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Quem sabe faz a hora.
Não espera acontecer.
Geraldo Vandré
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RESUMO
As recentes discussões sobre o fracasso escolar na Matemática, nos direcionam ao
caráter simbólico identificado nos sentimentos, crenças, comportamentos, percepções
e expectativas do professor formador. O objetivo dessa pesquisa foi estudar as
Representações Sociais do ensino da Matemática e do fracasso escolar elaborados
por docentes da licenciatura e da Pedagogia e discutir sobre como esta representação
influencia sua prática docente. A articulação entre a Teoria das Representações
Sociais de Serge Moscovici e a Teoria da Argumentação foi o referencial teóricometodológico utilizado. Como metodologia foram usados os questionários com
perguntas abertas e fechadas. As interpretações de suas respostas, foram separadas
em diversas categorias, que aproximam os significados das falas dos respondentes.
As categorias dizem respeito as características voltadas: ao “conteúdo, social, cultural
e pedagógicas”, depois pela frequência que aparecem, submetidas à Análise de
Conteúdos. Os resultados mostram que as representações sociais do fracasso escolar
estão organizadas por uma visão predominante de que a formação dada na
graduação aos futuros professores é de baixa qualidade, “é ruim”, em diversos
aspectos. Esta “má-formação” resulta em que esses não estão recebendo, por sua
vez, uma “boa formação moral e cognitiva”. Dentre os fatores afirmados pelos sujeitos,
destacam-se três mais presentes nas respostas: a “falta de práticas” na grade
curricular e na formação como um todo; a “falta de base” por parte de alunos e
professores e a questão do “interesse” da parte dos alunos. Esta falta refere-se
sobretudo à dimensão do ensino, no sentido da ausência de atividades ou disciplinas
que permitam o exercício, a experimentação do ensino, seja da matemática ou de
outras disciplinas. Ainda em relação à formação de “má qualidade”, há um elemento
expressado metaforicamente pela palavra “base” que organiza grande parte dos
discursos sobre as causas do fracasso escolar e do não-aprendizado da matemática:
a) o graduando chega à universidade, no seu curso, “sem base”; b) o curso de
graduação, a formação “não dá base” para que ele domine a matemática. Podemos
inferir um acentuado processo de responsabilização do aluno, uma vez que outro
elemento majoritário marcante é a ideia que a qualidade da formação “depende do
aluno”, de sua dedicação, seu envolvimento, seu interesse.
Palavras-chave: Representações Sociais, fracasso escolar, matemática, formação,
base.
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ABSTRACT
The recent discussions about school failure in Mathematics point to the symbolic
character identified in the feelings, beliefs, behaviors, perceptions and expectations of
the teacher trainer. The objective of this research was to study both the social
representations of mathematics education, such as school failure prepared by teachers
of undergraduate and Pedagogy, besides discuss how these representations influence
teaching practice. The articulation between Serge Moscovici's Theory of Social
Representations and Argumentation Theory was the theoretical-methodological
reference used. As a methodology, questionnaires were used with open and closed
questions. Based on the responses acquired from the questionnaires, interpretations
were performed and separated into several categories, with the intention to
approximate the meanings of the participants' answers. The categories refer to the
characteristics related to the "social, cultural and pedagogical content" and the
frequency with which they appear, submitted to the Content Analysis. The results
shows that the social representations of school failure are organized by a predominant
view that the graduation training given to the future teachers is of low quality, "is bad"
in several aspects. This "poor training" results in that they are not receiving, in turn, a
"good moral and cognitive formation". Among the factors affirmed by the subjects,
three are more present in the answers: the "lack of practices" in the curriculum and in
the formation as a whole; the "lack of base" by students and teachers and the
problematic of "interest" on the part of students. This lack refers mainly to the
dimension of teaching, in the sense of the absence of activities or disciplines that allow
the exercise, the experimentation of teaching, whether in mathematics or other
disciplines. Also in relation to the formation of "poor quality", there is an element
expressed metaphorically by the word "base" that organizes most of the discourses
about the causes of school failure and non-learning of mathematics: a) the student
arrives at the university "without base"; b) the undergraduate course, the training "gives
no basis" for the student to master mathematics. We can infer a strong process of
student accountability, since another predominant element is the idea that the quality
of the training "depends on the student", his dedication, his involvement, his interest.
Keyword: Social Representation, school failure, mathematics, formation, base.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO FRACASSO ESCOLAR E
DO ENSINO DA MATEMÁTICA POR DOCENTES DA
LICENCIATURA E DA PEDAGOGIA

INTRODUÇÃO

A discussão sobre as relações entre o Fracasso Escolar e o Ensino da
Matemática constitui-se em uma temática complexa e de múltiplas alternativas que
envolvem dimensões históricas, cognitiva, social, afetiva e cultural da escola e de seus
atores, que ultrapassa o sentido de formação científica. Quando algo não vai bem no
processo da aprendizagem surge o sentimento de fracasso, resultante desta
dificuldade de ensinar e aprender, por isso a preocupação conjunta dos organismos
federal, municipal e estadual em criar instrumentos que possam contribuir para
erradicação desta problemática, o que não se constitui em tarefa fácil.
Compreender o fracasso escolar implica analisar as formas como ele é
percebido e legitimado dentro e fora do espaço escolar. Pode ser visto na pesquisa
como uma espécie de sintoma social, cujo diagnóstico pode ser obtido por indicadores
como repetência, baixa assimilação dos conteúdos, baixa assiduidade e abandono.
Ou visto por um conceito mais amplo, como o fracasso da escola, do professor, do
professor formador, da comunidade, e até mesmo das instituições. Acreditamos que
os formadores de professores podem contribuir para melhor compreensão e
superação deste quadro, porque estão presentes no forjamento daqueles que estarão
em contato direto com os alunos. Porém mesmo em um ambiente de tanta
complexidade na qual o ensino da matemática é aparentemente apenas um deles,
observando-os individualmente, é muito difícil desvincular os sintomas do ensino, do
fracasso escolar.
Patto (1990) afirma que a escola pública de primeiro grau, já na década de trinta
apresentava altos índices de evasão e reprovação e que este é um problema
persistente. Acrescenta que o “estrangulamento” do sistema educacional brasileiro se
dá nos primeiros anos do ensino básico, e que a pesquisa educacional ainda não
apresenta claras alternativas para novas concepções que superem os problemas
14

escolares. Já Forgiarini e Silva (2007) atribuem outro sentido à problemática, indo
além da reprovação e evasão, incluindo a aprovação com baixo índice de
aprendizagem na disciplina. Entendemos ser muito importante que o desenho do
Fracasso Escolar na Matemática, seja feito a partir do que ele significa para os
formadores de docentes. Porque ao desvelar suas crenças, opiniões e atitudes
partilhadas a respeito da disciplina, e ao estudar qual a sua influência nas
transformações sociais de determinadas práticas profissionais, acreditamos que
podemos entender se interferem, e como interferem nas práticas dos futuros
professores.
Segundo Mazzotti (2004), o professor executa sua atividade em um cenário de
precariedade que se agrava desde a década de 70 com a expansão do sistema
público de ensino. Há queda na qualidade da formação, no poder aquisitivo dos
salários e a necessidade de se formar em um curto espaço de tempo, cada vez mais
professores, porém ainda sem a infraestrutura necessária para o desempenho de sua
função. Este contexto se agrava na medida em que as sociedades contemporâneas
passam por inúmeras transformações das mais diversas ordens como social, cultural,
política e econômica, o que eleva a necessidade do aumento desta demanda. Neste
cenário de adversidades aumenta a cada dia a procura de alternativas capazes de
melhorar as condições de trabalho do docente e sua consequente influência na
redução dos índices de evasão, reprovação e abandono.
Tardif (2002) aponta o professor como o articulador de todo processo de ensino
aprendizagem e afirma que ele possui na escola uma posição de destaque. Desta
forma acreditamos que estudar as representações pertinentes a este sujeito,
relacionadas a sua formação e condição de trabalho, pode constituir-se em importante
contribuição para redução do fracasso escolar, assim como influenciar nas práticas
docentes.
A opção pela Matemática justifica-se, principalmente em respeito as suas
especificidades, em ser a disciplina que mais contribui para o fracasso escolar, além
de sua importância na capacitação do formador como também para o formado,
munindo-os de instrumental necessário para o estudo das demais ciências.
Ponte (1992) afirma que as nossas concepções sobre o ensino da Matemática
são influenciadas pelas experiências que habituamos a ter. Tardif (2007, p.13) reflete
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que estas concepções podem ser elaboradas a partir de experiências individuais dos
sujeitos e seus saberes, e também por influência dos resultados de sua confrontação
social. Porque “esse saber também é social porque seus próprios objetos são objetos
sociais, isto é, práticas sociais”. Essas práticas são compartilhadas na educação
matemática por um grupo, que teve uma formação comum, embora passando por
graus de ensino diferentes, uns professores oriundos da Licenciatura em Matemática,
outros da Pedagogia, mas que trabalham em organizações semelhantes, sujeitos a
uma mesma lógica de programas, recursos e avaliação. Esse saber é legitimado,
orientado e definido por instituições como o Ministério da Educação, universidades
(públicas e privadas), sindicatos, associações etc.
Podemos destacar que a Matemática é um tema complexo até porque ela está
presente em tudo, está presente na divisão das horas, do tempo, nas artes, na
natureza, no lazer, até em nosso pensamento existe uma lógica matemática. Como
bem acrescenta Aragão (2006, p.13) “para tudo que a gente faz no mundo, para tudo
na vida se usa a Matemática, se usa um pensar que é de Matemática (...)”. Entretanto
na escola à Matemática muitas vezes é ensinada de forma nada estimulante,
utilizando-se de regras, exercícios mecânicos e reproduzindo fórmulas. Segundo D’
Ambrósio (1989) os professores possuem concepções sobre o ensino da matemática
que fundamentam suas práticas educacionais. Suas práticas parecem ter como
fundamento a crença de que alguns tópicos por eles escolhidos serão úteis para os
alunos no futuro e que quanto maior o número de exercícios resolvidos, mais
preparado estará o aluno. A prática mais usual, já amplamente relatada na literatura,
é a exposição de conteúdo, mostrar como resolver alguns exercícios e em seguida
pedir para os alunos resolverem uma enorme lista de problemas semelhantes, e até
do mesmo jeito. Ou seja, utilizam um ensino baseado na repetição e aplicação de
passos “decorados”. Há ainda a crença de que a matemática é uma ciência acabada,
não dando ao aluno nenhuma oportunidade de criar soluções alternativas próprias, e
quem sabe mais interessantes. Esse tipo de prática tem sido apontado como
responsável por levar o aluno a, na sala de aula, ocupar uma função passiva e gerar
desinteresse pela disciplina.
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Lorenzato (2009) em seu trabalho “O Laboratório de ensino de Matemática na
formação de professores1”, aborda essa questão. Esse tipo de concepção também se
encontra na formação de professores, segundo Fiorentini e Lorenzato (2012) muitos
estão mais preocupados com as técnicas e com a quantidade de conteúdo trabalhado,
do que com os processos formativos. Reiteramos a necessidade de os professores
refletirem sobre sua atividade formativa, cujo dinamismo tem durante os últimos anos
apresentado avanços e retrocessos, de forma que possam construir algo novo, a partir
de sua trajetória pessoal e profissional. Para pensar na formação de professores é
importante considerar os campos de conhecimento para os quais os docentes deverão
se direcionar, assim como viabilizar a construção de conhecimentos pedagógicos
aplicáveis em seu processo formativo, mesmo sabendo que podem evoluir durante a
vida profissional. Formar um professor não é um processo simples. Existem vários
aspectos envolvidos, que vão desde o familiar até os institucionais. Também
demandam investimentos, tempo e dedicação contínua, ou seja, que não se encerra
no término do curso. Entendemos que a “conclusão do curso” se trata apenas de uma
formação inicial, que deve trazer ao futuro professor um conjunto de saberes a serem
desenvolvidos ao logo de sua carreira, na tarefa de ensinar. Porque vivemos
atualmente num contexto em que a velocidade da produção de novos conhecimentos
e as evoluções tecnológicas são frequentes. D’Ambrósio (1996) alerta para o equívoco
em se instituir a formação continuada como estratégia de reforço posterior para
reformas educacionais, ao invés da instituição de políticas voltadas às inovações nos
processos educativos. Essa consideração acende a discussão sobre a qualidade dos
conteúdos adquiridos nos cursos de formação de professores e a necessidade da
formação continuada.
É muito importante que se entenda que é impossível pensar no
professor como já formado. Quando as autoridades pensam em
melhorar a formação do professor, seria muito importante um pensar
novo em direção à educação permanente. (D’AMBRÓSIO, 1996, p.
97)

Imbernón (2010) adverte sobre a existência de cursos de formação continuada
que não tem preocupação em se atualizar, se inovar, nem sequer servem para inspirar
mudanças nos processos educativos. Afirma que “muitos países literalmente jogam

1

Campinas, SP: Autores associados, 2006 (Coleção Formação de Professores).
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os escassos recursos dedicados à capacitação dos professores no grande lixo da
inutilidade”. Entretanto assinala que “há muita formação e pouca mudança”.
Quanto às mudanças, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB
9.394/96), determina que as concepções relativas à docência dos anos iniciais, devem
corresponder ao conhecimento no campo dos números, operações, noções de
grandeza, medidas, espaço e forma, compatíveis com a faixa etária (BRASIL, 1996).
No intuito de atender essa e outras regras, muitos professores relegam a um plano
inferior a importância de conduzir o aluno a apreender estratégias fundamentais à vida
moderna.
Lorenzato (2011) afirma que, relativo aos docentes da Pedagogia essas
concepções trazem a necessidade de o profissional desenvolver o conhecimento
lógico-matemático sobre sua atividade, com noções espaço-temporais e com
habilidade para o desenvolvimento dos processos mentais básicos ou pré-numéricos
como: comparação, correspondência, conservação, classificação e outros. O que
concordamos em parte por acreditar que para cumprir sua função no processo de
aprendizagem, além das descritas, o docente deve desenvolver algumas capacidades
como: pensamento crítico, capacidade de compreender, interpretar e analisar
questões objetivas, de argumentar e outras especificidades inerentes a sua função.
Logo o raciocínio matemático deve ser considerado um dos integrantes dos
mecanismos dos processos cognitivos, da formação de conceitos e da solução de
problemas, sendo parte do pensamento lógico dos indivíduos.
Ainda sobre essas concepções nos cursos de licenciatura Saviani (2009, p.147)
afirma que o aspecto pedagógico-didático está relegado pelos formadores “a um
apêndice de menor importância”, que para eles o conteúdo transmitido tem maior
relevância do que o assimilado de forma teórica e prática, onde poderia praticamente
estar assegurada a qualidade da ação docente.
Libâneo (2007) afirma a existência uma dependência da qualidade da formação
dos alunos, da qualidade da formação dos professores. André (2004) defende estudos
que permitam conhecer as Representações Sociais (RS) dos professores formadores
a respeito de sua própria formação reforçando a relevância deste estudo e o
justificando e, por isso, esperamos que esta pesquisa possa contribuir para reflexão
de projetos formativos, com a ampliação dos conhecimentos relativos as
18

Representações Sociais dos professores formadores sobre o fracasso escolar.
Perrenoud et al (2007, p.12) considera que “não é possível formar professores sem
fazer escolhas ideológicas”. Não se constitui em tarefa fácil, dissociar as
competências dos professores das finalidades do sistema educacional desejado,
porém mesmo que os pensamentos e as ideias sofram diversas influências, somente
ao próprio país caberá definir o destino da sua educação e os projetos formativos para
seus professores.
Assim,

nesse

quadro,

o

objetivo

dessa

dissertação

é estudar

as

Representações Sociais (RS) do ensino da Matemática e do fracasso escolar
elaborados por docentes da licenciatura e Pedagogia e discutir sobre como esta
representação influencia sua prática docente.
Quanto às Representações Sociais, justificamos nossa opção por perceber que
servem de orientação para o entendimento e análise do objeto de estudo e dos seus
sujeitos (professores formadores), uma vez que se constitui em base para
compreender o sistema de significados produzidos, ancorados e compartilhados por
este grupo.
Jodelet (1988) define Representações Sociais como “a forma pela qual nós
sujeitos sociais, aprendemos os acontecimentos da vida corrente, os dados do nosso
ambiente, as informações que aí circulam, as pessoas do nosso círculo próximo ou
longínquo”. É através das RS do Fracasso Escolar relacionados ao ensinoaprendizagem da Matemática elaborados por docentes da Licenciatura e Pedagogia
que desejamos entender o que serve de referência e “senso-comum” para eles, suas
experiências, conhecimentos e competências. Para acessar as Representação do
Fracasso Escolar e do Ensino da Matemática elaborados por esses docentes,
utilizamos conceitos como: a noção de Representação Social de Abric (1998) que nos
remete a conhecimentos e atitudes compartilhados por um grupo a respeito de um
dado objeto social, que se baseia em modelos de pensamento e símbolos que são
negociados na conversação com o outro que faz parte do mesmo campo social a que
pertence. Segundo Abric (1998), estes conhecimentos ou atitudes se organizam sob
forma de saber, que dá direção ao seu comportamento e comunicações sociais
formando uma representação. Nesta representação, enquanto sistema comporta dois
subsistemas, aos quais ele se refere como núcleo central e o sistema periférico. O
núcleo central de uma representação social está diretamente relacionado ao sistema
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de normas e regras do grupo, que é necessário conhecer para se aproximar da pessoa
ou do grupo.
Alves-Mazzotti (2008), defende que o estudo das representações sociais
pesquisa como se formam e como funcionam os sistemas que utilizamos para
classificar e interpretar os fatos relativos a pessoas e grupos, portanto constitui-se em
ferramenta essencial para análise de processos que interferem na eficácia do
processo educativo.
Alves-Mazzotti (1994) afirma que as representações sociais investigam a
formação dos sistemas que utilizamos para classificar pessoas e grupos e interpretar
os fatos do nosso dia a dia. Assinala que estes mesmos grupos vão interagindo e
criando em seu meio, o que refere como “universos consensuais” que desenvolvem
verdadeiras teorias do senso comum, auxiliando no desenvolvimento da identidade
dos grupos e dos indivíduos que participam deste mesmo grupo. Com outras palavras
as RS interferem na forma de pensar e entender o nosso próprio ambiente social e
cultural, portanto refletir sobre fracasso escolar é pensar nas RS.
O estudo das representações sociais parece ser um caminho
promissor para atingir esses propósitos, na medida em que investiga
justamente como se formam e como funcionam os sistemas de
referência que utilizamos para classificar pessoas e grupos e para
interpretar os acontecimentos da realidade cotidiana (ALVESMAZZOTTI, 1994, p. 60-61).

Através da análise dos questionários, metodologia aplicada, acessamos as RS
do Fracasso Escolar e do Ensino da Matemática. Investigando as imagens e
metáforas relativas aos pensamentos e linguagem dos sujeitos. Consideramos os
processos pelos quais foram construídos, porque “os sentidos da ação, mais do que
os significados evocados na fala, podem revelar aspecto dinâmicos e, certamente,
mais complexos de como as RS constroem e reconstroem a realidade que indivíduos
compartilham na sua prática social” (C. CASTRO; M. CASTRO, 2016, p.5-6).
Após a introdução do tema desta pesquisa, é preciso estabelecer uma maneira
para acessar as representações que constituem seu objeto. Com esse propósito
escolhemos dois questionamentos que acreditamos possam nos possibilitar este
acesso:
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1 - O professor formador tem compreensão do impacto do ensino da
Matemática no fracasso dos alunos dos anos iniciais e da sua própria influência
sobre a formação dos futuros professores que ele forma, nas disciplinas por ele
ministradas na graduação?
2 - Quais as Representações Sociais organizam as crenças, os valores destes
professores sobre o fracasso escolar e a participação do ensino da Matemática
nesse mesmo fracasso?

Para desenvolvimento deste estudo organizamos essa dissertação em quatro
capítulos:
No primeiro, intitulado “O ensino da Matemática e o Fracasso Escolar” foi
dividido em três subitens: O primeiro chamado “Contextualizando o ensino da
Matemática” onde situamos no tempo o desenvolvimento do ensino da Matemática.
Contextualizamos diversos nomes e organismos que marcaram e marcam época na
Educação Matemática (EM), de maneira a ressaltar a importância da disciplina, dos
profissionais docentes e sua influência para o Fracasso Escolar; o segundo intitulado
“O Fracasso Escolar: estratégias para prevenção”, através da revisão bibliográfica
sobre Fracasso Escolar nas suas diversas nuances como reprovação, evasão,
abandono,

dados

estatísticos,

resultados,

providências

e

consequências,

investigamos a participação da Matemática nessa situação. O terceiro é dividido em
dois subitens: o primeiro onde aparece o questionamento “Como vai a formação
docente na licenciatura e na pedagogia?” Este subitem problematiza a formação do
profissional docente na licenciatura e na pedagogia, com ênfase no professor
formador e a partir das controvérsias percebidas; por fim o segundo subitem responde
ao questionamento “O Professor Formador de Matemática: quem é esse
profissional?”. Traçando perfil sobre concepções e Práticas Pedagógicas dos
Professores Formadores, e através de revisão bibliográfica contrastando respostas
obtidas no campo a partir do desenvolvimento da metodologia aplicada.
O segundo capítulo apresenta o quadro teórico a Teoria das Representações
Sociais (TRS), que nos ajuda a compreender as visões consensuais, em sujeitos que
compartilham experiências sociais semelhantes. A partir de conceitos de Serge
Moscovici, Denise Jodelet, Willen Doise e outros foi feita revisão de literatura para
possibilitar ao leitor compreender como tivemos acesso às Representações Sociais
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do fracasso escolar e do ensino da Matemática elaboradas por docentes da
licenciatura e da pedagogia.
O terceiro capítulo, encontramos o estudo empírico realizado. Inicialmente,
apresentamos a metodologia da pesquisa, são descritos os procedimentos
metodológicos, partindo da descrição dos sujeitos participantes da pesquisa, da
apresentação do campo e do método para coleta de dados, do método de análise
utilizado para análise dos dados coletados através do uso de questionários.
No quarto capítulo, é apresentada a análise dos dados e são descritas,
analisadas e discutidas as respostas dos questionários respondidos. Neste subitem
confrontamos as respostas obtidas, com imagens formadas na intenção da fala dos
sujeitos.
Nas conclusões encontram-se as inferências das análises e as discussões
delas originadas, as respostas aos questionamentos da pesquisa, baseadas nas
representações sociais do fracasso escolar e do ensino da matemática elaborados
por docentes da licenciatura e da pedagogia e as possíveis sugestões para novas
pesquisas.
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CAPÍTULO 1: O Ensino da Matemática e o Fracasso Escolar
1.1. Contextualizando o ensino da matemática
Ao longo da história diversos adjetivos têm sido atribuídos à Matemática, como
uma ciência de difícil compreensão, elitista, complexa, instrumento de reprovação e
outros. Porém existe unanimidade no seu reconhecimento como imprescindível para
o desenvolvimento de tantas outras disciplinas. Existe uma área das ciências sociais
dedicada ao estudo da aprendizagem e ensino da matemática, denominada por
professores e estudiosos da disciplina de “Educação Matemática”.
Para investigar as Representações Sociais do Fracasso Escolar da Matemática
elaboradas por docentes da licenciatura e da Pedagogia, acreditamos ser necessário
conhecer um pouco mais sobre a Educação Matemática, suas particularidades e
especificidades no Brasil e no mundo. Grande parte desta investigação, se deu a partir
da análise de publicações da Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM)
e da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM).
Caminhar pelo passado até o presente da Educação Matemática procurando
interpretar seus fenômenos sociais e culturais acreditamos que possa contribuir para
a ciência e para nossa pesquisa.
Na década de 50, marcada pela corrida espacial pelos americanos e soviéticos,
a necessidade da evolução tecnológica era premente, o que gerou pelas duas
potências vultuosos investimentos aplicados nas associações científicas, nas
reuniões de especialistas da educação, psicologia e de outras ciências. Para
Matemática, já na década de 60, a realização do seminário de Royaumont na França,
com o propósito de discutir novas perspectivas para a área. Este seminário originou a
chamada Matemática Moderna (MM), que pretendia aproximar a Matemática
trabalhada na escola básica, com a Matemática produzida pelos pesquisadores da
área, e preparar pessoas que pudessem acompanhar as tecnologias emergentes.
No Brasil o movimento chegou ainda na década de 60, com uma particularidade
de ser um movimento em que seus representantes poderiam discutir em seus grupos
formas próprias de implementação nas escolas. Vários grupos de professores se
formaram, com o objetivo de desenvolver, estudar, aprimorar e aplicar a nova
proposta. Dentre eles citamos:
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•

O Grupo de Estudos de Ensino de Matemática (GEEM), criado em 1965, com
objetivo de preparar os professores para Matemática Moderna, coordenado por
Oswaldo Sangiorgi.

•

O Grupo de Estudos sobre o Ensino da Matemática em Porto Alegre
(GEEMPA), de 1970, criado com o propósito de atualizar os professores e
desenvolver estudos e pesquisas voltados à alfabetização.

•

O Grupo de Estudos de Matemática do Estado da Guanabara (GEMEG), criado
em 1970, sob a presidência de Arago Backx, enfrentou sérios problemas e ficou
marcado pela falta de apoio financeiro, pela forte oposição da comunidade
Matemática e pela falta de uma proposta independente.

•

O Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática (GEPEM),
substituto do GEMEG, fundado em 1976, que teve como primeira presidenta
Maria Laura Mouzinho Leite Lopes, tendo como sucessores Moema de Sá
Carvalho, José Carlos de Mello e Souza, Estela Fainguelernt, Janete Bolite
Frant e Rosana Oliveira. O GEPEM organizou, entre diversas atividades o
Primeiro Seminário sobre o Ensino da Matemática em 1976, que teve como
objetivos a obtenção de um panorama da situação do ensino da Matemática no
Brasil e a estruturação da participação no III Congresso Internacional de
Educação Matemática.
Outro fato marcante do GEPEM, foi o convênio com a Universidade Santa

Úrsula (USU) para a realização do primeiro curso de pós-graduação latu-senso em
Educação Matemática e a partir daí a USU inicia em 1989 o curso de mestrado em
Educação Matemática no Estado do Rio de Janeiro.
Retornando ao mês de outubro de 1952, no Brasil ocorre a criação do Instituto
de Matemática Pura e Aplicada (IMPA)2, tendo como primeiro diretor o professor de
Matemática, engenheiro e astrônomo Lélio Gama. De importância ímpar, constitui-se
na primeira unidade de pesquisa do Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq). Criado
com a missão de estimular à pesquisa científica, a formação de novos pesquisadores,
de selecionar os seus próprios pós-doutores e estudantes e promover o avanço da
Matemática no Brasil. O IMPA foi o primeiro instituto brasileiro a enviar palestrantes

2

Disponível em http//Impa.br acesso em 9 de agosto de 2018 às 19:30hs
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no Congresso Internacional de Matemática, os professores Leopoldo Nachbin e
Maurício Peixoto.
Em 1955 acontece em Salvador o Primeiro Congresso de Professores de
Matemática (CPM) com o propósito de discutir conteúdos e metodologias relativas ao
ensino da Matemática. Em 1957 o IMPA organiza o Primeiro Colóquio Brasileiro de
Matemática com cerca de 50 participantes. Em 1964 sob a coordenação de Oswaldo
Sangiorgi, foi realizado o último CPM, sua marca foi a necessidade de reformar o
ensino da Matemática e contrapor a MM, vale assinalar, que a MM por volta dos anos
70 ainda se fazia presente.
Em julho de 1969, durante a realização do VII Colóquio Brasileiro de
Matemática em Poços de Caldas, MG. foi fundada a Sociedade Brasileira de
Matemática (SBM). Entidade de caráter cultural e sem fins lucrativos, foi criada com o
propósito de estimular ao ensino de qualidade em todos os níveis, promover reuniões
científicas e incentivar o intercâmbio entre os profissionais de Matemática do Brasil e
do exterior, além do desenvolvimento da pesquisa e do ensino da Matemática no
Brasil. A reunião de fundação contou com 162 presentes, quando todos foram
considerados fundadores. A seção foi presidida pelo professor Gilberto Francisco
Loibel. Foi sediada no IMPA (que já existia desde 1952). Assumiu a função de realizar
a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) e a Olimpíada
Brasileira de Matemática (OBM). E juntamente com o IMPA realizar programas de
reciclagem de professores de Matemática, além de cuidar do aprimoramento da
Matemática básica no Brasil à qual assume direcionar algumas publicações.
Segundo Trivizoli (2008) a Sociedade de Matemática de São Paulo (SMSP),
mesmo sendo regional, por um período até os anos 60 era considerada a maior
representação da categoria do país. Teve um período de vida de 1945 a 1972, porém
começa a perder sua força, não conseguindo adesão dos profissionais da matemática,
desta forma inicia-se movimentos para a criação de uma outra representação de
âmbito nacional. Segundo Trivizoli na ocasião existiam duas sociedades regionais, a
SMSP e a Sociedade Paranaense de Matemática (SMP).
Nos encontros fica estabelecido que Sociedade Brasileira de Matemática
(SBM) deveria ser o nome da sociedade nacional que representaria a categoria.
Depois de diversos encontros, em 1969 foi criada a SBM durante o VII Colóquio
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Brasileiro de Matemática, entretanto conforme Trivizoli (2008, p.39) só houve a
extinção da SMSP oficialmente em maio de 1972. De maneira a facilitar a anuência
do povo paulista, foi escolhido para presidente da SBM um paulista, o professor Chaim
Samuel HÖning. Segundo D’ Ambrósio (2012) ficou acertado que como ficaria lotada
no IMPA, à sua secretaria deveria também pertencer ao Instituto, esta combinação
fortaleceu ainda mais a relação entre as duas instituições.
Relativo à anuidade, a SBM herdou somente uns poucos associados
remanescentes do SMSP, o que não seria suportável financeiramente se não fosse o
auxílio do IMPA, que dividiu até algumas atividades de seu escopo.
A partir de 1973 a SBM começou a representar o Brasil na International
Mathematical Union (IMU) que é uma organização científica internacional que tem o
objetivo promover a cooperação internacional em Matemática.
Estabelecemos o período de 1985 a 1988 para descrever o cenário que surge
a Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM)3. Em 1988, depois de terem
se reunido durante todo o ano anterior, em assembleia composta de cerca de 600
profissionais da Educação Matemática, na cidade de Maringá no Paraná, homologam
um Estatuto, elegem uma diretoria que formaliza o nome da Sociedade Brasileira de
Educação Matemática.
Várias pesquisas defendem a tese da SBEM ter nascido em outros momentos
e circunstâncias, porém iremos considerar no Brasil o período de sua legalização
como Sociedade, apesar de não podermos desconsiderar que o final dos anos 70 foi
decisivo para seu estabelecimento no país. Com a ida de pesquisadores para o
exterior, as divergências com a SBM eram acirradas com ideias inovadoras que
retornavam em contrapartida às ideias existente. Daí surgindo a necessidade de um
espaço neutro para discussão de ações e pesquisas na área da Educação
Matemática.
Conforme D’ Ambrósio (1986, p.10-46), na ocasião as grandes divergências
dos matemáticos com a SBM, eram sobre a competência do educador matemático,
que ele retrata que para SBM, tinham como “função essencial” o entendimento das
várias modalidades da matemática e a sua coordenação nas ações pedagógicas.
Sociedade Brasileira de Educação Matemática – SBEM. Dados do site www.sbembrasil.gov.br
acesso em 24/01/2019 18:00hs.
3
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Porém (Id. p.35) defende que a Educação Matemática pode ser tipificada como uma
atividade multidisciplinar, que tem como propósito a transmissão de conhecimentos e
habilidades matemáticas “através dos sistemas educativos formal, não formal e
informal”. Já a Matemática se constitui em uma linguagem mais precisa que a natural.
A ideia da criação de uma Sociedade Brasileira de Educação Matemática,
aconteceu em novembro de 1985 com a presença de 180 representantes de 24
países, onde onze educadores matemáticos, líderes regionais, representavam o Brasil
na VI Conferência Interamericana de Educação Matemática (CIAEM), em Guadalajara
no México. Porém somente durante a plenária final do 1º Encontro Nacional de
Educação Matemática (ENEM), realizada em fevereiro de 1987 na PUC da cidade de
São Paulo, os participantes decidiram criar uma sociedade representativa dos
educadores matemáticos brasileiros, gerando assim a fundação do movimento PróSBEM. Foi criada uma comissão e estabelecido o prazo de um ano para a construção
de seus estatutos. Essa comissão mobilizava cerca de 1200 pessoas, em um
movimento nacional centralizado por uma coordenação, que em cerca de seis grandes
reuniões nacionais e sessenta reuniões regionais, se propunham estabelecer o
estatuto.
Na década de 1980 diversos grupos formados por professores, estudantes e
pesquisadores no país, preocupados com os assuntos ligados a Educação
Matemática promovem debates e discussões visando traçar os rumos para o futuro
que lhes cabe no campo da Educação. Esta iniciativa motivou o I Encontro Nacional
de Educação Matemática (ENEM)4 em 1987 na PUC/SP. Em janeiro de 1988
aconteceu em Maringá/PR o II ENEM, que culminou com a fundação da Sociedade
Brasileira de Educação Matemática (SBEM). Um dos grandes problemas iniciais, foi a
dificuldade de comunicação na época, devido à grande extensão territorial do Brasil,
o que foi amenizado com a criação das diretorias regionais.
Segundo Costa (2015) na década de 1980, “os avanços concorrem para
Educação Matemática”, daí o ensino da Matemática no Brasil apresenta um novo
quadro com representações: A Sociedade Brasileira de Educação Matemática
(SBEM) e a Sociedade Brasileira de Matemática (SBM).

ENEM – Encontro Nacional de Educação Matemática. Disponível em
www.sbembrasil.org.br/enem2016/anais/ acesso em 25/06/2018 22:59
4
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A partir daí a SBEM realizou os outros ENEM bianualmente até 1995. Depois
deste ano, passando a ser realizado de três em três anos. O último ENEM foi realizado
em 2016 (XII ENEM) novamente no estado de São Paulo. A cada encontro constatase maior interesse pelas discussões sobre Educação Matemática suas novas
tendências metodológicas, pesquisas e perspectivas que suportam o campo. O tema
do último evento foi “A Educação Matemática na Contemporaneidade desafios e
possibilidades”.
Segundo Sonia B. Camargo Igliori no final da década de 80 e início de 1990,
no Brasil, o reconhecimento da Educação Matemática advinha dos trabalhos
acadêmicos, dos programas de Pós-Graduação específicos em Educação
Matemática como os da UNESP-Rio Claro e o da PUC-SP, onde acrescentamos
outros programas relevantes que não podem deixar de serem citados, pois nos anos
1980 o reconhecimento da Educação Matemática já provinha da Faculdade de
Educação da UNICAMP5 , do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN6
; do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Cognitiva em sua linha de Educação
Matemática; do Subprograma Educação para a Ciência (SPEC)7 da UFRJ e
acrescentamos ainda, que no Rio de Janeiro, também funcionou até 1990 um
mestrado na Universidade Santa Úrsula (USU)8.
Na divulgação neste período era marcante o trabalho de três revistas – Bolema
e Zétetikê, ambos de São Paulo e o Boletim GEPEM, do Rio de Janeiro.
A Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM) apresentava na
ocasião mais resultados relativos ao Ensino da Matemática, do que de pesquisas
acadêmicas sobre Educação Matemática. Segundo Igliori era crescente o número de
doutores na área, com títulos obtidos fora do país. Neste cenário aumenta a
importância da ANPEd no contexto nacional como cenário adequado para
organização e identidade dos pesquisadores em Educação Matemática. Então um
grupo de professores pesquisadores da área, decidem propor a ANPEd a criação de
um Grupo de Estudos (GE) em Educação Matemática, o que gerou embate entre
sócios e proponentes, contra e a favor da iniciativa.

5

Disponível em http://www.unicamp.br/unicamp/ju/542/passado-limpo acesso em 11/02/2019
Disponível em http://www.ppged.ufrn.br/linhas_pesquisas.php acesso em 11/02/2019
7
Disponível em http://www.im.ufrj.br/especializacao/historico.htm acesso em 11/02/2019
8
Disponível em http://www.usu.br/a-usu/#nossa-historia acesso em 11/02/2019
6
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Em 1997, no Hotel Glória em Caxambu - MG aconteceu a chamada 20ª
Reunião que reuniu professores que foram marcantes na defesa da criação do GT.
Em Assembleia Geral desta Reunião foi aprovado a criação do Grupo de Estudos (GE)
em Educação Matemática, em fase probatória, tendo Sonia Igliori na coordenação
pelo período de dois anos. Segundo Igliori, o fato de ser GE e não GT apresentava
um grande entrave, a questão da concessão de financiamentos para pesquisas. Assim
mesmo, a quantidade de trabalhos enviados foi significativa permitindo selecionar o
número exigido pela ANPEd para 21ª Reunião Anual.
Em 1999 continuou crescente o número de trabalhos e de sócios participantes
do evento, e na Reunião Geral da ANPEd o GE transformou-se em GT 19, e passa a
ser regido pelas regras Gerais da ANPEd sob a direção de Silvia Dias Alcântara
Machado da PUC/SP até 1999, quando assume Luiz Carlos Pais, que lamenta que
em sua gestão, especificamente em 2002, os autores de trabalhos aprovados no
contexto do GT passaram a não ter garantido o financiamento. Desta forma em 2003,
assinala uma redução de 50% dos trabalhos propostos para apresentação no GT.
(MIGUEL et al, 2003, p.78).
No contexto internacional Ubiratan D’ Ambrósio e Sonia Igliori discutiram no
Grupo de Trabalho (GT) de Educação Matemática9 em 2003 a necessidade de
estimular a pesquisa em Educação Matemática. Lá, D’ Ambrósio afirmou que a partir
das três grandes revoluções, A Revolução Industrial (1767), a Revolução Americana
(1776) e a Revolução Francesa (1789), começam a tomar corpo as preocupações
com a Educação Matemática.
John Dewey abre caminho para essa nova área de pesquisa quando propõe
em 1895, em seu livro Psicologia do Número uma relação de cooperação não tensa
entre aluno e professor, onde quebra a relação de formalidade existente e propõe uma
integração entre todas as disciplinas.
Em 1901 John Perry, em uma reunião na British Association em Glasgow,
lamenta o conflito que começa a ser notado entre matemáticos e educadores, quando
asseguram que são os matemáticos quem decidem os assuntos que devem ser

9

O texto de Joaquin D’ Ambrósio foi e apresentado ao Grupo de Trabalho de Educação Matemática,
na 26ª Reunião Anual da ANPEd, realizada em Poços de Caldas, MG, de 5 a 8 de outubro de 2003.
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ensinados nas escolas e são eles mesmos os matemáticos que formam professores
para formar os cientistas e engenheiros e outros professores.
Grande contribuição para a mudança foi dada pelo matemático alemão Félix
Klein, com a publicação em 1908 do livro Matemática elementar de um ponto de vista
avançado, quando defende que o professor deva ser um diplomata, considerando o
processo psíquico do aluno para fim de agarrar seu interesse.
Em 1908 durante o Congresso Internacional de Matemáticos em Roma é criada
a Comissão Internacional de Instrução Matemática, conhecida pelas siglas IMUK /
ICMI que, liderada por Félix Klein, consolida a Educação Matemática como uma
subárea da Matemática e Educação de natureza Interdisciplinar. A partir daí a
Educação Matemática começa a procurar um espaço adequado para seu
desenvolvimento.
Nos Estados Unidos é fundada a American Educational Research Association
(AERA), que começa a oferecer um ambiente adequado para as pesquisas
avançadas, que eram vultuosas na época, e em 1920 é criado o National Council of
Teachers of Mathematics (NCTM) pelos próprios professores, com um propósito
diferente da AERA que priorizava as pesquisas, o NCTM buscava um espaço para
refletir sobre suas preocupações e interesses, assim como discutir novas propostas
para a profissão.
Desde então a Educação Matemática ganha novas características marcadas,
tanto pelos movimentos sociais, pelo aperfeiçoamento da psicologia e pela inserção
de novos conhecimentos da análise estatística, quanto pela ênfase dada à pesquisa.
No período de pós-guerra a Educação Matemática se desenvolve nas grandes
potências mundiais, especialmente da Europa e dos Estados Unidos. Psicólogos
como Jean Piaget, Robert N. Gagné e Jerome Brunner apresentam novas bases
teóricas para aprendizagem. Há de se destacar como passo marcante para esse
desenvolvimento, a realização do colóquio organizado em Royaumont pela
Organização Europeia de Cooperação Econômica, quando o prestigiado matemático
Jean Dieudonné, um dos líderes do grupo Bourbaki, brada uma frase de impacto: “À
bas Euclide”, que traduzindo quer dizer “Abaixo Euclides”, que marca o início do
movimento chamado “Matemática Moderna”.
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Episódios importantes marcam a década de 60, como a criação do Journal of
Research in Mathematics Education (JRME) que se constituía em uma revista
especializada em pesquisas na Educação Matemática. Nesta década o número de
projetos cresceu tanto que foi necessário em 1963 a criação do centro de referência
em Mariland chamado International Clearinghouse on Science and Mathematics
Curricular Development dirigido por J. David Lockard.
Em 1968 o número de educadores matemáticos era crescente na AERA, o que
foi determinante para a criação por iniciativa de James W. Wilson, um dos líderes do
Scholl Mathematics Study Group da Stanford University, de um Special Interest Group
(SIG) em Research in Mathematics Education (RME). Suas seções eram realizadas
no âmbito das reuniões da AERA, o que passou a atrair vários pesquisadores em
Educação Matemática.
Em 1969 acontece em Lyons (França) o Primeiro Congresso Internacional de
Educação Matemática (ICME 1), e já em 1972 na cidade de Exter, o ICME 2. A partir
daí de quatro em quatro anos acontece um ICME sempre sob a gestão da International
Commission of Mathematics Instruction (ICMI) que é uma das comissões da
International Mathematics Union (IMU).
A partir de 1990 as reuniões anuais do NCTM chegavam a ser compostas de
cerca de 20 mil participantes, o que dificultava a interação entre eles. Daí sob a
responsabilidade do Research Advisory Committe (RAC) do NCTM, foram
organizadas seções restritas a pesquisadores da Educação Matemática, limitada a
cerca de 50 participantes, chamadas de Research Presessions que precediam as
reuniões anuais do NCTM em um ou dois dias.
Logo após a AERA e o NTCM optam por unificar suas reuniões de
pesquisadores em encontros de dois a três dias, organizados conjuntamente pelo SIG
/ RME da AERA e pelo RAC do NCTM conseguindo reunir cerca de 300 participantes
que são convidados a dar sua contribuição em temas que abrangem áreas de
pesquisa em Educação Matemática.
Afirma Ubiratan D’ Ambrósio ser possível considerar a Associação Nacional de
Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd) e a Sociedade Brasileira de
Educação Matemática (SBEM) representando no Brasil objetivos semelhantes aos da
AERA e do NCTM, enquanto o Grupo de Trabalho número 19, da Associação Nacional
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de Pós-Graduação e Pesquisa (ANPED) - (GT 19 – EM) equivale ao SIG / RME e o
Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática (SIPEM) o
correspondente ao RAC do NCTM (MIGUEL et al 2003, p.73).
D’Ambrósio (1986, p.36-39) afirma que a “Matemática e a Educação
Matemática são caracterizadas como uma ação (...)”, porém acrescenta que o nosso
conhecimento ainda carece de maior profundidade sobre seus determinantes
socioculturais, e que talvez possa estar neste aprofundamento o desvelar de uma das
causas dos resultados negativos do ensino da Matemática, transformando-a na maior
responsável pelo fracasso escolar em suas diversas nuances e frustações.

1.2. O Fracasso Escolar estratégias para pensar a prevenção
O fracasso escolar apresenta problemas cujos indicadores nos remetem entre
outras à diversas questões de ordem: afetiva, cultural, histórica, pedagógica,
cognitiva, política, ideológica e institucionais. Estudar as estratégias para sua
prevenção, demanda mergulhar nas causas persistentes desta problemática, motivo
de preocupação e busca de soluções que contribuam para erradicação dos seus
índices negativos. É possível observar neste estudo que estratégias vêm sendo
implementadas em períodos distintos, 2001, 2006, 2012, 2017 até os dias atuais, o
que pode representar que os diversos organismos, responsáveis pela educação no
país, não aceitam resultados adversos. Por menor que sejam os indícios, essa busca
das medidas de prevenção do fracasso escolar, continua sendo constante.
Dentre os problemas da educação no Brasil, os referentes ao fracasso
escolar estão entre os mais persistentes. Constituem-se em senso
comum as referências à má qualidade da escola pública no país,
expressas nos altos índices de repetência, nas taxas de
analfabetismo, na baixa proficiência dos alunos, em suas instalações
precárias, na ausência de bibliotecas. São recorrentes, também, a
desqualificação dos professores, seus baixos salários, suas práticas
autoritárias e preconceituosas, reiteradamente identificados e
propalados, consubstanciando o que tem sido divulgado como o
fracasso da escola pública brasileira (FARIA, 2008, p.10).

Patto (1990, p.3) faz referência a existência de índices preocupantes de evasão
e repetência e considera que a pesquisa educacional ainda não apresenta claras
alternativas para novas concepções que superem os problemas escolares. Estudos
voltados ao desenvolvimento das estratégias para prevenção do fracasso escolar
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podem não apenas desvelar importantes contribuições para a melhoria da educação,
como também promover a investigação e compreensão dos motivos que levam os
atores do processo, a enfrentarem esta situação adversa à procura da qualidade na
educação. A má formação destes profissionais, juntamente com outros fatores, como
por exemplo, a falta de recursos materiais, a falta de segurança nas escolas, a baixa
remuneração dos profissionais da educação, a falta de políticas públicas efetivas e
outros fatores, podem contribuir para aumento dos altos índices de insucesso.
Sem desmerecer o importante papel da escola, Dourado (2005, p.2) aponta
que, “nessa perspectiva, a busca da superação do fracasso escolar se articula a
processos mais amplos do que a dinâmica intraescolar”, como exemplo desses
processos, citamos a má distribuição de rendas que geram desigualdades
econômicas, sociais e diferenças culturais. Neste contexto, Dourado (Ibid) defende
uma maior articulação entre as políticas públicas e educacionais priorizando a
Educação, implementando programas e ações especificas com propósito de vencer o
fracasso escolar em suas diversas dimensões, mas acredita que essas políticas
devem focar na educação básica e nos processos de formação inicial e continuada
para os docentes. Com relação a melhoria dos processos ensino aprendizagem, para
prevenção do fracasso escolar, afirma que ainda há muito a ser feito, entretanto no
Brasil ações de combate ao analfabetismo, ampliação do acesso a Educação Infantil,
aos Ensinos Médio e Fundamental, assim como relativas a Educação de
Adolescentes, Jovens e Adultos vem sendo implementadas. Se espera que aliado ao
aumento dos percentuais de acesso, o país conquiste melhores índices de
permanência na escola em todos os níveis.
Para as crianças a Lei 9.394/96 (BRASIL, 1996), estabelece que concluindo a
pré-escola aos 6 anos, deverá ingressar no 1º ano do Ensino Fundamental, concluindo
a etapa aos 14 anos. Devem estar matriculados dos 15 aos 17 anos no Ensino Médio.
É considerada distorção ou defasagem idade-série, quando a idade do aluno e a idade
prevista para a série, é de no mínimo 2 anos.
Como causas principais da defasagem, pesquisas feitas e publicadas
anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep)10, indicam através de censo escolar uma série de 8 indicadores:

10

Dados portal do MEC. Disponível em portal. mec.gov.br. acesso em 20-09-2018
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evasão, reprovação, comportamento indisciplinado, atos infracionais, abandono
escolar, escola pouco atrativa, a situação socioeconômica do aluno, alunos que
precisam trabalhar ou cuidar de irmãos, família desestruturada. Além dos indicadores
Taxa de Rendimento e Taxa de Transição, com informações sobre aprovação,
reprovação e abandono, promoção, repetência, evasão e migração para a Educação
de Jovens e Adultos (EJA). No nível superior a Coordenação de Aperfeiçoamento do
Pessoal de nível Superior (CAPES) é referência. Como consequência da distorção
idade-série temos o baixo desempenho dos alunos em atraso, evidenciado nas
avaliações nacionais do Ensino Fundamental e consequentemente no Ensino Médio.
Segundo Castro (2008), quando os alunos passam a ter um educador para
cada disciplina, no 6º ano, há uma explosão de repetência e abandono e, no caso de
os reprovados darem sequência ao estudo, somados aos desistentes que retornam à
sala de aula, chegam ao Ensino Médio com pelo menos 1 ano de atraso. Para
solucionar o problema a estratégia do MEC, foi em 2005 instituir o Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) que utiliza, entre outras, uma medida de
fluxo para avaliação das escolas para monitoramento e desenvolvimento de novas
estratégias.
Ainda segundo Castro (Ibid), uma proposta seria o investimento nas chamadas
classes de aceleração, que se constitui em um programa instituído em 1997 pelo MEC,
de intervenção pedagógica, que visa corrigir a distorção entre idade e a série que os
alunos deveriam estar cursando. Como evidência citamos a taxa de distorção idadesérie, que se apresenta entre a rede pública e a rede privada: em 2017 essa taxa na
rede pública foi de 28,2% no Ensino Médio e de 18,1% no Fundamental, o que
representa uma taxa de distorção quatro vezes maior que a rede privada nas duas
etapas do ensino11. Entretanto mesmo lentamente a taxa aumenta seus percentuais.
Para exemplificar tomamos como referência os dados do PNAD/IBGE de 2001 a
201212. Observou-se um aumento em todas as faixas, inclusive da adequação idade
x escolaridade. Observa-se que crianças com idade de estarem no ensino
fundamental, 77,4% delas com 12 anos, tem permanência pelo menos de 4 anos em

Dados do Indicador Educacional ‘Taxa de Distorção Idade-Série’, extraídos do Censo Escolar 2017,
divulgado pelo Inep em julho. Disponível em <http//portal.inep.gov.br> acesso em 8/02/2019
12 Disponível em <http://portal.mec.gov.br/component/tag/32640>. Acesso em 8/02/2019
11
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2012, porém em 2001 o índice era de 68,8% e tanto adolescentes quanto jovens
apresentaram elevação no índice de permanência.
Com relação à qualidade, o Instituto nacional de estudos e pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep) criou o Índice de desenvolvimento da educação
básica (Ideb) que afere a qualidade no Brasil, e considera o desempenho dos
estudantes e os percentuais de aprovação em avaliações no país. O Ideb é calculado
a partir dos dados de aprovação obtidos pelo censo escolar e pelas médias de
desempenho obtidas no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). O Inep
associa à perspectiva pedagógica dos resultados das avaliações, a possíveis
resultados que favoreçam a projeção das metas de qualidade educacional para os
sistemas.
Fator preponderante para a qualidade educacional dizem respeito as taxas de
frequência, que o Ministério da Educação utiliza para monitorar a frequência nos
governos estaduais e municipais dos alunos de 6 a 17 anos cujas famílias recebem
bolsa família. O recebimento da bolsa família é condicionado a frequência mínima de
85% por mês para os alunos de 6 a 15 anos, e de 75% dos jovens entre 16 e 17 anos.
Está iniciativa vem apresentando bons resultados, segundo dados do MEC, a
frequência escolar dos alunos beneficiados pelo Programa Bolsa Família obteve o
melhor resultado da série histórica referente ao quarto período de coleta, centrada nos
meses de agosto e setembro de 2018. Neste período foram registrados 13.432.784
estudantes beneficiados, o que representa 93,73% do público total de 14.331.165,
sendo que nenhum município ficou sem registrar informação da frequência escolar no
Sistema de Presença.
Os dados apontam aumento nas taxas de frequência para todas as faixas

etárias: crianças com idade de até 3 anos de 10.6% em 2001 para 21,7% em 2012;
de idade de 4 a 5 anos, de 55% em 2001 para 79,1% em 2012; de 6 a 14 anos de
95.3% em 2001 para 98,3% em 2012 (isso representa o acesso 98,3% das crianças
de 6 a 14 anos frequentando a escola); e de jovens com idade de 15 a 17 anos, de
81,1% em 2001 para 84,3% em 2012.
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Outro componente do Ideb é o fluxo escolar, que é relativo a quantidade de
alunos aprovados de um ano para outro. Conforme dados do MEC em 201513, no
Brasil, tanto no ensino fundamental, como no médio, mais de 80% dos estudantes
foram aprovados na série que cursavam, porém, a erradicação da reprovação
continua sendo um desafio.
Os indices atuam de forma intrinsica. Por exemplo: caso um sistema de ensino
retiver alunos para obtenção de resultados mais significativos no Saeb ou na prova
Brasil, o fator fluxo é alterado, o que vai indicar que o sistema precisa ser melhorado.
No caso de um dado sistema decidir acelerar a aprovação de um aluno, sem
qualidade, o resultado das avaliações indicará a necessidade de melhorar esse
sistema. O Ideb trabalha com metas, que são projetadas para cada unidade, rede e
escola. As metas são apresentadas de 2 em 2 anos pelo MEC, juntamente com os
resultados alcançados no período conforme mostra a figura 1, de forma que os
estados, municípios e escolas possam agir de forma conjunta para que o Brasil, atinja
a meta 6,0 em 2022. Este patamar educacional, representa a media dos países que
fazem parte da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE).
Resultados e Metas IDEB 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 e
projeções para o Brasil.
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Disponível em <http://agencia brasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2018-09/mec>. Acesso em
28/02/2019
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Figura 1: Resultados e metas IDEB 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, e projeções para o
Brasil.

Fonte: Saeb e Censo Escolar, disponível em
<http://Ideb.inep.gov.br/resultadoBrasil.seam?cid=914586> acesso em 01/03/2019

Obs. Os resultados marcados em verde referem-se ao IDEB que atingiu a meta

O Ideb é calculado utilizando as notas de língua portuguesa e matemática do
Saeb padronizadas de 0 a 10. A média dessas duas notas é multiplicada pela média
(harmônica) das taxas de aprovação das series da etapa (anos iniciais, anos finais e
ensino médio) que, em percentual varia de 0 a 100. Como estratégia para prevenção
do fracasso escolar, o governo federal decide melhorar a aprendizagem em língua
portuguesa e matemática no ensino fundamental. Em 2007 cria o programa “Mais
Educação” promovendo a ampliação da jornada escolar para crianças e adolescentes
com opção por dois planos, para além do tempo regular. Um plano de 5 horas de
acompanhamentos pedagógicos de matemática e língua portuguesa, entre outros. Um
outro que orienta a escola a oferecer 15 horas de tarefa, 8 para as mesmas disciplinas
e as horas restantes utilizados para realização de afazeres escolhidos pela própria
instituição.
Outro grave problema da educação no Brasil, forte aliado do fracasso é a
evasão escolar, Alves-Mazzotti (2005) aponta como uma das causas do abandono a
reprovação, cujos efeitos são o “desinteresse e a baixa na autoestima” que conduz a
desmotivação e ao consequente abandono. S. Filho e Araújo (2017, p.35) afirmam
que a “evasão é um processo muito complexo, dinâmico e cumulativo” de temas que
podem levar o educando a sair da escola como: drogas, reprovações sucessivas,
necessidade de trabalhar, escola mal localizada, prostituição, falta de incentivo da
família e da escola. O abandono também se constitui em tema complexo, afirmam
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(Ibid), e sua complexidade o leva a ser visto como “expulsão escolar14”. Reforçam que
se considerarmos os 100 países de maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH),
o Brasil é o que apresenta maior taxa de abandono e evasão.
Nesse contexto Alves-Mazzotti (2005) e S. Filho e Araújo (2017) sugerem
estratégias para prevenir a evasão. Sugerem que seja um trabalho de dedicação
coletivo que envolva escola, governo e família, contínuo e conjunto, onde todos os
envolvidos devem ter o propósito de identificar as suas causas e planejar suas
próprias estratégias de prevenção e combate. O relatório “Cenário de exclusão escolar
no Brasil” divulgado em 2017 pelo Fundo das Nações Unidas pela Infância e
Adolescente (Unicef), afirma que existem no país 2,8 milhões de crianças e
adolescentes fora da escola. Conforme os dados do relatório, a maioria dos
estudantes abandona a escola antes do término do Ensino Fundamental. O censo
escolar 201515, descreve que para cada 100 alunos dessa etapa, 12 são reprovados
e 8 abandonam a escola.
Quanto à repetência, as suas causas nas últimas décadas, merecem especial
atenção. Segundo PATTO (1990), é persistente a presença de preconceitos em
relação à criança de condição socioeconômica inferior. Mesmo que, o despreparo de
educadores e a precariedade das condições funcionais e estruturais, entre outros,
sejam apontados como causa do fracasso escolar, ainda é persistente que muitos
docentes, escola e organismos federais, estaduais e municipais, se justifiquem
atribuindo aos alunos a culpa dos problemas de diversas ordens como psicológicos,
cognitivos, familiares e neurológicos, que os conduzem a dificuldade de apreender os
conteúdos.
As dificuldades na assimilação de conteúdos ministrados em sala de aula
despontam nas pesquisas como uma das principais causas da repetência. A figura nº
2 apresenta um resumo dos estados que apresentaram piores resultados em
reprovações e evasão, no primeiro ano do Ensino Médio. Sendo o estado de Minas

14

Expressão também utilizada por Paulo Freire, no livro A educação na cidade. São Paulo: Cortez,
1991, p.35.
15 Dados portal Inep. Disponível em http://Inep.gov.br/web/guest/dados acesso em 12-03-2019
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Gerais o que apresentou no período compreendido entre os anos 2014 e 2015 o pior
desempenho em reprovações e o estado do Pará em evasão.

Estados do Brasil que apresentam os piores resultados percentuais no
1º ano do Ensino Médio
REPETÊNCIA
(Considerada quando o aluno continua na
escola na mesma série por dois anos)

EVASÃO
(Considerada quando o aluno abandona na
a escola e não faz a matrícula no ano seguinte)

Figura 2: Estados do Brasil que apresentam piores resultados percentuais no 1º ano do
Ensino Médio. Dados referentes ao período entre os anos 2014 e 2015. Fonte: Inep
Disponível em: <http://Ideb.inep.gov.br/resultadoBrasil>. Acesso: em 01/03/2019

Quanto à “Evasão no Ensino Superior” a Associação Nacional do Dirigentes
das Instituições Federais de Ensino Superior do Brasil (ANDIFES), (BRASIL, 1997)
afirma que a comissão instituída pela Secretaria de Educação Superior (SESu)
classificou em 3 tipos: evasão de curso, considerada quando o estudante se desliga
do curso em situações como abandono, desistência, transferência ou mudança de
opção; exclusão por norma institucional, quando o estudante se desliga da instituição
na qual está matriculado; e evasão do sistema de ensino superior, quando o estudante
abandona o curso de forma definitiva ou temporária, como exemplo o aluno que
procede o trancamento de matrícula.
Como instrumento de prevenção e redução das taxas de retenção e evasão, os
órgãos públicos trabalham no sentido de ampliar as políticas públicas de controle e
acompanhamento do acesso, e para reduzir as desigualdades sociais e regionais e
promover a inclusão social na Educação Superior.
Neste contexto de providências dos órgãos públicos para criar estratégias que
ampliem o acesso às universidades públicas e privadas, destacamos o Exame
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Nacional de Ensino Médio (Enem) que em 1988, foi utilizado como critério para
ingresso nas universidades mais adequado a modificação do modo de acesso às
instituições, através do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) que substitui o vestibular
para as Instituições de Ensino Superior, em especial nas federais.
Como outras iniciativas destacamos a criação em 1999 do Fundo de
Financiamento Estudantil (Fies) e o Programa universidade para todos (Prouni) em
2005, criados para o estimulo do acesso à Educação Superior na rede privada; em
2006 o Programa Universidade Expandir até ficar do tamanho do Brasil e a criação do
Sistema Universidade Aberta do Brasil (Uab) que de forma significativa ampliou o
acesso à Educação Superior por meio da Educação à Distância (EaD), que de acordo
com o Senso da Educação Superior foi responsável por 15,8% do total de matrículas
na Educação Superior; em 2007 o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e
Expansão das Universidades Federais (Reuni) que gerou a criação de novas
Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes) e deu apoio às já existentes; em 2008
o Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes) para assistir aos estudantes
das instituições federais; e em 2010 o Programa Nacional de Assistência Estudantil
(Pnaest), dedicado as instituições de Educação Superior Públicas Estaduais.
Essa gama de programas, apresentaram resultados expressivos. Como
exemplo, citamos os cursos de graduação presencial que apresentaram crescimento
aproximado de 248,17%, no período entre 1991 e 2010.
Segundo Dourado (2002); Sguissardi (2008) e Oliveira (2009), no ano de 1998
o crescimento do número de instituições de Ensino Superior (IES) foi bastante
expressivo, o que refletiu positivamente nas estratégias adotadas para a Educação
Superior, tanto no setor privado, quando no público.
A participação da Matemática nos índices apresentados, de evasão,
reprovação, repetência e outros, acaba não acontecendo somente nas dependências
da escola. O fracasso se reflete na rotina diária dos alunos, que tem dificuldade em
lidar com os problemas rotineiros, o que gera frustação e sensação de incompetência.
O fracasso na Matemática que Sadovsky (2007, p.16), se refere como “má fama da
disciplina”, e atribui à “má formação dos docentes”, e à “ausência da prática reflexiva”
que inclua os alunos na produção do seu conhecimento. Nesse contexto alerta sobre
à importância da formação inicial e continuada dos docentes para melhoria do
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processo ensino aprendizagem dos alunos. Ponte (1998) acrescenta que para ele, a
formação continuada está relacionada à frequência em cursos, seminários e outras
atividades formativas, enquanto a construção de conhecimentos envolve atividades
com projetos, troca de experiências, leituras e reflexões. Assegura que na formação
o movimento é de fora para dentro, onde o professor recebe e assimila os
conhecimentos. Já no desenvolvimento profissional o aprendizado é de dentro para
fora, onde o professor assimila e faz suas próprias opções do que vai considerar e o
que irá fazer com os conhecimentos adquiridos.
Segundo Moran (2008, p,1) alguns professores optam por “impor o aprendizado
mantido pela força ou pelo medo”, alerta que os resultados aparecerão nas avaliações
dos alunos, que na maioria das vezes são insatisfatórios e acabam se relacionando
ao fracasso escolar. Dados do INEP nos apresentam a questão do baixo rendimento
dos conteúdos matemáticos em sala de aula, é através destes índices que nos
deparamos com notas insatisfatórias, na matemática em língua portuguesa como
também nas demais disciplinas. Essas notas são computadas de acordo com as
provas realizadas pelos alunos em diferentes anos do Ensino Fundamental. Ao
realizarem essas provas os alunos não apresentam bons índices no aprendizado da
matemática levando assim ao fracasso escolar desse componente curricular.
Conforme relata o movimento Todos pela Educação16, mesmo havendo um
aumento no índice de estudantes com aprendizado adequado, quando se trata da
Matemática, a situação ainda causa preocupação. Segundo dados do Movimento
Todos pela Educação houve um aumento no percentual de estudantes com
aprendizado adequado do ensino fundamental ao ensino médio, entretanto o
aprendizado na Matemática continua sendo um problema no 3º ano do Ensino Médio
e ao terminar o período letivo, apenas 7,3% dos estudantes apresentam nível
satisfatório de aprendizado. Como parâmetro de comparação no ano de 2013 o índice
se encontrava em 9,3%, o que caracteriza uma redução de 2%. Se considerarmos
apenas as escolas públicas a situação é bem pior. Apenas 3,6% tem aprendizado
adequado, explicando de outra forma, 96,4% não apresentaram o resultado esperado
na escola, a meta para o aprendizado na Matemática no 3º ano do Ensino
Fundamental era de 40,6%. Conforme conclusão do Movimento Todos pela
16

Disponível em <http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2017-01/matematica-apenas-73aprendem-o-adequado-na-escola>. Acesso em 7/03/2019
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Educação, no Ensino Médio dizer que o estudante atingiu o aprendizado adequado,
significa que os estudantes tiraram pelo menos 350 no Saeb, ou seja, conseguem
resolver equações, determinar semelhança entre imagens, calcular a divisão de lucro,
em relação a dois investimentos iniciais diferentes.
No âmbito municipal, a agência Brasil, apresenta melhora nos percentuais de
estudantes com aprendizado adequado do 1º ao 5º ano. Tomemos por exemplo o
período compreendido entre os anos 2005 e 2015: em 2005, 0,1% dos municípios
apresentavam 75% dos estudantes aprendendo o mínimo adequado ao período. Em
2015 este índice havia subido para 8,4%. Na Matemática 0% dos municípios atingia
os 75% dos estudantes com aprendizado adequado, já em 2015, 4,2% apresentava
esse índice. Em 2017, ano de divulgação dos últimos percentuais, as diferenças nos
níveis de proficiência nos estados foram marcantes. A proficiência média nacional em
Matemática foi de 224 pontos, isso equivale ao nível 4 de proficiência, o que
representa que o estudante reconhece retângulos em meio a outros quadriláteros, e
um maior valor em uma tabela cujos dados possuem até 8 ordens. Entre os estados
brasileiros 15 ficaram abaixo da média, o Maranhão obteve a pontuação mais baixa
de 191,1 e o Paraná a mais alta 242,2. Os piores resultados em Matemática estão nas
regiões norte e nordeste.
Segundo Pacheco e Andreis (2018) a insuficiência nos percentuais de
desempenho dos alunos na Matemática recebe pelos docentes diversas e repetidas
justificativas: a pequena carga horária para desenvolver os conteúdos matemáticos,
falta de material didático, falta de interesse dos alunos, a disciplina é um componente
curricular de difícil compreensão e o mais comum é alegação do distanciamento entre
a teoria e a aplicações práticas dos conteúdos matemáticos.
A soma destes e outros problemas, podem de fato se constituir em entrave para
o ensino aprendizagem da Matemática. A literatura alerta para a contribuição dos
professores para o fracasso, ou seja, não são apenas os alunos os responsáveis pelo
fracasso na Matemática, segundo Angelucci et al. (2004, p.61) existem professores
que possuem receio em trabalhar determinados conteúdos, que alegam ser difícil,
quando comparado com outros e acabam desprezando-os ou ensinando de maneira
que os alunos não o absorvem. Ressalta (Ibid) que é preciso inverter a ideia de que
os alunos fracassam em matemática porque não gostam dela, na verdade não gostam
dela porque fracassam.
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1.3.1 Como vai a formação docente na licenciatura e na pedagogia?
Saviani (2008) apresentou na 31ª reunião da ANPED um trabalho onde afirma
que desde o século XVII com Comenius, já se fazia necessária a formação docente,
porém apenas no século XIX, se exigiu uma resposta institucional à questão, o que
gerou a transferência ao estado da função de conduzir o ensino público, até então
sobre a égide das instituições religiosas. Em 1794, cidadãos já instruídos nas
chamadas ciências úteis, são convocados em Paris para aprender, com professores
mais hábeis de vários gêneros, a arte de ensinar, dando origem as chamadas École
Normale.
Em 1795 a Escola Normal de Paris, já marca a distinção entre Escola Normal
Superior e Escola Normal Primária com as atribuições de formar respectivamente,
professores do ensino secundário e primário. Complementa que neste período a
França, Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos, também instalaram as Escolas
Normais, mas no Brasil emerge somente quase dois séculos depois, após sua
independência. Esse marco se deu em 1834 quando as províncias assumem a
responsabilidade pela educação primária copiando o sistema de Escolas Normais,
adotado pelos países europeus para formação de seus professores.
A primeira Escola Normal no Brasil foi o Liceu Provincial de Ensino, hoje
Instituto de Educação Ismael Coutinho17 (IEPIC), instalada no povoado de Villa Real
da Praia Grande, hoje Niterói, na ocasião capital da província. A sua proposta principal
era que professores formados dominassem os conteúdos a serem ensinados para as
crianças. Esta iniciativa foi logo seguida pela maioria das províncias, mas ainda de
forma precária, algumas abriam e fechavam muitas vezes, somente se estabilizando
após alguns poucos anos, mesmo sob diversos questionamentos onde lhe atribuíam
críticas de serem onerosas, de baixa qualidade e formar poucos professores. Até que
em 1849, foram fechadas pela província e a partir da regulamentação do decreto lei
nº 1331 de 17 de fevereiro de 1854, substituídas pelos professores adjuntos que
deveriam atuar como ajudantes do regente de classe, com quem deveriam se
aperfeiçoar tornando-se posteriormente professores, sendo assim dispensada a
implantação de novas Escolas Normais.
17

Conforme manual informativo do Instituto.
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A partir do ano 1859, os Cursos Normais voltaram a ser implementados com
um novo modelo, com melhores conteúdos curriculares, dando ênfase as práticas de
ensino e sendo criadas às Escolas Modelo. Até o IEPIC foi reaberto em 1859, tudo
com a absorção dos próprios custos. Essa reforma se estendeu principalmente
partindo da capital do estado de São Paulo, escola que ganhava grande vulto, de tal
forma que os outros estados enviavam professores para lá estagiar, assim como
recebiam os professores paulistas para repassar o novo modelo que deu certo e que
caminhou para o interior do país.
Como um grande marco, já no ano de 1932, surge o Instituto de Educação do
Distrito Federal. Criado por Anísio Teixeira inspirado na Escola Nova. Tinha como
preposta corrigir o que entendia como erro de formação, que era o tratamento igual
dado as escolas de cultura geral e as escolas profissionalizantes, que ao seu ver
acabava falhando nos dois sistemas. Então sugere a transformação da Escola Normal
em Escola de Professores com a seguinte estrutura: jardim da infância, escola
primária e secundária. Instituto de pesquisas educacionais, biblioteca central de
educação, bibliotecas escolares, filmoteca e museus.
Em 1935 são organizados os cursos de formação de professores para as
escolas secundárias. A partir da elevação do Instituto de Educação do Distrito Federal
e do paulista ao nível universitário, o carioca se incorpora a Universidade do Distrito
Federal e juntos se transformam na base dos estudos da educação superior para o
país. Em 1939 é inaugurada à Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do
Brasil como referência para todas as escolas de nível superior da época. Neste
mesmo ano, são organizados os cursos de Licenciatura e Pedagogia, seguindo o
modelo chamado de 3 + 1 (três mais um) que conforme Silva (1999) tinha a proposta
de formar bacharéis e licenciandos de diversas áreas. Concluídos 3 anos o aluno
recebia o título de Bacharel e estava habilitado a ministrar diversas disciplinas que
compunham os currículos da escola secundária, ou seja, neste período ele recebia
formação específica nas áreas de conhecimento. Com mais 1 ano de disciplinas
pedagógicas, obtinha formação em licenciatura, que habilitava a exercer a docência
nas Escolas Normais. Para o ensino secundário exigia-se uma formação em nível
superior nos cursos de licenciatura, ou seja, mais um ano de formação pedagógica.
Em 1964 novas mudanças no modelo da educação brasileira foram
implementadas. Com a 5.692/71 (Brasil, 1971), os ensinos primário e médio, são
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modificados e passam a se chamar 1º grau e 2º grau. Para ministrar nas séries de 1ª
à 4ª do primeiro grau, a 5.692/71 instituiu que os professores deveriam ser formados
no curso superior em licenciatura curta18. Já para o ensino do 2º grau, deveriam ser
formados no superior em licenciatura plena.
Neste contexto desaparecem as escolas normais, sendo instituída a habilitação
específica do 2º grau para o magistério do 1º grau. Muitos problemas apareceram. Na
tentativa de solucioná-los o governo em 1982 lança os Centros de Formação e
Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAMs). A falta de políticas para empregar os
professores formados pelos centros foi uma das causas.
Em 1996 foi promulgada a nova Lei de Diretrizes e Bases (LDB) que Saviani
(2008c, p.218-221) afirma ter trazido uma política educacional, “nivelada por baixo” e
onde critica os Institutos Superiores de Educação, usando a expressão “segunda
categoria” para se referir a eles, afirmando que promovem formação “aligeirada”,
“mais barata” e “formando por cursos de curta duração”. Acreditamos diante de um
cenário tão controverso, de várias mudanças, e precariedades, onde as instituições
públicas demonstram trabalhar com a expectativa de encontrar um ponto de equilíbrio,
entre o ensinar, o aprender e as condições em que isso tudo acontece. Os professores
e seus formadores precisam ser mais ouvidos, nessa busca incessante de melhoria
de qualidade e soluções eficazes para os problemas.
Perrenoud et al (2007, p.13), entende que para a obtenção de bons resultados
na qualidade da educação é necessário à consciência de que não se pode contribuir
para a educação continuar sendo um “instrumento de reprodução das desigualdades
e de sujeição de massas ao pensamento dominante”. Entretanto é preciso muito mais
que ideias para combater as relações de força e poder, é preciso ação, é necessário
trabalhar o desenvolvimento das competências dos professores, formar o docente
ideal, para a escola ideal. Segundo o Perrenoud (Ibid) um professor ideal para uma
sociedade que se encontra em constante transformação deve ter capacidade de
inovar, negociar e regular sua prática de forma que a sua experiência favoreça à
construção de novos saberes. Deve ser participante ativo nos desafios, não só
corporativos ou sindicais, mas também na discussão dos programas escolares
(culturais ou relativo à gestão do sistema educacional) etc. Essa importante
18

Os cursos superior em Licenciatura curta tinham a duração de 3 anos e os de Licenciatura plena 4
anos.
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capacidade de inovar, negociar e regular a prática, passa por uma reflexão sobre a
experiência que é referida por muitos autores como prática reflexiva. Os cursos de
formação continuada constituem-se em uma estratégia que tem se mostrado pouco
eficiente para tornar o professor reflexivo eficaz na prática docente, mas que pode
resultar no fortalecimento da educação matemática.
Ponte (1992) considera que os processos de formação continuada, meramente
repetem o que é feito na formação inicial, limitando-se a cursinhos conteudistas.
Defende o que chama Desenvolvimento Profissional, nos quais o professor é o centro
do processo, seus saberes são levados em conta. Considerar que existe uma
vinculação das práticas de ensino às formas de aprender e de pensar, pode conduzir
à reflexão de que ao modificar as formas de aprender estaremos afetando também as
formas de ensinar. Portanto os resultados esperados oriundos de um programa de
formação de professores, segundo Davydov (1988, p.13), devem ser os mesmos para
formação discente, ou seja, os ensine a pensar mediante um ensino que impulsione o
desenvolvimento mental e reduza, portanto, na matemática o ensino baseado nas
repetições, concorrendo, portanto, para redução do fracasso escolar.
A formação superior se constitui exigência para o acesso à docência na
Educação Básica19, contudo, afirma Alves-Mazzoti (2011) apud Aguiar et al. (2006),
que apesar da formação de professores, em particular o curso de Pedagogia, serem
discutidos em diferentes fóruns, ainda não se presume consenso sobre aspectos
essenciais como: os objetivos do curso, a proposta curricular adequada ao alcance
desses objetivos e o próprio estatuto epistemológico do campo da Pedagogia. Com
base nesta afirmação, achamos necessário, para bem situar o estudo, fazer uma
breve abordagem histórica sobre a formação superior em Pedagogia e suas
competências:
O curso de Pedagogia segundo Silva (2003), data de 1930, porém estruturouse quando instituído pelo decreto-lei nº1190 de 4 de abril de 1939 para formar
pedagogos. Silva (Ibid) acrescenta que a dificuldade na definição do campo de
atuação presente nos primórdios da organização do curso, resultou em uma formação
19

De acordo com o artigo 62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), lei n°. 9394,
de 1996, a formação de professores para trabalhar na Educação Básica deverá ser feita em instituições
de Educação Superior, em cursos de licenciatura de graduação plena.

47

inadequada, representada, principalmente, pela tensão provocada, um lado, pela
expectativa do exercício de funções de natureza técnica, e do de outro pelo caráter
generalista das disciplinas fixadas em sua formação. Afirma Romanelli (2001, p.164)
que o decreto que instaurou o curso, manteve a formação do professor primário na
escola normal, e a formação do professor secundário (3 anos de bacharelado e um
ano de didática) no Ensino Superior. Conforme a Comissão de Especialistas em
Pedagogia (CEP), o título de bacharel para a formação em pedagogia, com três anos
de estudo, neste contexto foi identificado como Técnico em Educação. Após um ano
de estudos em didática, depois do bacharelado, preparava-se para o magistério nas
antigas Escolas Normais, que assumia a atribuição de ser formadora de docentes para
o ensino primário (Ibid). No dia 2 de janeiro de 1946, o Decreto-lei 8530 (Brasil, 1946)
no seu capítulo instituiu em seu capítulo um:
CAPÍTULO I
DAS FINALIDADES DO ENSINO NORMAL
Art. 1º O ensino normal, ramo de ensino do segundo grau, tem as
seguintes finalidades:
1. Prover à formação do pessoal docente necessário às escolas primárias.
2. Habilitar administradores escolares destinados às mesmas escolas.
3. Desenvolver e propagar os conhecimentos e técnicas relativas à educação
da infância
DECRETO- LEI 8530/46

A Lei orgânica do Ensino Normal, promulgada em 2 de janeiro de 1946
estabeleceu diretrizes que orientavam o Ensino Normal no Brasil. Segundo Gallo
(2009) essas diretrizes passam para o escopo do governo federal a formação de
professores para as escolas primárias, a habilitação de administradores escolares e a
Educação Infantil. Afirma Gallo (Ibid) que a Diretriz determina que essas ações sejam
assumidas por dois tipos de curso normal, o de 1º ciclo que tinha por encargo formar
os regentes do ensino primário, e o de 2º ciclo que se encarregava de formar os
professores primários. O curso de 1º ciclo, de nível ginasial, seria concluído em 4 anos
e deveria ser realizado nas escolas normais de cada região. Relativo ao 2º ciclo,
realizado em 3 anos, deveriam ser ministrados tanto pelas escolas normais, quanto
pelos institutos de educação, tinham como pré-requisito à formação nos 4 anos do
ginasial, ou seja, de regentes de ensino. Romanelli (1984), os cursos de 2º ciclo
também habilitavam os docentes a ministrar cursos de especialização no magistério
e para administração escolar do ensino primário.
48

Aranha (1996, p. 213) assinala, que ”para inserir o Brasil no sistema do
capitalismo internacional, seria preciso tratar a educação como capital humano (...)”,
então com a implantação da Lei das Diretrizes e Bases para o Ensino de 1º e 2º graus,
5692/71 (Brasil, 1971), a educação assumiu uma tendência mais tecnicista, pois trazia
para a escola o modelo empresarial, adequando a educação às exigências da
sociedade industrial e tecnológica e com ela a formação obrigatória para o segundo
grau. A escola normal foi transformada em uma habilitação profissional, dando um
ponto final na profissionalização em nível ginasial e a formação dos docentes de
primeira à quarta série, “começa a ser ofertada pelos institutos de Educação Isolados”.
Os anos 80 segundo Silva (2006) foram demarcados pelas reformas
curriculares que tinham como objetivo formar no curso de Pedagogia, profissionais
que deviam atuar na pré-escola e nas series iniciais do Ensino Fundamental. Silva
(Ibid) ressalta sobre o Encontro Nacional para Reformulação do curso de Pedagogia
acontecido em novembro de 1983, que contribuiu com a elaboração do documento
que originou o Plano de Curso de Habilitações em Pedagogia que divide o magistério,
habilitando os professores para as disciplinas pedagógicas em dois grupos: o primeiro
do segundo grau, de primeira à quarta série e da pré-escola, e o segundo
administração, supervisão, orientação e inspeção escolar, que ainda segundo Silva
não preparava adequadamente o professor.
Afirma Brzezinsk (2010) que todo este contexto histórico serviu para que o
curso de Pedagogia acumulasse experiências na formação inicial, nos formatos e
modelos de formação continuada dos professores e com uma estrutura que permite a
formação tanto com crianças, quanto com jovens e adultos, assim como amplia as
atividades curriculares voltadas para crianças de 0 a 5 anos e de 6 a 10.
Gurgel (2008) afirma que o professor, por excelência, é o profissional que sabe
ensinar e tem domínio sobre os conteúdos que leciona. Segundo a autora, a maior
causa disso é a formação inicial e acrescenta que caberia ao curso de Pedagogia
garantir a competência de quem leciona na Educação Infantil e nas primeiras séries
do Ensino Fundamental, mas o que se constata hoje é formação de profissionais
despreparados para planejar, ensinar e avaliar. Conclui que o resultado é a qualidade
deficiente da Educação no país e o consequente fracasso escolar.
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Moreira (2015, p.41) refere-se à Pedagogia como uma espécie de bíblia para
os educadores, aquela que possui “regras de procedimento para educadores”:
(...) a Pedagogia distingue-se da prática e da arte educativa, e envolve
reflexões que tomam a forma de teorias. Brezinka (1992) assinala que
em 1911, Durkhein já fazia diferença entre ciência teórica e ciência
prática da educação. A primeira explica os fatos; a segunda inclui
regras de procedimento para educadores e é denominada Pedagogia.

A Pedagogia chega a ser associada por Basílio e Machado (2013) aos
elementos “educação, formação humana, profissão docente e sua desvalorização,
guardando como exigências e atributos (teórico, amor, dedicação e vocação)”, que
Moreira (2015) faz referência e reverência a um contexto de quase sacerdócio “e arte
de educar”. O que concordamos em parte por entender que a Pedagogia deve ser
respeitada, sem ser idolatrada, deve ser motivo de reflexões e estudos, assim como
de legislações que contribuam para a formação de um profissional adequado às
necessidades da educação.
Em contradição as considerações de Moreira (Ibid), Pimenta et al. (2017, p. 15)
entendem como problemática a formação dos cursos de Pedagogia onde aponta para
a falta de políticas definidoras e conclusivas, que direcionem a atuação profissional
de forma adequada, que se refere como “frágil, superficial, generalizante,
fragmentada” e outros adjetivos não menos degradantes:
(...) os cursos de pedagogia estudados refletem os mesmos problemas
apontados na literatura da área sobre as DCNCP/200620: a indefinição
do campo pedagógico e a dispersão do objeto da pedagogia e da
atuação profissional docente. Consequentemente, esses cursos, em
sua maioria, não estão formando o pedagogo nem, tampouco, um
professor polivalente para a educação infantil e anos iniciais do ensino
fundamental, pois sua formação se mostra frágil, superficial,
generalizante, fragmentada, dispersiva e sem foco.

Não se pode deixar de pensar a importância da escola neste cenário Libâneo
(2007) considera que esta não detém o monopólio do saber, tem o que se refere como
“intervenção educativa” em diversos ambientes, como família, comunidade,
instituições sociais, culturais, recreativas, os meios de comunicação. Afirma que os
vínculos entre as práticas educativas e os processos comunicativos estreitaram-se
muito na sociedade contemporânea, em consequência dos avanços tecnológicos na
comunicação e na informática e a mudança nos processos produtivos envolvendo

20

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia/2006
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novas qualificações, portanto, novas exigências educacionais. Ressalta que, o que diz
respeito à aprendizagem dos alunos “depende da formação geral de qualidade dos
professores”, porém os futuros professores que buscam formação, aparentemente
encontram nela outro problema: a falta de preparo para a prática profissional. Ao que
acrescentam Lüdke e Boing (2012, p. 3), “a preparação de futuros professores, hoje
sobre a responsabilidade das universidades, sofre, de fato, uma carência no lado das
práticas, estando essas instituições muito mais preocupadas com a formação no lado
teórico”.
Considerações encontradas na literatura, como a de Saviani (2009, p.150),
apontam para as mais diversas contribuições. Saviani afirma que a construção de
estudo sobre a história da formação docente, apresenta um dilema existente nesse
processo, o “confronto entre os dois modelos: aquele centrado nos conteúdos
culturais-cognitivos e aquele referido ao aspecto pedagógico-didático”
Conforme Perrenoud (2000) é necessário que o professor domine os saberes
a serem transmitidos, assim como ser capaz de administrar a classe e avaliar
corretamente e também saber acompanhar e controlar o progresso da aprendizagem.
Nesta afirmação defende que os professores formadores devem priorizar, dentro do
ensino da Matemática, a contextualização dos conteúdos. Alerta que para o exercício
da função, é necessário que os professores tenham formação adequada, mesmo
assim cabendo a eles o desenvolvimento da criatividade, de modo a contribuir para a
construção do conhecimento matemático dos futuros docentes.
Os profissionais responsáveis pela formação docente deparam com vários
problemas como o descrito por Hillebrand (2000), quando afirma que muitos
professores dos anos iniciais da escolarização optaram pela docência nesta etapa do
ensino como forma de “fugir” da Matemática. O que concorda Curi (2004) quando
também menciona essa “fuga” da Matemática e acrescenta que dentre as áreas de
formação superior, o curso de Pedagogia é um dos cursos que possui menor carga
horária dedicada aos estudos da Matemática. Segundo essa autora a situação faz
com que o curso se torne um atrativo para aqueles que “dizem” não possuir afinidade
com a Matemática. Esse fato produz implicações importantes e determinantes para
instigar a aversão que pode ser uma das características desta representação social,
podendo contribuir para o fracasso escolar.

51

Relativo à Licenciatura, Pimenta et al. (2017) ressalta que o pensar a sala de
aula constitui-se como condição basilar para atuação nela. Por um conceito histórico
a matemática merece especial atenção destes profissionais, estimulando a
capacidade lógica de investigação dos futuros docentes, seu pensamento crítico,
desenvolvendo a sua criatividade, fazendo que eles aprendam a gostar da
matemática, porém entendem que o cenário atual ainda é crítico. Neste sentido
complementam Soares e Sheide (2004) sobre a existência dicotômica entre o que se
espera do professor de matemática e o que eles realmente são, o que guarda um
contexto de muitas adversidades.
Há fortes evidências que a profissão docente, atravessa uma grande crise na
história da educação brasileira, movida pela diversidade sociocultural e pelas
diferenças socioeconômicas que habitam aqui, não como consolo, mas esse é hoje
um problema mundial, onde um diploma de professor vale muito pouco, tanto
econômica, quanto no prestígio social.
CURSOS DE LICENCIATURA EM 2017 NO BRASIL
(Dados atualizados em 20.09.2018).
Número total de cursos 7.212
Número total de matrículas 1.589.440
Número total de concluintes 253.056
SUBTOTAL / CATEGORIA MATRÍCULAS CONCLUINTES
1 Públicos

3.792

601.839

74.844

1.1 Federal

2.083

350.441

39.827

1.2 Estadual

1.525

234.153

31.239

1.3 Municipal

184

17.245

3.779

2 Privados

3.480

987.601

178.202

Quadro 1: Cursos de licenciatura no Brasil em 2017. Dados disponíveis em
http://portal.Inep.gov.br acesso em 10/03/2019. Tabela criação própria.

Porém a disputa por esse mercado ainda é relevante, podemos ver no quadro
1, que de acordo com os últimos índices estatísticos divulgados pelo Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira — INEP, há oferta de 7.272
cursos de licenciaturas nas universidades brasileiras, com um total de 1.589.440
estudantes matriculados.
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Por que o EaD cresce nas licenciaturas? Poderíamos explicar primeiro pela
demanda sempre crescente de professores, e a oferta da mão de obra especializada
ainda insuficiente. Segundo devido a necessidade de otimizar o tempo e o custo de
formação, desejo do estado, instituições, professores e alunos. Daí a motivação do
MEC na criação de programas que estimulam o EaD como: ProFormação, TV Escola,
Médico da Educação, ProInfo e Formação pela Escola, além da Universidade Aberta
do Brasil.
O Ministério da Educação atua para aumentar o acesso dos estudantes com
iniciativas como o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID)
que atua na concessão de bolsas de estudo e atua na formação dos cursos de
licenciatura, porém caso não sejam tomadas iniciativas para tornar a profissão
docente mais atraente, podemos estar caminhando para muito breve não termos
material humano para atender a demanda. A proposta do Plano Nacional de Educação
(PNE) aparece na tentativa de formar mais professores com qualidade, porém esbarra
em questões que interferem em seu objetivo como a baixa atratividade da carreira
docente, o que demanda recrutar estudantes da licenciatura que nem sempre
apresentam a formação básica desejada, o que já caracteriza o acesso ao ensino
superior de forma desigual para todas as classes sociais, e que alguns professores
que conseguem superar dificuldades financeiras, conseguindo chegar à academia,
colocam a questão econômica como fator determinante para escolha da universidade,
isso muitas vezes reflete na qualidade da formação, inferindo no propósito do PNE.
Segundo Diniz-Pereira (2000) os processos formativos dos cursos de
licenciatura, demonstram ser aligeirados, frágeis, com currículos desarticulados e
predominantemente teóricos, onde a “racionalidade técnica” no processo de formação
docente, interfere na organização pedagógica dos cursos. Diniz-Pereira (Ibid)
esclarece que a racionalidade técnica é caracterizada quando os cursos firmam um:
(...) conjunto de disciplinas científicas e outro de disciplinas
pedagógicas, que vão fornecer as bases do processo de formação e
posteriormente na sua atuação profissional. É no estágio
supervisionado que, o futuro professor aplica tais conhecimentos e
habilidades científicas e pedagógicas às situações práticas de aula.
(DINIZ-PEREIRA, 2000, p. 112).

Outro dado relevante é o apresentado no estudo de Alves e Silva (2013, p.871),
“nas redes públicas de ensino, contata-se que grande parte desses docentes não têm
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licenciatura na área em que lecionam”, por exemplo em Matemática apenas 38,6%
são licenciados na área, daí chamamos o leitor à refletir: Estamos quantitativamente
e qualitativamente atingindo o grau de formação exigido pelas normas nacionais?.
1.3.2 O professor de matemática quem é esse profissional?
Cada vez fica mais evidente que o professor formador, para o exercício de sua
função não depende somente de conhecimentos científicos, Pimenta (1999) afirma
que o professor leva consigo sua história de vida, por isso devemos considerar a
realidade social, que influencia na forma como olha o mundo e exerce sua função.
Muitos fatores interagem em seu comportamento na prática docente, inclusive a
influência dos seus antigos mestres, que tendem a refletir nos seus alunos, futuros
professores, podemos dizer que isso é uma reação em cadeia que forma a identidade
docente.
Traçando um perfil relacionado aos Professores Formadores, sobre a natureza do
seu trabalho, sua identidade e saberes, esperamos poder entender melhor quem são
esses sujeitos, qual a natureza da atividade que realizam e quais as concepções sobre
sua formação. Para dar conta desta atividade, caminharemos à luz das concepções
de Tardif (2007), Cochran-Smith (2003), Huberman et al. (1989), Mizukami (2006),
Gatti e Barreto (2006), Pimenta e Lima (2012) e outros.
Mizukami (2006. p.3) define formadores como sendo “todos os profissionais
envolvidos nos processos formativos de aprendizagem da docência, de futuros
professores ou daqueles que já estão desenvolvendo atividades docentes (...)”. Lima
(2007) afirma que o professor formador é aquele que trabalha com a formação de
valores, crenças, atitudes e está disposto a correr riscos. É aquele que trabalha no
sentido de contribuir para o crescimento intelectual e pessoal dos alunos, esse
conceito nos parece com a definição geral do ser professor, o que não deixa de ser
verdade, podemos afirmar que o que diferencia o professor formador do professor
“convencional” é apenas a competência de formar outros professores.
Com relação à concepção do professor formador, entendemos não ser um
processo limitado, ou seja, sua formação é contínua, inicialmente ligada ao ambiente
familiar, com seu desenvolvimento ligado ao contexto social, que recebe influência de
diversos outros formadores, os quais lhes atribuem características indeléveis, porém
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que evoluem e aprimoram com a experiência prática. Daí a importância dos primeiros
anos de prática profissional, geralmente é nesta época que segundo Huberman et al.
(1989) os professores aprendem a trabalhar na prática, por tentativa e erro. Adquirem
o sentimento de competência, dão provas de sua capacidade e são estabelecidas
suas rotinas de trabalho, começam a construir sua identidade.
A identidade docente precisa ser estudada, considerando-se as influências que
extrapolam os muros da escola sem comprometer o seu lado profissional, ou seja, sua
capacidade de ensinar e fazer aprender. Pinto (2016) apresenta concepção que
contrapõe conceitos pré-estabelecidos, que afirmam ser o professor um mero
reprodutor de conhecimentos. Contribuir para erradicação desta teoria, serve de
estímulo para aprofundar os estudos que possam desvelar a real importância desse(a)
profissional, que tem responsabilidade direta de combater as possíveis causas que
concorrem para o fracasso escolar.
Repensar a formação do professor a partir da análise de suas práticas
pedagógicas, constitui-se em um grande desafio que nos conduz a reflexão: Como
construir a identidade desse profissional que queremos para conduzir os rumos de
nossa educação? Pimenta (1999, p. 19) 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. Mas também da reafirmação das
práticas consagradas culturalmente e que permanecem significativas.
Práticas que resistem a inovação porque prenhes de saberes válidos
às necessidades da realidade. Constrói-se, também, pelos
significados de cada professor, enquanto ator e autor, confere à
atividade docente no seu cotidiano a partir de seus valores, do seu
modo de situar-se no mundo, de suas representações, de seus
saberes, de suas angústias e anseios, do sentido que tem em sua vida
o ser professor.

A importância desses saberes deve ser percebida pelos futuros professores.
Alguns ainda não deram conta da responsabilidade inerente a profissão que
escolheram, da importância para os seus alunos, das dificuldades pertinentes à
função. Existem saberes pré-concebidos pelos futuros docentes sobre o que é ser
professor, geralmente advinda dos seus antigos professores da formação inicial. A
visão de aluno só permite a opinião do que foi “o bom professor” construída a partir
daqueles ou daquelas que lhe foram mais simpáticos. Ao nosso conceito, levado pela
insuficiência de conhecimentos que o permitam formar outro conceito considerando
55

outros aspectos como conteúdo e didática. Esse é um grande desafio do professor
formador, compartilhar suas experiências, sem descartar as dos alunos, quebrar os
paradigmas pré-concebidos para atribuição de sua nova identidade, fazer com que
deixem de se ver aluno para pensar como professor, porque, como afirma AlvesMazzotti et al (2004, p. 63) a “ (...) realidade educativa não se transforma apenas pela
adoção de boas ideias, mas sim pela mudança das representações, atitudes, valores
e da própria identidade (...)”.
Pimenta (Ibid, p.20) observa a importância dos “processos permanentes de
reflexão sobre sua prática”, e dos estudos durante a formação, sobre textos
produzidos por outros professores orientados por seus formadores, nesse processo
desconstrução e reconstrução. Assume (p.26), que “o futuro profissional não pode
construir o seu saber-fazer senão a partir do seu próprio fazer”, onde os cursos de
formação têm enorme importância, entretanto essa formação prática, se vincula a uma
soma de fatores como condições de trabalho, salário, jornada, gestão e currículo, que
juntos a “batuta” do poder público, irão definir um perfil do professor formador.
A revisão da literatura aponta uma preocupação maior do poder público, no
desenvolvimento da formação docente voltado à educação infantil, fundamental e ao
ensino médio, sendo o ensino superior ainda carente de maiores iniciativas. Na
iniciativa privada as universidades demonstram uma preocupação mais generalista,
voltada para formação de professores para todos os níveis. Porém não encontramos
evidências da existência de um currículo específico para formação do formador, desta
maneira as atribuições de pertença destes profissionais, ficam carentes de definições
formais.
Porém estabelecer um modelo para o professor formador constitui-se em difícil
atribuição, porque não existe uma fórmula e os professores são seres humanos, tem
uma história de vida, emoções, possuem cultura, crenças, personalidade, dimensões
afetivas e pessoais a partir dos quais orientam sua prática. Entendemos, no entanto,
que deverão agregar um conjunto de valores e saberes mínimos, pois assumem a
importante tarefa de formar outros profissionais que no chão da escola conduzirão os
rumos da Educação do país, como exemplo citamos que: devem ser conhecedores
do funcionamento das escolas, das políticas públicas da educação, dos múltiplos
conteúdos curriculares e terem capacidade para inter-relacioná-los, assim como os
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diversos saberes da docência advindos tanto da sua prática pedagógica quanto do
conhecimento acadêmico e devem dominar com habilidade e competência o trabalho
na sala de aula.
Apesar disso novas atribuições continuam a ser exigidas dos formadores,
Mizukami (2006) cita como exemplo a avaliação das condições de ensino proposta
pelo INEP/MEC, que apresenta uma série de indicadores referentes aos formadores
que atuam nas licenciaturas, a saber: devem estar envolvidos com o projeto político
pedagógico do curso, construir parcerias com escolas e setores da comunidade,
trabalhar coletivamente e de forma integrada, elaborar documentações destinadas a
órgãos oficiais, orientar e conduzir Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) e
pesquisas de Iniciação científica, publicar regularmente, a gestão de classe e outros.
(MIZUKAMI, 2006, p.8).
Tardif (2007) afirma, que a gestão da classe exige a capacidade de implantar
um sistema de regras sociais normativas, e de fazer com que sejam respeitadas, e
que isso vai estar relacionado ao trabalho desenvolvido durante todo período letivo.
Não se pode deixar de destacar a importância do desenvolvimento dos processos de
comunicação e linguagens sociais, que irão permitir a interação com os futuros
docentes. Afirma Cochran-Smith (2003) o formador deve desenvolver sua atitude
investigativa e uma base sólida de conhecimentos que o conduza a aprender a ensinar
de variadas maneiras, realidades, contextos escolares e para clientes distintos das
diversas séries ou níveis.
Desta maneira, podemos inferir que o trabalho do formador transcende as
questões meramente conteudistas para chegar à formação do professor. De certo que
sua metodologia, pode estar impregnada da prática adquirida por experimentação, o
que pode influir na formação do aluno. Dessa forma o aluno (futuro docente) vai
construindo sua identidade, coberta de influências. Daí a necessidade de dar
continuidade nesta formação. A formação continuada, vai aprimorando estes saberes,
dando ao formado uma nova identidade, ou uma identidade menos contaminada de
tantas influências. Nóvoa (1988, p.25) assegura que a identidade docente se
transforma continuamente, e que estas mutações tendem a ser inseridas nas
aprendizagens adquiridas pelas novas experiências formativas. Afirma que “a
formação do professor não se constrói por acumulação de cursos, de conhecimentos
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ou de técnicas, mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as
práticas e de (re)construção permanente de uma identidade pessoal”.
Pimenta e Lima (2012) afirmam que a partir da relação entre teoria e prática,
suas tradições, acordos e controvérsias concorrem para a construção da identidade
docente e para determinar sua rede de significados, valores e saberes.
Tardif (2007, p.228) se refere ao “postulado central da profissão professor”, que
é imanente ao saber fazer, as competências e as habilidades que os professores
mobilizam em sua rotina diária no exercício da função.
Por exemplo, dizer que um professor sabe ensinar não é somente
avaliar uma perícia subjetiva fundada em competências profissionais,
mas é, ao mesmo tempo, emitir um juízo social e normativo em relação
a regras e a normas, a jogos de linguagem que definem a natureza
social da competência dos professores dentro da escola e da
sociedade (TARDIF, 2007, p.233).

Tardif (Ibid), afirma que “os professores de profissão possuem saberes
específicos que são mobilizados, utilizados e produzidos por eles no âmbito de suas
tarefas cotidianas”, ou seja, os professores produzem seus próprios saberes que os
tornam figura essencial da missão educativa e não devem ser pensados
(...) por um lado, como técnicos que aplicam conhecimentos
produzidos por outros (por exemplo: os pesquisadores universitários,
os peritos em currículo, os funcionários do Ministério da Educação,
etc., e, por outro lado, como agentes sociais cuja atividade é
determinada exclusivamente por forças ou mecanismos sociológicos
(por exemplo: a luta de classes, a transmissão da cultura dominante,
a reprodução dos hábitos e dos campos sociais, as estruturas sociais
de dominação etc. (TARDIF, 2007, p.229-230)

Tardif (2007, p.230) afirma ainda que, caso o professor submeta suas ações a
essa dependência de comportamento, não passará de um “boneco de ventríloquo”
onde será feito de brinquedo inconsciente, de propriedade desse conjunto de forças
sociais.
O professor não deve ser um profissional que se limita a aplicar conhecimentos
produzidos por outros, deve ter consciência que detém seus próprios saberes, e por
isso assumir sua própria prática adaptável as circunstâncias que lhes sujeitam no dia
a dia. Se não constituir essa autonomia, como vai resolver os conflitos e tensões, que
acontecem em sala de aula? Será necessário utilizar suas próprias experiências e
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muitas vezes utilizar valores adquiridos na vivência pessoal, social ou familiar. Por
isso a literatura insiste em afirmar que é necessário a formação de professores
considerar, ou seja, não ignorar, a vivência tanto do formador, quanto do formado, e
sim explorar os conhecimentos práticos principalmente dos mais experientes, ao invés
de se limitar somente a transmissão de conhecimentos.
O professor ideal para Tardif (Ibid, p.29) “é alguém que deve conhecer sua
matéria, sua disciplina e seu programa”. Que deve além de possuir certos
conhecimentos relativos às ciências da educação e à pedagogia, acumular um saber
prático baseado em sua experiência cotidiana. Baseado nas informações de Souza
(2013) acrescentamos que algumas definições do perfil do professor formador
também estão sujeitas as influências acarretadas pela instabilidade econômica e
cultural no Brasil, que hoje sofrem com a má distribuição de rendas. No entanto
devemos, no nosso entendimento, deixar claro que as interferências acontecem sobre
o profissional, mas nem sempre sobre seu trabalho. Essa investigação nos permite
identificar alguns importantes aspectos sobre o perfil do professor (formador) sua
identidade profissional e suas relações com o trabalho e a cultura:
A população brasileira em 26/03/2019 segundo dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE)21 é de 209.691.616 habitantes. Em 2010 a quantidade
de mulheres representava 53% da população. Em 2018 o IBGE estima que tenhamos
106.523.727 mulheres no país o que corresponde a 50,8% se considerarmos que o
tempo de 8 anos (2010 para 2018) a diferença não foi relevante. Mas na docência a
maioria é ainda maior. Segundo dados do MEC (portal.mec.gov.br) o percentual de
professoras do Ensino Básico em 2007 corresponde a 81,94%. Souza e Gouveia
(2011) baseados no SAEB mostram que de 1997 a 2007 a participação feminina no
magistério cresceu de 71% para 74%. Para a Educação Básica com base na Pesquisa
Nacional por Amostragem Doméstica (PNAD), Gatti e Barreto (2009) afirmam que as
mulheres formam um percentual de 67%. Sem considerar a Educação Infantil,
Fundamental e Ensino Médio cuja tendência de percentuais femininos se acentua,
podemos afirmar que o perfil característico dos(as) docentes, por sexo, na Educação
brasileira é amplamente representada pelas professoras.

21

Dados IBGE (projeção da população brasileira) disponível em https://www.ibge.gov.br acesso em
26/03/2019.
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Relativo a cor e raça, conforme o PNAD 2016, dados divulgados pelo IBGE22,
entre 2012 e 2016, o número de pessoas que se declaravam brancos reduziu em 1,8%
do percentual acumulado, passando a 90,8 milhões, já o percentual de pardos e
negros cresceu respectivamente 6,6% e 14,9%, chegando a 95,9 e 16,8 milhões. Gatti
e Barreto (2009) demonstram que em torno de 68% de professores se autodeclaram
brancos em 2006. O que nos leva a acrescentar ao perfil docente brasileiro, mais essa
característica.
Com relação ao tempo de permanência na profissão docente, segundo Souza
(2013, p.57), o CPM 2003, declara que “quase ¼ dos trabalhadores docentes estão
na profissão há mais de 20 anos, e quase 70% têm mais de 10 anos de trabalho”. Ele
associa esse longo tempo de permanência, as consequências das reformas
previdenciárias, que vinculam o tempo mínimo de contribuição a uma idade mínima
para concessão da aposentadoria
Existem dados extremamente importantes que pela sua profundidade, seriam
motivo de uma nova pesquisa, temas como o salário do professor / formador que está
vinculado à sua necessidade de acumular escolas para trabalhar ou ao exercício da
dupla e muitas vezes tripla jornada; suas influências culturais; sua formação normal
e/ou continuada, o âmbito de sua dependência administrativa (Federal, Estadual ou
Municipal) pública ou privada, porém um recorte objetivo foi necessário para obter
dados claros para uma discussão sobre a situação.
Desta forma nos limitaremos a concluir esse capítulo afirmando pelos dados
apresentados que nosso profissional docente apresenta um perfil étnico que o
aproxima do branco com percentuais próximos do pardo, entretanto, não nos parece
que esse dado, tenha muita influência que dificulte seu acesso aos postos de trabalho.
O docente brasileiro, não apresenta um perfil jovem, estão levando um tempo maior
para abandonar a sala de aula. Quanto ao salário, todos os organismos vinculam a
melhoria da formação ao aumento do salário, mesmo que em quantias não
significativas, portanto melhoram com o tempo de trabalho ou com a formação.

22

Segundo IBGE os índices de cor e raça são obtidos por pesquisa, onde os entrevistados se
autodeclaram entre 5 opções de raça, branco, preto, pardo, amarelo ou indígena.
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2. O QUADRO TEÓRICO
2.1Teoria das Representações Sociais
Esta pesquisa tem como aporte teórico a Teoria das Representações Sociais
(TRS). Que segundo Sá (1996) foi inaugurada por Moscovici com a obra La
psychanalyse, son image et son public em 1961, abordando no fim dos anos 50 a
representação social da psicanálise fundamentada na sociedade de Paris. No Brasil
a teoria chegou em 1978 através da primeira parte desta mesma obra traduzida em
português, com o título “A representação social da psicanálise”. Entretanto o próprio
Moscovici (2005, p.45) afirma que “o conceito de representações sociais chegou até
nós vindo de Durkhein”, porém esclarece que deu a RS uma visão diferente, pois o
ângulo através da psicologia social que observa é diferente da sociologia, que tinha
como característica não se importar com as estruturas das sociedades ou com suas
dinâmicas internas, apesar de saber da existência das RS
Nosso propósito será com auxílio dos conceitos aqui retomados sobre a TRS,
procurar compreender as visões do senso comum, em sujeitos que compartilham
experiências sociais semelhantes e à partir da revisão de literatura de diversos e
importantes autores, possibilitar ao leitor compreender como tivemos acesso às
Representações Sociais do fracasso escolar da matemática elaboradas pelos
docentes da licenciatura e da pedagogia.
Sá (1996, p.30) afirma que “Moscovici sempre resistiu em apresentar uma
definição precisa das representações sociais, por julgar que uma tentativa nesse
sentido poderia acabar resultando na redução do seu alcance conceitual”, porém
Jodelet (1989a, p. 36) atribui um conceito que nos parece “lugar comum” em todos os
livros que abordam o tema Representações Sociais: “uma forma de conhecimento,
socialmente elaborada e partilhada, que tem um objetivo prático e concorre para a
construção de uma realidade comum a um conjunto social”, teoria que nos parece
adequada.
Como a opção pela técnica para coleta de dados foi o uso de questionários, é
necessário saber o que fazer dos dados coletados. Castro, Ferreira e Gonzales (2013,
p. 61) afirmam que “como os sentidos e significados do que é feito ou dito depende
do contexto e de outros fatores” e nos questionários geralmente não se têm acesso a
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este contexto. Isso requer a construção de fatos que possam servir de comparação e
compreensão dos dados coletados. O Método de Análise de Conteúdo envolve desde
a organização do material coletado até a tomada de decisão do que será feito com
eles, porém ultrapassa os limites da compreensão imediata, através da observação
“mais atenta dos significados de um texto” (p.71), o que acreditamos possa nos
conduzir a identificar e interpretar as premissas de análise, e os elementos presentes
no texto. Como exemplo os signos não linguísticos observados através das imagens
extraídas nas falas dos respondentes. A associação com o Modelo da Estratégia
Argumentativa proposto por Castro e Frant (2011) será necessário, na construção e
organização dos referidos fatos, que tendem a facilitar a interpretação: do que se diz,
porquê disse e como foi dito. Daí interpretar as razões que levaram os professores a
responder o que responderam, por conseguinte, analisar as diversas tensões
observadas nas falas dos sujeitos nela envolvidos.
Jodelet (1989a) considera que a RS é uma forma de saber prático que liga o
sujeito ao objeto (simbólico) repleto de significados, que podem ser assimilados de
forma linguística, por comportamentos, desassossegos etc. Isso acreditamos, se
identifica com o nosso propósito. Moscovici (2005) afirma que as RS não são criadas
por indivíduos de forma isolada. Afirma que devemos para compreendê-la nos
preocupar com sua gênese.
Pessoas e grupos criam representações no decurso da comunicação
e da cooperação. Representações, obviamente, não são criadas por
um indivíduo isoladamente. Uma vez criadas, contudo, elas adquirem
uma vida própria, circulam, se encontram, se atraem e se repelem e
dão oportunidade do nascimento de novas representações, enquanto
velhas representações morrem. Como consequência disso, para se
compreender e explicar uma representação, é necessário começar
com aquela, ou aquelas, das quais ela nasceu (...). Quanto mais sua
origem é esquecida e sua natureza convencional é ignorada, mais
fossilizada ela se torna. (...) Cessa de ser efêmero, mutável e mortal e
torna-se em vez disso, duradouro, permanente, quase imortal. Ao criar
representações, nós somos como o artista, que se inclina diante da
estátua que ele esculpiu e a adora como se fosse um deus.
(MOSCOVICI, 2005. p.41).

Doise (1990) define RS como, princípios que geram tomadas de decisão
específicas em um conjunto de relações sociais, e que estabelecem uma ordem para
os processos simbólicos que atuam nessas relações. Segundo ele esses princípios
justificam a existência das múltiplas expressões individuais de uma representação.
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Doise (2002, p.30) faz referência aos estudos de Moscovici (1976) para afirmar que
existe uma necessidade da associação “do sistema cognitivo complexo do indivíduo,
com os metassistemas de relações simbólicas que caracterizam uma sociedade”.
Doise (Ibid) apud Moscovici (1976, p.254) coloca que essas relações funcionam como
dois sistemas, um “operatório” onde são processadas as relações de associação,
discriminações, inclusões e deduções e outro que “controla, verifica, seleciona, com
ajuda de regras, lógicas ou não”, que podemos nos referir como normativo.
Jodelet (2001, p. 21) afirma, que as RS são “fenômenos complexos sempre
ativados e em ação na vida social”. Associa diversos elementos como os informativos,
cognitivos, ideológicos, normativos, crenças valores, atitudes, opiniões, imagens etc.
Esses elementos, entendemos que estão reunidos como um sistema que rege nossa
relação com o mundo. Esse sistema serve de modelo, orientando, interpretando e
organizando as condutas dos diversos pares, definindo regras, expondo as crenças e
estabelecendo as comunicações sociais.
As opiniões pertencem a uma ordem diferente: crenças sobre a vida
incomum, sobre como as coisas devem ser, sobre o que se deve fazer;
crenças sobre o que é justo, o que é verdadeiro e o que é belo, e ainda
outras coisas, todas produzindo um impacto nos modos como se
comportar, de sentir ou de transmitir e permutar bem (MOSCOVICI,
2003, p.173).

Moscovici (2009) considera que identificamos nosso mundo em dois universos,
o consensual e o reificado:
- O universo consensual distingue a sociedade como uma criação visível e
contínua, que age e reage sob uma perspectiva humana. Que se acredita constituído
por grupos de pessoas livres, que têm voz em seu grupo onde estão constituídas suas
próprias leis.
- No universo reificado a sociedade é observada como um sistema desprovido
de identidade, e os indivíduos não são olhados de forma coletiva como grupos, mas
de forma isolada.
Assim os níveis de participação serão direcionados conforme o grupo a que
pertençam os sujeitos, daí a necessidade de classificar as pessoas ou grupos.
Segundo o autor é perfeitamente perceptível que enquanto no universo consensual, o
indivíduo e o grupo são a medida de todas as coisas em um determinado campo, no
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reificado todas as instituições também em um determinado campo são a medida do
indivíduo. O campo que Bourdieu (1989) se refere como um espaço simbólico no qual
os sujeitos, determinam, validam, legitimam representações, um verdadeiro “campo
de luta”, o que nos remete a aprofundar o conceito de campo:
- Com base na Teoria das Representações Sociais (TRS) de Moscovici,
podemos afirmar que a relação dos grupos se volta para o campo de um objeto que
os mobiliza, entendendo que os seus membros possuem o mesmo valor quando na
construção de um conhecimento do senso comum a respeito deste objeto. Este
contexto apresenta alguns pontos de aproximação entre os autores dos quais
destacamos dois que nos chamaram mais atenção:
- Como primeira aproximação nos referimos ao exemplo de que tanto Bourdieu
quanto Moscovici, quando na representação da sua realidade social privilegiam uma
dimensão semiótica.
- Como segundo ponto de aproximação identificamos o fato, de um espaço
social poder ser constituído a partir de um conflito social, como é o caso do fracasso
escolar na matemática.
Conflito esse que Patto (1996, p. 26) assinala ser um conflito antigo, que no
período de 1870 a 1914 já se atribuía à escola “a missão de redimir a humanidade da
sua ignorância e opressão”, esta crença fica abalada diante da primeira guerra
mundial (1914), onde começa-se a observar que a escola não havia transformado a
humanidade. Que seu trabalho não havia transformado o homem, pois este ainda
“carregava em si a tirania, a exploração, a ignorância e a desigualdade social”.
O conflito social é demonstrado segundo a autora, pelas fortes críticas ao
modelo pedagógico vigente onde ao professor cabia transmitir os conhecimentos
acumulados na história, e ao aluno apenas assimilar os conhecimentos apresentados
em seu campo.
O campo é necessariamente um campo de tensões caraterístico da mudança
social adquirida. Em outras palavras Bourdieu e Moscovici concordam com a ideia de
que o espaço social é composto de campos simbolicamente representados por
comportamentos e atitudes que estruturam as concepções das classes sociais.
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Lima e Campos (2015, p.66) consideram ser o espaço social constituído “por e
através do conflito social”. Que na medida em que o espaço social é submetido a
conflitos sociais (reiteramos, que em nosso contexto aparecem como fracasso escolar
na matemática), esses conflitos, quando submetidos a apreensões, podem modificar
o comportamento dos indivíduos ou dos seus grupos, o que os autores se referem
como “mudança social”.
Os autores concluem seu texto, afirmando que o conflito social é o motor desta
mudança. Na busca deste entendimento e da explicitação da natureza dos processos
de mudança nesta representação, baseados nas considerações de Lima e Campos
(2015), abordaremos na TRS o conceito de ancoragem como instrumento eficaz para
o exame dos processos de interação social.
Conceito de Ancoragem
Entende-se que as interações sociais constroem o pensamento social, e seu
objeto são as RS. Lima e Campos (2015), fazem referência a ancoragem utilizando a
expressão “enraizamento social”, como algo que se contrapõe ao que já é familiar na
RS, porém que faz parte do processo de formação desta representação. AlvesMazzotti (2002) observa que as representações, permitem que o sujeito compreenda
seu mundo através de um sistema próprio de referência, adaptando-se conforme o
ambiente e desenvolvendo processos formativos que o ancorem a um sistema de
crenças e valores já pertencentes ao grupo.
Alves-Mazzotti (1994, p.63) afirma que as representações sociais permitem a
comunicação entre os sujeitos, e utilizam a ancoragem como processo que
“transforma em familiar àquilo que é desconhecido”. Inscreve o objeto em nosso
universo de conhecimento, ou seja, insere um novo sentido quando agrega novos
conhecimentos, no que concorda e complementa Campos (2017):
Uma definição mínima de ancoragem pode ser colocada em termos
de tornar familiar o que é desconhecido (não familiar). Os termos são
simples, tornar conhecido/próximo ou compreensível aquilo que está,
de início, fora de nossa capacidade de conhecer e compreender de
imediato. (CAMPOS, 2017, p. 780).

A condição de ter controle sobre o objeto fica inexequível, à medida que não se
conhece, ou nem mesmo se tem uma representação simbólica dele. Nos parece estar
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no conflito social a figura do estranho – do ameaçador, citada por Campos (2017), e
a necessidade de desvelar a figura que causa o conflito, pressupõe um desafio, que
tem como propósito encontrar “o novo” que é uma figura que se opõe ao “estranho”.
Em outras palavras “o processo de ancoragem é ativado nas situações novas e
provocadoras (ameaçadoras)” estranhas ao que já é familiar. (Ibid, p.781).
Rateau et al (2012, p. 7) afirma que a ancoragem está relacionada com o modo
que um objeto encontra seu lugar em uma forma de pensamento (que já existe) de
um indivíduo ou grupo, o agora novo objeto é assimilado e identificado por estas
formas de pensamento, pode-se dizer que nelas está ancorado.
A ancoragem cria uma rede de significações que se desenvolve em torno do
próprio objeto relacionando-o aos valores e práticas sociais pertencentes ao grupo.
Moscovici (2005, p.61) afirma que “ancorar é classificar e nomear algo”. Coisas que
não possuem nome ou classificação serão consideradas estranhas ao grupo e desta
forma surge novamente a expressão ameaçadora, porque podem colocar em risco a
identidade do grupo. Neste contexto qualquer rompimento com a integridade do grupo,
pode dar origem a um novo estudo pela abordagem estrutural.
Abordagem estrutural do estudo das representações sociais
São crescentes os estudos sobre novas representações sociais ou relativos ao
desenvolvimento do campo das RS. Quando nos reportamos à abordagem estrutural,
nos referimos a estrutura da representação, como define Abric (1994d), um conjunto
das opiniões, atitudes e crenças organizadas em torno de uma significação central,
composta por seu conteúdo, sua estrutura interna e seu núcleo central. Campos e
Rouquette (2003) na abordagem estrutural das representações consideram as RS
como organização de diferentes dimensões e não somente como objeto de múltiplos
saberes cognitivos. Desenvolvem, neste contexto, uma relação entre a dimensão
afetiva da representação, que segundo os autores, observa uma relação não-aleatória
com o núcleo central.
Núcleo Central
O Núcleo Central (NC) como afirma Alves-Mazzotti (2002), constitui o elemento
essencial da representação, a autora sustenta com base na Teoria do Núcleo Central
do Abric (1998), a hipótese de que toda representação social está organizada em torno
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de um núcleo central. O núcleo central está relacionado à memória coletiva do grupo
dando significação, consistência e permanência à representação sendo, portanto,
estável e resistente a mudanças. A autora acrescenta, que dois grupos só possuem a
mesma representação do objeto, se partilharem o mesmo NC, e que a representação
também apresenta uma parte funcional composta por elementos periféricos que
formam o Sistema Periférico (SP). Os elementos do Sistema Periférico funcionam
organizados pelo NC garantindo o funcionamento das representações e orientando a
tomada de decisões. Também têm a função de proteger o NC, quanto o surgimento
de situações novas “ameaçadoras” que possam colocar em risco a integridade do NC
e a identidade da representação. A autora faz referência a Abric (1994a) para afirmar
que enquanto o NC é rígido, coerente, consensual e estável o SP é adaptativo, flexível
e relativamente heterogêneo quanto ao conteúdo.
Abordagem estrutural do estudo das representações sociais – continuação
Alves-Mazzotti (2002, p.17-18) destaca a abordagem estrutural proposta por
Jean Claude Abric desde a TRS de Moscovici em 1961 e afirma que o ponto inicial
desta teoria é o rompimento do conceito clássico entre sujeito e objeto, o que para
Moscovici constitui-se em elementos indissociáveis, ou seja, na atividade
representativa a cada figura (sujeito) corresponde um sentido (objeto) e a cada sentido
uma figura, sem entretanto possuir a função de duplicar um sentido por uma figura,
como que atribuindo-lhe materialidade, o que se refere como Objetivação23. Segundo
Alves-Mazzotti (Ibid) a objetivação pode ser definida como a transformação de um
conceito ou de uma ideia em algo concreto.
A abordagem estrutural descarta a possibilidade de haver somente um caráter
cognitivo nas representações, não conseguimos identificar nela a preocupação em
desenvolver relação dos aspectos cognitivos com os afetivos, mas a consideração
que devemos partilhar o caráter cognitivo, porém não puramente cognitivo.
A abordagem estrutural não concebe as representações como um
conjunto de eventos e processos puramente cognitivos; tampouco ela
se dedica às tentativas de estabelecer relações de primazia do
aspecto cognitivo sobre o afetivo ou vice-versa. A abordagem
estrutural tal qual ela é definida por Abric (1994 a, 1994 b, 1998),
Flament (1994) e Rouquette e Rateau (1998) estabelece uma
23

Objetivação é definida por A. Mazzotti (2002, p.18) como uma transformação de um conceito ou de
uma ideia em algo concreto.
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representação social como uma organização, uma estrutura que é
atravessada por diferentes dimensões. (CAMPOS; ROUQUETTE,
2003, p. 436).

Entendemos que a análise dos sujeitos como referência para constituição da
representação, pode considerar ou não o aspecto afetivo, cogitamos também que as
emoções assim como os sentimentos são compartilhados e exercem influência sobre
a constituição das representações. Desta forma convidamos o leitor a uma breve
reflexão, sobre a existência no desenvolvimento da relação entre os dois aspectos:
(...) se, de um lado, é forçoso reconhecer que muito pouco se tem
estudado sobre a dimensão afetiva que atravessa as representações,
de outro lado, é preciso salientar que a importância desta dimensão,
no funcionamento das representações, nunca foi rejeitado, ao
contrário, os principais trabalhos de elaboração e consolidação da
teoria reconhecem o papel da esfera emocional (da experiência
privada e a subjetiva) no funcionamento das representações
(CAMPOS; ROUQUETTE, 2003, p.435).

Campos e Rouquette (Ibid) afirmam que ao considerar uma representação
como um “conhecimento estruturado” cujos sujeitos não são passivos, ou seja, tem o
seu modo próprio de ver e reagir as diversas circunstâncias, fica claro que as cargas
afetivas estão presentes em seu comportamento. Constatam (p.435) baseados em
Lane (1995) ser importante essa mediação da emoção associada a linguagem e ao
pensamento nas suas reações. É tão grande a importância do aspecto emocional nos
sujeitos que Vygotsky (2002) o coloca no mesmo patamar de importância em que
estão a inteligência e a vontade e ainda complementa (Ibid, p.146) que “o amor pode
vir a ser um talento tanto quanto a genialidade, quanto a descoberta do cálculo
diferencial.”
De certo que o estudo das RS, abrem perspectivas para diferentes temas e
questões que fazem parte do cotidiano do gênero humano, seus sentidos, seu
comportamento ao longo da vida e os significados que representam para eles. Assim
como da sua relação com seus grupos e com outros grupos diferentes. O tema
afetividade constitui um campo muito instigante para estudo, e tem se demonstrado
essencial para significação e ressignificação dos sujeitos. Embora tenha influência
direta sobre os comportamentos dos sujeitos da pesquisa, mesmo identificadas muitas
tensões no campo da educação que estejam vinculados a ele, ainda não se torna
possível a busca das soluções baseadas exclusivamente nas interações afetivas,
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além da resistência dos grupos hegemônicos. Infelizmente o tempo destinado a
conclusão desta pesquisa não permitiu esse aprofundamento.
3. METODOLOGIA
3.1 Procedimentos metodológicos
Optamos por realizar a pesquisa fundamentada no construtivismo social,
porque entendemos a aprendizagem como processo cognitivo contínuo, cujos atores
constroem o conhecimento em suas interações sociais e possuem autonomia para
desenvolver sua visão da realidade.
Aranha (2006, p.275) afirma que “os construtivistas recusam a concepção de
uma natureza humana universal, essencial e estática (...)”, o que confronta posturas
objetivistas. O construtivismo na educação “meio que tira do conforto” as crenças,
organizando sua relação com o meio e, como afirma o professor Saviani (2007),
ressalta a capacidade de problematizar e intervir.
Tomamos como pressuposto não existir uma verdade universal e sim relativa,
que é válida dentro de um contexto histórico, cultural ou até mesmo individual, ou seja,
devemos considerar que quem fala, fala sempre a partir de um ponto de vista. O que
nos leva a crer na existência de diversos pontos de vista. Sabemos também que, nesta
opção metodológica, devemos considerar que a fala dos formadores pode vir saturada
de um sentimento de defesa, o que ressalta o uso da retórica, que irá nos permitir
algumas inferências a partir dos usos compartilhados por esse grupo semiótico. Nesse
sentido, nossa opção foi pelo uso de questionários semiestruturados com perguntas
abertas e fechadas. Através desta ferramenta, investigamos o fracasso escolar do
ensino da Matemática, relacionando-o com concepções de prática pedagógica dos
professores formadores.
Manzato e Santos, consideram que
métodos de pesquisa quantitativa, de modo geral, são utilizados
quando se quer medir opiniões, reações, sensações, hábitos e
atitudes etc. de um universo (público-alvo) através de uma amostra
(...) representativa. (MANZATO; SANTOS, s/d, p.7)

Isto, porém, não significa dizer que não se irá usar dados qualitativos, muito
pelo contrário, dados significativos foram considerados e avaliados. A pesquisa se
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caracterizou como quali-quantitativa, lançando mão de recursos multimetodológicos.
Ainda devemos deixar claro que a pesquisa não teve a pretensão de ultrapassar os
limites do seu contexto, não pretendendo generalizações para além deste.

3.1.1. Sujeitos da pesquisa
Os sujeitos da pesquisa são os (as) docentes que lecionam matemática nos
cursos de Pedagogia e de Licenciatura em Matemática. Dentre o grupo de professores
que responderam os questionários (Anexo I), 21 são professores(as) da Licenciatura
e 21 da Pedagogia. Dois deles deram contribuição (o questionário Nº2 da licenciatura
e o Nº7 da pedagogia), porém, como o sistema utilizado no Google Chrome não
permite qualquer alteração nos relatórios, seja de exclusão, ou qualquer intervenção
que possa modificar as respostas, eles não foram considerados na conclusão da
pesquisa, como justificamos no subitem “coleta de dados”.
O número de respondentes dos questionários, desconsiderando os dois
descartado, foi 40 (quarenta), 20 (vinte) da Pedagogia e 20 (vinte) da Licenciatura.
Raramente, nas várias universidades visitadas, observamos um desenho
diferenciado nos currículos, encontramos inclusive a mesma nomenclatura para as
disciplinas. Como exemplo dessas poucas diferenças, encontramos na Universidade
Federal Fluminense (UFF) disciplinas com nomenclaturas que não costumaram
aparecer nos currículos do curso de Pedagogia como: Metodologia do Ensino da
Matemática; Estatística Básica e Cálculo.
3.1.2. Campo de pesquisa
A pesquisa se localiza no interior das abordagens da Educação Matemática.
Os docentes ministram disciplinas da Matemática na Pedagogia e Licenciaturas, o
trabalho de campo se deu em Universidades Públicas e Privadas. Os questionários
foram enviados para Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade do Estado
do Rio de Janeiro (UERJ), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), Universidade Estácio de
Sá (UNESA), Centro Educacional Anhanguera (ANHANGUERA), Universidade
Salgado de Oliveira (UNIVERSO), Universidade do Grande Rio (UNIGRANRIO),
Universidade Cândido Mendes (UCAM) e a Pontifícia Universidade Católica do Rio de
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Janeiro (PUC-RIO). A região de atuação dos respondentes é dispersa pelo Brasil,
concentrando-se em zonas urbanas por puro acaso, já que utilizamos a internet como
veículo para solicitar as respostas dos questionários.
Os dados compilados através das respostas dos questionários, foram
analisados, interpretados e discutidos no grupo de pesquisa que padroniza a
montagem do esquema argumentativo.
3.1.3. Método de análise dos dados coletados
Como métodos de análise dos dados coletados, utilizamos alguns elementos
da técnica da Análise de Conteúdo, tal como descrito por Castro; Ferreira e Gonzalez
(2013) na orientação do trabalho de categorização das respostas aos questionários,
e também alguns elementos do Modelo da Estratégia Argumentativa (MEA) de Castro
e Frant (2011), principalmente para análise das metáforas, para o acesso ao processo
de objetivação das Representações Sociais dos sujeitos da pesquisa. Sobre esses
métodos seguem aqui algumas considerações:
Análise de Conteúdo
Castro; Ferreira e Gonzalez (2013) afirmam que a Análise de Conteúdo é uma
técnica interpretativa de investigação, cujo objetivo ultrapassa os limites da
compreensão imediata. O método observa os significados nos usos do cotidiano do
grupo social investigado. Constitui-se em forte aliado para a análise de expressões,
frases, textos e outros elementos ligados à comunicação na linguagem, assim como
é próprio para investigar os significados e sentidos.
Segundo as autoras (p.70) a Análise de Conteúdo começou a ser estruturada
“no início do século passado, com a preocupação de desmascarar as ideologias
opostas ao sistema americano, sobretudo no período das duas grandes guerras”. A
obstinada preocupação com a pertinência dos resultados das pesquisas conduziu
pesquisadores à necessidade de se mensurar os dados de forma a garantir sua
autenticidade. Daí a padronização dos procedimentos para coleta de dados, pois,
dentre os diversos tipos de análises que se desenvolveram na época era “o que mais
se aproximava do ideal de quantificação, ainda sob influência dos excessos
positivistas” (CASTRO, FERREIRA, GONZALEZ, 2013, p.70), mesmo considerando
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as variadas posições metodológicas que surgiam pela diversidade de culturas onde
era aplicado o método.
No período de pós-guerra, por volta dos anos 50, começam a ser discutidos os
métodos qualitativos em conjunto com os quantitativos, discussão essa que perdura
até os dias atuais. Castro, Ferreira e Gonzalez (2013, p.71) referem-se ao advento da
Semiologia24 onde afirmam que “novos objetos tornam-se alvo de análise, como a
imagem e a música”. Somados à grande contribuição trazida pela evolução
tecnológica aprimorando os métodos de coleta, compilação e análise, desenvolvemse então métodos estatísticos, que viabilizaram análises mais complexas dos dados
coletados, aprimorando a Análise de Conteúdo.
A primeira definição de Análise de Conteúdo põe em evidência a
descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto
na comunicação ou mensagem, através da contagem e frequência de
determinados elementos no texto. Esses elementos podem ser
palavras, expressões, frases, dependendo do tipo de abordagem
utilizado. Essa definição pressupõe que seja possível tanto a
neutralidade na manipulação dos dados, como do contexto onde a
comunicação tem lugar. (CASTRO; FERREIRA e GONZALEZ, 2013,
p, 71).

Há duas tendências em relação ao seu uso: uma que procura confirmar ou
negar hipóteses através da análise, e a outra que procura recolher mais informações
sobre o tema investigado, “sem hipóteses a priori” (p.73). A Análise de Conteúdo
também pode servir de base para aprofundamento de pesquisas mais sistemáticas,
principalmente na análise de questionários com perguntas semidiretivas.
Pode-se dizer que a Análise de Conteúdo serve a investigação de tudo
que é dito ou escrito, desde que haja ambiguidade de interpretação.
Num questionário de múltiplas escolhas, por exemplo, não existe
ambiguidade, porque as categorias das respostas já estão fechadas.
Basta contá-las. Mas num questionário feito com perguntas
semidiretivas, ou respostas livres, direcionado para a fala de um ou
vários indivíduos (...), assim onde houver possibilidade de
ambiguidade, a Análise de Conteúdo torna-se útil (CASTRO;
FERREIRA; GONZALEZ, 2013, p, 73).

O processo de categorização descrito por esta metodologia foi por nós adotado
na definição das categorias de análise. Construímos categorias e subcategorias a
posteriori e, com elas, fizemos um pequeno estudo frequencial que indicasse a
24

Entenda-se Semiologia como estudo dos signos.
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importância de cada uma delas nos dados coletados. A opção por categorias a
posteriori foi por não se ter ainda descrito, na literatura investigada, dados que
pudessem antecipá-las.
Porém, Castro et al. (2016, p.7) consideram que “Analisar o que o outro diz,
mostra-se necessário na medida em que a maior parte das manifestações linguísticas
é implícita e depende de uma complexidade de aspectos”, ou seja, não são
transparentes, e como teremos que retirar da fala do respondente o que ele pretendeu
dizer, “se somente nos limitarmos a repetir o que ele disse estaremos certamente,
dizendo outra coisa diferente do que ele disse”.
A análise que implementamos trabalha na tentativa de ir além das aparências
e desvendar os seus implícitos. Esta atividade não se constitui em tarefa simples, pois
é preciso considerar diversos contextos como, as formas de falar, porque disse, como
disse e muitas vezes para quem se destinava a resposta. Por estes motivos, lançamos
mão de alguns elementos da análise retórica, sobretudo das metáforas utilizadas
pelos respondentes.
Nossa opção foi de utilizar em conjunto as duas concepções, ora voltada ao
quantitativo das respostas do questionário, ora ao qualitativo, ou seja, utilizamos
questionário com perguntas abertas e fechadas (semidiretivas). O que em nosso
entendimento serviu para o propósito de, a partir dos dados coletados nos
questionários,

identificarmos

nas

crenças,

tensões,

opiniões

e

atitudes

compartilhadas dos sujeitos a respeito do objeto da pesquisa, inferirmos indicadores
sobre a influência destes nas práticas profissionais, verificando, quando possível, se
interferem e como interferem nas práticas dos futuros docentes.
Primeiro foi necessário que fossem definidas as unidades de análise, que nada
mais são do que alguns elementos do contexto, considerados pelo pesquisador
relevantes para análise do texto. Geralmente elas aparecem de maneira reiterada nas
falas, ou seja, devemos identificar expressões significativas em categorias e
subcategorias.
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Assumimos as orientações de Castro; Ferreira e Gonzalez (2013, p, 74-75) na
descrição dos seis passos para o processo de categorização,25 acompanhadas de
algumas considerações nossa:
1- Adequação do instrumento ao objetivo a ser alcançado (O instrumento deve
estar adequado ao que se quer investigar).
2- De posse do material, deve ser realizado uma leitura atenta. (O conhecimento
do que contém o material da pesquisa é imprescindível para seu bom êxito)
3- De posse do material transcrito, retornar aos objetivos e as categorias (O
material coletado deve estar adaptado e adequado as categorias e
subcategorias definitivas de análise)
4- Percorrer o texto para compatibilizar as falas com a categorias e subcategorias
de análise (Esta análise é qualitativa, neste momento os dados brutos
codificados podem ser úteis)
5- Verificar a contagem e tratamento percentual das categorias do texto (Análise
quantitativa)
6- Realizar análise dos resultados (Análise qualitativa e quantitativa. A análise dos
resultados deve estar sempre direcionada a responder as perguntas propostas
pela pesquisa, neste momento devem ser estabelecidas relações entre
posições contrárias as categorias descritas anteriormente, sempre baseadas
na frequência ou ausência delas no texto).
Os dados obtidos com esta técnica foram triangulados com a aplicação de
rudimentos da análise retórica.
A retórica no acesso às Representações Sociais
A opção por utilizar esses modelos de análise nos pareceram adequados para
o propósito de responder as perguntas da pesquisa, atreladas ao seu objetivo de
investigar as Representações Sociais do fracasso escolar e do ensino da matemática
elaborados por docentes da licenciatura e da pedagogia, tema da pesquisa.
Aspectos retóricos devem ser considerados em contextos identificados como
controversos, porém nossa análise será baseada nas considerações de Castro e Frant
(2011) e Castro et al. (2016).
Baseados no pressuposto de que todas as pessoas argumentam sobre aquilo
que discordam, ou seja, sobre situações evidentes não dizem muito, acrescentam

25

Para maiores informações, recomendamos a leitura dos exemplos nas páginas 75 à 80 do livro de
Castro; Ferreira e Gonzales (2013)
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Castro e Frant (2011) que as controvérsias nem sempre estão aparentes nas diversas
formas de comunicação.
Ao considerarmos textos escritos, ou seja, que não apresentam possibilidade
de negociação com seu interlocutor, pelo menos “Just in time”, o escritor precisa tentar
antecipar as possíveis controvérsias e estender sua argumentação utilizando
imagens, metáforas, ou outros tipos de recursos que possam estimular essas trocas
comunicativas. O locutor precisa conhecer seu auditório, de forma a defender suas
ideias, “antecipando a defesa de suas teses” (Ibid, p.72). O propósito deste modelo
de análise é criar uma coerência entre o que o locutor fala, como ele fala, o porquê da
sua fala e estudar os efeitos do que foi dito.
A teoria da Argumentação procura relacionar “o que se diz” com “o porquê se
diz” e “o como se diz” e compreende como racional todo tipo de interação
linguística. Por isso, busca as razões que levaram os indivíduos a dizerem o
que disseram no jogo argumentativo e relaciona este dito com seus possíveis
efeitos (CASTRO; FRANT, 2011, p.72).

Para analisar falas utilizando esse método, o analista deve considerar o “jogo
argumentativo” (p.72) por dois pressupostos:
1º) a forma com que ocorreu dentro de um contexto social, considerando-se
que os sujeitos, (locutor e interlocutor), estejam interagindo, argumentando,
defendendo seus pontos de vista, tentando convencer e persuadir o seu
interlocutor a acreditar no que afirma.
2º) a interpretação do diálogo entre as partes, a troca de ideias cujo objetivo é
interpretar a fala do outro, analisando seu discurso e seus recursos
argumentativos.

É importante que o analista se sinta participante do chamado jogo
argumentativo, para poder entender e explicitar sua construção e os argumentos
dessa negociação que sustentarão a interpretação que se quer defender.
Como trataremos da análise de questionários fechados, mas também abertos,
estaremos sujeitos a uma complexidade de elementos motivadores das falas e
expressões dos respondentes. De forma resumida (p.78) os passos gerais para
análise de dados qualitativos abrangem:
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1-Organização dos dados
É o momento em que o material é separado em unidades atribuindo-lhes uma
ordem, tipo e categorias, neste momento é constituído o corpus da análise. É a hora
de rever os objetivos da pesquisa que devem ser compatíveis com o método de
análise escolhido.
1.1-Constituição do corpus da análise
São selecionadas partes do texto considerados relevantes para o objetivo da
pesquisa e para a metodologia escolhida, devem ser analisadas e evitar redundâncias
em seus significados.
Para as pesquisas quantitativas, com questionários fechados a organização do
material se refere à tabulação dos dados, entretanto quando as perguntas são abertas
e fechadas (semidiretivas), os dois sistemas deverão ser utilizados e a ferramenta
deve ser adaptada ao contexto da pesquisa.
2-Estudo comparativo dos dados – esboço de resultados – interpretação
Com o propósito de explicar o problema identificado, procura-se atribuir uma
forma com que os fatos tenham coerência. Este é o momento de serem identificados
acordos e controvérsias. O esboço dos resultados demanda uma dose de criatividade,
para criar figuras, símbolos ou outros recursos que favoreçam a compreensão dos
mais diversos leitores.
Elementos da retórica
Em Castro et al. (2016 apud Perelman, 1993, p.163) encontramos uma
classificação de acordos e argumentos, tipologia que relaciona as técnicas retóricas
aos seus efeitos. Chamam de acordo o “conjunto de hipóteses sobre o qual o locutor
se baseia para construir sua argumentação”. Os acordos são classificados em:
Relativos ao real – Seus objetos estão relacionados aos fatos, verdades ou
presunções.
Verdade – relaciona-se aquilo que foi, é e será. Geralmente aparecem no
presente do indicativo, porém corresponde a verdade do respondente, o que
não quer dizer que seja uma verdade absoluta.
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Fatos – situações que passaram ou estão passando, desta forma são
enunciadas no passado, ou traduzem uma noção de continuidade.
Presunção - aparece geralmente baseada naquilo que acontece com
normalidade e frequência, é comum se ter que justificar uma coisa que se
presume.
Relativos ao preferível – preferíveis dizem respeito a valores, lugares e/ou
hierarquias.
Valores - preferências de um grupo social
Hierarquias de valores – instaura-se quando se exprime preferência de algo em
detrimento de outro, comparativamente.
Lugares – considerados verdades no interior de um grupo social, não sendo
para outros. Lugar comum serve a um grupo amplo de pessoas, já os
específicos, servem a grupos específicos. Relativos à quantidade, ordem,
qualidade etc.
Tipologia de Argumentos
Permite relacionar a intenção do locutor, a maneira como organiza sua
argumentação e os efeitos sobre o auditório. Tem a capacidade de conduzir a
percepção de como o respondente percebe, representa seu auditório e desenvolve
sua estratégia argumentativa, mesmo que casualmente. A argumentação cria uma
associação entre as premissas aceitas pelo auditório e as que são recusadas.

Quase lógicos
a) Contradição e compatibilidade
b) Identidade total ou parcial
1- Tautologia
2- Regra de Justiça
3- Relação de Reciprocidade
4- Transitividade
c) Argumentos que apelam para as relações
matemáticas
5- Relação da parte com o todo e inclusão
da parte no todo e divisão do todo em partes
6- Argumentos de comparação

TIPOLOGIA DE ARGUMENTOS
(CATEGORIAS)
Fundados na Estrutura do real
a) Ligações de sucessão

Que fundam o real
a) Fundamentos pelo caso particular

1- Causa/ efeito
2- Argumento pragmático
3- Meio e fim

1- Exemplo
2- Ilustração
3- Modelo e Antimodelo

b) Ligações de coexistência

b) Analogias e Metáforas
4- Analogias
5- METÁFORAS

4- Pessoas e seus atos
5- Autoridade
6- Grupos e seus membros

d) Relações de frequência
7- Probabilidade

Quadro 2: Tipologia de argumentos
Fonte: CASTRO, M. R.; FRANT, J. B (2011, p.91-101)

Como estamos trabalhando apenas com as metáforas, localizamos estas no
quadro explicativo. É característico dos argumentos que fundam o real pretender
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fundamentar sua defesa pelo caso particular, quando o locutor usa o recurso de propor
uma generalização a partir de um ou poucos casos particulares.
Analogias e Metáforas
Analogia é caracterizada por um argumento que faz uma comparação entre dois
elementos de natureza diferentes.
Metáfora – uma analogia condensada por uma imagem.
Na análise retórica, as metáforas aparecem sempre como comparação de
elementos de natureza distinta, mas que guardam alguma semelhança em suas
particularidades que permita fazer a comparação. O estudo do uso das metáforas na
argumentação, contribui para o entendimento dos significados evocados pelos
respondentes. Mazzotti (2003) afirma que as metáforas condensam os discursos e se
constituem em modelos figurativos das representações dos sujeitos pesquisados,
apesar de não significar que elas sejam as próprias representações, mas que trazem
em si processos cognitivos explicativos dos sujeitos. Desta forma as metáforas trazem
à tona aquilo que se torna preferível, nos sentidos dos sujeitos, refletindo na sua
prática social. Porém Mazzotti (Ibid) alerta que não é suficiente apenas identificar as
metáforas que determinam características de determinados grupos sociais, é preciso
também compreender sua função em dada argumentação.
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4. RESULTADOS
4.1 Análise dos dados coletados
Os dados foram categorizados e, sobre eles, foi feito inicialmente um estudo de
frequência de ocorrências em cada um dos grupos de docentes (Anexo II, III, IV e V).
Estas ocorrências foram em seguida organizadas segundo sua frequência, gerando o
quadro geral das ocorrências mais frequentes, (Anexo VI). Deste quadro, extraímos
subcategorias a posteriori, dizendo respeito às menções que justificassem o fracasso
escolar do ensino da Matemática.
Apresentamos as subcategorias encontradas, segundo sua frequência de
ocorrências:
A. Culpabilização do aluno
B. Culpabilização das metodologias de ensino e à própria formação do professor
C. Dificuldade inerentes ao próprio conteúdo da matemática
D. Culpabilização de diferenças culturais
SubCategoria A
As menções que justificam o fracasso escolar foram preferencialmente
atribuídas ao próprio aluno. Aluno que não tem interesse, não estuda, não tem base
ou é desmotivado. Mesmo atenuantes revelados por didáticas não motivadoras
acabam por atribuir o fracasso aos alunos, pois os “que querem mesmo, conseguem”.
A culpabilização do aluno aparece com grande frequência, tanto pelos professores
que atuam na Pedagogia, quanto na Matemática. Esta culpa aparece meio que
naturalizada, não é algo que tenham que argumentar ou explicar e sempre se refere
a características do aluno enquanto indivíduo. Este tipo de menção remete à uma
possível desresponsabiilização do próprio professor pelo fracasso escolar do aluno.
Não há o que fazer, já que caberia ao aluno ser mais interessado ou estudar mais.
Além disso, a famosa “falta de base” não seria responsabilidade dele tampouco, já
que ou o aluno não se esforçou antes ou foi resultado de um trabalho anterior mal
feito, do qual ele não é responsável.
SubCategoria B
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As causas do fracasso escolar foram também, com grande frequência,
atribuídas às metodologias de ensino, às didáticas e outros motivos referentes à
própria formação do professor. Esses motivos distribuem-se longitudinalmente pelos
anos de formação. Curioso notar que, nestas justificativas, o currículo da graduação
não é culpabilizado. Os motivos são mais relacionados a fatores como motivação,
pouca relação entre teoria e prática ou problemas metodológicos.
Estas menções também isentam o professor de responsabilidade, já que jogam
para a formação, pensada por outros, o fracasso de seus alunos. Tudo se passa como
se não tivessem sido desenvolvidas as ferramentas necessárias para enfrentarem a
sala de aula, nas várias instâncias de sua própria formação. Daí a tímida menção à
necessidade de formação continuada.
SubCategoria C
Ainda bastante presente, remete justificativas do fracasso escolar à própria
Matemática. Esta seria mesmo muito difícil, o que reforça uma naturalização do
fracasso. Alunos não aprendem porque a disciplina é mesmo muito difícil. Estas
menções aparecem em algumas respostas associadas à “falta de base”. O aluno que
não aprendeu lá nos anos iniciais terá marcado quase que “para sempre” o fracasso
na aprendizagem matemática.
A ideia de um professor de matemática como uma pessoa mais inteligente dos
que as outras, que conseguiu sobreviver aos anos de formação matemática, aparece
quase oposta à do aluno que não atinge conhecimentos tão difíceis e, portanto, tornase aceitável seu fracasso. Dizendo de outro modo, o fracasso na matemática é algo
“normal”, esperado, não precisa nem ser muito justificado.
SubCategoria D
Com uma frequência visivelmente menor, apareceram as diferenças culturais que,
segundo eles, dificultam o processo de aprendizagem. A diversidade cultural acarreta
dificuldades na formação dos futuros professores e também na futura prática destes,
já que a formação não forneceria ferramentas para o trato das diferenças culturais.
Esta menção relaciona-se intimamente com a anterior, ambas denunciam uma
espécie de queixa aos processos formativos, que não ofereceriam as ferramentas
necessárias para a sala de aula.
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Alguns pontos merecem atenção. As maiores tensões estão voltadas às relações
pedagógicas (153) que equivalem a 30,6% do total de 500 características agrupadas,
onde as questões mais controversas dizem respeito “ao saber dar aula”, que agrega
uma série de considerações como: saber planejar, avaliar, didática na transmissão
dos conhecimentos e conteúdos pedagógicos. Em seguida com (139), aparecem as
questões voltadas ao conteúdo, que correspondem a (27,8%), onde as tensões
provocadas pelas lacunas nas relações entre teoria e prática e da falta de base
matemática são as mais marcantes. Em terceiro com 135 aparecem as voltadas aos
aspectos sociais (27%), que apresentam as características de maior representação
voltadas ao aluno, como o saber lidar com as diferenças, falta de paciência, empatia
e outros sentimentos. Por fim com (73) as voltadas ao cultural (14,6%), onde lidar com
as diferenças culturais aparecem como maior tensão. Essas situações que
incomodam os respondentes tanto da Pedagogia, quanto da Licenciatura, aparecem
como respostas a sua necessidade de demonstrar que não tem participação no
fracasso na Matemática, ou se tem, é por responsabilidade de outros.
Aspectos relacionados às categorias
Relacionamos às subcategorias classes em que identificamos as ideias ou
expressões da fala dos respondentes.
1º) Voltados as características pedagógicas, devem compor esse grupo as características
ligadas às competências socioemocionais, a formação crítica, reflexiva e humanística. Que
façam referência à didática na transmissão dos conhecimentos, ao despertar do interesse do
aluno, ao manejo eficaz do tempo, a postura ética do ensinar bem, a metodologia utilizada
para transmissão dos conteúdos, ao domínio de suas técnicas e a comunicação eficiente dos
conteúdos.
2ª) Voltadas ao conteúdo matemático, onde devem ser identificados de forma explícita os
valores que se voltam ao eixo temático e aos programas, a forma e a quantidade de como e
o que se ensina ou que se planeja ensinar, o que se aprende na disciplina na sua totalidade
sem excluir nada, as formações que se originam deste ensinamento e principalmente as que
dizem respeito a origem e a base dos ensinamentos.
3ª) Voltadas ao social, onde consideramos o foco nos sujeitos, seus sentimentos, os
comportamentos que interferem na interação entre eles e suas práticas, estabelecendo
códigos como: respeito ao outro, conduta, comunicação, incentivo sem preconceitos ou
distinção, procurando sempre se colocar no lugar do outro.
4ª) Voltadas ao cultural, onde estarão representadas as características /competências
relativas a uma dada cultura, que representem ou que estejam inseridas. Este grupo abrange
os valores intelectuais, morais, legais, espirituais e artísticos. Onde estarão inseridos os
padrões sociais, relativos à instrução e educação, imbricadas nas diversidades culturais.
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Nas falas dos respondentes, as subcategorias mesclam esses aspectos, ora
valorizando mais um em detrimento de outro.
Metáforas
Utilizamos ainda, para triangular os dados, a técnica de Indução de Metáforas,
tal como comentada por Mazzotti (2003). A pergunta é feita induzindo o respondente
a comparar o fracasso escolar na matemática com um lugar e com um animal. Em
seguida, perde-se que justifique a escolha. Os resultados foram agrupados por tipos
de lugar e por tipos de animal, de modo a compreender o tipo de associação feita. As
descrições do usual de utilização de cada metáfora evocada encontram-se descritas
no anexo VII.
Metáforas do fracasso na matemática como um lugar
•

A Matemática como um lugar sem fronteiras definidas, desconhecido, inatingível ou
distante da realidade (07 sujeitos)
País das Maravilhas (Mundo de Alice), paraíso, laboratório, labirinto, Shangrilá, Terra do nunca

•

A Matemática como um lugar confuso, caótico (05 sujeitos)
Plenária Política, São Gonçalo, Índia

•

A Matemática como um lugar que comporta riscos, pode se “queimar” (03 sujeitos)
Churrasqueira, Inferno, deserto

•

A Matemática como um lugar de segurança, calma (02 sujeitos)
País das Maravilhas (Mundo de Alice), paraíso, laboratório, labirinto, Shangrilá, Terra do nunca

•

A Matemática como um lugar onde todos estariam vivenciando os conceitos com
alegria (01 sujeito)
Parque de diversões

•

A Matemática como um lugar onde os professores são malvistos (01 sujeito)
Inferno

Os lugares evocados mostraram-se em acordo com as respostas dadas ao
questionário. Um lugar inatingível, confuso, arriscado e que os coloca malvistos foi o
mais recorrente. Apenas um respondente apresentou imagem positiva da matemática,
como um lugar de alegria, o Parque de diversões.
Metáforas do fracasso na matemática como um animal
•

A Matemática não se domestica, e selvagem, e perigosa, sempre pronta para “te
pegar” (06 sujeitos)
Leão, Pitbull, Cobra, Ouriço

•

A aprendizagem da Matemática ‘e muito lenta (06 sujeitos)
Tartaruga, Preguiça

•

Falta interesse, motivação e iniciativa aos alunos para aprenderem a matemática (04
sujeitos)
Inseto, Jumento, Preguiça

•

A Matemática ‘e grande, complexa, mas ‘e legal, interessante, pode ser domesticada
(02 sujeitos)
Elefante, Dinossauro

•

A Matemática ‘e “sem controle” (01 sujeito)
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Animal acéfalo

Nas comparações feitas com animais, prevalecem os que são temidos, os que
não se pode domesticar, os que são lentos, sem iniciativa, complexos e sem controle.
Todos trazem uma imagem bastante negativa.
Comentários:
Neste contexto, entendemos que as imagens metafóricas construídas pelos
professores despertam tensões associadas ao fracasso escolar na matemática
representados de maneiras diversas como: A preguiça, em sua maioria aparece no
campo social, comparam a suas características de ser um animal lento, sem
motivação, desanimado, a lentidão do raciocínio como aliado do fracasso escolar na
Matemática.
Em segundo aparecem a tartaruga, símbolo que se assemelha em
característica à preguiça, passeia pelos três campos, conteúdo, cultural e pedagógico
com a mesma frequência, os respondentes a utilizam como argumento para
demonstrar a lentidão nos raciocínios lógicos, dos processos de aprendizagem, até
mesmo a cultura do tempo, para os conceitos ultrapassados, que optamos por agrupar
no cultural, mas poderia também ser entendido no campo dos conteúdos.
Em terceiro aparece a cobra, agrupada no campo dos conteúdos tendo em vista
os argumentos estarem voltados aos problemas na base da formação, dito de outra
forma, na formação básica.
Com menor frequência aparecem: o inseto, o pitbull, papagaio, elefante, ouriço,
jumento, acéfalo e o dinossauro.
4.2 Discussão dos resultados
Em um primeiro momento podemos destacar uma visão predominante, a de que
a formação dada na graduação aos futuros professores é de baixa qualidade, “é ruim”,
em diversos aspectos. Esta “má-formação” dos professores do E.B. resulta em que os
alunos (escolares) não recebam, por sua vez, uma “boa formação moral e cognitiva”.
Dentre os fatores afirmados pelos sujeitos, destacam-se três mais presentes nas
respostas: a “falta de práticas” na grade curricular e na formação como um todo; a
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“falta de base” por parte de alunos e professores e a questão do “interesse” da parte
dos alunos.
O tema da falta de práticas na formação aparece na maioria dos sujeitos e de
diversas formas. Esta falta refere-se sobretudo à dimensão do ensino, no sentido da
ausência de atividades ou disciplinas que permitam o exercício, a experimentação do
ensino, seja da matemática ou de outras disciplinas. Em alguns sujeitos esta
“fraqueza” da formação é indicada de modo mais preciso: faltam atividades/disciplinas
didáticas (incluindo a didática da matemática), faltam atividades e discussões
metodológicas, em termos de “métodos” de ensino e faltam também saberes
interdisciplinares. Esta percepção remete a dicotomia clássica teoria/prática, muito
discutida na literatura em educação, particularmente sobre as formações
universitárias. Ela se faz ainda mais marcante quando a associamos à visão de muitos
dos respondentes que a formação oferecida é conteudista e baseada na transmissão,
apesar do perfil idealizado ou “projetado” nas formações, ou seja, o do “professor
reflexivo”. Também a isto podemos associar dois elementos, que a graduação “não
desperta o interesse do aluno” (neste caso, o graduando) e “não ensina a despertar a
motivação, o interesse do aluno”, neste caso, o escolar; estes elementos indicam que,
na visão dos sujeitos o curso oferecido não foca ou não valoriza práticas de ensino
que respeitem o aprendiz (seja ele o graduando ou o escolar) como sujeitos do seu
processo de aprendizagem.
Ainda em relação à formação de “má qualidade”, podemos pensar que há um
elemento expressado metaforicamente pela palavra “base” que organiza grande parte
dos discursos sobre as causas do fracasso escolar e do não-aprendizado da
matemática: a) o graduando chega à universidade, no seu curso, “sem base”; b) o
curso de graduação, a formação “não dá base” para que ele domine a matemática,
nem os recursos didáticos para que ele se torne um “bom professor”, um “professor
reflexivo”; c) sendo um professor “sem base” (especialmente porque não domina a
matemática), ele não tem como oferecer ao seu aluno no ensino básico, um
aprendizado de qualidade; d) por fim, o fracasso escolar não é explicado com foco na
má-formação dos professores do E.B., mas sim pelo fato de que o aluno (escolar)
“não tem base” e não se interessa em aprender.
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Pode-se destacar a ironia desta visão que “explica” o fracasso escolar no Ensino
BÁSICO, por falta de base dos professores e dos alunos. A referida “base” é uma
metáfora presente, ainda que em formas diversificadas, na maioria dos sujeitos26, sem
que estes acrescentem explicações ou indícios acerca do que se quer dizer por “base”,
como se ela fosse auto evidente.
Podemos inferir um acentuado processo de responsabilização do aluno, uma vez
que outro elemento majoritário marcante é a ideia que a qualidade da formação
“depende do aluno”, de sua dedicação, seu envolvimento, seu interesse. Deste
discurso pode-se ainda inferir que uma boa parcela dos alunos é “desinteressada”.
Este discurso não é acompanhado por nenhuma explicação, descrição ou extensão
que nos permita saber exatamente o que é chamado de “interesse”; nos dados
colhidos, trata-se de uma atribuição de valor: os interessados são aqueles que
conseguem terminar a graduação com uma boa formação; consequentemente,
aqueles que não conseguem (a maioria) não chega a uma boa formação por que não
se empenharam, não se dedicaram por “falta de interesse”.
Esta visão parece reverberar sobre o aluno do Ensino Básico que não aprende
a matemática por “falta de interesse”. Parece pertinente a interpretação disto na
direção de uma parte dos alunos como “preguiçosos”, sobretudo quando encontramos
metáforas de animais como a preguiça, o inseto e o burro. Aqui reencontramos um
aspecto clássico na literatura sobre o ensino de matemática: o fundamento das
pedagogias ativas, do aprendiz como sujeito ativo de sua aprendizagem é invertido,
em um processo que responsabiliza o aluno por seu fracasso escolar, como se este
último não fosse uma produção social, “ele não aprende porque não busca ativamente
o conhecimento matemático, ele “não se interessa”.
Alguns sujeitos reconhecem que a formação recebida pelo graduando não
desperta o interesse deles, de modo geral e não somente para a matemática. Este
discurso pode ser associado a outro também presente, que o curso (a graduação) não
ensina “a despertar o interesse”, reforçando a ideia da falta ou pouco interesse dos
graduandos e apontando para a falta de atividades/disciplinas didáticas; ou seja,
pode-se pensar que na visão dos sujeitos, existe uma lacuna essencial na formação,

26

Poucos sujeitos não apresentaram afirmação que referisse à metáfora de uma “falta de base”
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dado que o perfil desejado no currículo é o do “professor reflexivo”; parece faltar o
reconhecimento e a valorização do papel ativo do aluno. Também neste sentido,
alguns sujeitos afirmam que o ensino oferecido na graduação e no E.B. está
desconectado da realidade, reforçando o caráter de insuficiência do ensino de práticas
na graduação.
Podemos pensar então, em uma aparente contradição, visto que, de um lado o
professor (ex-graduando) “não tem base”, recebe uma “má formação” e tem uma
grade curricular fraca em conteúdos essenciais; de outro lado, se o aluno (aqui vale
tanto para o graduando, quanto para o escolar) se empenhar, tiver “paciência” e
interesse, o aprendizado da matemática e o próprio “sucesso escolar” dependerá dele.
Isto nos faz pensar em uma aparente contradição, pois, se nossos sujeitos
apresentam uma visão crítica em relação ao currículo e à formação oferecida, aparece
um raciocínio segundo o qual, no final das contas, depende do aluno. Isto leva a inferir
que o fator determinante do fracasso escolar não é a formação recebida, mas sim a
ação do próprio aluno; pois há uma dupla visão que, mesmo diante deste quadro geral
e considerando que alguns sujeitos acreditam estar realizando um “bom trabalho de
formação”, acreditam que são “dedicados à formação”, tanto o graduando pode ter
uma boa formação se empenhar, se dedicar, se tiver interesse; quanto o aluno
(escolar) pode aprender e ter sucesso na escola, se tiver interesse, apesar da “falta
de base” sua e de seu professor.
Uma visão complementar, ainda que menos frequente entre os sujeitos é que,
dentro deste cenário, o aprendizado da matemática é, em si mesmo árduo, solicita em
si mesmo um grande esforço. Isto está refletido em discursos que afirmam que a
matemática é complexa, por tal exige um grau maior (em comparação com outras
disciplinas) de labor, esforço, interesse e paciência. A ideia de complexidade da
matemática é reforçada por outro discurso que, no caso específico da matemática,
nem sempre é fácil fazer pontes, ligações, entre o conteúdo a ser ensinado e a
realidade dos alunos, sua vida cotidiana.
Outro aspecto relatado por alguns sujeitos é que a formação na graduação é
fraca em ensinar respeitando as diferenças entre os alunos, respeitando as diferenças
regionais e culturais, presentes nos diferentes contextos sociais nos quais a
matemática é ensinada. Este aspecto ganha em importância quando o associamos ao
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fato que para a maioria dos sujeitos o ensino deveria formar um professor crítico,
criativo, dialógico, enfim, o chamado “professor reflexivo”, ou seja, parece que a
formação caminha na direção oposta àquela que se pretende.
Por fim, ressaltamos que dois sujeitos em particular apresentaram um discurso
muito diferente da maioria; para eles a formação oferecida é boa, “dá base” para atuar
como um bom professor, desperta o interesse e ensina a trabalhar com ele. Ainda
assim, um deles partilha a ideia que o interesse é determinante no “sucesso escolar”.
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CONCLUSÕES
As múltiplas pesquisas que abordam o tema fracasso escolar na matemática
trazem à tona a importância da contribuição do corpo docente na sua solução. As
direções que dão aos estudos, tem foco no aluno, na escola, na família, e discutem a
participação do estado. Entretanto este estudo mostra que, na concepção do
professor formador, ele é apenas mais um instrumento, não tem responsabilidade
direta pelo fracasso, ou ainda, o fracasso escolar na matemática se dá por uma soma
de fatores, predominantemente pela má formação docente e desinteresse dos alunos.
As respostas dos questionários, nos permitem compreender que os professores têm
clara percepção de que a formação, que os alunos deles recebem, tem relação direta
com o fracasso escolar na matemática.
Articular a Teoria das Representações à Teoria da Argumentação, se constituiu
em campo eficaz para conduzir a percepção de como os professores da licenciatura
e pedagogia

significam o fracasso escolar na aprendizagem da Matemática, e

responder as questões: 1-Como o professor formador compreende o impacto do
ensino da Matemática no fracasso dos alunos dos anos iniciais e sua própria influência
sobre a formação dos futuros professores que ele forma, nas disciplinas por ele
ministradas na graduação? 2-Como se organizam as crenças, os valores desses
professores sobre o fracasso escolar e a participação do ensino da Matemática nesse
mesmo fracasso? Respondemos esses questionamentos a partir das respostas dos
questionários feitas pelos professores da Licenciatura e Pedagogia. Utilizamos como
aporte a Teoria da Argumentação, e o Modelo da Estratégia Argumentativa (MEA)
para auxílio na interpretação das metáforas.
Os resultados foram separados por categorias voltadas ao conteúdo da
disciplina, aos aspectos sociais, culturais e as interferências pedagógicas ligados ao
trabalho de formar professores. O que serviu para identificar a origem dos problemas
apresentadas.
Das categorias foram geradas subcategorias, e a partir delas alguns elementos
chamaram atenção nas respostas dos grupos da Pedagogia em relação à Licenciatura
em Matemática. Por vezes evidenciam semelhanças no número de respostas e em
outras diferenças relevantes. Essas diferenças foram observadas a partir do Quadro
VI – Geral, associado as respostas obtidas nos demais quadros:
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- Treze das subcategorias observadas, em ordem decrescente de frequência
(5, 15, 2, 29, 8, 7, 19, 28, 17, 4, 16, 21 e 24) apresentam número de respostas iguais
ou próximos. Por exemplo na subcategoria 5, das 24 respostas, “doze” questionários
da Pedagogia e “doze” da Licenciatura (Quadros III e V) afirmam que a qualidade da
formação não depende do programa curricular, depende do aluno.
Outro exemplo, pode ser mostrado na categoria 2. Das 19 respostas, para o
grupo da Pedagogia 10 respostas afirmam que o Ensino Básico é o segmento mais
importante na formação (moral e cognitiva) dos alunos. Já do grupo da Licenciatura
em Matemática, 9 afirmam ser o ensino fundamental o mais importante, ou seja, na
categoria 2 os ensinos de cada competência dos docentes, do E. Básico ou
Fundamental, são os segmentos mais importantes para eles na formação (moral e
cognitiva) dos alunos.
Atentamos para o fato de que nas 13 subcategorias (Quadro VI) acima
mencionadas, as respostas dos grupos da Pedagogia (Quadro III) apresentam no
máximo 3 respostas em número diferentes da Licenciatura em Matemática (Quadro
V), em nosso entendimento isso significa uma concordância “deste grupo” às
afirmações: a qualidade da formação depende do aluno e não do programa curricular;
a formação carece de metodologias baseadas na prática para que o professor possa
dominar a disciplina; a formação precisa considerar as diversidades e as diferenças
culturais; a base da formação ainda é insuficiente considerando os conhecimentos em
didática, metodologias e saberes interdisciplinares para que ao final do curso o aluno
esteja apto para atuar como professor; a má formação que apresentam explica o
fracasso escolar, apesar da Matemática ser uma disciplina difícil; os currículos
precisam ser modernizados e desta forma despertar maior interesse dos alunos.
Comportamento diferente acontece em oito das subcategorias (Quadro VI)
observadas. Seguindo a mesma ordem decrescente (9, 30, 3, 10, 27, 7, 14 e 32),
apresentam

frequências

diferentes

quando

considerados

os

grupos

das

subcategorias mais frequentes da Pedagogia (Quadro III) e da Licenciatura em
Matemática (Quadro V). Por exemplo na subcategoria 9 (Quadro VI), das 17
respostas, para o grupo da Pedagogia (Quadro III), 5 respostas afirmam que a
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formação se encontra distante da realidade da escola e da sala de aula, já nos
questionários da Licenciatura em Matemática (Quadro IV) aparecem 12 respostas.
Diferença que chama atenção também na subcategoria 30 (Quadro VI), onde das 13
respostas, apenas 3 saem dos professores da Pedagogia e 10 correspondem a
Licenciatura em Matemática.
Observamos que nas 8 subcategorias acima mencionadas, as respostas dos
grupos da Pedagogia e Licenciatura em Matemática apresentam acima de 4 respostas
diferentes. Isso pode significar que os grupos apresentam visões diferentes (não quer
dizer discordantes) em relação as afirmações.
Chama atenção o fato de nas 8 subcategorias, em seis delas (9, 30, 3, 10, 27
e 14) as respostas dos professores da Licenciatura em Matemática apresentam
frequência superior que as outras duas (7 e 32) da Pedagogia.
As 6 seis subcategorias que os professores da Licenciatura apresentaram
maior frequência apresentam as seguintes considerações: a formação se encontra
distante da realidade da escola; a explicação para o fracasso escolar está no sistema
de ensino, na falta de estrutura física, na falta de organização e na falta de interesse
dos alunos; a formação deve ser mais abrangente nos seus múltiplos segmentos.
Relativo ao curso ele oferece as ferramentas necessárias para iniciar a carreira como
bom professor, dá boa formação pedagógica e boa base de conhecimentos; a
formação permite desenvolver habilidades/ competências de ter paciência e
dedicação. O que pode estar assinalando que quanto mais próximos da disciplina
Matemática, mais evidente é a problemática.
Nas subcategorias 7 e 32, as respostas dos docentes da Pedagogia
apresentam frequência superior aos da Licenciatura em Matemática. Na subcategoria
7, seis questionários da Pedagogia, e apenas três da Licenciatura, assinalam que
“forma-se um profissional de transmissão, conteudista, não de reflexão”. Na
subcategoria 32 cinco respostas da Pedagogia, e apenas um da Licenciatura em
Matemática assinalam que o fracasso escolar é explicado pela falta de interesse dos
alunos (escolares).
Os extratos tirados das respostas mostram que as Representações Sociais do
fracasso escolar e do ensino da Matemática se apresentam nas tensões decorrentes
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da ação formativa relacionadas: 1- a formação básica deficiente, onde afirmam que
ensinam o que aprenderam. Se analisarmos de forma algébrica, se não aprenderam
também não ensinam. Porém sobre essa associação demonstra nos professores uma
grande preocupação em estar vinculando o aprendizado que estão dando, ao que
receberam; 2- a cultura do medo que atravessa as gerações sobre o monstro da
Matemática, o que se constitui em problema recorrente; 3- o professor chega para
formação com conhecimentos básicos precários; 4- a falta de valorização dos
profissionais; 5- a necessidade de políticas mais eficientes para tratar os desiguais de
forma desigual; 6- principalmente por verem que os professores que estão formando,
não possuem prática suficiente para iniciar a carreira profissional como um bom
professor.
Os professores demonstraram acreditar que a partir do aprimoramento da
formação básica, da formação continuada, de políticas públicas voltadas à melhoria
das condições das escolas e de seu corpo docente, melhores salários, plano de
carreira, e também da melhoria da condição social das famílias e de uma maior
integração família x escola, os resultados são mais positivos. Porém, como não se
colocam como responsáveis pelo problema, têm atitude passiva, ou seja, todos
reconhecem e apontam problemas, porém não se colocam a responsabilidade de
buscar mudanças.
Estudar as Representações Sociais do fracasso escolar e do ensino da
matemática elaborados por docentes da Licenciatura e da Pedagogia conduz à
reflexão sobre a necessidade de maior mobilização e ação para erradicar essa
problemática institucionalizada. É preciso dar voz a esse povo que vive o problema,
conhecer suas necessidades, já que até aqui, infelizmente, ficaram mudos, talvez por
uma questão de proteção.
Sugerimos para outras pesquisas aprofundar o estudo das Representações
Sociais do fracasso escolar e do ensino da Matemática, com duas vertentes, a
primeira voltada para a condição teórica que os alunos da graduação chegam nos
cursos e a segunda, a formação prática que concluem.

91

Esperamos que esse estudo possa contribuir para o aprofundamento das
pesquisas sobre Representações Sociais do fracasso escolar e do ensino da
Matemática, para melhoria das práticas docentes e para Educação Brasileira.

REFERÊNCIAS

ABRIC, Jean C., A abordagem Estrutural das Representações Sociais. In: MOREIRA,
Antonia S.P.; OLIVEIRA, Denize C. (Org.). Estudos Interdisciplinares de
Representação Social. Goiânia: AB, 1998. p .27 - 38.
______. Métodologie de recueil des répresentations Sociales. In: ABRIC, J. C. (Ed.)
Pratiques sociales et representations. Paris: Presses Universitaires de France,
1994d, 59-82.
______. Pratiques Sociales et répresentations. Paris: Presses Universitaires de
France, 1994a.
ALVES, T.; SILVA, R. M. Estratificação das oportunidades educacionais no Brasil:
contextos e desafios para a oferta de ensino em condições de qualidade para todos. Educação
e Sociedade. Campinas, v. 34, n. 124, 2013, p. 851– 879.
LORENZATO, Sergio. Educação Infantil e Percepção Matemática. 3 ed. Campinas:
Autores Associados, 2011.
ALVES-MAZZOTTI, Alda J., A abordagem estrutural das representações sociais.
Psic. da Ed., São Paulo, ano 14/15, 1º e 2º sem., p. 17-37, 2002.
______.; [et al]. Os sentidos do ser professor. In: Educação e Cultura
Contemporânea, v.1, n.1, 2004.
______. Formação para o magistério: o discurso dos formadores. Rev. Diálogo
Educ., Curitiba, v.11, n. 33, p.287-307, maio/ago. ISSN 1518-3483, 2011.
______. Fracasso Escolar: representações de professores e de alunos repetentes. In:
IV JORNADA INTERNACIONAL E II CONFERÊNCIA BRASILEIRA DE
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS, 2005, João Pessoa. Anais: João Pessoa: EdUFPB,
2005. V. 1. p. 1-15.
______; GEWANDSZNAJDER, Fernando. O método nas ciências naturais e
sociais: pesquisas quantitativas e qualitativas. 4.ed. São Paulo: Pioneira, 2004.
______. Representações Sociais: aspectos teóricos e aplicações à educação. Em
aberto, Brasília, ano 14, n.61, p. 60-78, jan./ mar. 1994.
______. Revisão da bibliografia. In. ALVES MAZZOTI, Alda Judith,
GEWANDSZNAJDER, Fernando. O método das ciências Naturais e sociais:
pesquisa quantitativa e qualitativa. São Paulo: Pioneira, 1998. P. 179-188.
ANDRÉ, Marli. Uma história para contar: a pesquisa na Fundação Carlos Chagas.
São Paulo: Annablume, 2004.
92

ANGELUCCI, Carla Biancha; KALMUS, Jaqueline; PAPARELLI, Renata; PATTO,
Maria Helena Souza. O estado da arte da pesquisa sobre o fracasso escolar
(1991-2002): um estudo introdutório. São Paulo, v.30, jan./abr.2004.
ARAGÃO, Rosália Maria Ribeiro de. Rumo à educação do século XXI: para superar
os descompassos do ensino nos anos iniciais de escolaridade. In: BURAK, Dionísio;
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da educação e da pedagogia. São Paulo:
Moderna, 2006
BASÍLIO, Márcia A. T.; MACHADO, Leda B. O Curso de pedagogia: nas
representações sociais de estudantes em formação. Revista da Profissão Docente,
Uberaba, v.13, n.28, p.99-119, 2013. ISSN 1519-0919.
BORDIEU, Pierre. O poder simbólico. Editora Difel, Lisboa, direitos reservados a
editora Bertrand Brasil, Rio de Janeiro. Trad. Fernando Tomaz, 1989.
BRASIL. Diplomação, retenção e evasão nos cursos de graduação em instituições de
ensino superior públicas. Relatório da comissão especial de estudos sobre evasão
nas
universidades
públicas
brasileiras.
Brasília,
DF:
ANDIFES/ABRUEM/SESu/MEC, 1997.
______. Fracasso escolar no Brasil: políticas programas e estrat. de prev. ao
fracasso Escolar, 2005.
______. Reforma do estado e as políticas para educação superior no Brasil nos anos
90. Educação & Sociedade. Campinas, v. 23, n. 80, p. 234-252, set. 2002.
______. Ministério da Educação. Lei nº 9394 de 20 de dezembro de 1996.
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília: MEC, 1996.
______. Lei 5.672/71, de 11 de agosto de 1971. Diário Oficial da União, Brasília, 12
ago. 1971.
BRZEZINSKI, I. Pedagogia, Pedagogos e Formação de Professores. 9. ed.
Campinas, SP: Papirus, 2010
CAMPOS, P. H. F. O estudo da Ancoragem das Representações Sociais e o
campo da Educação. Cuiabá, v.26, n.63, p. 775 – 797, 2017.
______.; ROUQUETTE, Michel – Louis. Abordagem estrutural e componente afetivo
das representações sociais. Psicologia: reflexão e crítica. Goiás, 16 (3), pp. 435 –
445, 2003.
CASTRO, C. R.; CASTRO, M. R. Anais do XI seminário de la Red Estrado: movimentos
pedagógicos e trabalho docente em tempos de padronizações. México: v. 1, 2016.
CASTRO, E. V. Promoção por avanços progressivos e aceleração de estudos; velhos
ou novos rumos de ensino? In: DALBEN, A. I. L. de F. (Org.). Avaliação Educacional;
memórias, trajetórias e propostas. Belo Horizonte: UFMG, 2008
CASTRO, M. R. Revisitando o ferramental teórico e metodológico do MEA. In
CASTRO, M. R. et al. Análise das interações em educação: retórica, argumentação,
comunicação e representações sociais. Nova Iguaçu: Marsupial, 2016. p. 161-192.
______.; et al. Análise das interações em educação: retórica, argumentação,
comunicação e representações sociais. Nova Iguaçu, RJ: Marsupial, 2013.
______.; FERREIRA, G.; GONZALEZ, W. Metodologia da pesquisa em educação.
Nova Iguaçu, RJ: Marsupial, 2013.
93

______.; FRANT, J. B. Modelo da Estratégia Argumentativa: análise da fala e de
outros registros em contextos interativos de aprendizagem. Curitiba: UFPR, 2011.
COCHRAN-SMITH, M. Learning and unlearning: the Education of teacher educators.
Teaching and teacher education, 19, 2003, p.5-28.
COSTA, L. F. Pressupostos epistemológicos entre as correntes de matemáticos
e de educadores matemáticos surgidas no Brasil a partir da década de 1960:
Suas causas e consequências. XII CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO –
EDUCERE. GT Educação Matemática. PUCPR: 26 a 29/10/2015. ISSN 2176-1396.
CURI, Edda. Formação de professores polivalentes: uma análise conhecimento
para ensinar matemática e de crenças e atitudes que interferem na constituição
desses conhecimentos. 2004. 278 f. Tese (Doutorado em Educação Matemática)
Faculdade de Educação Matemática, PUCSP, São Paulo, 2004.
D’ AMBRÓSIO, U. Como ensinar matemática hoje? Temas e Debates. SBEM, Ano
II, N2. Brasília, p.15-19, 1989.
______. Educação Matemática: Da teoria à prática. Campinas: Papirus, 1996.
______. Educação Matemática: Da teoria à prática. 23 ed. Campinas: Papirus, 2012.
______. Da realidade à ação: reflexões sobre educação e matemática. 4 ed. SP,
Campinas: Summus editorial, 1986.
DINIZ-PEREIRA, J. E. Formação de professores: pesquisas, representações e poder. Belo
Horizonte: Autêntica, 2000.
DOISE, W. Da psicologia social à psicologia societal, Psicologia: teoria e pesquisa. 2002
18(1), p.27-35.
_____. Les répresentations Sociales. In: R. GHIGLIONE, C. BONNET & RICHARD
(Eds.). Traité de psychologie cognitive. Paris, Dunod, 1990, vol. II. 111-174.
DOURADO, Luiz F. Elaboração de Políticas e estratégias para a prevenção do
fracasso escolar. Ministério da Educação: Secretaria de educação infantil e
fundamental – Departamento de políticas educacionais. In Documento Regional. 2005
DAVYDOV, V. La enseñanza escolar y el desarrollo psíquico. Prefácio. Moscu:
Editorial Progresso, 1988.
FARIA, Gina Glaydes G.; Os ciclos do fracasso escolar: concepções e proposições.
Goiânia. 2008. 149f. tese (doutorado em Educação). Faculdade Educação Univ. Fed.
Goiás, 2008.
FIORENTINI, Dario; LORENZATO, Sergio. Investigação em Educação Matemática:
percursos teóricos e metodológicos. 3 ed. Campinas: Autores Associados, 2012.
Coleção formação de professores.
FORGIARINI, Solange A. B.; SILVA, João Carlos S. Escola Pública: Fracasso
escolar numa perspectiva histórica. Paraná, p. 1-14, 2007.
GALLO, Mariana S. C. A história da formação de pedagogo no curso de
pedagogia: Um debate identitário. In: IX Congresso Nacional de Educação –
EDUCERE. 26 a 29 nov. PUCPR, 2009.
GATTI, B.; BARRETO, E. S. Professores do Brasil: impasses e desafios. Brasília:
UNESCO, 2009.
94

GURGEL, Thaís, Formação inicial: a origem do sucesso (e do fracasso) escolar.
Revista Nova Escola, 2008, disponível em < http://www. novaescola.org.br >.
Acesso em: 11 de nov. 2017.
HILLEBRAND, Vicente. A percepção da matemática por professoras das séries
iniciais e a sua repercussão na prática pedagógica. 464 f. Tese (Doutorado em
Educação) Faculdade de Educação, PUCRS, Porto Alegre, 2000.
IMBERNÓN, F. Formação continuada de professores. Artmed, 2010.
JODELET, D. Um domínio em expansão. In: ______. (Org.). As Representações
Sociais. Tradução Lílian Ulup. Rio de Janeiro: EdUERJ, p. 17–44. 2001.
______. Representação Social: fenômenos, conceitos e teoria. Traduzido de
Jodelet, D., (1984), Représentation Sociale: phénomènes, concept et sociale. In S.
Moscovici (Org.). Psychologie Sociale. Paris: Presses Universitaires de France.
Traduzido por Marcelo Saldanha da Gama. Rio de Janeiro: FGV, 1988.
______. Représentations sociales: un domaine en expansion. In: D. JODELET (Ed.).
Les representations sociales. Paris, Presses Universitaires de France, 1989a, 3161.
______. Representações Sociais: investigações em psicologia social. 3. ed.
Petrópolis. Rio de Janeiro: Vozes, 2005.
KANT, Immanuel. O ensino e a aprendizagem da matemática: perspectiva
multirreferencial e suas relações com o fracasso escolar. Recife: 2006.
LANE, S. T. M. A mediação emocional na constituição do psiquismo humano. In:
LANE, S. T. M. & B. B. Sawaia (Orgs.). Novas veredas da psicologia social. (p. 5363). São Paulo: Educ. / Brasiliense, 1995.
LIBÂNEO, J. C. Adeus professor, adeus professora? novas exigências
educacionais e profissão docente. 13. ed. São Paulo, SP: Cortez, 2007.
LIMA, M. S. L. Professores que formam professores: docência na universidade,
entre o escrito e o vivido. 2007. Relat. Pós dout. em educação. Fac. Educação,
universidade de São Paulo, SP, 2007.
LIMA, Rita de Cássia P.; CAMPOS, Pedro Humberto F., Campo e grupo:
aproximação conceitual entre Pierre Bourdieu e a teoria moscoviciana das
representações sociais. Educ. Pesqui., São Paulo, v.41, n.1, p. 63-77, jan. / mar. 2015.
LÜDKE, M.; BOING, L. A. Do trabalho à formação de professores. Cadernos de
pesquisa, v. 42, n. 146, p. 428-451, maio/ago. 2012
MANZATO, A. J.; SANTOS, A. B. A elaboração de questionários na pesquisa
quantitativa. S/D. Dpto. de ciência de computação e estatística, IBILCE - UNESP
MAZZOTTI, T. B. Metáfora: figura argumentativa central na coordenação discursiva
das representações sociais. In: CAMPOS, P.H. F.; LOUREIRO, M.C.S. (Orgs.).
Representações Sociais e práticas educativas. Goiânia: Ed. UCG, 2003. p. 89-102.
MIGUEL, A.; [et al.] A educação matemática: breve histórico ações implementadas
e questões sobre sua disciplinarização. Trabalho apresentado na 26ª Reunião anual
da ANPEd, Poços de Caldas, MG, out. 2003.

95

MOREIRA, H.; CALEFFE, L. G. Elaboração e uso de questionários. In: Metodologia
da pesquisa para o professor pesquisador. cap. IV, Rio de Janeiro: Lamparina, 2.
ed, 2008.
MOREIRA, Laélia P. Pedagogia e produção de conhecimento: Questões de teoria
e método. São Paulo: Poiésis, 2015.
MIZUKAMI, M.G.N. Aprendizagem da docência: professores formadores. eCurriculum, v.1, n.1, dez./jul. 2005-2006, PUC, SP. Disponível em
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76610110 acesso em 20/03/2019.
MORAN, J. M. Educação afetiva ou controladora? Foco no conteúdo ou em
valores? 2008. Disponível em http://www.pca.usp.br acesso em 7/03/2019
MOSCOVICI, Serge. A história e a atualidade das representações sociais. In: S.
MOSCOVICI. Representações Sociais: Investigações em Psicologia Social.
Petrópolis: Vozes. p.167-214, 2003.
MOSCOVICI, S. Das representações coletivas às representações sociais: elementos
para uma história. In: JODELET, D. (Org.). As representações sociais. Rio de
Janeiro, EdUERJ, 2001, p. 45-66.
______. La psychanalyse, son image et son public. Paris, Presses Universitaires
de France, 1976.
______. Representações sociais: Investigações em psicologia social. Trad.
Pedrinho A. Guareschi. Petrópolis, RJ: Vozes, 3. ed., 2005.
______. Representações sociais: Investigações em psicologia social. Petrópolis, RJ:
Vozes, 5. ed., 2009.
NÓVOA, A. (Org.). Paulo Freire: política e pedagogia. Porto: Porto Editora, 1998.
OLIVEIRA, Romualdo P. Da universalização do ensino fundamental ao desafio da
qualidade: uma análise histórica. Educação & Sociedade, Campinas, v. 28, n. 100,
p. 661-690, out. 2009.
PACHECO, Edilson Roberto; KLÜBER, Tiago Emanuel
Matemática: reflexões e ações. Curitiba: CRV, 2010, p.11-25.

(Org.).

Educação

PACHECO, M. B.; ANDREIS, Grace S. L. Causas das dificuldades de aprendizagem
em matemática: percepção de professores de professores e estudantes do 3º ano do
Ensino Médio. Revista Principia, João Pessoa, n. 38, p. 105-119, 2018.
PATTO, Helena Souza P. A produção do fracasso escolar: histórias de submissão
e rebeldia. São Paulo: T. A. Queiroz, v. 6, 1990.
______. A produção do fracasso escolar: histórias de submissão e rebeldia. São
Paulo: T. A. Queiroz, reimpressão, 1996.
PERRENOUD, P. 10 novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed,
2000, 192 p., ISBN 978-85-7307-637-0
PERELMAN, C. O império retórico. Coimbra: ASA, 1993
PERELMAN, C.; OLBRECHTS-TYTECA, L. Traité de I’argumentation: la novelle
rhetorique. Bruxelles: Universite de Bruxelles, 1992.

96

PERRENOUD, F.; et al. As competências para ensinar no século XXI: a formação
dos professores e o desafio da avaliação. Tradução Cláudia Schilling, Fátima Murad.
- Dados eletrônicos - Porto Alegre: Artmed, 2007.
PIMENTA, Selma G., et al. Os cursos de licenciatura em Pedagogia: fragilidades
na formação inicial do professor polivalente. Educ. Pesqui. São Paulo, v. 3, n.1, p.
15-30, jan./mar. 2017.
PONTE, J. P. Concepções dos professores de Matemática e processos de
Formação. Educação Matemática: Temas de investigação. Universidade de Lisboa:
Instituto de inovação educacional, 1992.
______. Didácticas e construção do conhecimento profissional. Aveiro:
Universidade profissional Aveira, 1998.
PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L. Estágio e docência. 7. Ed. São Paulo: Cortez, 2012.
______. Formação de professores: saberes e identidade. In: ______. (Org.) Saberes
pedagógicos e atividade docente. São Paulo: Cortez, 1999.
PINTO, Loíde L. A. Porque tenho que aprender isto? Alunos e Professores entre
epistemologias. In: III CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONEDU. 5 a 10
out. Natal, RN. 2016.
RATEAU, Patrick; MOLINER, Pascal; GUIMELLI, Christian; ABRIC, Jean Claude.
Social representation theory. In: VAN LANGE, P. A. M.; KROGLANKSI, A. W.;
HIGGINS, E. T. (Org.). Handbook of theories of Social Psycology. v.02. London:
Sage, 2012. p. 477- 497.
ROMANELLI, Otaíza de O. História da educação no Brasil. Rio de Janeiro: Vozes,
9. ed.,1984.
______. História da educação no Brasil. Petrópolis: Vozes, 13. ed., 2001.
SÁ, C. P. Núcleo central das representações sociais. Petrópolis, Rio de Janeiro:
Vozes, 1996.
SADOVSKY, P. Falta fundamentação didática no ensino da Matemática. Revista
Nova Escola. São Paulo, p.16, jan./fev. 2007.
SAVIANI, D. Educação: do senso comum à consciência filosófica. Campinas, SP:
Autores Associados, 2007.
______. Formação de Professores: aspectos históricos e teóricos do problema no
contexto brasileiro. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, v. 14, n. 40, p.
142-155, jan./abr. 2009.
______. A pedagogia no Brasil: histórias e teoria. Campinas: Autores Associados,
p.218-253, 2008.
SGUISSARDI, Valdemar. Modelo de expansão da educação superior no Brasil:
predomínio privado/mercantil e desafios para a regulação e a formação universitária.
Educação & Sociedade, Campinas, SP, v. 29, n. 105, p. 991-1022, set./dez. 2008.
SILVA FILHO, Raimundo Barbosa; ARAÚJO, Ronaldo M. L. Evasão e abandono
escolar na educação básica no Brasil: fatores, causas e possíveis consequências. In:
Educação por escrito, Porto Alegre, v.8, n.1, p. 35-48, jan./ jun. 2017

97

SILVA, Carmem Silvia B. Curso de Pedagogia no Brasil: história e identidade. 2 ed.
Campinas: Autores Associados, 2003.
______. Curso de Pedagogia no Brasil: história e identidade. 3 ed. Campinas: Autores
Associados, 2006.
SILVA, Waldeck C. A criação dos institutos superiores de educação no Brasil:
alternativa superior para formação de professores? Trab. Apresentado na 22ª
REUNIÃO ANUAL DA ANPED, Caxambu, MG, 26-30 de 1999.
SOUZA, A. R. O professor da educação básica no Brasil: identidade e trabalho. In
Dossiê Sindicalismo docente: Experiências, limites, desafios e perspectivas. Educar
em revista. n.48, abr./jun. p.53-74. Ed. UFPR, Curitiba, 2013.
______.; GOUVEIA, A. Os trabalhadores docentes da educação básica no Brasil em
uma leitura possível de políticas educacionais. Arquivos Analíticos de Políticas
Educativas, v. 19, n. 35, dez. 2011.
TARDIF, M. Saberes docentes Ɛ formação profissional. 8. ed. Petrópolis, RJ:
Vozes, 2007.
______. Saberes docentes: formação profissional. Tradução Francisco Pereira. 8 ed.
Rio de Janeiro, Petrópolis: Vozes, 2002. ISBN 978-85-326-2668-4.
TRIVISOLI, L. M. Sociedade de Matemática de São Paulo: um estudo históricoinstitucional. Dissertação, UNESP: Rio Claro, 2008.

98

ANEXOS
I – QUESTIONÁRIOS
Sujeitos: Professores da Licenciatura em Matemática
1) Quais disciplinas você ministra ou ministrou nos últimos três anos?

Para quais períodos do curso (alunos de quais semestres) você tem ministrado aulas nos últimos
três anos?

Há quanto tempo é docente da graduação em Licenciatura em Matemática?

2) Você considera que o Curso de Licenciatura em Matemática deve ter como prioridade a
formação de professores para o Ensino Fundamental?
( ) Sim

( ) Não

( ) Não sei Dizer

Por que?
3) Em relação à formação de professores para o Ensino Fundamental, você considera que no programa
curricular do Curso de Licenciatura em Matemática existe um perfil, definido ou desejado, para o
aluno da graduação ao final do curso??
( ) Sim

( ) Não

( ) Não sei Dizer

Explique sua escolha

4)

Quais habilidades, competências ou características do professor dos anos iniciais do Ensino
Fundamental justificam sua resposta?

5)

Você considera que no seu curso, a maior parte dos alunos saia com esse perfil?
( ) Sim

( ) Não

( ) Não sei Dizer

Justifique sua resposta

6) Como você avalia a qualidade do Curso de Licenciatura em Matemática em relação à formação que
se dá para os alunos que desejam, especificamente, ser professores do Ensino Fundamental?
Muito Ruim ( )

Ruim ( )

Regular ( )

Boa ( )

Muito Boa ( )

Justifique sua resposta
7) Qual você considera ser a maior dificuldade ou o maior desafio na formação do professor para o
ensino de matemática do Ensino Fundamental?
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8) Em relação ao Conhecimento necessário para ser professor de Matemática no Ensino Fundamental,
você considera que, ao final da Licenciatura, o aluno tem os requisitos necessários para iniciar sua
carreira profissional como um “bom professor”?
( ) Sim

( ) Não

( ) Não sei Dizer

Justifique sua resposta

9) Se o Ensino de Matemática nos anos iniciais fosse um lugar, qual seria?
Justifique sua resposta

10) Em algum momento, os professores da Licenciatura em Matemática discutem entre si mesmos as
razões para o baixo desempenho (fracasso escolar na matemática) dos alunos do Ensino
Fundamental?
( ) Sim

( ) Não

( ) Não sei Dizer

11) Você avalia que a formação recebida pelos alunos de Licenciatura em Matemática, graduação na
qual você trabalha, pode ter relação direta com o fracasso dos alunos deles na Escola Básica?
( ) Sim

( ) Não

( ) Não sei Dizer

Justifique sua resposta.

12) Se o fracasso escolar nos anos iniciais fosse um animal, qual seria?
Justifique sua resposta

Sujeitos: Professores da Pedagogia
1) Quais disciplinas você ministra ou ministrou nos últimos três anos?

Para quais períodos do curso (alunos de quais semestres) você tem ministrado aulas nos últimos
três anos?

Há quanto tempo é docente da graduação em Pedagogia?

2) Você considera que o Curso de Pedagogia deve ter como prioridade a formação de professores para
a Escola Básica?
( ) Sim

( ) Não

( ) Não sei Dizer

Por que?
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3) Em relação à formação de professores para a Escola Básica, você considera que no programa
curricular do Curso de Pedagogia existe um perfil, definido ou desejado, para o aluno da
graduação ao final do curso?
( ) Sim

( ) Não

( ) Não sei Dizer

Explique sua escolha

4)

Quais habilidades, competências ou características do professor dos anos iniciais do Ensino
Fundamental justificam sua resposta?

5)

Você considera que no seu curso, a maior parte dos alunos saia com esse perfil?
( ) Sim

( ) Não

( ) Não sei Dizer

Justifique sua resposta

6) Como você avalia a qualidade do Curso de Pedagogia em relação à formação que se dá para os
alunos que desejam, especificamente, ser professores do Ensino Fundamental?
Muito Ruim ( )

Ruim ( )

Regular ( )

Boa ( )

Muito Boa ( )

Justifique sua resposta
7) Qual você considera ser a maior dificuldade ou o maior desafio na formação do professor para o
ensino de matemática do Ensino Fundamental?

8) Em relação ao Conhecimento necessário para ser professor de Matemática no Ensino Fundamental,
você considera que, ao final da graduação em Pedagogia, o aluno tem os requisitos necessários para
iniciar sua carreira profissional como um “bom professor”?
( ) Sim

( ) Não

( ) Não sei Dizer

Justifique sua resposta

9) Se o Ensino de Matemática nos anos iniciais fosse um lugar, qual seria?
Justifique sua resposta

10) Em algum momento, os professores da Pedagogia discutem entre si mesmos as razões para o baixo
desempenho (fracasso escolar na matemática) dos alunos do Ensino Fundamental?
( ) Sim

( ) Não

( ) Não sei Dizer

11) Você avalia que a formação recebida pelos alunos de Pedagogia, graduação na qual você trabalha,
pode ter relação direta com o fracasso dos alunos deles no Ensino fundamental?
( ) Sim

( ) Não

( ) Não sei Dizer
101

Justifique sua resposta.

12) Se o fracasso escolar nos anos iniciais fosse um animal, qual seria?
Justifique sua resposta

II - Quadro das Categorias Encontradas entre docentes da Pedagogia
Categoria 1 O campo de atuação da maioria dos graduandos é o Ensino
Básico
Categoria 2 O Ensino Básico é o segmento mais importante na formação
(moral e cognitiva) dos alunos
Categoria 3 O Curso de pedagogia não deve ter o Ensino Básico como
prioridade pois a formação deve ser mais abrangente, ter mais formações (não
somente para o ensino) e para vários segmentos
Categoria 4 O Curso de Pedagogia tem um perfil ideal que é o não-tradicional
Categoria 5 A qualidade da formação não depende do programa curricular,
depende do aluno (graduando)
Categoria 6 A Formação tem pouca prática
Categoria 7 Forma-se um profissional de transmissão, conteudista, não de
reflexão
Categoria 8 A Formação oferecida não leva em consideração a diversidade
e diferenças culturais, não permite desenvolver as habilidades/competências
para trabalhar a diversidade e diferenças culturais
Categoria 9 A Formação se encontra distante da realidade da escola, da sala
de aula
Categoria 10 O curso oferece uma boa formação pedagógica, dá boa base de
conhecimento
Categoria 11 A Formação permite desenvolver competência de motivar o
aluno, estimular para aprendizagem
Categoria 12 A Formação permite desenvolver as habilidades/competências
de aplicar tecnologias, identificar e tratar informações e avaliar
Categoria 13 A Formação permite desenvolver as habilidades/competências
de fazer um bom planejamento
Categoria 14 A Formação permite desenvolver as habilidades/competências
de ter paciência e dedicação
Categoria 15 O curso não oferece base de conhecimento em didática,
metodologias e saberes interdisciplinares
Categoria 16 A Formação não permite desenvolver competência de motivar o
aluno, despertar o interesse do aluno
Categoria 17 Os professores (ex-graduandos) não dominam a matemática,
falta base
Categoria 18 A Formação não permite desenvolver as habilidades
/competências básicas na matemática (reconhecer formas geométricas,
ensinar operações básicas)
Categoria 19 A Formação (programa curricular) não dá base para o
graduando atuar como professor
Categoria 20 A Formação (programa curricular) dá boa base para o
graduando atuar como professor
Categoria 21 O curso oferecido não desperta o interesse dos graduandos

06
10
03

04
12
10
06
07

05
04
01
01
02
01
11
06
04
01

04
03
04
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Categoria 22 No curso falta reflexão sobre a pessoa humana, sobre o
cotidiano da escola pública e sobre o mercado de trabalho
Categoria 23 No ensino da Matemática no Fundamental é difícil construir
pontes (ligações) entre a matemática e a vida dos alunos (escolares)
Categoria 24 O ensino da Matemática no fundamental é difícil porque
matemática é complexa (difícil passar conceitos complexos)
Categoria 25 Os graduandos têm medo da matemática
Categoria 26 O ensino no Curso Normal não prepara para ser um bom
professor, pois está voltado também para o ENEM
Categoria 27 O curso de Pedagogia oferece as ferramentas necessárias para
o graduando iniciar sua carreira como um “bom professor”
Categoria 28 A qualidade da formação do “bom professor” depende de uma
formação continuada
Categoria 29 O Fracasso escolar é explicado pela má formação dos
professores (ex-graduandos)
Categoria 30 O Fracasso Escolar é explicado pelo sistema de ensino, falta
estrutura física, falta organização
Categoria 31 O fracasso escolar é explicado pela falta de envolvimento da
família, da comunidade
Categoria 32 O Fracasso Escolar é explicado pela falta de interesse dos
alunos (escolares)

01
03
04
02
01
02
04
10
03
02
05

III - Quadro 2, Categorias Mais Frequentes (Pedagogia)
Categoria 5 A qualidade da formação não depende do programa curricular,
depende do aluno (graduando)
Categoria 15 O curso não oferece base de conhecimento em didática,
metodologias e saberes interdisciplinares
Categoria 6 A Formação tem pouca prática, faltam disciplinas práticas,
metodologias, didáticas
Categoria 29 O Fracasso escolar é explicado pela má formação dos
professores (ex-graduandos).
Categoria 2 O Ensino Básico é o segmento mais importante na formação
(moral e cognitiva) dos alunos
Categoria 8 A Formação oferecida não leva em consideração a diversidade e
diferenças culturais, não permite desenvolver as habilidades/competências
para trabalhar a diversidade e diferenças culturais
Categoria 7 Forma-se um profissional de transmissão, conteudista, não de
reflexão
Categoria 16 A Formação não permite desenvolver competência de motivar o
aluno, despertar o interesse do aluno
Categoria 1 O campo de atuação da maioria dos graduandos é o Ensino
Básico
Categoria 9 A Formação se encontra distante da realidade da escola, da sala
de aula
Categoria 32 O Fracasso Escolar é explicado pela falta de interesse dos
alunos (escolares)
Categoria 04 O Curso de Pedagogia tem um perfil ideal que é o não-tradicional

12
11
10
10
10
07

06
06
06
05
05
04

Categoria 10 O curso oferece uma boa formação pedagógica, dá boa base de 04
conhecimento
Categoria 19 A Formação (programa curricular) não dá base para o 04
graduando atuar como professor
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Categoria 17 Os professores (ex-graduandos) não dominam a matemática, 04
falta base
Categoria 21 O curso oferecido não desperta o interesse dos graduandos
04
Categoria 24 O ensino da Matemática no fundamental é difícil porque
matemática é complexa (difícil passar conceitos complexos)
Categoria 28 A qualidade da formação do “bom professor” depende de uma
formação continuada
Categoria 3 O Curso de pedagogia não deve ter o Ensino Básico como
prioridade pois a formação deve ser mais abrangente, ter mais formações (não
somente para o ensino) e para vários segmentos
Categoria 20 A Formação (programa curricular) dá boa base para o
graduando atuar como professor
Categoria 30 O Fracasso Escolar é explicado pelo sistema de ensino, falta
estrutura física, falta organização
Categoria 27 O curso de Pedagogia oferece as ferramentas necessárias para
o graduando iniciar sua carreira como um “bom professor”
Categoria 14 A Formação permite desenvolver as habilidades/competências
de ter paciência e dedicação

04
04
03

03
03
02
01

IV - Quadro geral das Categorias Encontradas entre docentes de
Licenciatura em Matemática
Categoria 1 O campo de atuação da maioria dos graduandos é o Ensino
Fundamental e Médio
Categoria 2 O Ensino Fundamental é o segmento mais importante na
formação (moral e cognitiva) dos alunos
Categoria 3 O Curso de Licenciatura em matemática não deve ter o Ensino
Fundamental como prioridade pois a formação deve ser mais abrangente (não
somente o ensino) e para vários segmentos
Categoria 4 O curso de Licenciatura em Matemática tem um perfil ideal que é
o não tradicional
Categoria 5 A qualidade da formação não depende do programa curricular,
depende do aluno (graduando)
Categoria 6 A formação tem pouca prática, faltam disciplinas práticas,
metodologias, didática
Categoria 7 Forma-se um profissional de transmissão, conteudista, não de
reflexão
Categoria 8 A formação oferecida não leva em consideração a diversidade e
diferenças culturais, não permite desenvolver as habilidades/competências
para trabalhar a diversidade e diferenças culturais
Categoria 9 A formação se encontra distante da realidade da escola, da sala
de aula
Categoria 10 O curso oferece uma boa formação pedagógica, dá boa base de
conhecimento
Categoria 11 A formação permite desenvolver competência de motivar o
aluno, estimular para aprendizagem
Categoria 12 A Formação permite desenvolver as habilidades /competências
de aplicar tecnologias, identificar e tratar informações e avaliar

15
09
09

03
12
08
03
09

12
07
02
02

Categoria 13 A Formação permite desenvolver as habilidades /competências 02
de fazer um bom planejamento
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Categoria 14 A Formação permite desenvolver as habilidades /competências
de ter paciência e dedicação
Categoria 15 O curso não oferece base de conhecimento em didática,
metodologias e saberes interdisciplinares
Categoria 16 A Formação não permite desenvolver competência de motivar
o aluno, despertar o interesse do aluno
Categoria 17 Os professores (ex-graduandos) não dominam a matemática,
falta base
Categoria 18 A Formação não permite desenvolver as habilidades
/competências básicas na matemática (reconhecer formas geométricas,
ensinar operações básicas)
Categoria 19 A Formação (programa curricular) não dá base para o
graduando atuar como professor
Categoria 20 A Formação (programa curricular) dá boa base para o
graduando atuar como professor
Categoria 21 O curso oferecido não desperta o interesse dos graduandos
Categoria 22 No curso falta reflexão sobre a pessoa humana, sobre o
cotidiano da escola pública e sobre o mercado de trabalho
Categoria 23 No ensino da Matemática no Fundamental é difícil construir
pontes (ligações) entre a matemática e a vida dos alunos (escolares)
Categoria 24 O ensino da Matemática no fundamental é difícil porque
matemática é complexa (difícil passar conceitos complexos)
Categoria 25 Os graduandos têm medo da matemática
Categoria 26 O ensino no Curso Normal não prepara para ser um bom
professor, pois está voltado também para o ENEM
Categoria 27 O curso de L. em matemática oferece as ferramentas
necessárias para o graduando iniciar sua carreira como um “bom professor”
Categoria 28 A qualidade da formação do “bom professor” depende de uma
formação continuada
Categoria 29 O Fracasso escolar é explicado pela má formação dos
professores (ex-graduandos)
Categoria 30 O Fracasso Escolar é explicado pelo sistema de ensino, falta
estrutura física, falta organização
Categoria 31 O fracasso escolar é explicado pela falta de envolvimento da
família, da comunidade
Categoria 32 O Fracasso Escolar ‘é explicado pela falta de interesse dos
alunos (escolares)
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01
01
01
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V - Categorias Mais Frequentes (Licenciatura em Matemática)
Categoria 1 O campo de atuação da maioria dos graduandos é o Ensino
Fundamental e Médio
Categoria 5 A qualidade da formação não depende do programa curricular,
depende do aluno (graduando)
Categoria 9 A formação se encontra distante da realidade da escola, da sala
de aula
Categoria 30 O Fracasso Escolar e explicado pelo sistema de ensino, falta
estrutura física, falta organização
Categoria 3 O Curso de Licenciatura em matemática não deve ter o Ensino
Fundamental como prioridade pois a formação deve ser mais abrangente (não
somente o ensino) e para vários segmentos
Categoria 16 A Formação não permite desenvolver competência de motivar
o aluno, despertar o interesse do aluno

15
12
12
10
09

09
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Categoria 2 O Ensino Fundamental é o segmento mais importante na
formação (moral e cognitiva) dos alunos 9/45%
Categoria 8 A formação oferecida não leva em consideração a diversidade e
diferenças culturais, não permite desenvolver as habilidades/competências
para trabalhar a diversidade e diferenças culturais
Categoria 6 A formação tem pouca prática, faltam disciplinas práticas,
metodologias, didática
Categoria 15 O curso não oferece base de conhecimento em didática,
metodologias e saberes interdisciplinares
Categoria 10 O curso oferece uma boa formação pedagógica, dá boa base de
conhecimento
Categoria 29 O Fracasso escolar ‘e explicado pela má formação dos
professores (ex-graduandos)
Categoria 14 A Formação permite desenvolver as habilidades /competências
de ter paciência e dedicação
Categoria 27 O curso de L. em matemática oferece as ferramentas
necessárias para o graduando iniciar sua carreira como um “bom professor”
Categoria 19 A Formação (programa curricular) não dá base para o
graduando atuar como professor
Categoria 28 A qualidade da formação do “bom professor” depende de uma
formação continuada
Categoria 17 Os professores (ex-graduandos) não dominam a matemática,
falta base
Categoria 4 O curso de Licenciatura em Matemática tem um perfil ideal que é
o não tradicional
Categoria 7 Forma-se um profissional de transmissão, conteudista, não de
reflexão
Categoria 20 A Formação (programa curricular) dá boa base para o
graduando atuar como professor
Categoria 21 O curso oferecido não desperta o interesse dos graduandos
Categoria 24 O ensino da Matemática no fundamental é difícil porque
matemática é complexa (difícil passar conceitos complexos)
Categoria 32 O Fracasso Escolar ‘é explicado pela falta de interesse dos
alunos (escolares)
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VI – GERAL - Categorias Mais Frequentes (Licenciatura em
Matemática e Pedagogia)
Categoria 5 A qualidade da formação não depende do programa curricular,
depende do aluno (graduando)
Categoria 1 O campo de atuação da maioria dos graduandos são os Ensinos
Básico, Fundamental e Médio
Categoria 15 O curso não oferece base de conhecimento em didática,
metodologias e saberes interdisciplinares
Categoria 2 O Ensino Básico e o Fundamental são os segmentos mais
importantes na formação (moral e cognitiva) dos alunos
Categoria 6 A Formação tem pouca prática, faltam disciplinas práticas,
metodologias, didáticas
Categoria 29 O Fracasso escolar é explicado pela má formação dos
professores (ex-graduandos).
Categoria 9 A formação se encontra distante da realidade da escola, da sala
de aula

24
21
19
19
18
17
17
106

Categoria 8 A formação oferecida não leva em consideração a diversidade e
diferenças culturais, não permite desenvolver as habilidades/competências
para trabalhar a diversidade e diferenças culturais
Categoria 16 A Formação não permite desenvolver competência de motivar
o aluno, despertar o interesse do aluno
Categoria 30 O Fracasso Escolar e explicado pelo sistema de ensino, falta
estrutura física, falta organização
Categoria 3 Os Cursos de Pedagogia e Licenciatura em matemática não
devem ter o Ensino Básico e o Fundamental como prioridade pois a formação
deve ser mais abrangente (não somente o ensino) e para vários segmentos
Categoria 10 O curso oferece uma boa formação pedagógica, dá boa base de
conhecimento
Categoria 7 Forma-se um profissional de transmissão, conteudista, não de
reflexão
Categoria 19 A Formação (programa curricular) não dá base para o
graduando atuar como professor
Categoria 28 A qualidade da formação do “bom professor” depende de uma
formação continuada
Categoria 17 Os professores (ex-graduandos) não dominam a matemática,
falta base
Categoria 27 Os cursos de Pedagogia e L. em matemática oferecem as
ferramentas necessárias para o graduando iniciar sua carreira como um “bom
professor”
Categoria 04 O Curso de Pedagogia tem um perfil ideal que é o nãotradicional
Categoria 14 A Formação permite desenvolver as habilidades /competências
de ter paciência e dedicação
Categoria 32 O Fracasso Escolar é explicado pela falta de interesse dos
alunos (escolares)
Categoria 21 O curso oferecido não desperta o interesse dos graduandos
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Categoria 24 O ensino da Matemática no fundamental é difícil porque 05
matemática é complexa (difícil passar conceitos complexos)

VII – METÁFORAS – como são utilizadas no cotidiano e as
justificativas
Se o fracasso escolar em Matemática dos anos iniciais fosse um animal, qual seria?
Índice: Pedagogia (P)
Licenciatura em Matemática (M)
Metáforas 1: Os respondentes P (1, 3, 9, 8, 14, 21) e M (1, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14,
15, 17, 19 e 20) fazem comparação com animais não domesticáveis.
Leão
Significados usuais: É chamado o rei dos animais, tem grande porte, é considerado o
mais temido, o mais forte. Vive em grupo onde só existe um líder, com várias fêmeas
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e seus filhotes. Se alimenta de outros animais, tem visão, audição e olfato apurados.
Tem por costume ficar tomando conta do território enquanto as fêmeas saem para
conseguir alimento e quando conseguem, deve ser o leão o primeiro a comer.
O que dizem os questionários quando equiparam o fracasso escolar na Matemática
dos anos iniciais a um leão?
➢ P1-Espera a presa em suas mãos. Ora, entendemos que o professor quis
dizer que o fracasso escolar, como um leão, fica aguardando que os mais
fragilizados sejam caçados. Deixa claro, que a disciplina Matemática está
pronta para conduzir os graduandos mal preparados ao fracasso.
➢ P21- É o mais temido. O que quer dizer, como um leão, o maior temor dos
estudantes é o fracasso escolar na matemática.
➢ M3 – Preguiçoso. O que entendemos está relacionado ao fato de ser uma
animal que fica aguardando para se alimentar enquanto sua fêmea sai para
caçar o alimento. O fracasso escolar pode ser representado assim pelos
preguiçosos que ao invés de se dedicarem para atingir o objetivo, se
“encostam” nos colegas mais dedicados, para realização das tarefas, daí
adiando um pouco seu fracasso, que uma hora aparece.
➢ M6 – Devido ao temor que ele provoca nos alunos em seu primeiro contato
com a disciplina. Associamos a ideia redundante da falta de base, que
interfere na formação para as series iniciais.
➢ M13- É o rei do fracasso e é o mais temido. Mesma consideração do P21.
➢ M14- Destruidor, terrível e muito temido. Associa a mesma consideração do
P21 aos efeitos devastadores do fracasso.
➢ M15- Você tem que matar um leão por dia para aprender matemática.
Associa a uma guerra diária em que para sobreviver ao fracasso tem que
ultrapassar todas as barreiras cuja vitória é o aprendizado na disciplina.
➢ M20- Todo mundo tem medo dele. Mesma consideração do P21.
Cobra
Significados usuais: São animais venenosos, que pelo seu processo evolutivo, perdeu
as pernas, então se arrasta no chão, por isso tem maior probabilidade de atingir a sua
presa na parte inferior e injetar seu veneno, também chamado de peçonha. Pode ser
venenosa, sua chegada pode ser imperceptível, é silenciosa e atinge a vítima com um
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bote que é a sua projeção sobre a vítima pronta para lhe cravar os dentes. A cobra é
popularmente conhecida como um animal traiçoeiro.
O que dizem os questionários quando equiparam o fracasso escolar na Matemática
dos anos iniciais a uma cobra?
➢ P8- Vem suave e silenciosa, quando você vê já deu o bote. O fracasso escolar
na Matemática não chega de repente, vem chegando, de mansinho, sem fazer
alarde. Uma reprovação aqui, um conteúdo que não aprendido ali, uma falta,
mas se descuidar e deixar haver aproximação, como uma cobra dá um bote e
crava-lhe os dentes.
➢ P14-Pega na base. Onde estão iniciando os conceitos matemáticos. O
respondente atribuiu ao fracasso uma das características mais marcantes de
uma cobra, animal rastejante, que atinge a vítima na parte inferior, na base. A
base da formação é onde devem estar os conteúdos mais elementares da
matemática. Se não aprendeu nesse período, tem uma grande tendência de
amargar o fracasso mais a frente.
➢ M5- Morde na base, mas envenena o corpo todo. Mesma consideração do P14.
➢ M9- Insinuante. Associando ao fracasso escolar interpretamos, que apesar de
sua aparente lentidão, não chega de repente, se insinua, dá sinais que irá vir,
ou já está chegando.
Elefante
Significados usuais: São considerados os maiores mamíferos terrestres do planeta,
pode pesar mais de uma tonelada. Possui tromba alongada que funciona para
identificar cheiros, para emitir sons, pode-se dizer que funciona como braço, mão e
nariz. É conhecido como um animal lento, porém em seu habitat consegue
desenvolver uma velocidade de até 40 Km/h, o que é muito pelo seu peso e tamanho.
É muito social e vive em grupo. Conhecido pelo senso comum como um animal que
desconhece a própria força, isso se deve à fabula “o elefante e a formiga” em que se
assusta com uma simples formiga.
O que dizem os questionários quando equiparam o fracasso escolar na Matemática
dos anos iniciais a um elefante?
➢ M1- Grande, mas desconhece a força que tem.
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➢ M17- Muito conteúdo desinteressante, mal trabalhado e atrapalhado pelo seu
tamanho.
A metáfora do elefante é utilizada para comparar o excesso de conteúdo que não
serão aplicados. A didática na transmissão desses múltiplos conhecimentos utilizando
recursos que não são motivadores do aprendizado.
Urso
Significados usuais: São animais grandes, pesados e de músculos fortes. São animais
solitários, agressivos quando ameaçados e costumam vencer suas batalhas contra
outros animais devido sua grande força. Se adaptam a diversos ambientes.
O que dizem os questionários quando equiparam o fracasso escolar na Matemática
dos anos iniciais a um urso?
➢ M11- Causa grande medo. Associamos o medo a insegurança provocada pela
falta de base, que interfere na formação e conduz ao fracasso.
Raposa
Significados usuais: São animais conhecidos pelo senso comum, como símbolo da
astúcia e inteligência. Costumam apanhar suas presas vivas, onde costuma pular
sobre elas e captura-las rapidamente. Só caçam o suficiente para alimentar um
animal, são predadoras solitárias. Constituem a família com macho, fêmea e filhotes
até que os filhotes sejam autossuficientes, depois disso a família se desfaz.
O que dizem os questionários quando equiparam o fracasso escolar na Matemática
dos anos iniciais a uma raposa?
➢ M12- Precisa de um grau avançado de esperteza. Essa explicação simbólica
nos leva a crer que para fugir do fracasso escolar na matemática, o aluno deve
ser astuto, hábil e ter muita destreza como uma raposa
Porco espinho
Significados usuais: São roedores cobertos de espinhos afiados que costumam ter
cerca de 7,5 cm que funcionam como armadura para sua proteção. Pessoas
acreditam que sejam capazes de atirar seus espinhos para longe, o que não é
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verdade. Os espinhos apesar do mito construído, não são venenosos, mas podem
realmente atingir de forma fatal seu oponente porque provocam infecção.
O que dizem os questionários quando equiparam o fracasso escolar na Matemática
dos anos iniciais a um porco espinho?
➢ M19- Difícil de lidar. O respondente utiliza dessa metáfora para se referir
a dificuldades em lidar com as causas que levam ao fracasso escolar na
Matemática, semelhantes aos comentários feitos ao P9.
Pitbull
Significados usuais: São cães extremamente fortes e ágeis, conhecido como
antissocial e agressivo, sua agressividade pode colocar em risco pessoas ou outros
animais e temos vários casos em que levaram pessoas ou outros animais a óbito.
O que dizem os questionários quando equiparam o fracasso escolar na Matemática
dos anos iniciais a um pitbull?
➢ P3- Devora até quem ama. O fracasso escolar em Matemática nos anos
iniciais, não escolhe a quem vai “devorar”.
Ouriço
Significados usuais: Animal cuja característica principal é de ter o corpo coberto de
espinhos, que caso sinta-se ameaçado utiliza seus espinhos como mecanismo de
defesa, conta a lenda que seus espinhos possuem um veneno, que após inflamação
pode causar grandes problemas de saúde, o que não se constitui em verdade.
O que dizem os questionários quando equiparam o fracasso escolar na Matemática
dos anos iniciais a um ouriço?
➢ P9- Cheio de espinhos, que provocam dor de cabeça e febre. O
respondente utiliza dessa metáfora para comparar as dores de cabeça,
mal-estar, febre, provocadas pelo fracasso escolar na Matemática as
provocadas pelos espinhos do ouriço.
Metáforas 2: Os respondentes P (5,12,15, 20 e 21), M (7, 8 e 21) fazem comparação
com animais de ritmo lento como tartaruga e preguiça:
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Preguiça
Significados usuais: Animal de hábitos noturnos, embora possua vários hábitos
solitários, possui grandes garras, dorme em torno de 14 horas por dia, só desce das
árvores uma vez por semana para fazer suas necessidades fisiológicas, sua visão não
é muito desenvolvida. São conhecidas pela sua lentidão e pouca agilidade de
movimentos.
O que dizem os questionários quando equiparam o fracasso escolar na Matemática
dos anos iniciais a uma preguiça?
➢
➢
➢
➢
➢

P5- Não conseguimos aprender com preguiça, desânimo.
P12- O processo é lento.
P15- Lento e ultrapassado.
P20- Não tem motivação.
P21- Chega lenta e de mansinho.

Todas as respostas “P” associam o fracasso escolar na Matemática ao processo de
aprendizagem na disciplina. Primeiro que precisa de motivação, atualizações na
metodologia de ensino e os seus resultados demandam atenção do aluno que deve
reagir aos primeiros resultados negativos, pois o fracasso vai se construindo aos
poucos.
➢ M7- Matemática tem que ser executada
➢ M8- Vive na escuridão, tem garras enormes, parece sonolento e é um
animal solitário.
➢ M21-Se não houve sucesso faltou alguma coisa, por exemplo, falta de
interesse na disciplina, falta de motivação no estudo de uma forma geral
e até mesmo problemas particulares.
Relativo a respostas M7, entendemos que ao afirmar que a matemática tem de ser
executada, não quer dizer que tenhamos que destruí-la, mas que a matemática não é
passiva, exige dedicação e esforço.
Considerando a resposta M8, como é um animal de hábitos noturnos, associamos o
viver na escuridão a escuridão do saber, quando afirma que é um animal que
amedronta, tem garras enormes, observamos que o fracasso na matemática causar
medo é redundante nas respostas. Agir de forma silenciosa e pontual, acreditamos
como pontual, queira dizer que é direcionado a aluno(s) de modo específico(s),
dizendo de outra forma, dificilmente o fracasso atinge a todo grupo.
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Na M21, além do interesse e da motivação aparece a expressão “problemas
particulares” em que podemos situar as relações familiares, econômicas, culturais e
outras relações sociais.
Tartaruga
Significados usuais: São animais conhecidos pelo senso comum, como símbolo da
vagareza, lentidão e passividade. São animais lentos, calmos e vivem por muito
tempo. Normalmente preferem viver isoladas, também podem ser símbolo de
serenidade e paciência.
O que dizem os questionários quando equiparam o fracasso escolar na Matemática
dos anos iniciais a uma tartaruga?
➢ P11- Devido a lentidão no processo de aprendizagem.
➢ P13- Raciocínio lógico lento contribui para o fracasso.
➢ P19- Período lento e tem que ter paciência para chegar ao final
Novamente aparece nas falas o processo de aprendizagem na disciplina. Onde a
velocidade no raciocínio matemático, referido como lógico, se constitui em
preocupação docente podendo levar ao fracasso. A tensão está no período em que o
fracasso se estabelece e se encerra, que deve ser vivido com paciência.
Metáforas 3: O respondente P2 e P10 fazem comparação com animais marcados pela
falta de motivação e interação.
Inseto
Significados usuais: Faz parte do senso comum, o conhecimento de que os insetos,
agem puramente por instinto.
O que dizem os questionários quando equiparam o fracasso escolar na Matemática
dos anos iniciais a um inseto?
➢ P2- Passaria a agir somente pelo instinto, pois iria perdendo o estímulo da
exploração.
O fracasso escolar na Matemática nos anos iniciais, destroem o estímulo dos
estudantes, daí a pesquisa e a motivação para o aprofundamento dos diversos
conceitos fica prejudicada.
Jumento
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Significados usuais: São animais conhecidos pelo senso comum, como símbolo da
estupidez, da burrice, da falta de conhecimento e iniciativa. Muito se deve por empacar
na caminhada.
O que dizem os questionários quando equiparam o fracasso escolar na Matemática
dos anos iniciais a um jumento?
P10- Só faz o que é mandado, não tem estímulo
Comparar o fracasso escolar na Matemática nos anos iniciais a um jumento
associando a falta de iniciativa para a tomada de atitudes, em nosso entendimento,
afasta da responsabilidade do fracasso a escola e os recursos fornecidos para a
formação e atribui os maus resultados ao aluno, pela falta de estímulo para superar
as adversidades.
Metáfora 4: Os respondentes P2 faz comparação com animais domésticos.
Cachorro
Significados usuais: Figuram na relação dos primeiros animais domesticados, vive
com humanos como companheiros para segurança, guia, protetor e até no transporte.
Possui aguçados sentidos de audição e olfato. Produzem sons com significados
específicos como latir, grunhir e rosnar. Existem conhecidos ditos populares relativos
aos cães como: “O cão é o melhor amigo do homem” e “cão que ladra não morde”.
O que dizem os questionários quando equiparam o fracasso escolar na Matemática
dos anos iniciais a um cachorro?
➢ M4- “Todo o aluno tem seu universo doméstico, e por isso cada um traz suas
experiências do lar. Grande fracasso da disciplina de matemática como é
também nas outras é por falta de empenho dos pais na cobrança dos filhos.”.
O respondente se refere à família como responsável pelo fracasso escolar na
matemática.
M10- Muitas vezes ladra, mas não morde. Ao utilizar o dito popular quis comparar o
fracasso escolar na matemática a um cachorro que dá sinais quando está chegando,
porém o cachorro ladra e o fracasso reprova, mas caso haja precauções não
consegue atingir a vítima, ou seja, não morde.
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JUSTIFICATIVAS PARA ASSOCIAÇÃO “SIMBÓLICA DO ENSINO DA MATEMÁTICA
NOS ANOS INICIAIS COM UM ANIMAL – REPRESENTADO NO QUADRO POR Nº DA
QUESTÃO/ANIMAL/VISÃO SIMPLIFICADA DA RESPOSTA
CATEGORIAS
CONTEÚDO
SOCIAIS
CULTURAIS
PEDAGÓGICAS FREQUÊNCIA
1-Leão-Base
2-Inseto19-Tartaruga- 11-TartarugaO número de
forte
Perder o
Período lento Processo de
respostas
estímulo
aprendizagem
consideradas foi 20
6-Elefante3-Pitbull-Não
12-PreguiçaMuito
perdoaProcesso de
conteúdo
Reprova
aprendizagem
8-Cobra4-Papagio17-Acéfalo-Sem
Atenção a
Tem que falar
controle
base
13-Tartaruga- 5-PreguiçaRaciocínio
Desânimo
lógico lento
14-Cobra9-OuriçoPega na base Causa dor
1810-JumentoDinossauroAlienação
Compreenção
dos
fundamentos
15-PreguiçaRaciocínio
lento
16-LeãoTemido
20-PreguiçaSem
Motivação
21-PreguiçaChega lenta e
mansa
Obs.: As respostas do questionário 7 foram excluídas.
Direcionadas Direcionadas Direcionadas
Direcionadas
ao conteúdo
ao social
ao cultural
ao Pedagógico
6
10
1
3
Quadro 3: Justificativas para metáfora do animal
Fonte: Criação própria
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