série e ai ele, 

ele brincava muito comigo. Em julho eu recebi uma visita na minha casa era umas dez e meia 

da noite da irmã R. e outra, e eu não lembro qual outra irmã foi na minha casa, eu morava lá 

no Jardim América no mesmo lugar, no mesmo lote que meu pai tinha e que meu pai tinha 

alugado no tempo que a gente ficou fora. A irmã R. era diretora do Externato São José na 
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época, ela me perguntou se eu aceitava assumir a primeira série no Externato São José, por 

que a professora que eu não lembro mais o nome, o marido dela tinha sido transferido para 

Salvador, e a turma estava sem professora ai eu peguei, fiquei feliz demais da conta pelo 

convite, falei pra ela assim: “nossa aceito demais”. Ai eu pedi demissão do Centro 

Educacional Dinâmico, por que ai eu falei assim eu vou pro externato e vou morrer no 

externato, a ideia era essa era morrer no externato, por que todo mundo que entrava lá não 

saia, e ai eu peguei e comecei a trabalhar no externato no mês de agosto de 1987, fazendo a 

oitava série e ai esse meu professor de língua portuguesa ele falava assim: “gente mais eu não 

acredito aquele colégio das irmãs contratar você”, e ninguém acreditava, e a irmã R. falou pra 

mim assim, que, que ela é acreditou em mim e ela falou que ia apostar em mim e foi contra 

todos os professores, todo mundo na reunião de coordenação, e ela falava eu vou apostar nela, 

e eu tenho certeza que ela não vai me decepcionar e ai no Externato eu fiquei, ai no Externato 

eu comecei a trabalhar no Montessori e aí surgiram as ideias do construtivismo, 

sociointeracionismo e a gente começou a estudar em São Paulo, fazendo cursos, isso na 

década de 90, ai nós fizemos concepção de alfabetização, supervisão de alfabetização, então 

tudo relacionado a alfabetização, eu era professora alfabetizadora, tudo relacionado a 

alfabetização a gente fazia em São Paulo, e ai eu fiquei, agente foi mudando é, a o trabalho no 

externato e em 2002, eu pedi demissão no externato pra fazer o mestrado, só que em 2002 eu 

já estava, em 2001 eu comecei a trabalhar eu fiz uma seleção na PUC, para professora... em 

1991 eu prestei vestibular, em 1990 eu terminei o magistério em 1990, é em 1990 e o sonho 

do meu pai era ter um filho médico,  e, eu em 1990, em dezembro, ia ser minha colação de 

grau, eu era presidente da minha comissão de formatura, tudo e eu mandei o convite pro meu 

pai, da minha formatura e o convite chegou junto comigo no dia em que ele morreu, e ai, eu 

levei, acabei pegando meu convite para por no caixão, acabou que ele não viu, nem um filho 

nem formado, nem ensino médio, nem em nada, e ai em 1991 eu prestei vestibular na UFG, 

pra letras passei, fiz um ano, bem eu acho que não chegou a fazer um ano não, por que ai eu 

casei em 1991, 1990, eu casei em 1987 né bem, 1988 não foi bem que a gente casou (marido: 

num sei), 1987, 1988 (marido: você esqueceu de contar para ela ), vai fazer 25 anos bem que a 

gente casou, esse ano to fazendo 25 anos de casada, ... ele(marido) foi professor no externato 

e a gente começou a namorar  no externato em 1987 e a gente casou em 1987 mesmo, a gente 

namorou e casou em 3 meses, e ai em 1991 eu prestei vestibular, né no final de 1990 e eu 

passei em, 1991 eu já comecei a estudar e ai fiquei grávida e tranquei, eu tinha um professor 

muito chato de inglês, e ele me fez desistir do curso, e ai ao mesmo tempo que eu desisti na 

época eu tinha passado tanto para PUC, para pedagogia, quanto pra letras, e eu fui fazer letras, 
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e ele me fez desistir, eu não gostei dele não gostei, mas eu tenho experiências muito boas por 

que eu fui aluna da Z., e é minha amiga até hoje, fui aluna da mãe da Z., de latim, adorava 

latim, e ai assim e foi uma experiência muito boa, com elas, e ai eu fiquei grávida é e tranquei 

no mês de junho, julho, uma coisa assim, julho eu acho que eu terminei o primeiro semestre, e 

tranquei lá e fui ter meu filho, meu filho nasceu em agosto, o D. J.e ai eu só voltei, depois eu 

fiz vestibular na PUC e falei assim olha, como eu estou no externato, melhor horário para 

mim é a PUC, então lá começa 7:00 h da manha e termina às 10:30. 

 

Obs.  

1. Na resposta do turno 1 já foi contemplado a próxima pergunta do roteiro que se referia a 

sua inserção na profissão docente(informal e formal). 

2. Na fala também apareceu o próximo ponto: Formação acadêmica inicial (motivo da escolha 

do curso, expectativas), como houve mudanças na escolha do curso a entrevistadora achou 

necessário reformular a pergunta. 

 

Turno 3 (P)- O que, que te levou a escolher Letras inicialmente na Federal e escolher 

Pedagogia na PUC?   

Turno 4 (A)- Eu queria ser era professora, e eu gostava de inglês, ai eu fiz português, inglês e 

achava que era isso que eu queria. Na PUC eu optei por Pedagogia, mas na época também 

tinha letras, ai eu falei assim: “na PUC eu vou fazer Pedagogia porque eu já estou em sala de 

aula mesmo, então é um curso que vai atender as minhas expectativas”, e ai eu fiz pedagogia, 

e na época fiz o curso contra a vontade dele (do marido), porque ele queria que eu fizesse 

direito, ele queria por queria que eu fizesse direito, era o sonho dele e ai eu peguei e fui fazer 

o que eu queria , fiz o curso de Pedagogia, ai eu parei depois de novo quando a I. nasceu em 

1994, então eu demorei muito para terminar meu curso de Pedagogia, porque eu falei assim: 

“não um período não, um ano vou dedicar para meus filhos”, e ai quando naquela época a 

matriz do curso de Pedagogia na PUC era só 7 períodos, quando você entrava no 8, você fazia 

especialização, você já saia com os dois diplomas, você saia pedagoga e especialista em 

alguma área, na época tinha alfabetização, psicopedagogia e acho que educação especial não 

lembro, ai eu falei assim quero fazer psicopedagogia e ai psicopedagogia era um ano e meio...  

 

Obs. De forma natural os próximos itens do roteiro da entrevista foram aparecendo e 

entrelaçando desde a primeira pergunta e a continuidade da fala. 

 Formação continuada (em que área (s), motivação, reflexos na sua atuação profissional). 
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 Locais de trabalho (experiências profissionais, níveis, instituições, contribuições para a 

profissionalidade). 

 Professores que marcaram sua trajetória (por que?). 

Turno 5 (P) -Quando você entrou no curso de Pedagogia qual era a expectativa que você 

tinha com o curso? 

Turno 6 (A) - Não que ele me desse só a certificação, naquela época eu esperava a 

certificação, eu queria concluir meu curso. Não tive assim muitos professores bons, sabe eu 

tive muitos exemplos, fui monitora de Didática de matemática, da professora E., naquela 

época você tinha seleção para ser monitora, só que naquela época a monitoria era remunerada, 

você descontava na sua parcela, não tinha bolsa essas coisas, eu sempre estudei em escola 

pública e depois conveniada, o Claretiano. Fui para UFG e desisti da UFG, a distância e 

quando eu estava grávida enjoava demais também, mas o caminho desses ônibus também... , 

não sabia dirigir, eu também aprendi a dirigir escondida do meu marido, ele não queria que eu 

aprendesse e eu barriguda dirigindo, e aprendendo a dirigir escondida eu pegava aulas 

escondidas, porque ele nunca queria que eu aprendesse a dirigir e ai acabou que chegou o dia 

da prova e eu acabei passando na prova e hoje ainda bem que ele da graças a Deus que eu 

aprendi a dirigir, senão Deus me livre... eu acabei, quando fiz minha monografia,  o tema foi 

Alfabetização na perspectiva de Anilha Ferreira e Ana K., acho que foi esse o tema, e achei 

muito interessante que a professora N. convidou a professora E. para ser minha leitora e eu 

sempre gostei de coisa muito rebuscada, desenhada, assim eu peguei da minha monografia eu 

coloquei um fundo, um lápis escrevendo, uma marca da água, e a professora E. nunca 

esqueceu disso, ela não foi minha professora na graduação, fui aluna dela na especialização, 

no curso de psicopedagogia e quando ela me viu, você é a menina do lápis, e ai eu falei assim 

uai professora do lápis, ai ela falou assim, é do lápis na monografia, ai eu falei assim olha é 

mesmo e tal e toda assim, a partir desse momento que eu tive eu comecei a estreitar o vinculo 

com a professora E., e ai eu fiz psicopedagogia, antes de terminar psicopedagogia, já estava 

fazendo Sociopsicomotricidade, ai eu falei assim eu quero e vou me especializar nessa área e 

vou clinicar, montei consultório e tudo, atendia como psicopedagoga, ai eu montei um 

consultório com uma amiga, a gente, revezava no consultório e nesse período eu ainda estava 

no Externato e estava na PUC como professora convidada, e como professora convidada eu 

trabalhei com as disciplinas Fundamentos, é estrutura e funcionamento da educação básica, 

trabalhei com a Estrutura, oficina do professor, trabalhei com Didática,  História, Geografia, 

trabalhei se não me engano com Didática da Língua Portuguesa então assim, várias 
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disciplinas e eu fiquei na PUC, naqueles momentos que faz 2 anos, se eu não me engano teve 

1 ano, que não era 2 anos, eu fiquei 3 anos na PUC, trabalhava com alfabetização no 

Externato e na PUC, com o ensino superior e em 2001, fui contratada também na Faculdade 

Araguaia. Na época era especialista, eu tinha terminado psicopedagogia, e estava fazendo 

Sociopsicomotricidade que era 4 anos de duração o curso, o curso era caro mas foi mas foi 

muito bom, muito bacana, um aprendizado que agente teve e era um curso da psicanálise, que 

eu curto pra caramba, então eu vou para área  que eu gosto muito, e já fui professora de 

Psicologia da Educação 1 e 2, aprendizagem, em 2001, em agosto, eu estava na PUC, eu 

entrei na PUC, é foi muito interessante, a professora E. me ligou, eu estava lá no consultório, 

ela me ligou e falou assim: “ escuta, eu estou te ligando para te convidar a dar uma disciplina 

aqui na PUC”, na época era UCG, ai eu peguei e perguntei para ela qual é a disciplina, ai ela 

virou e falou pra mim assim, rsrsrs, Estrutura e Funcionamento da educação Básica, ai eu falei 

assim: “Deus me livre, eu odeio essa disciplina, eu não quero, não vou, rsrsrs”, e ela pegou e 

falou assim: “ não eu tenho certeza que você vai fazer bem”, eu tive uma experiência muito 

desastrosa com essa disciplina, na PUC, na UCG, então eu não gosto nem de lembrar, 

rsrsrsr..., então era assim, uma coisa assim parece, eu não sei, se eu ou a professora, a gente 

queria medir forças a professora e até hoje lá não me torra, mas tudo bem, então... Ai eu 

peguei e, e aceitei o desafio e acabou que eu e a V., minha irmã de alma, eu tenho duas, dois 

irmãos de alma, eu tenho a V. e o J. que é meu amigo também que acho que na outra 

encarnação nós fomos irmãos..., o R. é meu irmão de alma também, então e a gente assim, eu 

acho que na outra encarnação que a gente foi irmão, então eu e a V., acho que a gente foi 

irmã, na outra encarnação e eu  a V. a gente começou a trabalhar com essa disciplina na PUC, 

agente fez um, sabe um trabalho muito bacana, foi muito bom, eu tenho ex-alunas hoje que 

me encontram, que acham muito bacana o trabalho que agente desenvolveu e, e eu e a V. a 

gente no começo a gente não  conseguiu se dar bem, até mesmo porque quando eu entrei no 

externato, entrei para o Pré, ela achava que outra pessoa que tinha que pegar a turma e o 

Externato me botou na turma, então assim ela teve uma resistência com a minha pessoa e 

depois, a gente acabou se entendendo né, no decorrer do processo, e hoje ela esta em 

Piracicaba, já está fazendo doutorado também e a gente acabou escrevendo um livro juntas 

ano passado, eu a convidei pra escrever o livro comigo porque eu acho assim que eu aprendi 

muito com a V., a V. de certa forma, foi uma pessoa que me, me ensinou a ser o que eu sou 

hoje, então a V., ela tinha muita criatividade, na verdade ela tinha as ideias e eu as colocava as 

ideias em pratica, então a gente sempre deu muito certo com isso, e ai nós ficamos lá na PUC, 

e ai a gente resolveu que a gente queria fazer mestrado, eu e ela, e ela falou assim: “ eu vou 
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fazer na UNIMEP( Universidade Metodista de Piracicaba)”, ai eu falei assim: “V. se já 

pensou se você passar, o que você vai fazer da sua vida”,  ela falou assim: “ não depois se eu 

passar eu resolvo”, e ela foi pra UNIMEP prestar, ela foi com o R., os dois foram juntos, pra 

UNIMEP prestar o mestrado,  eu rolo de rir dos dois, eu falei assim: “eu não vou não, porque 

eu não vou fazer mesmo, eu vou fazer aqui”, e ai eu fui fazer aqui, eu passei na seleção da 

PUC.  Cheguei no Externato e falei pra eles assim olha, eu passei na seleção e eu estou indo 

embora por que eu não quero trazer constrangimento pro externato, vocês ficarem me 

liberando pra fazer as minhas aulas e tal e nessa época eu já estava na faculdade Araguaia, 

então eu fiquei agosto de 2001, eu fui pra faculdade Araguaia, agente tinha uma turma de 

Pedagogia, então eu era a professora que saia de lá na sexta feira só ficava a turma de 

pedagogia na faculdade Araguaia, eu saia na sexta feira 22h45min da noite.  Na faculdade 

Araguaia, eu fui professora desde 2001, fui coordenadora do curso de Pedagogia, fui primeira 

auxiliar de coordenação, fiquei muitos anos como auxiliar de coordenação e depois fui 

coordenadora do curso de Pedagogia, em abril de 2007, recebi um convite para assumir a 

acessória da coordenação do Ensino Fundamental da Secretaria Estadual de Educação no 

governo do Alcides Rodrigues, com a professora N.. A pessoa que me ligou me falava assim, 

Alice eu não vou sem você, eu preciso de você, é ai ela ainda brincava para mim assim, olha 

tem uma tal de S. lá que está se aposentando, ela é assessora de gabinete, ai tem um tal de J. 

que você, vai ser candidato a prefeito, e eu quero que você fique no lugar deles como 

assessora pedagógica, ai eu peguei, pensei muito conversei com o D., falei assim bem: “é um 

desafio e eu gosto desse negócio, fala para mim que é desafio, que é complicado, porque eu 

aceito mesmo”,  e nessa época eu ainda estava na faculdade Araguaia como coordenadora e ai 

eu peguei e fui para a secretaria, a Du já tinha assumido, ai eu fui e falei pra Du assim, Du eu 

não venho, eu não vou trabalhar com você e ai ela chorou muito nós duas choramos abraçadas 

naquele gabinete e choramos muito e ela falou assim: “maluquinha eu não posso”, ela me 

chama de maluquinha, “maluquinha eu não posso ficar sem você, eu preciso de você aqui 

comigo” e ai a gente chorou muito no gabinete e ai eu falei assim para ela pode deixar que eu 

vou ficar com você ai eu cheguei na faculdade Araguaia, e falei pra eles que eu ia sair da 

coordenação por que eu tinha assumido a, esse trabalho na secretaria de educação, e ai eu 

fiquei como professora da faculdade Araguaia, só que eu era uma professora que já estava 

muito cara na faculdade Araguaia, então minha hora aula lá tinha subido muito e eu não sei 

também outras coisas, e ai em 2007, 2008, fiquei 2007 e 2008. Em 2009 eu defendi o 

mestrado, e assim trabalhando na secretaria, viajando o estado inteiro, coordenando a escola 

de tempo integral, coordenando a escola do campo, a educação do campo, educação indígena, 
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quilombola, eu, ai na verdade eu não fui assessora da Du, por que ai a S. não saiu e o J. não 

saiu e ai eles ficaram como assessores de gabinete e eu assumi a gerência do ensino, do 

primeiro ao quinto ano, eu era gerente técnico pedagógica do primeiro ao quinto ano, ai 

acabou que teve outra mudança lá e eu acabei ficando, gerente de ensino, técnico pedagógica 

do primeiro ao nono ano, a pessoa que estava de sexta ao nono, ela foi convidada para assumir 

outra função e eu assumindo essas duas funções e eu era gerente do primeiro ao nono ano.  

A família e trabalho se entrelaçam 

Meus dois filhos biológicos vieram depois, eu já tinha um: o N. ,que desde quando eu casei 

com o D., ele já trouxe um filho de presente pra mim, por que é um filho mesmo, para mim 

não tem diferença dos dois, dos três, então o N. é como se fosse meu filho biológico, não tem 

distinção nenhuma, sabe assim, ter o maior carinho, respeito, admiração por ele, que num, e ai 

eu tive meus filhos nesse período todo ai a I. nasceu em 1994, a caçula, e o D. sempre me 

apoiando em tudo, me colocando para estudar eu falava que ia fazer curso fora e ele me dava 

o maior apoio ficava com as crianças, a I. eu fui pra Águas de Lindóia, fazer um curso uma 

vez, e estava amamentando, eu desmamei a I. nessa viagem, pensa um tanto que eu sofri e o 

D. sempre foi o pai das crianças, ele cuidava, eu viajando, então acho que o que eu sou hoje, 

eu devo muito ao D., que o D. sempre foi um companheiro assim, o tempo todo me 

incentivou, tudo e só, que o D. não queria que eu saísse do Externato, ele achava que eu tinha 

que ficar lá, quando eu pedi demissão ele ficou muito assim sentido, eu pedi demissão do 

externato em 2002, se não me engano, na época eu queria sair pra fazer o mestrado, na 

verdade, eu num achava que eu fosse fazer mestrado, não achava que eu fosse dar conta de 

fazer mestrado, na verdade eu nem sabia o que era fazer um mestrado, isso não passava nem 

pela minha cabeça e ai com 2009, em setembro de 2009 eu defendi meu mestrado, eu tirei 9,8, 

foi um período também muito complicado no meu mestrado que eu era orientanda da 

professora L. e ela aposentou no programa, e ai eu fiquei sem orientador, e ai mim, tinha que 

achar, alguém que me quisesse no programa, ai a professora L. me aceitou como aluna dela e 

a professora I. foi minha co-orientadora, no mestrado que eu tenho um orgulho, uma 

admiração, respeito, carinho, uma coisa assim que é de coração mesmo, então a professora I. 

para mim é uma pessoa assim, um exemplo, sabe eu sou tiete dela mesmo. Ela foi minha co-

orientadora, no mestrado, eu não tive o prazer de ser aluna dela em nenhum período, eu lia os 

textos dela, quando eu era professora de Fundamentos é de Estrutura e Funcionamento da 

Educação Básica que hoje é Políticas Educacionais no curso de Pedagogia, então eu lia os 

textos dela e era encantada com ela, só que naquela época eu achava que ela era da UNB, 
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então assim eu não sabia que ela era do nosso programa eu não tinha assim, noção, na verdade 

eu era uma professora do Externato São José, então a, a prioridade era Externato São José e 

depois, fazer meu curso, sempre foi então eu queria fazer um bom trabalho no Externato e eu 

acho que eu fiz um bom trabalho no Externato, até mesmo por que quando eu sai todo mundo 

ficou muito sentido, ninguém acreditava que eu fosse sair. Eu defendi em 2007 e nesse 

período eu era assessora, a já era assessora pedagógica da editora Ática e Scipione, eu nem 

lembro a quantos anos, faz gente, então eu viajava esse estado inteiro fazendo palestras ia pra 

São Paulo e sempre fazendo, me movimentando, não parava e, então assim na verdade eu 

sempre fui muito ativa eu acho que esse é meu perfil eu nunca parei eu sempre fui muito é, eu 

queria uma coisa eu ia até o fim, e ai eu continuei então, tendo muitos contatos eu acabei, na 

secretaria fazendo muitos contatos no MEC, contatos na UNB, no centro de formação da 

UNB, e, e de certa forma as pessoas acabam me conhecendo. Em 2008 eu fiz um concurso na 

rede municipal pra agradar essa criatura aqui (referência ao marido), briga dele interna por 

que se fosse depender de mim não tinha feito até hoje não, em 2008 fiz o concurso passei, e 

acabei não assumindo a secretaria porque a professora M. me colocou a disposição dela no 

estado, então fiquei no estado como, a disposição do governador Alcides Rodrigues, e foi uma 

experiência muito boa, eu aprendi muito na secretaria, eu falo isso com a professora M. hoje, 

a professora M. é um exemplo, é uma pessoa que eu admiro, respeito pra caramba, porque a 

professora Milca além de ser muito humana, a professora  conduziu a secretaria de educação 

com muita garra, ela não dormia, a professora mandava mensagem, email pra gente 03h da 

manhã, 04h da manhã, então assim quando você precisava ligar pra professora M., ela estava 

sempre disponível e se ela não atendia no momento, ela retornava a ligação e era uma 

secretaria que ela disponibilizava o celular dela pra todo mundo, então em palestras, diretores 

de escola, professores, todo mundo tinha o telefone celular dela. Eu não tenho nenhum 

problema isso pra mim não e problema nenhum, eu ainda resguardo um pouco o meu telefone 

da minha casa, mas meu celular ele é disponibilizado, o tempo inteiro pra todo mundo, então 

assim, é e ninguém me incomoda meus alunos eu dou meu celular, ninguém me incomoda, 

me liga quando tem uma necessidade mesmo e assim não é incomodo não me preocupo com 

isso então assim, na verdade meu celular ele é disponibilizado no estado inteiro e hoje o povo 

me liga, tinha dia que eu recebia 115 ligações agora com esse projeto que eu estou 

desenvolvendo, então ai em 2008, eu fui pra secretaria, passei na secretaria municipal de 

educação mas não assumi, eu só fui assumir a secretaria municipal de educação em 2011, ai 

eu já era mestre e 2011 eu não sei se em 2011, não em 2011 eu já estava fazendo doutorado né 

bem eu passei, sou da turma de 2011, a num sei, é deve ser, e ai em 2011 eu sai dá 
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coordenação do ensino fundamental da professora e ai assumiu o T., a M. saiu, nós saímos 

juntos, todo mundo debandou junto é e ai eu acabei, mas em 2010 eu fiz o concurso da PUC, 

fiz também contra a minha vontade, assim me mandaram um email falando, abriu um 

concurso público para área de conhecimento e tal e ai eu tinha dado aula na especialização, 

tinha orientado o TCC na especialização e ai a professora S. me mandou um email, falando do 

concurso, ai eu vi que era de fundamentos teóricos e metodológicos de matemática eu falei 

quer saber de uma coisa eu vou fazer esse trem, mas assim não era uma coisa que eu pensei 

assim, eu vou passar nesse negocio, não vou, ai eu fiz tudo, ai e ai acabou que no dia que eu ia 

fazer a prova na terça feira, na segunda feira anoite, a Professora A., eu tinha feito um 

trabalho de parodia com meus alunos pra apresentar e a professora A. pegou e falou para mim 

que eu não servia mais para trabalhar mais no quadro de professores da faculdade Araguaia e 

ai porque eu tinha feito uma paródia, os meninos tinham criticado alguma coisa em relação a 

faculdade, não sei se era por isso também, porque eu já estava fazendo doutorado e eu acho 

que isso causou alguns  incômodos dentro da faculdade, eu não sei se foi isso também, talvez 

eu não servia mais mesmo, e de certa forma eu também estava querendo ser mandada embora 

querendo fazer outras coisas, aquilo já tinha assim dado o tic tac, é então assim,  eles estavam 

diminuindo minha carga horária, a cada semestre diminuía uma, então falei assim para mim, é 

mais vantagem que eles me mandem embora mesmo, mas eu tinha assim o privilégio, porque 

eu acho assim, até a S. que era chefe do departamento financeiro, quando o professor Arnaldo 

que é o dono da faculdade, diretor da faculdade Araguaia falou para ela, que ele ia acertar 

comigo no sindicato, ela não acreditou, ele nunca fez isso, mas com você ele fez questão de 

acertar no sindicato, então para mim isso é um orgulho muito grande, sabe saber assim que ele 

professor A. reconhece meu trabalho e aonde ele me encontra, ele me cumprimenta com 

muito respeito, com muito, por que ele sabe o que eu fiz pra faculdade Araguaia, a faculdade 

Araguaia tinha um numero de alunos, quando eu sai de lá tinha outro, porque eu dei o sangue 

pela faculdade Araguaia, eu não tinha hora para trabalhar lá eu fazia tudo, tudo, fiz tudo pela 

faculdade Araguaia e ai até o momento que você não serve mais para trabalhar, foi o que eu 

escutei da A., que graças a Deus eu nunca mais vi, não faço nem questão de ver, o professor 

A. não eu tenho um carinho, um respeito, uma admiração muito grande por ele, e o professor 

A. tudo que eu peço pra ele se eu preciso de uma ajuda na hora, não se nega ele é realmente 

uma pessoa que eu respeito e tenho um carinho muito especial por ele, que ele confiou em 

mim, na época pra trabalhar e eu tudo que eu pensava em fazer ele me dava o maior apoio e lá 

na faculdade Araguaia eu montei o projeto da, do LUPO, da LIPE, que era o laboratório 

interdisciplinar de pedagogia, eu criei também o projeto do NAPE, núcleo de apoio 
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psicopedagógico, então essas coisas, esses projetos, todos eu fui criando na faculdade 

Araguaia, e ai até do reconhecimento MEC, eu montei tudo, arrumei tudo para gente receber a 

comissão do MEC e nós tivemos uma nota muito boa, melhor inclusive que da PUC na época, 

e ai em 2010 eu fiz o concurso da PUC, e ai eu não esperava passar e foi muito interessante, 

porque e ai um dia esse meu irmão, que eu falo que é meu irmão, o J., me ligou e falou assim 

Alice, saiu o resultado da PUC e ai eu falei assim não sei não, não olhei, ai ele virou e falou 

assim para mim no telefone, uai mas então olha, eu falei assim a não estou com vontade de 

olhar esse negócio não e ai ele falou pra mim assim, mas olha uai não custa nada você olhar 

quem sabe, ai eu pensei esta bom, eu vou olhar e ai eu peguei e abri o site e disse assim saiu, 

ai eu já comecei a tremer, eu acho que você estava junto  bem na hora, num sei, ai eu peguei e 

comecei a tremer e falei assim saiu e ai ele começou a gritar do outro lado da linha já passou, 

já passou, já passou, e eu falei assim calma que você esta me deixando nervosa e ai eu peguei 

e falei assim, passei, e ai eu falei assim, ele gritando do outro lado, gritando o povo na sala 

tudo gritando, gente passar num concurso que eu não tinha estudado praticamente nada e ai 

ela me mandou embora justamente no outro dia que eu ia fazer a prova, e ai eu estava então 

assim, com os ânimos assim totalmente a flor da pele, e ai eu fiz a prova assim muito é, 

aborrecida, triste, eu queria sair mas do jeito que foi eu não esperava por que eu achava que a 

R. fosse falar comigo e não ela deixou pra A. falar comigo e a R. nunca tocou nesse assunto 

comigo, é e eu e a R. éramos muito amiga na época, agente trabalhou muito, fizemos muito 

pela faculdade, e ai eu peguei passei na PUC, ai quando eu entrei na PUC eu acabei 

assumindo a disciplina fundamentos teóricos e metodológicos de matemática e fiquei ainda, 

nesse período ainda estava na coordenação do ensino fundamental passando o ano no final de 

2010 e eu acabei assumindo as turmas no final do segundo semestre de 2010 e fui pra 

Prograde, pro- reitoria de graduação, eu fui ser assessora pedagógica da faculdade para 

complementar minha carga horária e nisso eu fazendo o doutorado, trabalhando 60h, estava 

com 30h na prefeitura, 30h na PUC e fazendo, assim trabalhando 60 h semanais e fazendo o 

doutorado e viajava muito fazendo tudo e ai eu terminei o doutorado em 2012, o ano passado 

fez um ano agora, ai eu já tinha saído, já tinha assumido, eu tinha uma resistência muito 

grande quando eu voltei pra secretaria municipal, eu sai da secretaria estadual de educação, 

então o povo sabia eu já era mestre, já tinha uma resistência, ai eu acabei indo para o Centro 

de Formação da secretaria, estou até hoje e não consegui licença para aprimoramento na 

secretaria na época trabalhando e fazendo. Na PUC e na secretaria e fazendo doutorado, então 

e não foi fácil não, e ai eu acabei assim é eu acho que eu tenho assim muitas, muitos amigos, 

o professor L. é uma pessoa que eu também tenho um carinho especial (issississimo), é uma 
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das únicas pessoas que me chama de M.... RSRSRS... o professor L., me chama de M., acho 

muito bonitinho, e ai eu acabei ficando e terminando meu doutorado e o ano passado em 

julho, eu recebi uma ligação do MEC me convidando pra coordenar o PNAIC no estado de 

Goiás, e ai eu peguei e falei assim olha eu sou professora da PUC eu não sou da UFG, e ai a 

Alice na época, na época era a Alice, a Alice pegou e falou pra mim assim, não mas se não 

conhece ninguém da UFG ai você entra como coordenadora adjunta ai eu falei assim conheço, 

conheço a professora E., mas olha primeiro eu vou tentar entrar em contato com os 

professores da educação se alguém não quer assumir o PNAIC em Goiás, ai qualquer coisa a 

gente parte pra essa segunda opção, por que eles não queriam que outra universidade fizesse a 

formação em Goiás e ai por isso o meu contato e indicação da UNB, do Serps S. da UNB, por 

que eu tinha sido coordenadora do proletamento, quem trouxe proletamento pra Goiás fui eu e 

assim eu briguei de frente  com a professora Ed. na época eu e o professor J. da UFG, 

aposentado para gente trazer o proletamento para Goiás, e eu fui a coordenadora do 

proletamento e ai eles tinham por isso me conhecido, sabiam do meu envolvimento e ai eu 

peguei e falei pra minha amiga Edna que hoje está na UFG, e falei E. o MEC vai te ligar e nós 

vamos assumir esse projeto em Goiás, e ela falou assim então tá, então acabei assim, o R. meu 

amigo, outro irmão, o R. fala para mim assim, nossa, se sonha e a gente marca junto, rsrsrsrs, 

pode, não, não sei onde eu estava com a cabeça quando aceitei trabalhar com esse negócio 

com você, rsrsrsrs, eu falo assim, R. pelo amor de Deus, quando você vai contar para as 

pessoas que eu gosto, que eu tenho um carinho especial, como é que eu vou fazer e ai eu falei 

assim pois é, você sonha e agente marca e vai sonhando junto, e ai eu peguei e, e fui  a gente 

assumiu, ai nos conversamos com a professora S. na UFG, eu falei para ela das demandas, do 

que a gente teria que fazer, e na hora ela foi assim muito resistente e falou assim não, mas 

não, pode ser a faculdade de letras, coordenar esse trabalho porque na verdade se agente 

pensar em um primeiro e melhor plano é a educação, ai eu falei pra ela pois é, mas o MEC 

disse, que ninguém quis, mas não é assim que funciona porque a gente que determina quem 

vai ser, ai eu falei assim olha, então você tem que resolver, resolve com o MEC, ai ela pegou 

e entrou em contato com a faculdade e o pessoal, disse assim olha não temos interesse, 

faculdade de Educação, nós não temos interesse para assumir o projeto, porque realmente é 

muito trabalhoso, então assim é muito trabalhoso e você, o D. briga comigo até hoje, porque, 

que eu assumi esse projeto, esse negócio, mas assim, mas sabe aquela coisa assim, de você 

saber que tem um livro didático, vem um livro literário, um kit de livro literário, para cada 

sala de aula, os alunos ficaram lendo e os jogos pra sala de aula, como é que eu não vou 

abraçar um projeto desse, lançado, como se eu acredito na educação de qualidade, como seu 
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eu quero que o aluno aprenda que eu não admire, que não, acho inadmissível, uma criança 

está no ensino , sair do ensino fundamental sem saber ler e escrever é inadmissível essa 

criança não ler, ela não escreve, como é que ela interpreta na matemática, não tem como, isso 

não existe, e ai eu peguei e a professora S. pegou e falou assim, então, vocês podem assumir, 

com a coordenação do professor F. do departamento lá da faculdade de letras e ai agente 

acabou assumindo o projeto, um projeto muito grande, só em Goiânia trabalha com quase 

1000 professores da rede municipal de educação, então nós somos responsáveis pelo 

pagamento de bolsas de mais de 10 000 professores do estado inteiro, nós estamos 

trabalhando com 242 municípios goianos, dos municípios só 4 não fizeram a adesão ao pacto 

no estado de Goiás o resto, mesmo os prefeitos anteriores, eles assumiram. Teve 4 

municípios, não lembro de cabeça quais são, eu lembro que Faina não tinha feito a adesão e 

Faina acabou conseguindo fazer, se eu não me engano Ipameri, Cristianópolis e um que não 

tinha conseguido fazer a adesão, então na verdade, porque falta de informação, é eu não sei 

assim os prefeitos são muito mal assessorados no estado, então eles acabam assumindo uma 

cadeira que não tem noção  do que pode ser feito (PRATICIDADE) é, então assim, chega o 

programa, não tem uma pessoa pra ler para dizer assim isso é importante, vai ser legal, muitas 

vezes sim, não é nem por não querer é por não conhecer né, então eu acho que muitas vezes 

por exemplo, o prefeito de Faina mesmo, ele era um prefeito que não sabia disso, então o que 

assumiu agora falou poxa, mas então nós queremos e ai a gente fez todo o processo, para eles 

poderem entrar, não tem jeito  porque já tinha passado da hora, e os 4 ficaram sem entrar, eu 

não lembro de cabeça quais municípios que não entraram, eu devo ter até na pagina da gente 

do SIMEC mas eu não sei assim. 

Turno 7 (P)- Professores que marcaram sua trajetória ( por que?). 

Turno 8 (A)- A J. nem lembro de que, que ela era naquela época, não sei, o jeitão dela 

extrovertido dela, ela chegava chegando, então assim a J. era uma baixinha arretada, e todo 

mundo respeitava demais a J.. Eu tinha uma professora de psicologia também que era ela 

loucona, eu não vou lembrar o nome dela, ela chegava a subir na mesa na sala, então assim eu 

achava muito legal, [...] eu acho que por isso tive uma, um carinho especial pela psicologia e 

até hoje eu tenho um carinho especial pela psicologia minha área, e trabalhei muitos anos, 

então meus estudos são praticamente na psicologia e tudo, na verdade a alfabetização não 

deixa de ter né uma conexão com a psicologia.  
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Turno 9 (P)- Se lembra como é que foram seus professores de matemática, se teve algum 

professor que te marcou positivamente ou negativamente?  

Turno 10 (A)- Olha, eu tive o C., na sexta série, meu professor de matemática que me 

marcou foi o C., então assim e também pelo jeito extrovertido que ele tinha na sala, ele era, 

um muito porra loca, muito loucão, e ele ensinava brincando então assim, foi o único 

professor de matemática que me marcou. No magistério... hum...hum, não que eu me lembre. 

O D.(marido) que ele era matemático, então eu acompanhava muito o trabalho do D., , assim 

era um professor muito rigoroso, e ai eu comecei a falar tem que ser mais flexível, tem que ser 

isso, se lembra disso, se lembra quando você fazia as suas pautas e ele aquele monte de nota 

vermelha, e eu fazia assim nossa mas isso não pode, não é possível e o D. foi mudando, a 

forma de trabalhar com as crianças e ai ele fazia as provas e eu acompanhava as provas, então 

assim acho que o D. foi uma pessoa que me incentivou muito em relação a matemática, a ver 

matemática com outro olhar e eu fui responsável pelos projetos de implantação da 

matemática, na educação infantil, na alfabetização no Externato, então assim cada uma ficava 

responsável por uma área e eu era responsável por matemática, então ai eu comecei a fazer 

meus estudos na área de matemática, assim se você me perguntar que, que você prefere mais 

matemática ou alfabetização, vou dizer pra você, a alfabetização, então até mesmo por que 

tenho um valor um apresso pela literatura que é incalculável. Então é assim até pelos projetos 

que eu já desenvolvi, e ajudei a desenvolver no estado de Goiás, então o cantinho da leitura a 

bienal do livro, salão do livro infantil juvenil, todos eu estou junto né na coordenação desses, 

desses eventos e eu já viajei o estado inteiro trabalhando com literatura, trabalhando com 

literatura infantil, então foi assim, são oportunidades que a gente vai tendo no decorrer da vida 

né, de aprender e aprimorar.  O D. foi assim uma pessoa que me incentivou muito com a 

matemática porque ele era matemático, então assim eu devia muito contato dele com a 

matemática, não mas eu devia sim não está atuando nesse, ele trabalhou 38 anos com 

matemática. 

Turno 11 (P)- Como você avalia a formação de professores que atuam no ensino básico em 

matemática? 

Turno 12 (A)-  alguns alunos que eu fui professora dessa disciplina de estruturas e 

funcionamento da educação básica, eu tinha alunos da matemática, física e química, e eu tive 

a oportunidade de conhecer os alunos bons.  Acho assim difícil comentar por que eu não 

acompanho a formação dos professores, mas eu acho que eles são assim muito rigorosos, acho 
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que eles tinham que buscar alternativas diferentes pra fazer o aluno ter e ser estimulado para 

aprender, eu não sei, então eu acho assim que podia ser um pouco mais prazeroso sabe, para 

mim ensinar matemática tem que ser prazeroso, por isso que eu faço muito trabalho com 

literatura infantil com a matemática, porque eu acho que uma coisa vai assegurando o prazer 

que o aluno tem, então como é que você vai aprender uma coisa que você não tem gosto e eu 

acredito muito naquela coisa assim para aprender é, aprender exige confiança isso eu não 

nego, mas assim você aprende pelo modelo, se gosta do professor, parece que a disciplina ela 

corre melhor, então é isso porque não trabalhar de uma forma prazerosa, então se tem tantas 

estratégias hoje, tantos recursos pra gente trabalhar, por que ficar só no livro didático e ai o 

povo começa a falar assim, poxa Alice mas você é assessora pedagógica de editora de livros 

didáticos e você é contra o livro didático, eu não sou contra o livro didático, eu só acho que 

ele não tem que ser usado como uma bengala, o livro didático é uma ferramenta a mais para o 

trabalho do professor, então o professor que consegue da além do livro didático é um 

professor que merece meu respeito, agora o professor que permanece no livro didático o 

tempo inteiro eu acho que não é por ai que a gente vai conseguir, então se eu posso fazer 

jogos, para facilitar o aprendizado dos meus alunos, se eu posso criar diferentes estratégias, 

porque não!? Acho que você lembra agente brincava muito com a matemática então não era 

uma coisa assim tão seria, mas é, então até aquela colocação de que assim para aprender 

matemática exijo silêncio absoluto na sala de aula, não, aprender matemática não exige 

silencio absoluto na sala de aula, então na matemática existe assim, exige que você tenha 

vontade em aprender e não necessariamente um rigor de você ter uma postura, silencio total 

porque senão você não concentra, não eu sou contra. 

Turno 13 (P)- Qual seria a formação necessária ao professor formador da disciplina 

Fundamentos Teóricos e Metodológicos do ensino da Matemática no curso de Pedagogia (Por 

quê?). 

Turno 14 (A)- É essa é minha cadeira, até falei para o coordenador R. que eu estava achando 

que eu ia prestar concurso de novo para pegar outra cadeira.  Eu trabalho só com essa e 

trabalho com TCC, ai eu trabalho com TCC porque não tem outra turma de manhã esse 

semestre, porque tem semestre que tem turma e tem semestre que não tem, mas assim é a 

disciplina que o R. ainda brinca com os alunos, olha vocês não tem jeito de fugir da Alice, 

quinto período vocês vão ter que passar pela Alice de qualquer jeito, querendo ou não ela vai 

ser professora de vocês, então assim, mas eu acho assim que eu consigo estabelecer um bom 

vínculo com meus alunos e eu acho assim que eles conseguem ver pelo menos na matemática 
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apesar do pouco tempo que eu, uma cobrança que eu faço para o R. é que a gente tenha 

matemática assim pelo menos um semestre da educação infantil, um semestre para o ensino 

fundamental porque eles não veem matemática em nenhum outro momento do curso e ai é 

uma cobrança que eu faço para o R., mas ele fala assim, mas a educação infantil não exige, 

mas a gente trabalha com jogo, com outras estratégias, agente trabalha com desenvolvimento 

infantil. É uma cobrança que eu acho que tinha que ter no curso, eu sinto falta, também de 

especializar mesmo, especialização em educação infantil de você não ter nada como trabalho 

de matemática, porque você vai trabalhar com jogo, com a importância do jogo e da 

brincadeira na educação infantil, então é eu acho que nesse sentido sabe então de você e ai eu 

trabalho com essa disciplina tentando fazer pelo menos eles perderem um pouquinho do medo 

da matemática e conhecer um pouquinho como é que você trabalha matemática, por que não 

da pra você fazer muita coisa, porque são apenas 6 créditos.  O tempo é muito pouco, então 

acho que precisaria, pelo menos 2 semestres, ai eu brinco com ele, falo assim olha a aquisição 

da linguagem, você vê aquisição da linguagem 1, 2 e 3 e ainda tem língua, didática da língua 

portuguesa, então matemática eu estou pedindo só 2 semestres, língua portuguesa tem 4 e ai o 

que eu ainda brigo é assim, o aluno ainda sai sem ler e escrever. 

Na verdade, o curso de pedagogia é para a formação, para o trabalho com o ensino superior, 

ele tem que ser pedagogo, até mesmo porque eles não querem especificidade do aluno de 

matemática, mas eu acho que o pedagogo ele tem condições de fazer um bom trabalho porque 

eu acho que ele é mais aberto que o especialista. Aí se pode fala assim poxa, mas é porque o 

pedagogo acaba não se especializando em nada! Não eu acho que o pedagogo, ele tem uma 

noção do todo e ele vai para as partes, agora o especialista ele fica muito só naquilo e eu na 

PROGRAD tive a oportunidade de acompanhar muitos projetos e fazer leitura de projetos de 

curso e tal e eu achava assim um rigor muito grande no curso de matemática, dos outros de 

língua portuguesa e tal, de letras então assim é diferente na pedagogia agente faz uma coisa 

assim um pouco mais branda então o aluno ele tem noção do todo e das partes e já na 

especialidade, como especialista ele tem mais noção das partes e não do todo, então acho que 

isso é um fator que pode complicar um pouco na questão do trabalho.  

 

Turno 15 (P)- Como foi seu contato inicial com a disciplina matemática como aluna do 

ensino básico? 
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Turno 16 (A)- A professora E., eu gostava muito da professora E. da faculdade. Do ensino 

básico só o professor C. e a professora é I.  que é do 3 ano que foi até minha madrinha de 

coração, eu chamo ela de minha madrinha, mas assim foi e depois a professora  E., era bom 

porque deixava agente criar na disciplina dela e eu me lembro, que eu tive que apresentar um 

trabalho na aula dela e que eu peguei um livro Contos da Rua Broca, e criei uma atividade, 

um jogo do conto, e nessa época como aluna eu já trabalhava com a matemática com a 

literatura infantil e Contos da Rua Broca, era muito bacana e ai ela tinha um certo momento 

que a bruxa pra não envelhecer ela tinha que comer uma menina chamada Nádia, e ai ela 

pegou e ai ela falou assim olha, mas como é que eu vou fazer a Nádia, eu tenho que pegar 

extrato de tomate, então eu tinha que pegar não sei quantos extratos de tomate, e ai eu 

comecei a trabalhar e inventei um jogo com extrato de tomate, a Nádia e a bruxa da rua do 

Contos da Rua Broca até o nome do livro, e a menina tinha que ser o nome de Nádia, se não 

fosse Nádia não servia pra bruxa ficar rejuvenescer e eu fiz essa atividade e era muito 

interessante que nessa época eu sai muito pior em língua portuguesa, didática da língua 

portuguesa que elas são oferecidas no mesmo período, sai muito pior na didática da língua 

portuguesa do que na didática da matemática  mas a, ai eu fazia por que a professora deixava 

a gente criar, e ai a professora E. teve um derrame eu acho e ai eu acabei entrando no lugar 

dela na PUC, foi no lugar dela que surgiu uma vaga, e eu acabei passando no concurso e eu 

falei assim poxa mas eu já tenho experiência disso, o engraçado é que no 1º semestre eles 

tinham me convidado pra ir dar aula na PUC e eu não pude, falei assim vai ser complicado 

horário e tal e acabou não deu certo, e ai no 2º semestre eu já estava dando aula como 

professora efetiva.  

 

Turno 17 (P)- O que é a matemática? (ciência, disciplina). 

Turno 18 (A)- Matemática é igual a cálculo renal, a forma que eu aprendi a matemática é um 

cálculo renal, é uma pedra no seu caminho, mas a matemática ela é um fato social e isso 

agente não pode negar, então ela surge com a necessidade do homem de quantificar as coisas, 

como é que seria o mundo sem quantificação, então a matemática é um mal necessário, então 

é você precisa da matemática para situações rotineiras do dia a dia, então a matemática é uso 

social, então quando a gente fala de letramento matemático de Etnomatemática a gente está 

vendo a matemática como uma disciplina muito importante, mas desde que ela seja voltada 

pra experiência da deixa, desde que ela seja voltada para experiência real da criança, então eu 

sou contra aquela ideia de na vida 10 na escola 0, não acho que tem que ser 10 nos dois 

lugares, eu tenho que saber contextualizar uma coisa com a outra.  
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Turno 19 (P)- Como você percebe o ensino de Matemática no ensino básico? E no ensino 

superior, no caso a Pedagogia? 

Turno 20 (A)- Eu acho que da mesma forma, porque eu acho que ainda tem assim 

professores que tem a cabeça um pouco aberta, são capazes de inovar o ensino da matemática, 

mas eu acho que agente ainda está muito preso no ensino da matemática muito tradicional, 

aquela forma muito mecânica de decorar, decorar textos então ainda acho que está muito 

nesse sentido.  

Turno 21 (P)- Como você definiria a importância dos valores experienciais da docência do 

ensino básico quando ministra aula no ensino superior, mais especificamente no curso de 

formação de professores? 

Turno 22 (A)- Foi muita experiência, foi tudo muito bom eu acho que, tudo que eu passei 

acho que tem um significado, eu acredito muito que, o que eu sou hoje, não sou grande coisa 

não, mas o que eu sou hoje eu devo a essas experiências que eu alcancei. Eu me lembro de 

tudo o que eu passei, então assim eu vejo as dificuldades que os alunos enfrentam, eu tento na 

medida do possível ser muito compreensiva de aceitar algumas coisas, então acho assim eu sei 

tudo que eu passei, eu não nasci do jeito que eu estou hoje, do jeito que eu sou hoje, eu passei 

por muitas dificuldades, por muitos enfrentamentos e eu aprendi muito, você vai aprender, 

você tem que errar, você tem que cair, você tem que levantar, então acho que tem ser, então 

você tem que aproveitar tudo que você fez e eu sou uma pessoa assim que eu não arrependo 

de nada que eu fiz na minha vida nada. 

Turno 23 (P)- Quando começou a ministrar a disciplina de “Fundamentos Teóricos e 

Metodológicos do Ensino de Matemática” para o curso de Pedagogia? Como preparou o plano de 

ensino? 

Turno 24 (A)- Foi interessante assim por que quando fui elaborar meu plano de aula, para 

minha banca, eu pensava assim gente o que eu vou trabalhar? e quem estava na minha banca 

era o professor L. S., professor o L. e uma professora lá da matemática, eu falei assim gente o 

professor L. é difícil demais da conta, ele não vai me aprovar de jeito nenhum, quando eu 

soube que era ele que estava lá falei  já dancei, o professor  L. em relação a didática ele é 

terrível, e ai eu peguei e no começo usei muito tudo que eu tinha usado, lido, tudo que eu li 

pra fazer a seleção eu não li muita coisa não, infelizmente eu não tive tempo que eu tinha 

muita coisa no estado pra fazer, foi um concurso que eu fiz assim muito no grito e ainda tinha 

a questão da Araguaia, mas assim ai os textos, mais atual possível que eu tinha, eu acho que 

os documentos do MEC mesmo apesar das criticas que são feitas, tudo que o MEC faz nesse 

Brasil, porque tudo é criticado mas ninguém apresenta soluções, então eu acho que os 
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documentos do MEC são fundamentais, até pra você saber criticar e ai eu fui a partir da 

experiência do que eu tinha lido, das coisas que eu tinha feito para começar a pensar no meu 

projeto, hoje ele está um pouco diferente do inicio, porque a partir do momento que você vai 

experimentando, vivenciando você sabe que não dá, mas uma coisa assim eu começo as  

minhas aulas, principalmente com a questão da motivação para aprender, então eu não 

começo a trabalhar diretamente com a matemática trabalho com a motivação do professor, 

que o professor ele precisa está motivado para aprender, se ele não tem motivação como é que 

ele vai aprender e ensinar matemática e ai depois que eu trabalho com a motivação na 

matemática, ai eu vou trabalhar com história da matemática até mesmo para os alunos 

entenderem como é que surgiu a matemática de onde ela vem, ela não nasceu do nada, ela tem 

uma evolução histórica, e que não nasceu da noite pro dia, então aí eu comecei a estruturar o 

meu trabalho. Tenho lido outras coisas, uma coisa que eu tenho assim, se eu sou muito 

cobrada é que até o R. cobra muito isso de mim, é que eu não sou uma professora referência, 

é eu podia está estudando, escrevendo na área de matemática e não estou, então é ai ele fala 

assim:“ poxa você está escrevendo, você estuda muito escola de tempo integral, você estuda 

muito alfabetização e letramento mas você não define qual é a sua praia”, eu falo assim: “eu 

não sei qual é minha praia, então eu não defini, então assim eu não sou uma referência”, ai o 

pessoal precisa de uma pessoa que fale sobre escola de tempo integral me chama, precisa de 

uma pessoa que fale sobre alfabetização me chama, precisa de uma pessoa que fale disso me 

chama, ai ele fala assim mas você não tem uma referência, eu falo assim olha eu num sei se eu 

quero ter uma  referencia, até mesmo por que foi uma opção minha de não ir pro programa de 

pós graduação, falei assim não é isso que eu quero para minha vida. Eu quero estudar 

literatura, eu quero ler livros literários, eu quero fazer tudo, tudo ao mesmo tempo e ai foi isso 

que até eu brinquei com ele, falei para ele assim olha eu vou, eu vou fazer um concurso para 

aquisição da linguagem. Ele vive me mandando coisas, a vai ter não sei o que de matemática, 

vai ter um congresso de matemática e ai eu falo assim: ai eu não sei se eu quero fazer, deixa 

eu estudar matemática do jeito que eu quero, não quero assim afunilar minha vida sabe eu não 

quero, adoro alfabetização eu não vou largar mão disso, fui alfabetizadora a vida inteira, não 

vou largar, claro se eu estudasse só matemática, escrevesse só sobre matemática ia ser super 

legal, humhum, eu estudo educação infantil, também a educação infantil é minha praia gente, 

eu trabalhei com educação infantil todos os anos, como é que eu vou largar um negócio assim 

de uma hora para outra?!  

Turno 25 (P)- Qual o papel da disciplina Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino 

da Matemática no curso de Pedagogia? 
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Turno 26 (A)- Eu acho que ela é importantíssima, até mesmo porque a matemática ela 

sempre foi deixada de lado, a matemática é vista como uma tapa buraco no ensino 

fundamental a hora que dá tempo eu trabalho matemática e de forma repetitiva e mecânica, 

então a matemática ela tem que conquistar o seu lugar, tudo bem que para fazer matemática 

eu tenho que saber ler, saber escrever eu tenho que interpretar, mas a matemática é muito 

importante. A disciplina do curso eu acho assim que é destinada a ela na carga horária 

insignificante, porque é os alunos precisavam aprender a fazer jogos, confeccionar, jogar, 

brincar, trabalhar com todos os conteúdos, não dá tempo da gente fazer isso, se acaba dando 

muito ensaiada de um monte de conteúdos que são importantes e que você não sabe como é 

que os alunos vão fazer isso na pratica depois. E se acaba assim saindo sem saber direito, se 

tem noções e depois se vai buscar, o que, que você quer afunilar na sua vida. 

 

Turno 27 (P)- O que você pensa sobre as condições de trabalho no curso e na Instituição? 

Turno 28 (A)- Eu carrego meu data show, levo meu data show, então assim, carrego porque 

comprei um data show porque gosto de fazer minhas aulas prazerosas, diferentes e não é 

sempre que eu tenho oportunidade de locar um data show e ai foi um investimento que eu fiz, 

o Gláucio está comigo até hoje. Na instituição nas salas não possuem, tem para reservar mas 

como eu não gosto de ficar na dependência dos outros, o Gláucio me acompanha desde a 

faculdade Araguaia, então eu comprei o Gláucio, nossa gente acho que o Gláucio já vai fazer 

10 anos, tadinho do Gláucio nunca me deixou na mão, e o Gláucio(data show) ele é um 

recurso assim que eu não abro mão né, e na época eu comprei, foi caro pra burro, nós 

compramos parcelado, a gente fez um consórcio, nós três, eu a R.e a Du, a gente comprou 

assim, a gente pagava um data show, depois a gente comprava outro data show e depois outro 

data show, ai a gente conseguiu cada uma ter um data show igual, e ai é mas não tem. Na 

escola de formação ano que vem, nós vamos mudar, tudo indica que a gente vai mudar para 

escola de formação em fevereiro, na escola de formação vai ter um data show em cada sala, 

mas por enquanto não, se você quiser. O curso de pedagogia vai ser na escola de formação, o 

mestrado, o doutorado, vai tudo para escola de formação agora e ai lá assim as salas serão 

com ar condicionado, e o prédio está sendo, já ta no quinto andar se eu não me engano, no 

quarto andar sei lá, o que terceiro e ai lá vai ter uma, um data show por sala, ou seja, um 

recurso que você já vai ter e poderá contar na sala de aula, mas até então tudo que eu quero, 

tudo que eu queria, papel, essas coisas eu que comprava, eu gasto sempre do meu bolso. A 

única coisa que a faculdade xeroca é o plano de curso de ensino e a EDA, tudo por conta, 

prova, se você quiser fazer prova você faz, mas quando não quer preto e branco, eu gosto 
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colorida eu faço colorida. Preto e branco ainda ela disponibiliza. O Laboratório de Praticas 

Educativas já tinha porque era determinação do MEC, todos os professores podem usar, 

contudo não usavam na PUC, não usam eu acho, na verdade é um laboratório para todos os 

professores de estágio, todos os professores da área de fundamentos, mas eles não usam e é 

uma cobrança dos alunos e é muito interessante, esses dias eu entrei na sala do R., para gente 

orientar o pessoal para o segundo semestre, como coordenador da área de fundamentos e os 

alunos falaram pra ele assim professor, porque, que os professores não dão atividade prática, e 

fundamentos você tem que ter atividade prática, e tanto que eu tento fazer uma atividade 

teórica, uma atividade prática, uma atividade teórica, uma atividade prática, na aula que é 

individual eu trabalho e ai quando eles me vem fazendo isso, eles querem que os outros 

professores também façam também, mas assim eu percebo que uma hora ou outra que eles 

fazem uma atividade prática com os alunos, só que eu falo assim poxa mas se eu não consigo 

mostrar para os alunos que tem outras formas de fazer matemática como é que eu vou 

conseguir de trabalhar com as formas geométricas, de trabalhar com espaço e forma, grandeza 

e medidas no laboratório de aprender a fazer é muito fácil, você pedir pro seu aluno fazer, 

outra coisa é você fazer e saber qual é a dificuldade que você tem pra fazer isso, então eu acho 

que o laboratório ele infelizmente ele é muito mal usado, só que na escola de formação a 

gente vai fazer um espaço muito melhor, vai ser um laboratório mais moderno. 

 

Turno 29 (P)- Qual é o perfil dos alunos que frequentaram a disciplina Fundamentos Teóricos e 

Metodológicos do Ensino da Matemática no curso de Pedagogia? 

Turno 30 (A)- É muito interessante assim, você pensar que você tem dois tipos de alunos, 

você tem de manhã um perfil e anoite você tem outro perfil. O aluno de manhã geralmente é 

um aluno assim que trabalha à tarde, mas é um aluno que não é um aluno tão sofrido quanto o 

aluno da noite é um aluno que tem um pouco mais de abertura, disponibilidade para aprender, 

então assim é mais envolvido, não que o aluno da noite não seja, mas é diferente e desde que a 

PUC eu não sei se você lembra, a PUC teve quase fechando o curso de pedagogia. Teve um 

período que ela estava com quase cento e poucos alunos, quase duzentos alunos de pedagogia, 

ai ela põem o vestibular social e essa era uma das broncas que eu sempre tinha na faculdade 

Araguaia e falava sempre isso, assim se não diminuir o valor da mensalidade agente não vai 

conseguir ter uma clientela, e na PUC, o que estava faltando. Pois é ai assim quando surgiu o 

vestibular social, o aluno paga a metade do valor do curso e ai é hoje nos estamos com mais 

de oitocentos alunos no curso de pedagogia. O aluno paga a metade e a outra metade, ele 

ganha da PUC, ele tem que ter a comprovação de que ele não tem recursos para pagar e ai ele 
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ganha cinquenta por cento da bolsa, nossa primeira turma do vestibular social vai formar 

agora, ano que vem a turma da tarde está com quase noventa, eu acho que nos temos cento e 

poucos alunos formando em pedagogia na PUC em março do ano que vem. O aluno no 

noturno é muito sofrido porque trabalha o dia todo, corre, então a gente vê assim a diferença 

sabe, quando você trabalha com a turma do matutino e a turma do noturno, a turma do 

matutino é uma turma assim muito mais forçada, corre, tal, a turma do noturno ela é sempre 

puxada, fala assim vamos, corre vem, chega cansado, com fome, então é diferente, eu sei por 

que quando eu estava no magistério eu passava fome também, não tinha tempo para comer, 

passava, comia por que, uma coisinha ou outra que tinha por lá, então não é fácil gente é uma 

coisa muito complicada. Trabalhar e estudar não e fácil, ainda era professora particular credo 

Deus me livre guarde. 

Turno 31 (P)- Como se dá a relação entre teoria e prática na disciplina Fundamentos 

Teóricos e Metodológicos do Ensino da Matemática no curso de Pedagogia? 

Turno 32 (A)- É esse é uma coisa assim que eu tento fazer o tempo inteiro relacionar teoria e 

prática, tentar mostrar para as crianças, para os alunos que a criança podia pensar, de mostrar 

o que a gente pode fazer o que não pode, quais os recursos que a gente tem, então assim eu 

acho muito bacana sabe quando eu vejo um aluno falando assim, professora eu estou 

escrevendo monografia sobre matemática, ai eu falo assim poxa pelo menos um, começou a 

pensar e começa a afunilar em relação a matemática, mas eu acho que é fundamental teoria e 

prática, mas o professor L. ele cobra muito isso, que os nossos alunos eles saem sem saber o 

que fazer, então quando você relaciona teoria e prática, o aluno tem condições de fazer um 

trabalho melhor dentro da sala de aula.  

Turno 33 (P)- Poderia listar as dificuldades encontradas quanto ao material didático 

disponível para a disciplina? 

Turno 34 (A)- Foi eu que fui montando, a gente ainda não tem, então na verdade os alunos é 

que vão confeccionando os materiais, então a gente tem jogos, alguns jogos, dominós na sala, 

mas a gente ainda não tem muitos recursos, até mesmo porque você tem muitos recursos 

virtuais para trabalhar com matemática, jogos matemáticos para trabalhar no computador. Não 

temos ainda material, e eu quero ver se agente agora na escola de formação, se agente 

consegue fazer isso, ate mesmo porque eu fiz um pedido de uma lista de material pra levar 

para o laboratório ficou em onze mil reais é o único que foi aprovado até hoje tem só seis 

meses que eu solicitei. Dizem que é desnecessário gastar esse dinheiro atoa, mas gastam lá no 

curso de gastronomia com carne, peixe, salmão e tudo. 
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Turno 35 (P)- Você percebe alguma dificuldade por parte dos alunos em relação à 

matemática? Qual é a sua atuação frente a essa situação?  

Turno 36 (A)- Muita, mas muita dificuldade... tem aluno que não sabe fazer assim, cálculo 

simples, eu fiz agora o que a gente podia chamar assim de um livramento, eu fiz agora esse 

semestre a gente começou a implantar isso de fazer uma avaliação com os alunos para saber o 

que, que eles sabiam de matemática eu tive aluno, não, eu tive, olha a onde está o L.. De certa 

forma eu busco alternativas para fazer com que eles tentem entender a dificuldade e trabalhar 

com essa dificuldade ai por meio de que? Principalmente dos jogos, do trabalho dos jogos na 

sala de aula, que isso pode favorecer o aprendizado de como isso pode mudar a ideia que eles 

tem de que aquele rigor total, então acho que é mesmo nesse sentido que eu tento, é e sempre 

assim de forma prazerosa, então acho que o prazer ele é a base de qualquer aprendizado 

principalmente na escola. 

Turno 37 (P)- Para você o que é o Ensino de Matemática? 

Turno 38 (A)- Desde que ele não seja uma obrigatoriedade, que ele não seja uma coisa tão 

mecânica, que ele seja prazeroso ele é bem vindo. 
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Apêndice A - Tabela de observações da instituição pública de ensino 

 

DATA Nº/A TEMA DA AULA AÇÃO DIDÁTICA 

09/04/2013 4 Frações: operações básicas Resolução de 

exercícios 

16/04/2013 - Paralização dos professores - 

23/04/2013 4 Informes sobre a possível greve e avaliação 

individual e com consulta  

Diálogo e aplicação 

da prova 

06/08/2013 - A professora teve que se ausentar por 

motivos familiares  

- 

13/08/2013 4 Devolutiva da avaliação  Discussão dos 

acertos e erros 

20/08/2013 4 Representação decimal de números 

racionais 

Leitura e discussão 

do texto 

27/08/2013 4 Grandezas e medidas e LEM (Laboratório 

de Educação Matemática) 

Leitura, discussão e 

explicação da 

atividade do LEM 

03/09/2013 4 Conservação da área e o Tangram Aula expositiva e 

dialogada e 

trabalho com 

material 

manipulável. 

10/09/2013 4 Grandezas e Medidas Seminário 

14/09/2013 4 Resolução de exercícios Estudo dirigido 

17/09/2013 4 PCN’s de Matemática para series iniciais. Leitura e discussão 

24/09/2013 4 Avaliação individual Prova 
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Apêndice B - Tabela de observações da instituição particular de ensino 

 

DATA/ DIA DA 

SEMANA 

 

Nº/A 

MODALIDADE 

TEMA DA AULA AÇÃO DIDÁTICA 

 

31/01/2013 – Q 2 aulas/Teórica Apresentação da disciplina Roda de conversa 

04/02/2013 – S 4 aulas/Teórica Dinâmica: “Curtograma” e 

Reflexão de como ser 

professor. 

Dinâmica: 

“Curtograma”;  

07/02/2013 – Q 2 aulas/ Prática Apresentação Tangram.  

14/02/2013 – Q 2 aulas/ Prática Tangram Dobradura 

Confecção do 

Tangram 

18/02/2013 – S 4 aulas/Teórica Plano de curso da disciplina; 

Texto: Motivação: a mola 

propulsora da aprendizagem 

de Evely Boruchovitclt, 

2001;  

Aula expositiva e 

dialogada. vídeos: 

Escola; Quem 

mexeu no meu 

queijo. 

21/02/2013 – Q 2 aulas/ Prática Planificação; Construção de 

um pássaro tridimensional. 

Aula expositiva e 

dialogada, 

dobradura: 

demonstração passo 

a passo da 

construção do 

pássaro. 

25/02/2013 – S 4 aulas/Teórica  Motivação Aula expositiva e 

dialogada, slide 

sobre o ciclo 

motivacional e 

discussão da 

narrativa da 

história: “Maria vai 

com as outras”, da 

autora Sylvia 

Orthoff. 
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28/02/2013 – Q 2 aulas/ Prática Construção da Flor de 

Lotus: Decompondo frações   

Dobradura: 

Construção da Flor 

de Lotus 

04/03/2013 – S 4 aulas/Teórica Plano de curso da AED-

Atividades Externas das 

Disciplinas; Resenha; 

Fichamento e esquema. 

Apresentação do 

plano referente 

AED. Explicação 

dos trabalhos 

solicitados: 

Etnomatemática; 

Letramento de 

Matemática e 

resenha do livro: A 

criança e o número. 

Leitura e discussão 

do texto: A 

matemática: um 

fato social. 

07/03/2013 – Q 2 aulas/ Prática Dobradura de figuras planas Dobradura da maça.  

11/03/2013 – S 4 aulas/Teórica História da matemática; 

Origem do número e suas 

implicações. Sistema de 

numeração; Materiais 

manipuláveis: material 

dourado; ábaco. Resolução 

de problemas. 

Contação de 

história, o livro: A 

flor do lado de lá de 

Roger de Mello. 

Leitura e discussão 

do capítulo 1: O 

desafio de ensinar 

matemática do livro 

Teoria e prática de 

matemática e dos 

respectivos 

exercícios 

propostos no 

capítulo. Vídeos: 
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Donald no país da 

matemática; Sawa 

Bona Shikoba. 

14/03/2013 – Q 2 aulas/ Prática Planificação; faces, vértices 

e arestas dos sólidos. 

Montagem de sólidos. 

Utilização de caixas 

de remédios para 

planificação. 

Recorte, cola e 

dobradura para 

montagem de 

sólidos 

geométricos. 

18/03/2013 – S 4 aulas/Teórica Correção das atividades 

solicitadas na aula anterior. 

Texto: como ensinar 

matemática hoje? 

Leitura do texto 

capítulo 02 do livro 

Teoria e prática de 

matemática. 

21/03/2013 – Q 2 aulas/ Prática Poliedros: faces, vértices e 

arestas. 

Montagem dos 

poliedros com 

dobraduras. 

25/03/2013 – S 4 aulas/Teórica Referencial curricular da 

educação infantil; PCN’s; A 

importância dos jogos no 

desenvolvimento 

matemático da criança. 

Aula expositiva e 

dialogada sobre o 

referencial 

curricular da 

educação infantil; 

PCN’s; Jogos. 

Contação de 

história, livro: A 

galinha preta. 

01/04/2013 – S 4 aulas/Teórica Jogos; Resolução de 

problemas; Estudos de 

Piaget; Brincar e suas 

definições; Vygotsky;  

Registros na educação 

infantil; Grandezas e 

Aula expositiva e 

dialogada sobre os 

temas; Contação de 

história, livro: O 

príncipe que não 

sabia matemática. 
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medidas; Espaço e forma.  Vídeo: A casa, o 

copo e eu. 

04/04/2013 – Q 2 aulas/ Prática Sólidos geométricos; Nome 

dos sólidos. 

Montagem de 

sólidos geométricos 

com uso de massa 

de modelar. 

08/04/2013 – S 4 aulas/Teórica Prova Prova com 10 

questões feia em 

dupla nos moldes 

da AI-Avaliação 

Institucional. 

11/04/2013 – Q 2 aulas/ Prática Jogos Produção de Jogos 

15/04/2013 – S 4 aulas/Teórica Classificação; Seriação e 

Agrupamentos. 

Leitura e discussão 

do texto: 

Classificação, 

seriação e 

agrupamentos. 

18/04/2013 – Q 2 aulas/ Prática Jogos Produção de Jogos 

22/04/2013 – S 4 aulas/ Prática Socialização do jogo Socialização do 

jogo e entrega do 

boletim. 

29/04/2013 – S 4 aulas/Teórica PCN’s  Estudo dirigido; 

Atividade: resumo 

e preparação para o 

seminário; 

Seminário. 

02/05/2013 – Q 2 aulas/ Prática QVL- Quadro Valor de 

Lugar 

Apresentação 

teórica do QVL  

13/05/2013 – S 4 aulas: 

2 Teórica e  

2 Prática 

PCN’s e QVL 1º tempo da aula: 

Seminário; 2º 

tempo da aula: 

Confecção do QVL. 

16/05/2013 – Q 2 aulas/ Prática Adição de números naturais Resolução de 
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(1º ao 5º ano) exercícios 

envolvendo adição 

usando como 

recurso o material 

dourado e QVL- 

Quadro Valor de 

Lugar 

28/05/2013 – S 4 aulas/Teórica Avaliação Institucional; 

PCN’s; Resolução de 

problemas; Campos 

conceituais; Escola da Vida. 

Aula expositiva e 

dialogada. 

Resolução de 

problemas. 

23/05/2013 – Q 2 aulas/ Prática Subtração no QVL- Quadro 

Valor de Lugar 

Resolução de 

exercícios 

envolvendo 

subtração usando 

como recurso o 

material dourado e 

QVL- Quadro 

Valor de Lugar 

27/05/2013 – S 4 aulas/Prática 

Substituição 

avisada: Aula 

ministrada 

pelo professor 

de matemática 

Muriel 

Origami (arte de dobrar 

papel, significado e origem); 

Sólidos geométricos; 

Poliedros de Platão; Os 

sólidos de Arquimedes e 

suas respectivas 

propriedades. 

Dobradura: 

confecção: 

octaedro, tetraedro 

e um girassol. 

30/05/2013 – Q 2 aulas/ Prática   

03/06/2013 – S 4 aulas/Teórica  Situação Problema; A 

literatura no ensino da 

matemática. 

Resolução de 

situação problema 

no quadro pelos 

alunos; Contação 

de história 

Vídeo: A pequena 
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toupeira 

06/06/2013 – Q 2 aulas/ Prática Multiplicação e divisão  com 

uso do QVL 

Resolução de 

exercícios -Prática 

do QVL 

envolvendo 

multiplicação e 

divisão. 

10/06/2013 – S 4 aulas/Teórica Projetos de Matemática Aula expositiva e 

dialogada sobre 

projetos de 

matemática. Leitura 

do poema: Minha 

infância de Cora 

Coralina. Contação 

de história, o livro: 

Camaleão, 

Comelão! 

13/06/2013 – Q 2 aulas/ Prática Círculos Dobradura 

21/06/2013 – 

Sexta 

2 aulas/ Prática Prova Prova individual e 

sem consulta. 

24/06/2013 – S 4 aulas/Teórica Fechamento do semestre Entrega do boletim 
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Apêndice C - Roteiro da entrevista realizada com as professoras formadoras 

 

1) Como aconteceu o seu ingresso na escola (Educação infantil, ensino fundamental e 

ensino médio). 

2) Fale sobre sua inserção na profissão docente (informal e formal). 

3) Formação acadêmica inicial (motivo da escolha do curso, expectativas). 

4) Formação continuada (em que área (s), motivação, reflexos na sua atuação 

profissional). 

5) Locais de trabalho (experiências profissionais, níveis, instituições, contribuições para a 

profissionalidade). 

6) Professores que marcaram sua trajetória (por que?). 

7) Como você avalia a formação de professores que atuam no ensino básico em 

matemática? 

8) Qual seria a formação necessária ao professor formador da disciplina da área de 

Matemática no curso de Pedagogia (Por quê?). 

9) Como foi seu contato inicial com a disciplina matemática como aluna do ensino 

básico? 

10) O que é a matemática? (ciência, disciplina). 

11) Como você percebe o ensino de Matemática no ensino básico? E no ensino superior, 

no caso a Pedagogia? 

12) Como você definiria a importância dos valores experienciais da docência do ensino 

básico quando ministra aula no ensino superior, mais especificamente no curso de 

formação de professores? 

13) Quando começou atuar no curso de pedagogia? (Há quanto tempo?). 

14) Quando começou a ministrar a disciplina da área de Matemática para o curso de 

Pedagogia? Como preparou o plano de ensino? 

15) Qual o papel da disciplina da área de Matemática no curso de Pedagogia? 

16) O que você pensa sobre as condições de trabalho no curso e na Instituição? 

17)  Qual é o perfil dos alunos que frequentaram a disciplina da área de Matemática no 

curso de Pedagogia? 

18) Como se dá a relação entre teoria e prática na disciplina da área de Matemática no 

curso de Pedagogia? 

19) Poderia listar as dificuldades encontradas quanto ao material didático disponível para a 

disciplina? 
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20) Você percebe alguma dificuldade por parte dos alunos em relação à matemática? Qual 

é a sua atuação frente a essa situação?  

21) Para você o que é o Ensino de Matemática? 

 

Obrigada! 

 

 




