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RESUMO 

 

A dissertação focaliza e reflete as experiências de docentes de Matemática que atuam 

no Ensino Médio. O objetivo primordial é identificar, nas narrativas (auto)biográficas dos 

docentes, concepções, metodologias e práticas de ensino de Matemática no Ensino Médio. O 

que contam docentes de Matemática, que atuam no Ensino Médio, sobre suas experiências de 

ensino? Esse questionamento orienta o percurso metodológico que tem na Pesquisa 

(Auto)biográfica em Educação seus pressupostos. O corpus utilizado para análise constitui-se 

de cinco narrativas orais e, posteriormente, transcritas. Participam cinco docentes de 

Matemática que lecionam em escolas públicas, sendo três que integram o quadro efetivo da 

Secretaria de Educação do Estado do Ceará e dois lotados na Secretaria de Estado da Educação 

e Cultura do Rio Grande do Norte. Os achados empíricos foram recolhidos ao longo do ano de 

2018, por meio da realização de entrevistas narrativas sugeridas por Jovchelovicth; Bauer 

(2002). As narrativas (auto)biográficas permitiram aos professores de Matemática, por um lado, 

revisitar suas concepções e metodologias de ensino e, por outro, possibilitou um retornar a si 

mesmos e, consequentemente, refletir as diferentes motivações que inferiram na escolha 

profissional pela Licenciatura em Matemática. Como resultados, destacamos: a existência de 

motivações intrínsecas (subjetividade) e extrínsecas (socioeconômicas) para a escolha da 

docência em Matemática; sentimentos de isolamento pedagógico, pois existem poucos espaços 

de trocas, diálogos e escutas entre os professores dentro das escolas. Os professores percebem 

a docência e o ensino como um ato político e de cidadania, logo, depreendem suas práticas 

como formadoras de sujeitos sociais. Com relação às práticas de ensino dentro do atual contexto 

da escola pública, os docentes apresentam as dificuldades relacionadas díade teoria e prática, 

afirmando persistir na escola um distanciamento entre os conteúdos e a vida “real” cotidiana. 

Nas narrativas, os docentes também explicitam quais estratégias utilizam no ensino da 

Matemática. Nem sempre conscientes dessas estratégias, falam da necessidade da 

contextualização e desenvolvimento de atividades, como gincanas matemáticas, projetos de 

pesquisas, vídeos, jogos, músicas e ferramentas tecnológicas, dentre outras. Com relação às 

mudanças curriculares, práticas, desafios e perspectivas, os docentes defendem que atualizações 

são necessárias, mas que devem refletir na base dialógica do cotidiano escolar e não numa 

relação hierárquica de poder institucional. A reforma do Ensino Médio preocupa os docentes, 

pois chega às escolas sem que mudanças estruturais e de base sejam minimamente atendidas. 

As narrativas mostram que há cotidianamente desafios pedagógicos, econômicos e políticos no 

“chão da escola”, que não estão vislumbrados na reforma. Por fim, somos impulsionados a 



 
 

pensar que a narrativa (auto)biográfica pode ser um instrumento utilizado na formação inicial, 

continuada e no cotidiano escolar, tendo em vista a possibilidade de criação de uma rede 

dialógica. Logo, faz-se cada vez mais necessária a criação de espaços de escutas dentro das 

escolas, não numa perspectiva prescritiva dos modos de conduta, metodologias e práticas em 

sala, mas antes de trocas e diálogos reflexivos generosos e de partilhas conscientes. 

Palavras-chave: Educação Matemática. Ensino de matemática. Narrativas (auto)biográficas. 

Ensino Médio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The dissertation focuses and reflects the experiences of mathematics teachers who work 

in high school. The primary objective is to identify, in (self) biographical narratives of teachers, 

conceptions, methodologies and practices of teaching mathematics in high school. What do 

Mathematics teachers who work in high school tell about their teaching experiences? This 

questioning guides the methodological path that has in the (Auto) Biographical Research in 

Education its assumptions. The corpus used for analysis consists of five oral narratives and later 

transcribed. Five Mathematics teachers who teach in public schools are participating, three of 

which are part of the effective staff of the Department of Education of the State of Ceará and 

two staffed by the State Department of Education and Culture of Rio Grande do Norte. The 

empirical findings were collected throughout 2018, by conducting narrative interviews 

suggested by Jovchelovicth; Bauer (2002). The (self) biographical narratives allowed 

mathematics teachers, on the one hand, to revisit their teaching conceptions and methodologies 

and, on the other hand, allowed them to return to themselves and, consequently, to reflect the 

different motivations that inferred the professional choice for the degree in Mathematics. As 

results, we highlight: the existence of intrinsic (subjectivity) and extrinsic (socioeconomic) 

motivations for the choice of teaching in mathematics; feelings of pedagogical isolation, as 

there are few spaces for exchanges, dialogues and listening among teachers within schools. 

Teachers perceive teaching and teaching as a political and citizenship act, thus, they infer their 

practices as educators of social subjects. Regarding teaching practices within the current context 

of the public school, teachers present the difficulties related to theory and practice, stating that 

a distance between content and everyday “real” life persists in school. In the narratives, teachers 

also explain which strategies they use in teaching mathematics. Not always aware of these 

strategies, they speak of the need for contextualization and development of activities such as 

mathematical scavenger hunts, research projects, videos, games, music and technological tools, 

among others. Regarding curriculum changes, practices, challenges and perspectives, teachers 

argue that updates are necessary, but should reflect on the dialogical basis of school daily life 

and not on a hierarchical relationship of institutional power. The reform of high school worries 

teachers because it reaches schools without structural and basic changes are minimally met. The 

narratives show that there are daily pedagogical, economic and political challenges on the 

“school floor” that are not glimpsed in the reform. Finally, we are driven to think that the (self) 

biographical narrative can be an instrument used in initial, continuing and daily schooling, in 

view of the possibility of creating a dialogic network. Therefore, the creation of listening spaces 



 
 

within schools is becoming increasingly necessary, not in a prescriptive perspective on the 

modes of conduct, methodologies and practices in the classroom, but rather on generous 

reflective exchanges and dialogues and conscious sharing. 

Keywords: Mathematical Education. Mathematics teaching. (Self) biographical narratives. 

High school. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Figura 1- A escrita para além do infinito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (ORIGEM..., 2012) 

 

A escrita exige sempre a poesia 

Sou escritor e cientista. Vejo as duas actividades, a escrita 

e a ciência, como sendo vizinhas e complementares. A 

ciência vive da inquietação, do desejo de conhecer para 

além dos limites. A escrita é uma falsa quietude, a 

capacidade de sentir sem limites. Ambas resultam da 

recusa das fronteiras, ambas são um passo sonhado para 

lá do horizonte.  
Couto (2006, p. 45) 

 

O ato de educar exige do professor o desenvolvimento da condição de “inacabamento” 

(FREIRE, 1996). Na matemática, o símbolo do infinito representa às sequências infinitas de 

resultados que uma equação pode obter, fazendo referência à falta de limite ou fronteira. Tal 

conceito dialoga com a epígrafe de Mia Couto (2006) ao contextualizar nuances que envolvem 

a ciência e a escrita. Assim, o desenvolvimento deste trabalho orienta-se por essas 

apresentações, compreendendo que o objeto de estudo configura-se em um contexto global de 

motivações pessoais e coletivas. Sabemos que, ao término do trabalho, não chegaremos a 

conclusões definitivas, mas a resultados que irão se modificando a cada novo ato de narrar. 

O limiar do século XXI registra que o ensino de matemática na Educação Básica, na 

maioria das escolas brasileiras, ainda centra suas ações em práticas conteudistas baseadas, 
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principalmente, no uso do livro didático, sendo, posteriormente, exigida dos discentes a 

apropriação dos conteúdos em testes e avaliações (D’AMBRÓSIO, 2005). 

No campo da produção do conhecimento matemático, um número significativo de 

trabalhos1 tem delimitado seus estudos sobre concepções, metodologias e práticas docentes, 

sendo enfatizada a necessidade de uma atuação reflexiva que se disponha a ultrapassar os 

modelos de racionalidade técnica e uso de princípios positivistas, que marcaram e determinaram 

o ensino de matemática e de outras áreas disciplinares. 

O ensino da Matemática se apresenta como um objeto de estudo latente no contexto 

educacional brasileiro, sobretudo diante de transformações tecnológicas, sociais, econômicas e 

das políticas educacionais 2 . As mudanças no currículo, em especial o do Ensino Médio, 

preconizadas pela Lei nº 13.415, de 2017, a qual trata da reforma dessa etapa da Educação 

Básica, o tempo e a qualidade do ensino e da aprendizagem dessa disciplina para/pelos discentes 

na escola pública, em detrimento de outras, são preocupações que emergem no atual contexto 

e que merecem investigações. 

Com isso, percebemos que se estabelece uma dinâmica em que são postas em prática 

diversas tentativas de superar as dificuldades enfrentadas e que nos leva a questionamentos 

quanto ao tipo de formação ofertada aos docentes, condições de trabalho, dificuldades de 

aprendizagem dos alunos, desvalorização da escola e currículos (MIGUEL, 2005).  

Diante dessa problemática do ensino de Matemática, sobretudo nas escolas públicas, 

indagamos: o que contam docentes de Matemática que atuam no Ensino Médio sobre suas 

experiências de ensino? Que estratégias são utilizadas por eles para ensinar Matemática no 

Ensino Médio? Como depreendem as reformas e as transformações no ensino e na escola 

pública?  

Partimos de uma compreensão de prática fundamentada em Fiorentini e Crecci (2012), 

a qual envolve processos de acepção de prática social ou práxis, incluindo elementos, como 

linguagens, conhecimentos, instrumentos, regulações, convenções, normas escritas, valores, 

propósitos e pressuposições - isto é, teorias - explícitas e implícitas. Além disso, nesse contexto 

                                                           
1  Na pesquisa realizada na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), em 2017, foram 

localizados 70 trabalhos que discutem concepções, metodologias e práticas docentes de Matemática a partir do 

método (auto)biográfico. Dentre os trabalhos identificados, destacamos, como exemplo, a produção do 

conhecimento de Souza (2010), intitulado: “Pesquisa Narrativa, (auto)biografias e história oral: ensino, pesquisa 

e formação em educação matemática”; e Melo (2008), intitulado: “Olhares sobre a formação do professor de 

matemática: imagem da profissão e escrita de si”. 
2 No ensino da Matemática, destacamos a elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino de 

Matemática (PCNEM), os Parâmetros Curriculares Nacionais. PCNs+ Ensino Médio: orientações educacionais 

complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais, publicado em 2002, e da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC).   
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de “[…] significação, quando usamos a palavra ‘prática(s)’, não a utilizamos no sentido oposto 

a de teoria, mas no sentido de que as práticas sociais são múltiplas, porque são diversas as 

formas de atuar e significar o mundo, de estabelecer relações com ele […]” (FIORENTINI; 

CRECCI, 2012, p. 67). Ou seja, a contextualização da prática docente retrata como 

experienciamos/vivemos o mundo, sendo reflexo das relações históricas que produzimos e 

recriamos.  

Consideramos relevante também explicitar a concepção de experiência que assumimos 

neste estudo. Ora, se nos interessa conhecer a prática de ensino dos professores de Matemática 

a partir de suas narrativas, estamos admitindo que as experiências dos sujeitos, em seus lócus 

de atuação, têm especial destaque na investigação. Por isso, Larrosa (2011) define experiência 

a partir de três princípios básicos: princípio de reflexividade, princípio de subjetividade e 

princípio de transformação. 

O “princípio de reflexividade” contextualiza a experiência como resultado de um 

movimento de ida e volta. Assim, caracteriza-se como um movimento de ida pelo fato de que 

a experiência  

[…] supõe um movimento de exteriorização, de saída de mim mesmo, um movimento 

que vai ao encontro com isso que passa, ao encontro do acontecimento. E um 

movimento de volta porque a experiência supõe que o acontecimento afeta a mim, que 

produz efeitos em mim (LARROSA, 2011, p. 6). 

 

Permite, portanto, compreender que a experiência reflete nas minhas concepções de 

mundo e de sociedade, significando o processo de formação da subjetividade do sujeito e 

também das contribuições que o sujeito faz ao social.  

O “princípio de subjetividade” define a experiência como sendo subjetiva. Ou seja, 

“[…] a experiência é sempre experiência de alguém ou, dito de outro modo, que a experiência 

é, para cada um, a sua, que cada um faz ou padece sua própria experiência, e isso de um modo 

único, singular, particular, próprio […]” (LARROSA, 2011, p. 7). Ao partir do princípio da 

subjetividade, compreendemos que não existe experiência em geral, sendo necessário, no 

contexto escolar, analisar cada experiência docente de forma contextualizada (ideias, 

sentimentos, representações) sendo inviável estabelecer análises comparativas entre os 

discursos de quem narra suas experiências.  

Para tanto, compreendemos cada experiência como um “princípio de transformação”, 

pois se trata de um sujeito suscetível à sua própria transformação (ideias, sentimentos, 

concepções e representações). “[…] Daí que o resultado da experiência seja a formação ou a 

transformação do sujeito da experiência. Daí que o sujeito da experiência não seja o sujeito do 

saber, ou o sujeito do poder, ou o sujeito do querer, senão o sujeito da formação e da 
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transformação […]” (LARROSA, 2011, p. 8). Assim, podemos definir a experiência como uma 

síntese de algo que me forma e me transforma. A experiência ancora-se nos processos de 

transformação e (re)elaboração de sentido. É importante viver a experiência e, principalmente, 

senti-la, de modo que permita modificar-se por ela. Por isso, ao identificarmos as experiências 

dos professores de Matemática, quando tratadas com reflexibilidade, podem constituir-se em 

importante elemento para se pensar a prática docente.  

Larrosa (2011) destaca que o termo experiência tem sido usado de forma recorrente e 

simplista, todavia, é necessário ter consciência plena de suas enormes possibilidades teóricas, 

críticas e práticas. Portanto, neste estudo, os sujeitos são protagonistas na elaboração e narração 

de suas experiências, de modo que contar torna-se uma importante contribuição para os campos 

da educação e educação matemática. 

Dessa forma, temos o objetivo geral de identificar, nas narrativas (auto)biográficas dos 

docentes, concepções, metodologias e práticas de ensino de Matemática no Ensino Médio.   

Como desdobramento, temos os seguintes objetivos específicos: 

a) Conhecer as percepções de docentes de Matemática sobre suas práticas de ensino; 

b) Elencar estratégias que são utilizadas pelos docentes para ensinar Matemática no 

Ensino Médio; 

c) Refletir, a partir das narrativas (auto)biográficas, como os docentes de Matemática 

percebem a reforma do Ensino Médio, que incide diretamente no seu fazer docente; 

A intenção é que possamos compreender aspectos das práticas de docentes de 

Matemática e, quiçá, com eles problematizar o ensino dessa disciplina na escola pública. As 

narrativas (auto)biográficas permitirão aos professores de Matemática um debruçamento sobre 

as suas práticas, o que pode possibilitar observar-se a si mesmos e, consequentemente, refletir 

sobre o ensino da Matemática em suas práxis. 

Partimos do pressuposto de que é possível fazer uma análise das concepções, métodos 

e práticas de ensino a partir das experiências narradas pelos docentes. Defendemos a 

importância de valorizar seus saberes, suas histórias e reconhecer que os professores podem, ao 

contar suas vivências, contribuir para pensar o ensino da Matemática no Ensino Médio em 

escolas públicas. As narrativas nos possibilitaram ouvir os professores de Matemática, conhecer 

desafios de sua profissão e com eles depreender alguns aspectos de suas histórias de vida. 

Partimos dos pressupostos defendidos por Passeggi (2010) ao pautar que a reflexividade 

biográfica permite ao sujeito fazer descobertas, rever ações e, sobretudo, possibilita explicitar 

experiências e transformar saberes implícitos em conhecimentos. 
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A opção pelas narrativas (auto)biográficas de docentes de Matemática como objeto de 

estudo se dá pela sua adequação ao nosso interesse de compreender as narrativas 

(auto)biográficas como possibilidade de conhecer e refletir práticas docentes e os processos que 

envolvem o ensino da Matemática na escola pública. Os interesses e motivações que foram base 

para realização deste estudo decorrem de fatores subjetivos, existenciais, acadêmicos e sociais.  

No aspecto subjetivo, destacamos três fatos que foram determinantes na escolha e 

desenvolvimento do estudo em questão: os anos cursados no Ensino Fundamental e no Ensino 

Médio em escola pública, bem como os processos de formação inicial e continuada no campo 

da Matemática e, por fim, as práticas docentes vivenciadas na rede pública de ensino. 

No campo acadêmico e social, a realização deste trabalho busca contribuir com as 

demais produções que constituem esse importante campo de estudo. Assim sendo, a pesquisa 

permitirá refletir sobre as práticas docentes em escolas públicas, o processo de autoformação e 

também as relações estabelecidas entre a vivência e os processos de ensino, bem como pensar 

o lugar de destaque que ocupa o Ensino Médio, sendo pauta de diferentes políticas e reformas 

que (re)definem seu currículo e organização.  

Os resultados da pesquisa foram sistematizados e estruturados em seis capítulos, 

incluindo introdução e considerações, que seguem os padrões das normas acadêmicas, além dos 

elementos pré-textuais e pós-textuais. 

No segundo capítulo, “(RE)viver e (escre)ver-me professor de Matemática”, abordamos 

os múltiplos percursos vivenciados em nossa trajetória na Educação Básica até o ingresso no 

curso de Matemática, na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), em 2003. 

Além disso, apresentamos os caminhos que nos fizeram professor de Matemática e pesquisador.  

Já no terceiro capítulo, “Reflexões sobre a construção do campo de pesquisa”, 

destacamos o contexto que institui a Lei nº 13.415, de 2017, definindo a reforma do Ensino 

Médio, portanto, determinando mudanças significativas nas práticas de ensino e na formação 

docente no campo da Matemática. Outra discussão apresentada refere-se à contextualização do 

ensino de Matemática pelas lentes do método (auto)biográfico, de modo que aborda a produção 

do conhecimento nas últimas décadas e, por fim, destacamos os fatores que envolvem a 

formação de professores e o ensino de Matemática. 

No quarto capítulo, “Enquadramento metodológico”, destacamos as escolhas 

metodológicas delimitadas, compreendendo que cada objeto de estudo requer métodos e 

técnicas de pesquisas adequadas às suas especificidades. Portanto, delimitamos o método 

(auto)biográfico, apresentando-o enquanto método, a entrevista narrativa, as questões éticas, os 

sujeitos, o lócus da pesquisa e as categorias definidas para análise dos dados.  
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No quinto capitulo, “O ensino da Matemática na escola pública: vozes docentes”, 

dialogamos com as vozes dos sujeitos que integram a pesquisa, enfatizando os seguintes eixos: 

vozes que dialogam: percepções de docentes de Matemática sobre percursos de formação e 

práticas de ensino; estratégias para ensinar Matemática no Ensino Médio: alguns achados; a 

reforma do Ensino Médio: implicações práticas; e contribuições das narrativas para pensar o 

ensino da Matemática. Esperamos que este estudo venha a contribuir no campo educacional e 

despertar múltiplos olhares sobre a docência, concepções, metodologias e práticas no ensino da 

Matemática. 
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2 (RE)VIVER E (ESCRE)VER-ME PROFESSOR DE MATEMÁTICA 
 

Figura 2 - (Escre)ver-me 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Limer (2013) 
              

 

(Escre)ver-me 
 

nunca escrevi 

 

sou 

apenas um tradutor de silêncios 

 

a vida 

tatuou-me os olhos 

janelas 

em que me transcrevo e apago 

 

 Couto (1999, p. 60) 

 

A vida é mesmo um caminho incerto, e diante de tantas (in)certezas, vamos trilhando e 

construindo trajetórias em busca de utopias, algumas idealizadas em nossa infância e outras que 

se (re)constroem ao longo do nosso percurso existencial. São esses sonhos que nos fortalecem, 

motivam e nos encorajam no constante objetivo de dias melhores para a nossa vida e 

possibilidades de, além de pensar um mundo melhor, agir nesse processo de transformação 

dessa realidade permeada de contradições. 

Nesse percurso, a escrita, por meio das “maquinas de escrever”, permite o registro de 

fatos importantes. A releitura de um escrito será sempre uma nova leitura que permitirá 

inferências diferentes. Como Mia Couto (2006) destaca, “[...] não me concebo a mim próprio, 

existindo, se não for por via dessa escrita”. 

https://gizmodo.uol.com.br/a-historia-da-origem-do-teclado-qwerty-e-um-pouco-diferente-do-que-voce-pensa/
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Dessa maneira, busco3 construir meu relato tendo como ponto de partida contradições 

das dificuldades vividas e idealizações construídas. Relatar minha história é um momento de 

desafio, porque exige (auto)reflexão, é revelar meus medos, angústias, frustrações, sonhos e 

expectativas, como disse o poeta é “(Escre)ver-me”. Tal exercício permite descrever o meu 

processo de formação como sujeito e também tecer reflexões sobre as possíveis influências na 

vida de outros sujeitos.  

Como ponto de partida, tomo a concepção que defende que “[…] narrar a própria vida 

é uma ação humana espontânea […]” (PASSEGGI, 2010, p. 104). Portanto, não podemos negar 

o papel sócio-histórico da ação de narrar, pois nos humanizamos a partir das relações sociais 

estabelecidas historicamente. Assim sendo, em busca desse caminho que seguimos à procura 

da humanização, de poder enxergar-se no outro e de compreender o universo a partir das 

relações estabelecidas com outros sujeitos que fazem parte da minha história de vida.  

Para tanto, me oriento pelas palavras de Freire (1996, p. 58) “[…] mulheres e homens 

se tornaram educáveis na medida em que se reconheceram inacabados. Não foi a educação que 

fez homens e mulheres educáveis, mas a consciência de sua inconclusão é que gerou sua 

educabilidade […]”, ou seja, definir o ser humano como inacabado e em permanente 

movimento na busca de ser mais, como sujeitos “cognoscentes”. Dessa maneira, começo aqui 

a refletir sobre minha vida e sobre os caminhos que guiaram o processo de me tornar professor 

de Matemática e pesquisador na área de ensino. 

 

2.1 NA ESTRADA DA VIDA: MÚLTIPLOS PERCURSOS 

 
Escrever-me é, sem dúvida algo novo, algo que talvez eu não consiga fazer com a 

plenitude idealizada, todavia, partirei na busca de relatar momentos e percursos de vida e de 

formação, com a consciência de sujeito inacabado e na certeza de estar sempre trilhando os 

caminhos da (auto)formação.  

Dessa forma, tenho consciência de que precisarei assumir posicionamentos e delimitar 

alguns fatos vivenciados para serem descritos neste espaço, respeitando as delimitações 

orientadas na realização desta produção acadêmica. Portanto, buscarei relatar as vivências 

tentando me aproximar, por questões didáticas da escrita, de uma ordem cronológica, mesmo 

compreendendo que nossa história é marcada por idas e vindas que superam a concepção de 

linearidade, assim darei ênfase às seguintes fases: nascimento, primeiros anos da infância, 

adolescência, juventude e vida adulta. Tal ação, segundo Thompson (1992), é importante para 

                                                           
3 Neste capítulo, utilizaremos a primeira pessoa do singular, por se tratar de um relato pessoal. 
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que o sujeito recorde a sua vida, pois essa retomada do passado é fundamental para nosso 

sentimento de identidade. 

Na véspera da celebração do Natal, especificamente, no dia 24 de dezembro de 1980, 

eu nascia na cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte (RN). Cresci na cidade de Baraúna-RN. 

Filho mais velho do casal que, talvez por não ter muitas condições financeiras, optou por ter 

apenas mais uma filha, fato que nos caracteriza como uma família pequena.  

Meu pai, semianalfabeto, era empregado e exercia a função de trabalhador rural na 

empresa Maisa4, emprego que durava em média 7 a 8 meses por ano, sendo o restante do tempo 

dedicado à agricultura de subsistência. Minha mãe, com Ensino Fundamental também 

incompleto, cuidava da casa, dos filhos e ajudava nas despesas, lavando e passando roupas para 

outras famílias.  

Aos cinco anos de idade, minha mãe me matriculou na Escola Municipal Manoel de 

Barros, no município de Baraúna. Lembro que, durante a pré-escola, os primeiros dias eram 

marcados pelo choro daquelas crianças entre as quais eu também estava incluído. Durante a 

Educação Infantil e os três primeiros anos do Ensino Fundamental, recordo-me bem do 

acompanhamento escolar que recebi de minha mãe, sempre orientando e ajudando com os 

deveres da escola. 

Durante os quatro primeiros anos do Ensino Fundamental, um fato marcou esse trajeto: 

o dia em que minha mãe disse que não poderia mais me ensinar as atividades e que a partir 

daquele momento eu teria de respondê-las sem ela, pois ela não tinha mais conhecimentos sobre 

os conteúdos para ajudar-me e que, infelizmente, não poderia pagar aulas de reforço. Esse 

episódio é contado até hoje pela minha mãe, e para ela esse momento não representa apenas um 

momento de dificuldade, mas também de superação e autonomia que eu iniciava diante daquela 

situação vivida.  

Sendo assim, procurei me dedicar ainda mais, buscando concluir os anos iniciais do 

Ensino Fundamental no período estabelecido. Dessa fase, sempre vem à memória um fato 

engraçado. Mesmo buscando dedicar-me e tendo notas suficientes para prosseguir para a 

segunda etapa do Ensino Fundamental, a professora quase me reprovou por causa da minha 

caligrafia. O fato não se consolidou, pois prometi que, durante as férias, iria transcrever um 

texto todos os dias, sendo essa tarefa acompanhada pela minha mãe. 

                                                           
4 Mossoró Agroindustrial S/A – (MAISA) foi um grupo agroindustrial localizado na região de Mossoró, no Estado 

do Rio Grande do Norte, que trabalhou com a produção de frutas nas décadas de 1980 e 1990, empregando diversos 

pais de famílias. Mesmo com a exploração da mão de obra, a MAISA possibilitou, além da sobrevivência, o 

aprendizado de seus ex-trabalhadores, e com o passar dos anos alguns se tornaram produtores, não só do melão, 

mas também de diversas outras culturas irrigadas na região.  
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No ano seguinte, em 1992, foi realizada minha matrícula, contudo, não foi possível 

concluir o ano letivo devido ao fato de termos que mudar para a zona rural da cidade de Baraúna. 

Naquele período, a zona rural contava apenas com a oferta dos primeiros anos do Ensino 

Fundamental e não existia transporte para conduzir os alunos à cidade. No ano seguinte, voltei 

a morar na cidade e tive a oportunidade de dar continuidade à segunda etapa do Ensino 

Fundamental. Ao retornar, fui estudar na Escola Estadual João de Abreu, concluindo o Ensino 

Fundamental no ano de 1996.  

Ao retomar minhas memórias, falhas em alguns momentos, relembro que no início meu 

pai não apoiava a minha iniciativa de estudar, acreditando que seria melhor ajudá-lo nos 

trabalhos ligados à agricultura. Hoje, percebo que sua forma de pensar talvez decorresse das 

suas vivências e das impossibilidades que as condições materiais lhe impuseram, obrigando-o 

a ter que deixar a escola para ajudar meu avô. Com o passar dos anos e a socialização 

estabelecida em seu novo ambiente de trabalho5, mudou seu pensamento, tornando-se um dos 

incentivadores dos meus processos formativos.  

De tal modo, compreendo que mudanças de ideias vividas pelo meu pai decorrem de 

um movimento em que as relações estabelecidas com outros sujeitos desenvolveram a interação 

e a partilha de concepções que impulsionaram um pensar crítico e problematizador da realidade 

na qual estávamos inseridos naquele contexto; portanto, passando a entender os processos 

educacionais vividos nos sistemas de ensino como um importante recurso de mudança da 

realidade, principalmente, da nossa condição econômica vivida na década de 1990. 

Em 1997, ingressei no Ensino Médio, na Escola Estadual João de Abreu. Essa etapa 

apresenta algumas especificidades biopsicossociais, pois representa a fase de mediação entre o 

final da Educação Básica e a inserção no Ensino Superior. Vale lembrar que, além disso, a 

necessidade de assumir uma ocupação remunerada também se apresenta dentro dos anseios que 

cerceiam esse momento da vida de muitos sujeitos. No meu caso, comecei a pensar qual 

profissão iria exercer. Talvez pelo fato de estar inserido em um contexto familiar e social 

completamente voltado para as vivências agrícolas, interessei-me por Engenharia Agronômica, 

curso ofertado na Escola Superior de Agricultura de Mossoró (ESAM), atual Universidade 

Federal Rural do Semi-Àrido (UFERSA).  

Iniciei o exercício de olhar com simplicidade as histórias de vida das pessoas que me 

rodeavam, percebendo que o caminho da agricultura apresentava várias dificuldades, dentre 

                                                           
5 Contrato de trabalho na Prefeitura Municipal de Baraúna no ano de 1993, exercendo a função de auxiliar de 

serviços gerais, efetivando-se como funcionário público, no ano 1996, como vigilante escolar, função que exerce 

até hoje. 
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elas as condições climáticas e financeiras. Tais incertezas despertaram o desinteresse pela 

possibilidade de cursar Agronomia. Assim fui cursando todo o meu Ensino Médio, analisando, 

refletindo e (re)pensando esse sonho e, em determinado momento, estava rodeado de incertezas, 

pois já não sabia mais qual curso fazer ou qual profissão queria seguir. Algumas pessoas que 

faziam parte do meu ciclo familiar e de amizade destacavam minha afinidade com a disciplina 

de Matemática; por outro lado, outras pessoas também destacavam os desafios que faziam parte 

do magistério. Esses posicionamentos, favoráveis ou contra, às minhas escolhas de formação 

acadêmica provocaram inquietações e dúvidas em relação à escolha do curso que eu desejava. 

Logo, já não sonhava em ser agrônomo, mas, mesmo assim, no final do Ensino Médio, 

prestei dois exames vestibulares: um para Agronomia e outro para História. Na época não 

consegui ingressar em nenhum dos cursos. Com esses dois tropeços, procurei (re)estabelecer 

novas metas, continuei a busca pela inserção no mercado de trabalho e por uma formação 

acadêmica. 

 

2.2 O CAMINHO SE FAZ AO CAMINHAR: FIZ-ME PROFESSOR DE MATEMÁTICA 
 

O início dos anos 2000 marca o significativo desafio da minha trajetória de vida de 

tornar-me professor, sem formação acadêmica e sem experiência com as práticas de ensino. 

Na comunidade Olho d’água da Escada, localizada a cerca de 18 quilômetros de 

Baraúna, iniciei minhas atividades na docência em uma sala multisseriada6. Tal experiência 

mostrava-se desafiadora e era cerceada por inquietações e questionamentos: o que ensinar? 

Como ensinar em classe multisseriada? Quais as metodologias de ensino? Como superar as 

dificuldades de ensino-aprendizagem? Hoje, percebo que os questionamentos supracitados 

apenas seriam contextualizados com a formação adequada e os anos de ensino ao lado de outros 

profissionais.  

A definição de ser professor não acontece, somente, com o processo de certificação 

concedido pelas universidades, mas traz em si a história de vida como estudante nos vários anos 

de escolaridade, integrando no imaginário socialmente construído, as representações e 

significações do que é ser professor e, ao passar por uma formação inicial, incorpora formas e 

modos de pensar, modos de “ser professor”, modos que se relacionam com todos os outros 

espaços possíveis de formação (AGUIAR, 2009). 

                                                           
6 As classes multisseriadas buscam agregar todos os alunos matriculados na unidade escolar independentemente 

dos níveis de aprendizagem em uma mesma sala, que por sua vez tem como responsável (na maioria das vezes) 

um único professor, o qual fica responsável por sua estruturação em série/ano/ciclo (MEDRADO, 2012, p. 140). 
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Na dinâmica das relações sociais concretas, as finalidades educacionais e os processos 

de formação se relacionam:  

 

Registre-se por fim, que pedimos à educação que cumpra objetivos distintos e, por 

vezes, contraditórios: desenvolver a pessoa e formar o trabalhador, assegurar a 

igualdade de oportunidades e a seleção social, promover a mobilidade profissional e 

a coesão social. Muitas vezes, insistimos num discurso de prestação de serviços a um 

“cliente”, cuja identidade nem sequer conseguimos claramente definir (NÓVOA, 

2002, p. 24). 

 

Compreendemos com Nóvoa (2002) que o envolvimento com as práticas de ensino 

requer do sujeito a percepção crítica das concepções que acompanham as finalidades 

educacionais. No caso do professor, principalmente, faz-se necessário ter consciência de que 

essas finalidades e objetivos orientam sua prática docente e que estão permeadas por 

contradições que integram os contextos de ensino.  

Assim, a perspectiva de que a educação seria uma possibilidade de emancipação política 

orientou os meus longos períodos de dedicação aos estudos, mas foi, principalmente, pela 

possibilidade de me tornar profissional que tracei todos os processos de formação vividos.  

Começava então o processo de (escre)ver-me professor: 

 
O processo de formação intelectual e o de inserção profissional no magistério. 

Percurso que inclui obrigatoriamente considerações sobre a vida familiar, escolar, 

profissional e coloca em foco questões como a formação inicial e continuada, o 

(des)emprego, a empregabilidade, as mudanças estatutárias, identitárias que fazem 

parte da história de vida ativa do adulto (PASSEGGI, 2008, p. 27). 

 

Embora as condições de trabalhos não favorecessem a aprendizagem, dediquei-me, 

procurando aprender e ensinar da melhor forma possível. Mesmo dentro das minhas limitações 

de conhecimento e prática, acredito que contribuí de alguma forma na formação daquelas 

crianças e jovens, pois ao reencontrá-los relatam que tive um papel importante nos seus 

percursos formativos. Todavia, também compreendo que algumas práticas docentes 

desenvolvidas eram incoerentes com relação às teorias que aprendi a posteriori.   

Após essa experiência, decidi investir na carreira de professor das séries iniciais, quando 

me matriculei no Ensino Profissionalizante de Magistério, na cidade de Mossoró-RN. Contudo, 

no ano 2000, realizei um concurso público para a Prefeitura de Baraúna e, como eu ainda não 

havia concluído o magistério, disseram que eu não poderia participar da seleção, então, a 

necessidade de buscar novo trabalho levou-me a abandonar o curso. 

No ano seguinte, não consegui renovar meu contrato em virtude da efetivação de 

professores através do concurso público realizado, fato que me deixou bastante triste na ocasião, 
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não somente por questões financeiras, mas também pela afinidade que começava a traçar em 

relação à docência. Prestei meu primeiro vestibular para Matemática, incentivado por um 

vizinho que era professor da disciplina e apresentava como argumento a qualidade do curso e 

as possibilidades de atuação que o campo da Matemática permitia, mas, infelizmente não 

consegui ingressar. Diante disso, decidi investir minhas economias em um cursinho pré-

vestibular na cidade de Mossoró, atitude bastante criticada por alguns amigos que não 

concordavam com o investimento em algo que poderia dar errado.  

Seguindo firme em meu propósito, em 2003, fui aprovado para o curso de Licenciatura 

Plena em Matemática, na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte-RN. Tal realização 

permitiu-me iniciar, já no segundo período do curso de Matemática, nas atividades como 

docente do Ensino Médio da escola onde um dia fui aluno, fato que tenho grande orgulho de 

mencionar, ficando na instituição por quase oito anos. Em 2007, terminei minha graduação e 

segui atuando na escola na condição de celetista. O envolvimento emocional e profissional com 

a instituição me fez esquecer que eu não era professor efetivo.  

Em 2010, resolvi prestar concurso público para o cargo de professor na cidade de Assu-

RN. Inicialmente, não fiquei dentro do número de vagas imediatas, sendo classificado na lista 

de espera. Em 2011, fiz uma entrevista em uma fábrica de cimento, tentando uma vaga como 

operador de sistema de produção, para a qual fui selecionado. Naquele momento, estava 

determinado a mudar minha vida, mudar de profissão e seguir um novo caminho, pois estava 

cansado de trabalhar como temporário ou substituto com baixa remuneração. Após a seleção, 

fomos encaminhados ao Estado de Sergipe e permaneci por sessenta dias longe de casa.  

Nesse período, tive que tomar uma decisão difícil ao ser convocado para assumir a vaga 

de professor efetivo no município de Assu-RN. Resolvi assumir a vaga de professor de 

Matemática do Ensino Fundamental naquele município. Contudo, as dificuldades e a distância 

da família fizeram-me desistir da vaga. Entre os anos 2011 e 2014, período de aprendizagem, 

exerci diversas atividades: auxiliar de logística, secretário da Câmara dos Vereadores de 

Baraúna, coordenador municipal de programas educacionais e programador de custo.  

Todavia, mesmo tendo exercido tantas atividades profissionais, sentia-me incompleto. 

Foi quando decidi me dedicar novamente aos estudos para prestar concurso público, 

estabelecendo metas, roteiros de estudos e seleções de que iria participar. Dessa maneira, 

percebo que o impulso do projeto de si permite fazer acontecer a fábula de uma história que 

desenha um futuro possível e se concretiza em projetos singulares e diversos, como afirma 

Delory-Momberger (2008).  
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Na busca por materializar o sonho traçado, prestei, em 2013, concurso público na 

Secretaria Estadual do Ceará e fui aprovado. No dia determinado para escolher a o local de 

lotação, acabei direcionado para uma cidade que, de certa forma, já fazia parte de minha 

história, considerando que tenho familiares residentes nela: a cidade de Quixeré-CE. 

Diante dessa caminhada e do incentivo da minha esposa, bem como de um amigo de 

estudo, iniciei uma especialização a distância pelo IFRN/UAB em Ensino de Matemática no 

Ensino Médio. Em seguida, senti a necessidade de ampliar meus processos de formação e 

realizei a seleção do mestrado no POSENSINO, para o qual fui aprovado e estou tendo a 

oportunidade de expandir os meus conhecimentos na área de ensino. Tal fato apresenta-se em 

minhas vivências e formação como importante, pois tem permitido desenvolver minha 

formação profissional como professor e pesquisador no campo da educação, principalmente, na 

área das humanidades em relação ao ensino de Matemática. Destaco a oportunidade de conhecer 

e conviver com pessoas de diversas áreas de formação e com pesquisas desenvolvidas em várias 

áreas acadêmicas. Assim, vou escrevendo e (re)vivendo esses múltiplos caminhos com a certeza 

de que a cada dia, a cada minuto e a cada segundo há incógnitas a resolver. 

Apresentar a minha história de vida, de maneira breve, além de situar meu encontro com 

o objeto de estudo investigado, atende a um princípio deontológico da realização de uma 

pesquisa com o método (auto)biográfico.  
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3 CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE PESQUISA  

 

 

Figura 3 – Elementos de mediação no ensino de matemática 

  
Fonte: (CECCO; BERNARDI; DELIZOICOV, 2017, p. 1115). 

 

 

A teoria sem a prática vira verbalismo, assim como a 

prática sem teoria, vira ativismo. No entanto, quando se 

une a prática com a teoria tem-se a práxis, a ação criadora 

e modificadora da realidade.  

Freire (1996, p. 25) 

 

Ao propomos tecer algumas reflexões sobre o campo do ensino da Matemática a partir 

do aporte teórico-metodológico da pesquisa (auto)biográfica, faz-se necessário contextualizar 

sobre a sociedade em que se produzem os conhecimentos e as relações sócio-históricas que 

permeiam as práticas de ensino. Na imagem que abre este capítulo, percebemos elementos 

(questionamento, conteúdo, epistemologia, professores, diretrizes curriculares) que se 

correlacionam e culminam nas práticas de ensino de Matemática. Para pensar o ensino, partimos 

do olhar de Paulo Freire (1996) ao destacar a necessidade de relacionar os aspectos teóricos e 

práticos. 

Neste capítulo, apresentamos os pressupostos teóricos que fundamentam a realização 

deste estudo, sendo enfatizadas as concepções, políticas e práticas de ensino que integram o 
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ensino da Matemática. “Na prática de pesquisa estão presentes também as apropriações, pelo 

pesquisador, de bibliografia de ampla circulação mobilizada para a compreensão de um 

determinado tema, que por sua vez, impõe significados e direcionamentos” (CIAVATTA, 2016, 

p. 5). Nesse sentido, destacamos as narrativas (auto)biográficas como possibilidade de análise 

para compreender práticas de ensino de matemática. 

 

3.1 ENSINO DE MATEMÁTICA PELAS LENTES DA PESQUISA (AUTO)BIOGRÁFICA 

 

O fato é que não existe um único caminho que possa ser definido como melhor para o 

ensino de qualquer disciplina, em especial, da Matemática. Portanto, é necessário conhecer 

diversas possibilidades de trabalho em sala de aula e, assim, ampliar as condições de o professor 

construir uma prática significativa (BRASIL, 1997). 

Nesse processo, as narrativas das práticas docentes podem ser compreendidas como 

forma de contribuir para as práticas pedagógicas utilizadas pelos docentes, permitindo despertar 

o interesse, a curiosidade e o espírito de investigação sobre os processos de ensino. Por meio 

das narrativas, os docentes têm oportunidade de refletir e de aprender sobre os processos de 

ensino, os impactos de determinadas experiências educativas, os problemas e as dificuldades 

que enfrentam ao longo da sua carreira, as estratégias que utilizam na tentativa de superá-los, 

bem como a importância de práticas colaborativas.  

Percebe-se que, nas últimas décadas, vêm crescendo de forma significativa as pesquisas 

que adotam o olhar (auto)biográfico como método de pesquisa, sendo pautadas as contribuições 

das narrativas, principalmente, para pensar questões relacionadas ao ensino-aprendizagem e 

formação de professores. Na busca por construir sínteses dessas produções acadêmicas, a 

pesquisa do tipo estado da arte7 favorece o processo de identificação das produções acadêmicas 

já existentes que abordam o ensino da Matemática a partir da pesquisa (auto)biográfica e melhor 

situam nosso estudo.  

Na educação, podemos identificar que o estado da arte pode apresentar uma contribuição 

relevante na constituição do campo teórico da área de conhecimento, pois evidencia os aportes 

significativos da construção da teoria e da prática pedagógica, apontando as restrições sobre o 

campo em que se desenvolve a pesquisa, lacunas de disseminação, experiências inovadoras e 

                                                           
7 Os estudos do tipo estado da arte permitem, num recorte temporal definido, sistematizar um determinado campo 

de conhecimento, reconhecer os principais resultados da investigação, identificar temáticas e abordagens 

dominantes e emergentes, bem como lacunas e campos inexplorados abertos a pesquisas futuras (HADDAD, 2002, 

p. 9). 
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investigadas que apontem alternativas de soluções para os problemas da prática e reconhecer 

as contribuições da pesquisa na constituição de propostas na área (ROMANOWSKI; ENS, 

2006). 

Tais estudos assumem o compromisso de mapear e de discutir a produção acadêmica 

em diferentes campos do conhecimento, tentando responder que aspectos e dimensões vêm 

sendo destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares. Portanto, esse tipo de pesquisa 

é desenvolvido com base em material já elaborado, principalmente livros, periódicos, teses e 

dissertações (GIL, 2002). A realização desse mapeamento permite um diagnóstico dos aspectos 

enfatizados em cada pesquisa. Além disso, na pesquisa podemos encontrar elementos que 

merecem ser problematizados dentro do contexto do objeto de estudo, apontando novas 

perspectivas e possíveis abordagens para o pesquisador. 

Nesse caso, recorremos às pesquisas stricto sensu (dissertações e teses) que abordam a 

produção de conhecimento no que refere-se ao desenvolvimento de estudos que tratam sobre o 

ensino da Matemática a partir do olhar (auto)biográfico, entre os anos 2000 e 2017.  

Como toda pesquisa, a realização do estado da arte requer a delimitação de métodos e 

técnicas específicas que garantam resultados aproximados dos objetivos estabelecidos. 

Segundo Romanowski (2002), faz se necessária a definição dos descritores para direcionar as 

buscas a serem realizadas, localização dos bancos de pesquisas, teses e dissertações, acervos de 

bibliotecas e biblioteca eletrônica que permita acesso a coleções de periódicos, estabelecendo 

critérios para a seleção do material que compõe o corpus do estado da arte, considerando tema, 

objetivos, metodologias, conclusões, análise e elaboração das conclusões preliminares. 

Assim, nesta dissertação, o levantamento dos trabalhos produzidos foi realizado no 

Portal da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD)8, utilizando como 

descritores as seguintes palavras-chave: ensino de matemática, narrativas de professores e 

narrativas de professores de matemática. Destacaremos nos trabalhos localizados os objetivos, 

embasamento teórico-conceitual, metodologias, técnicas utilizadas e considerações. Diante 

disso, para nossa análise, tomaremos como recorte temporal o período de 2000 a 2017, dando 

ênfase o início do século XXI, ou seja, uma atualização dos trabalhos que enfatizam as 

narrativas no campo da ciência matemática.  

                                                           
8 Disponível em: http://bdtd.ibict.br/vufind/. Acesso em: 25 jul. 2017. 

http://bdtd.ibict.br/vufind/
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A BDTD9 integra o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) 

no âmbito do Programa da Biblioteca Digital Brasileira (BDB), com apoio da Financiadora de 

Estudos e Pesquisas (FINEP). Tem como objetivo reunir as teses e dissertações construídas em 

todo o país, bem como produções brasileiras no exterior. Tal produção configurou-se como 

significativa no momento de delimitação do repositório a ser pesquisado, pois as produções 

reunidas têm contribuído para a produção do campo do conhecimento no que se refere ao ensino 

da Matemática a partir das lentes da pesquisa (auto)biográfica. 

Como resultado, localizamos 156 trabalhos, contudo, durante a categorização dos 

trabalhos, percebemos que sete desses estudos se repetiam e seis não foram possíveis fazer 

download do documento no repositório (BDTD), sendo necessário buscar em outros ambientes 

ou plataformas virtuais.  

A seguir, a Tabela 1 apresenta a organização das produções e sua distribuição por 

instituições no Brasil. 

 

Tabela 1 – Produção do conhecimento por instituições (2000-2017). 

  Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

                                                           
9 Atualmente, a BDTD conta com a colaboração de 108 instituições brasileiras de ensino e pesquisa que ofertam 

programa de pós-graduação stricto sensu (mestrado/doutorado), sendo registrado um total de 482.842 documentos, 

dos quais 352.127 são dissertações e 130.715 são teses. 

        Nº INSTITUIÇÃO PUBLICAÇOES 

1 UFPA- PA 26 

2 UNESP-SP 25 

3 UFSCAR-SP 19 

4 UNICAMP-SP 16 

5 UFMG-MG 11 

6 PUC-SP 9 

7 METODISTA-SP 7 

08 UFPR-PR 5 

09 UFRN-RN 5 

10 PUC-CAMPINAS-SP 3 

11 UEL- PR 3 

12 UFABC-SP 3 

13 UFC-CE 3 

14 UFMS-MS 3 

15 PUC-RS 2 

16 UEPB-PB 2 

17 UNISINOS- RS 2 

18 USP-SP 2 

19 UCS-RS 1 
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Dessa maneira, após a primeira parte da pesquisa, partimos para análise de 99 

dissertações e 44 teses, totalizando 143 trabalhos desenvolvidos por diferentes instituições do 

país, conforme mostra o Tabela 1. Buscamos identificar a origem das teses e dissertações 

disponíveis no portal BDTD, sendo destacado que parte significativa das teses e dissertações 

encontradas referentes à temática estudada foram desenvolvidas por instituições públicas, 

representando um total de 75% das produções localizadas, prevalecendo as publicações nas 

instituições federais. 

No segundo momento, analisamos as produções por região no recorte temporal 

delimitado (2000-2017). Conforme observamos, a região Sudeste concentra o maior número de 

trabalhos sobre ensino de Matemática com foco no olhar (auto)biográfico, totalizando 62% dos 

trabalhos produzidos no Brasil. 

Enquanto pesquisador, tal discrepância em relação às demais regiões nos inquieta, sendo 

necessário pensar esses resultados contextualmente. Para tanto, consideramos que essa 

discrepância pode estar relacionada ao percentual de investimento distribuído no Brasil, além 

da forma como o ensino tem se organizado ao longo da história da educação. Dados da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), em 2016, apontam 

que o Sistema Nacional de Pós-Graduação registrou 266.818 matriculados entre mestrado e 

doutorado, sendo desse total de alunos 173.524 das regiões Sul e Sudeste.  

Nos últimos vinte anos, com o fortalecimento da produção acadêmico-científica, com 

pesquisas que emergem em diferentes programas de pós-graduação pelo país, um movimento 

se transforma em empenho de diferentes entidades (faculdades e associações de financiamento 

de pesquisas) para o estabelecimento de uma política de divulgação de seus trabalhos científicos 

(ROMANOWSKI, 2002). 

Tal fortalecimento pode ser identificado no estudo do ensino da Matemática a partir do 

método (auto)biográfico, pois registra um percentual elevado de produções no recorte temporal 

delimitado.  
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Gráfico 1 - Ensino de Matemática como foco no método (auto)biográfico (2000-2017). 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Na gráfico 1, percebemos que o início do século XXI foi marcado por um número 

reduzido de produções que abordaram o ensino da Matemática a partir das narrativas. O 

processo de evolução, ou regresso, das produções acadêmica pode ser feito a partir da ótica das 

prioridades dadas à produção da ciência no Brasil, assim,  

 

[...] nessa trajetória de investimentos na formação inicial de pesquisadores foram 

detectados avanços e recuos dependendo das prioridades dos Governos, do contexto 

econômico, político e social do país e do crescimento do Sistema Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (SNDTC) (OLIVEIRA; BIANCHETTI, 

2018, p. 153). 

 

Ao analisar a produção do conhecimento no campo das narrativas no ensino da 

Matemática, percebemos que os dados indicam, nessas quase duas décadas de estudo, uma 

evolução, sendo marcada por um crescente número de teses e dissertações que fazem uso das 

narrativas na área das ciências exatas, enfatizando o uso do método (auto)biográfico ou técnicas 

como narrativas de professores. Podemos pensar que o aumento das produções acadêmicas 

também decorre de fatores como espaços de discussão. Nesse sentido, ressaltamos as 

contribuições de espaços, como congressos (Congresso Internacional sobre Pesquisa (Auto) 

Biográfica - III CIPA) e periódicos (Revista Brasileira de Pesquisa (Auto)biográfica), que 

permitem expor os trabalhos desenvolvidos. 

Podemos considerar que o crescente número de pesquisas e estudos que fazem uso das 

narrativas deve-se ao fato de que:  
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A partir dos anos 1980 houve um redirecionamento dos estudos sobre formação e 

prática docente, cuja ênfase sobre a pessoa do professor veio favorecer o aparecimento 

de um grande número de obras e estudos sobre a vida dos professores, as carreiras e 

os percursos profissionais, as autobiografias docentes ou o desenvolvimento pessoal 

dos professores. Nessa perspectiva, discute as rupturas que se operam no campo das 

ciências humanas em relação aos métodos convencionais de investigação, desde as 

primeiras décadas do século XX, buscando mostrar como a subjetividade passa a se 

constituir na ideia nuclear e articuladora das novas formulações teóricas que 

realimentam as diversas áreas, a partir de então (BUENO, 2002, p. 11). 

 

Nesse processo de expansão, o método (auto)biográfico destaca-se como elemento 

aglutinador de interesses que envolvem essas escolhas, o reconhecimento da subjetividade nas 

análises das pesquisas qualitativas desenvolvidas, considerando que permitem aos sujeitos 

participantes refletir “[…] sobre o ensino e sobre suas práticas de sala de aula é em parte 

modelado por suas experiências anteriores […]” (BUENO, 2002, p. 11). Dessa maneira, o uso 

das narrativas configura-se como relevante instrumento de reflexão da prática docente, 

sobretudo, nas práticas de ensino da Matemática, regada, historicamente, pelo pensamento 

positivista e quantitativo.  

Após a busca no portal, iniciamos o processo de categorização dos trabalhos 

encontrados. Inicialmente, eliminamos 49 trabalhos, sendo oito teses e 41 dissertações, pois 

fugiam do universo da Matemática, levando em consideração que todos os títulos devem ser 

temáticos e expressivos, ou seja, devem dar a ideia mais exata possível do conteúdo do setor 

que intitula (SEVERINO, 2007). 

Em seguida, contamos com 94 trabalhos acadêmicos, entre teses e dissertações. 

Portanto, analisamos os resumos e considerações daquelas pesquisas que apontavam como 

objeto de estudo o ensino da Matemática, bem como o método (auto)biográfico. Tal análise nos 

possibilitou subdividir os trabalhos em duas categorias principais: ensino de Matemática e 

formação de professores. 

No que se refere à primeira categoria (ensino de Matemática), identificamos 41 teses e 

dissertações que abordaram de algum modo as contribuições do método (auto)biográfico para 

essa área. Já na segunda categoria (formação de professores), identificamos 53 teses e 

dissertações que abordam os processos de formação de professores de Matemática por meio da 

pesquisa (auto)biografia. Dessa maneira, em linhas gerais, as análises indicam que os trabalhos 

com narrativas discutem situações e experiências vividas por professores e alunos durante suas 

trajetórias de formação escolar, acadêmica ou profissional. 
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No campo do ensino de Matemática destacamos as contribuições dos trabalhos de 

Montezuma10 (2016), que teve como objetivo perceber o processo de constituição da identidade 

docente de professoras de Matemática nos anos iniciais, tendo como referência programas de 

governo que impactaram o ensino da Matemática nos anos iniciais na educação pública estadual 

paulista no período entre os anos 2012 e 2015. Os resultados da pesquisa indicam que “[...] um 

desconforto das professoras frente à precarização profissional sentida no trabalho docente, o 

que as deixa com receio sobre como será o destino desta categoria no futuro e, algumas vezes, 

até com um certo mal-estar docente” (MONTEZUMA, 2016, p. 8). 

Soma-se às contribuições para pensar o ensino da Matemática a dissertação 

desenvolvida por Castro11 (2002), que busca compreender como o futuro professor se constitui 

na prática, tendo como experiência formadora a disciplina de Prática de Ensino de Matemática 

e Estágio Supervisionado (PEMES), trabalho desenvolvido na Faculdade de Educação da 

Unicamp. Os métodos permitiram compreender que, durante as trajetórias de vida, um conjunto 

de aspectos, como: saberes, imagens e modelos adquiridos (na família, na escola, na instituição 

de formação e outros lugares) resultam de uma constituição, em permanente transformação, de 

um “saber-ser” próprio de cada sujeito. Assim, as práticas de estágio representam um 

importante momento na formação dos sujeitos, permitindo uma reflexão das ações a serem 

realizadas, mediante uma observação (sistematizada) das necessidades apontadas em cada 

contexto. 

Na perspectiva de formação enfatizamos a produção de Melo12 (2008) e Morais (2012). 

O primeiro trabalho teve como objetivo analisar o processo de formação do professor de 

Matemática aluno da licenciatura em Matemática no Instituto de Educação Superior Presidente 

Kennedy IFESP (Natal-RN). Os resultados da pesquisa indicam que suas trajetórias, na 

educação básica, contribuíram na formação dos seus modelos de docência. Outro fator 

anunciado trata-se dos processos de reelaboração das representações, sendo (des)construídas à 

medida que eles ressignificavam a imagem que tinham sobre o que era ser professor de 

Matemática. “O estudo também evidenciou que o início da carreira docente dos colaboradores 

                                                           
10 Tese intitulada “Entre fios e teias de formação: narrativas de professoras que trabalham com Matemática nos 

anos iniciais – constituição da docência e os desafios da profissão na educação pública estadual paulista frente aos 

programas de governo no período de 2012 a 2015”, trabalho orientado pela professora Carmen Lucia Brancaglion 

Passos. 
11 Dissertação intitulada “Aprendendo a ser professor(a) na prática: estudo de uma experiência em prática de ensino 

de Matemática e estágio supervisionado”, trabalho orientado pelo professor Dario Fiorentini.  
12 Tese intitulada “Olhares sobre a formação do professor de Matemática. Imagem da profissão e escrita de si”, 

trabalho orientado pela professora Maria da Conceicao Ferrer Botelho Sgadari Passeggi. 
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da pesquisa foi marcado por práticas mecânicas, influenciadas pelo modelo de professor que 

eles vivenciaram” (MELO, 2008, p. 7). 

Já o trabalho de Morais13 (2012) trouxe a discussão sobre como ocorreu a formação de 

professores que atuaram no ensino de Matemática na região de Mossoró-RN. Um dos achados 

da pesquisa apontou que a carência, no período de 1940 a 1974, de “professores com formação 

específica na área era tanta que o curso de matemática formou praticamente o seu próprio corpo 

docente” (MORAIS, 2012, p. 266). 

Percebe-se que essas narrativas fazem emergir anseios, expectativas, conceitos e 

concepções que vão se ressignificando ao longo da vida e permite que cada sujeito que narra 

sua história também possa (re)construir sua autorreflexão. 

 
A colocação em comum de questões, preocupações e inquietações, explicitadas graças 

ao trabalho individual e coletivo sobre a narração de cada participante, permite que as 

pessoas em formação saiam do isolamento e comecem a refletir sobre a possibilidade 

de desenvolver novos recursos, estratégias e solidariedades que estão por descobrir ou 

inventar (JOSSO, 2007, p. 415). 

 

Nesse sentido, o ensino configura-se como espaço de (re)criação das diferentes histórias 

de vida e de formação dos sujeitos que a ele se integram. Outro fator que merece destaque 

refere-se à necessidade de reflexão sobre o processo de formação e ensino da Matemática. Para 

isso, são inegáveis as contribuições dos estudos com o método (auto)biográfico como fonte de 

reflexão da ação.  

Os últimos 17 anos têm contribuído para o fortalecimento do método (auto)biográfico 

como abordagem metodológica e formativa, pois os trabalhos apontam para o desenvolvimento 

de pesquisas e de acompanhamento formativo docente. Admitimos que a pesquisa não dá conta 

de toda a produção com pesquisa (auto)biográfica e professores de Matemática, fazendo-se 

necessária a sua continuidade e aprofundamento, no entanto, já nos oferece pistas da produção 

de conhecimento no século XXI com relação ao ensino da Matemática na perspectiva do sujeito.  

 

3.2 ENSINO MÉDIO SOB A ÓTICA DA REFORMA 13.415, DE 2017 
 

A reivindicação pela escola pública obrigatória e gratuita para toda a população tem sido 

bandeira constante entre os educadores brasileiros. Sobressaem nesse movimento as discussões 

que enfatizam sua função sociopedagógica, universalização do acesso, permanência, ensino de 

qualidade, atendimento às diferenças culturais e a formação para a cidadania crítica 

                                                           
13 Dissertação intitulada “Peças de uma história: formação de professores de Matemática na região de Mossoró 

(RN)”, orientado pela professora Ivete Maria Baraldi. 



41 

 

(LIBÂNEO, 2012). Contudo, os dados apontados nos indicadores educacionais registram, no 

cenário atual, contradições entre quantidade e qualidade em relação ao direito à escola. 

Podemos perceber a contradição ao relacionar os aspectos quantitativos e qualitativos 

na busca pela garantia do direito à educação, com base nos dados da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílio Contínua (PNAD Contínua), em 2017, destacando que a taxa de 

analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade está estimada, em média, em 11,5 

milhões de analfabetos. Ao analisar o problema por região, o Nordeste aparece com uma taxa 

de analfabetismo de 14,5%, quatro vezes maior do que as taxas estimadas para as regiões 

Sudeste e Sul (3,5%), Norte (8,0%) e Centro-Oeste (5,2%) (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATISTICA, 2017). 

Assim, não podemos pensar a escola pública como espaço homogêneo, menos ainda as 

formas (Ensino Médio noturno, Ensino Médio na modalidade Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) e Ensino Médio integrado à educação profissional técnica de nível médio) de oferta do 

Ensino Médio brasileiro. O Art. 35, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) Lei nº 

9.394, de 1996, define que o Ensino Médio, etapa final da educação básica, deve ter duração 

mínima de três anos, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual 

e do pensamento crítico dos sujeitos (BRASIL, 1996). Além dos aspectos de formação citados, 

sobressai, no conteúdo da lei, a preparação básica para o trabalho. 

Portanto, o processo de análise e interpretação da reforma educacional no Ensino Médio 

deve ser realizada de forma contextualizada, exigindo-se, portanto, compreendê-la dentro do 

quadro geral de avanço de pautas conservadoras diversificadas, sendo importante destacar a 

relação dualista da escola pública que centra na formação de trabalhadores para o mundo 

produtivo e atendendo a reivindicações de setores expressivos do empresariado nacional 

(SANTOS; OLIVEIRA; SILVA, 2017). 

Dessa maneira, as reformas educacionais assumem como foco principal a adaptação do 

Ensino Médio às novas determinações do mercado do trabalho, pautando-se no discurso das 

transformações técnicas e científicas, na revolução tecnológica e na sociedade da informação 

(SANTOS, 2016). Além disso, soma-se o discurso de fortalecer uma escola pública, gratuita e 

de qualidade. 

Todavia, trazemos para discussão o significado da expressão “ensino de qualidade” 

constantemente utilizado nos discursos de divulgação e socialização das reformas em curso. 

Ressaltamos, sobretudo, a circulação de significados muito difusos para a expressão “qualidade 

de ensino” os quais variam dependendo do foco de análise pretendido: econômico, social, 

político, pedagógico etc. No campo educacional, ainda não conseguimos obter um consenso 
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mínimo sobre os objetivos e as funções da escola pública de qualidade na sociedade atual 

(LIBÂNEO, 2012). Ao refletir sobre a significação do conceito de qualidade faz-se necessário 

pontuar que se trata de uma análise de um conceito polissêmico, uma vez que essa categoria 

traz consigo múltiplas significações, sendo possível citar como exemplo as definições e 

concepções de qualidade que orientam os documentos dos organismos internacionais que 

sobressaem às variações do conceito de qualidade, como rendimento e a indicação da 

necessidade da instituição de programas de avaliação da aprendizagem, além de apontar 

algumas condições básicas para o alcance da qualidade pretendida (DOURADO; OLIVEIRA; 

SANTOS, 2007). Por outro lado, Lopes (2012) destaca que não podemos deixar de 

contextualizar o conceito de qualidade sem considerar que se trata de uma luta política, ou seja, 

as lutas políticas constroem os processos de identificação dos sujeitos com determinados 

projetos de qualidade que articulam demandas diversas.  

Nessa busca por compreender os sentidos de qualidade presentes na oferta do Ensino 

Médio, partimos da epígrafe retirada do texto Repensar o Ensino Médio: por quê?, escrito por 

Miguel Arroyo. 

 
Início minha correspondência com um jogo preliminar de perguntas e algumas 

respostas. Nesse jogo, é possível esboçar o entrelaçamento entre as instâncias do 

“onde”, do “quem” e do “como”, no contexto do processo de inovação do Ensino 

Médio no Brasil. Por essa via, talvez possamos chegar a uma reflexão que a pergunta 

POR QUE nos coloca já no título deste capítulo (ARROYO, 2014, p. 53) 

 

O questionamento de Arroyo tem permeado as constantes reformas que acompanham 

essa etapa da Educação Básica. Nos últimos 20 anos, o Ensino Médio tem sido alvo de disputas, 

embates e interesses que, quase sempre, estão relacionados ao seu sentido e finalidade, sendo 

demarcadas, principalmente, por mudanças significativas na LDB nº 9.394, de 1996. Além 

disso, destaca-se que em 15 anos tivemos duas diretrizes curriculares determinadas pelo 

Conselho Nacional de Educação (Resolução nº 03, de 1998, e nº 02, de 2012), com a finalidade 

de normatizar a oferta na organização curricular, visando a mudanças substantivas no que se 

refere à identidade e às finalidades dessa etapa da educação (SILVA; SCHEIBE, 2017). 

Historicamente, a escola vem sendo não apenas definida, mas legitimada como o espaço 

de ensino e aprendizagens sociais (MACEDO, 2012). No Brasil, por meio de reivindicações 

sociais e políticas, a inclusão do Ensino Médio no âmbito da Educação Básica e sua progressiva 

obrigatoriedade demonstram o reconhecimento social de sua relevância. Vale destacar que nos 

referimos à importância política (inadmissível às desigualdades educacionais), social 

(demandas de formação e certificação) e econômica (demandas no mercado de trabalho e 
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necessidade de tornar o país mais competitivo economicamente) (KRAWCZYK, 2014) que, de 

certo modo, influenciam e determinam as dinâmicas e culturas escolares. 

Diante de tal representatividade social, Silva e Scheibe (2017) questionam a licitude de 

se fazer uma reforma educacional por meio do instrumento da Medida Provisória, posto que tal 

recurso, constitucionalmente, deve ser usado em situações específicas nas quais o Poder 

Executivo sustenta a impossibilidade de tramitação pelas vias normais da elaboração das leis. 

No referido caso, são transformações que determinam a vida de milhares de jovens brasileiros. 

Logo, entendemos que essa ação firmou-se na arbitrariedade e na ausência de diálogo com a 

sociedade. 

Além disso, outro fator que merece destaque refere-se às novas configurações sociais 

da juventude que refletem e formam a escola pública brasileira, lembrando que, durante os 

anúncios das reformas, a juventude aparece como foco de preocupações, pois viabilizaria sua 

inserção no mercado de trabalho por meio do eixo formação técnica e profissional viabilizada 

por itinerários formativos. À qual juventude nos referimos? Faz-se mister questionar se a 

juventude é uma categoria socialmente produzida. É necessário considerar  

 

[…] as representações sobre a juventude, os sentidos que se atribuem a essa fase da 

vida, a posição social dos jovens e o tratamento que lhes é dado pela sociedade 

ganham contornos particulares em contextos históricos, sociais e culturais distintos 

(DAYRELL; CARRANO, 2014, p. 108). 

 

 Dessa maneira, qualquer projeto de educação que seja pautado nos princípios de 

qualidade deve considerar que se trata de jovens, em sua maioria, em situações sociais de 

vulnerabilidade, de pobreza e injusta distribuição de oportunidades: escola, trabalho, moradia, 

dentre outras. 

No Brasil, existem, em média, 28.025 escolas públicas e privadas de Ensino Médio 

regular (urbanas e rurais), que contemplam 7.983.076 matrículas. Do total de escolas, 19.857 

são públicas e contemplam 88% das matrículas, sendo que 85% dessas matrículas estão nas 

redes estaduais, responsáveis pela oferta do Ensino Médio. No que diz respeito à modalidade 

Educação de Jovens e Adultos (EJA/Ensino Médio), o número de matrículas representa uma 

estimativa de 1.308.786 (BRASIL, 2015). Com isso, qualquer debate que envolva a 

flexibilização ou mudanças dos projetos e das práticas pedagógicas no Ensino Médio deve 

considerar os impactos que podem ocasionar a toda essa população. 

Os dirigentes do Ministério da Educação (MEC) argumentam que a reforma do Ensino 

Médio 
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[...] é urgente porque é necessário destravar as barreiras que impedem o crescimento 

econômico. E a educação, principalmente a educação profissional, é um fator 

importante para a retomada do crescimento econômico, uma vez que o investimento 

em capital humano potencializa a produtividade. Nessa perspectiva, no âmbito da 

educação, seriam aspectos necessários para elevar as condições de competitividade do 

Brasil no mercado internacional (MOTTA; FRIGOTTO, 2017, p. 357). 

 

Percebemos, nos discursos que respaldaram a defesa da reforma, um forte viés para a 

profissionalização do Ensino Médio como forma de responder às demandas do capital, 

sobretudo, as necessidades de qualificação profissional do mercado de trabalho. Emergindo, 

portanto, a necessidade de discussão sobre a identidade do Ensino Médio, bem como os 

percursos formativos vivenciados que direcionam para a profissionalização ou para a formação 

geral. Os movimentos constantes de reforma na sua estrutura e as demandas constantes para 

inclusão e/ou exclusão de novos conteúdos no currículo são exemplos das tensões em torno 

desse nível de ensino (KRAWCZYK, 2014).  

Associada ao discurso da reforma da Educação Básica, Abreu e Lopes (2006, p. 176) 

acrescentam que: 

 

[...] currículo e avaliação são conectados e constituem a base para a defesa da 

qualidade de ensino. A reforma da Educação Básica é apresentada à sociedade como 

um projeto para superar os atuais quadros negativos de aproveitamento nas avaliações 

centralizadas, como o Saeb (Sistema de Avaliação do Ensino Básico), o Enem (Exame 

Nacional do Ensino Médio), o projeto Nova Escola, e o PISA (Programme for 

International Student Assessment); os altos índices de evasão escolar e de repetência, 

bem como de ampliar a escolarização líquida brasileira entre 15 e 17 anos. 

 

Dessa forma, percebemos que as avaliações em larga escala têm servido de base e 

argumentação para definir políticas e reformas no Ensino Médio. Em meio a reforma instituída, 

percebemos uma variedade de discursos que se posicionam em relação às mudanças nessa etapa 

da Educação Básica.  

Identificamos discursos que têm defendido a flexibilização dos percursos de formação 

para que se possibilite ao aluno o acesso à Base Nacional Curricular Comum (BNCC) e optar 

pelo aprofundamento em uma área acadêmica ou pela formação técnica e profissional. Em 

contrapartida, existem alguns posicionamentos que justificam a construção de um projeto de 

educação que atenda aos interesses da classe trabalhadora e que defendem a organização do 

currículo pautado de forma orgânica e consistente às dimensões da ciência, da tecnologia, da 

cultura e do trabalho (KUENZER, 2017). 

Todavia, o diálogo entre os diferentes grupos sociais envolve interesses e disputas em 

meio à dinâmica dos processos, que em determinados momentos aproximam-se e distanciam-
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se por meio de movimentos híbridos. Durante os processos decisórios na reforma do Ensino 

Médio. 

 
Essa controvérsia é afastada do espaço do debate quando o Governo Temer edita a 

Medida Provisória nº 746, de 22 de setembro de 2016, que incorpora a proposta que 

atende aos interesses do setor privado e do Conselho Nacional de Secretários da 

Educação (CONSED); esse processo que culmina com a promulgação da Lei 13.415, 

de 16 de fevereiro de 2017, que estabelece as novas diretrizes e bases para o Ensino 

Médio, nos termos dispostos pela referida Medida Provisória (KUENZER, 2017, p. 

33). 

 

Mediante as formas de encaminhamentos da lei, percebemos que a reforma usa como 

argumentos ampliar os investimentos na melhoria da qualidade do Ensino Médio, aumento da 

jornada escolar, a reestruturação do currículo, a ampliação do número de vagas e a diminuição 

da evasão escolar (MOTTA; FRIGOTTO, 2017). 

Tais argumentos foram anunciados em meios de comunicação de massa, com o discurso 

de qualidade do ensino por meio da reforma do Ensino Médio, com promessas de atender aos 

anseios da juventude, mas que, na nossa perspectiva, visa muito mais a atender ao mercado 

financeiro e às suas imposições econômicas.  

Dentre as mudanças na organização curricular decorrentes da reforma, destacamos a 

determinação do Art. 24, que define a  

 

[...] carga horária mínima anual de que trata o inciso I do caput deverá ser ampliada 

de forma progressiva, no ensino médio, para mil e quatrocentas horas, devendo os 

sistemas de ensino oferecer, no prazo máximo de cinco anos, pelo menos mil horas 

anuais de carga horária, a partir de 2 de março de 2017 (BRASIL, 2017, p. 1). 

 

Podemos analisar o aumento progressivo, mantidos os 200 dias letivos, da carga horária 

diária de 5 horas, até atingir progressivamente 7 horas diárias, como forma de implementar a 

política de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) (KUENZER, 2017). 

Além das alterações nos aspectos técnicos, passíveis de identificação na citação acima, 

há uma proposta de mudança curricular. Macedo (2012) nos lembra que o atual momento 

político e social sugere uma procura, principalmente, por meio de uma base nacional comum 

curricular, pela definição de uma identidade para o Ensino Médio. Faz-se necessário 

compreender que a relação entre identidade e currículo implica processos mediados por 

significação e representação, que são capazes de criar efeitos de poder. Assim, o currículo 

produz identidades sociais. “Vale ressaltar que, nesses estudos, o conhecimento é entendido 

como prática de significação e, portanto, não se podem pleitear vínculos diretos entre essa 

discussão e o privilégio do ensino como foco do currículo” (MACEDO, 2012, p. 725). 
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Dentre os aspectos presentes no texto da MP nº 746, de 2016 14 , posteriormente 

transformada em lei, são ressaltados, na atenção da mídia em especial, os seguintes aspectos: a 

extinção da obrigatoriedade de quatro disciplinas do currículo (Sociologia, Filosofia, Artes e 

Educação Física) e a possibilidade de atribuição do exercício da docência para pessoas com 

notório saber no campo técnico-profissional (FERRETI; SILVA, 2017). 

Outro elemento que se destaca nos debates sobre a reforma do Ensino Médio aborda, no 

Art. 36, a adesão aos seguintes itinerários formativos no currículo do Ensino Médio: “a) 

linguagens e suas tecnologias; b) matemática e suas tecnologias; c) ciências da natureza e suas 

tecnologias; d) ciências humanas e sociais aplicadas; e) formação técnica e profissional” 

(BRASIL, 2017, p. 2).  

Nesse caso, chamamos a atenção para o destaque dado à disciplina de Matemática no 

currículo do Ensino Médio, sendo determinada, na Lei nº 13.415, de 2017, como disciplina 

obrigatória durante os três anos do Ensino Médio.  

 
A lei fala de disciplinas, componentes curriculares e estudos obrigatórios, mas não 

fica claro o significado de cada um deles. Esta imprecisão será definida pelos estados 

e/ou as escolas. O que está claro é a redução dos conteúdos a serem ensinados sob a 

responsabilidade do ensino médio. Obrigatórias durante todo o ensino médio serão 

somente as disciplinas Português, Matemática e Inglês. O resto fica distribuído nas 

duas outras categorias que são: componente curricular obrigatório e estudos e práticas 

obrigatórias (Educação Física, Arte, Sociologia e Filosofia) (KRAWCZYK; 

FERRETTI, 2017, p. 37). 

 

Enquanto pesquisadores em formação nos cabe problematizar os interesses que 

envolvem a sobreposição de uma disciplina em detrimento das demais, sendo indispensável 

pensar as contradições que acompanham os processos político-educacionais. Tal fato contradiz 

com a abordagem interdisciplinar15 de educação que buscamos elaborar em comunhão com 

todas as áreas de conhecimento.  

De tal forma, no contexto escolar, passa a prevalecer uma preocupação acentuada entre 

os professores sobre permanência e espaço que cada disciplina passaria a ter na nova 

organização curricular, encaminhada na reforma do Ensino Médio. Assim, a atuação e 

interpretação dos docentes seria mediada  

 

                                                           
14 Medida Provisória (MP) é um instrumento com força de lei, adotado pelo presidente da República, em casos de 

relevância e urgência. Produz efeitos imediatos, mas depende de aprovação do Congresso Nacional para 

transformação definitiva em lei. 
15 Segundo Trindade (2008) A prática interdisciplinar pressupõe uma desconstrução, uma ruptura com o tradicional 

e com o cotidiano tarefeiro escolar. O professor interdisciplinar percorre as regiões fronteiriças flexíveis onde o 

"eu" convive com o "outro" sem abrir mão de suas características, possibilitando a interdependência, o 

compartilhamento, o encontro, o diálogo e as transformações. Esse é o movimento da interdisciplinaridade 

caracterizada por atitudes ante o conhecimento. 



47 

 

[…] por interesses materiais e uma carreira promissora. Isso seria alcançado por meio 

da luta pela manutenção e estabilização da disciplina, bem como por sua promoção 

como detentora de um conhecimento de alto status, com vistas à ocupação de lugar 

prestigiado no currículo oficial (COSTA; LOPES, 2016, p. 1014). 

 

Dessa maneira, a reforma pode ser interpretada como uma política de currículo formada 

por lutas discursivas e representações. “Se entendemos a negociação nas políticas de currículo 

como articulação discursiva, estamos afirmando que diferentes demandas curriculares 

particulares são capazes de articular-se entre si, de forma provisória e contingente” (LOPES; 

MATHEUS, 2014, p. 340). Portanto, partimos do ponto de vista da análise que compreende o 

cenário político-educacional como síntese de um processo de hegemonização do projeto de 

centralidade curricular que resulta de diferentes demandas, sobretudo, demandas por qualidade 

na educação. 

Para Santos e Silva (2017), as políticas educacionais são espaços de produção de 

significações curriculares em diferentes contextos, sendo uma possibilidade de romper com a 

clássica separação entre política e prática, que busca superar a compreensão da escola como 

local somente de antagonismo ou de implementação da política. Desse modo, as definições 

oficiais de qualidade que acompanham as reformas, mesmo que aceitas parcialmente nas 

escolas, enfrentam mudanças reelaboradas, traduzidas e ressignificadas a partir da cultura 

escolar estabelecida socialmente. Tais ressignificações irão variar mediante o grau de 

conhecimento, credibilidade da instituição, relação com a comunidade escolar, órgãos diretivos 

do Estado e com sua própria história.  

As alterações anunciadas na base da lei implicam mudanças significativas tanto na 

trajetória de formação dos alunos quanto nas práticas adotadas nas escolas públicas brasileiras, 

principalmente na atuação dos professores, requerendo uma postura crítica e contextualizada 

das mudanças. 

 

3.3 FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

O processo de perceber as percepções de docentes de Matemática sobre suas práticas de 

ensino, reconhecendo suas estratégias, perpassa pelo entendimento dos percursos de formação 

(inicial ou continuada) dos sujeitos. É no processo de formação docente que o sujeito costura, 

tece, constrói e reconstrói as metodologias, avalia as concepções, reflete sobre as abordagens 

aprendidas.  
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Muito embora saibamos que a aprendizagem da profissão se dê como um processo 

contínuo e que esse transcende a experiência vivida no contexto de formação inicial, 

defendemos que essa aprendizagem não pode prescindir dela. Nessa perspectiva, a 

despeito do caráter inicial que a constitui, parece existir consenso de que tais 

experiências formativas podem e deveriam contribuir para o desenvolvimento 

profissional do professor (NASCIMENTO; REIS, 2017, p. 52). 

 

Nessa perspectiva, abordaremos alguns conceitos de formação que nos ajude a entender 

as influências da formação sobre a prática docente dos professores de Matemática no Ensino 

Médio.   

Ao buscar conhecer a etimologia do termo docência, verificamos sua origem na palavra 

latina docere, que significa “[…] ensinar, e sua ação se complementa, necessariamente, com 

discere, que significa aprender. Assim, docência, é entendida como o exercício do magistério 

voltado para a aprendizagem, é a atividade que caracteriza o docente em geral […]” (SOARES; 

CUNHA, 2010, p. 23). Destacamos que a complexidade que envolve o termo docência perpassa 

pelos processos de formação que integram o processo de formação docente.  

Assim, destacamos a necessidade de contextualizar a definição de formação como uma 

dimensão pessoal de desenvolvimento humano global. No Brasil, o processo de formação de 

professores tem se destacado na produção de conhecimento, sendo objeto de estudo lato sensu 

e stricto sensu, bem como em livros e periódicos (TARDIF, 2002; VEIGA, 2005; CUNHA, 

2004), tendo como perspectiva de formação a ressignificação do sentido e do formato de 

experiências de formação, assim, almejando contribuir com a consolidação de um ensino básico 

público, gratuito e de qualidade.  

Por vezes, o conceito de formação, atrela-se à quantidade de cursos que os indivíduos 

realizam ao longo de sua vida acadêmica ou profissional. Todavia, neste trabalho, partimos de 

uma concepção em que a formação possui uma significação mais abrangente voltada, 

principalmente, para o processo de reflexão crítica da formação de identidade do indivíduo 

(profissional, acadêmica ou pessoal). Dessa forma, podemos compreender que a 

 
[...] formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de 

técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e 

de (re)construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso é tão importante 

investir a pessoa e dar estatuto ao saber da experiência (NÓVOA, 1995, p. 25).   

  

A reflexividade é uma característica importante no desenvolvimento do processo de 

formação, pois partimos do princípio de que é através da ação de refletir que o sujeito se torna 

capaz de contribuir significativamente no seu campo de desenvolvimento profissional e nas 

suas atividades realizadas nas mais diversas áreas. Para D’ambrosio (1996), o conceito de 
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formação de professor exige um repensar que ultrapasse as perspectivas positivistas de 

formação.  

O processo de formação de um profissional, independentemente da área de atuação, 

excede o período vivenciado na academia, caracterizando um processo dinâmico, complexo e 

contínuo, ou seja, troca de saberes e experiências os quais vão sendo construídos ao longo de 

toda uma vida. Consideramos o processo de formação como inacabado, uma vez que em sua 

trajetória construímos e reconstruímos conhecimentos, conforme a necessidade de sua 

utilização.  

No Brasil, historicamente, a área de formação de professores ganha ênfase como objeto 

de estudo de pós-graduação, sobretudo na década de 1990, considerando que no período a 

estrutura dos cursos não privilegiava a pesquisa, concepções e práticas (SOARES; CUNHA, 

2010). 

Tal fato ocorre em tempos de ações e expansão educacional, requerendo, assim, 

processos de formação que atendessem às novas demandas de formação na perspectiva de 

oferecer uma Educação Básica de qualidade e objeto de políticas educacionais, sendo 

formuladas políticas e programas. 

Dentre as políticas formuladas para organizar a oferta da formação de professores, 

destaca-se a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), nº Lei 9.394, de 1996. Essa ênfase pode ser 

percebida no título VI, que trata dos profissionais da educação, no Art. 62: 

 
[…] a formação de docentes para atuar na Educação Básica far-se-á em nível superior, 

em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do 

magistério na Educação Infantil e nos cinco primeiros anos do Ensino Fundamental, 

a ser oferecida em nível médio, na modalidade normal (BRASIL, 1996, p. 42). 

 

Guiados pelos embasamentos da LDB (nº 9.394, de 1996), foi instituído o Plano 

Nacional de Educação (2014-2024), pela Lei nº 13.005, de 2014, que estabelece metas e 

estratégias para viabilizar a oferta da educação pública de qualidade. Dentre as determinações, 

destacamos algumas orientações para a formação e qualificação dos profissionais do ensino 

básico. 

Enfatizamos as propostas apresentadas na meta 16 do Plano Nacional de Educação 

(PNE), a qual busca  

 

formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da 

Educação Básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a todos (as) os 

(as) profissionais da Educação Básica formação continuada em sua área de atuação, 

considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino 

(BRASIL, 2014, p. 263). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.005-2014?OpenDocument
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É possível perceber o conjunto de articulação, firmada pelas diversas esferas 

governamentais, com o objetivo de implementar políticas públicas que garantam à formação 

inicial e continuada dos professores, possibilitado assim a melhoria da qualidade da educação 

básica no Brasil. 

Ainda na perspectiva de formação e aperfeiçoamento dos professores, o PNE enfatiza 

as estratégias para a materialização das metas. Na Estratégia 12.4, pondera-se sobre a 

necessidade de  

fomentar a oferta de educação superior pública e gratuita prioritariamente para a 

formação de professores e professoras para a Educação Básica, sobretudo nas áreas 

de ciências e matemática, bem como para atender ao déficit de profissionais em áreas 

específicas (BRASIL, 2014, p. 230). 

 

Nas estratégias, identificamos uma preocupação com os processos de formação 

continuada dos docentes, posto que tais espaços são propícios para reflexão sobre as práticas 

de ensino e problematizações em relação às demandas e contextualizações dos sistemas de 

ensino. Além disso, o PNE institui uma política de fomento, em nível superior, dando ênfase à 

formação de professores, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, bem como para atender 

ao déficit de profissionais em áreas específicas. 

O PNE (2014-2024) aborda a formação de professores a partir de uma perspectiva que 

este se desenvolva de modo coerente e eficaz, possibilitando pensar nos processos de formação 

e nas práticas de ensino coerentes com a finalidade de transformar a realidade.  

Nessa perspectiva, remetemo-nos ao fato de que é 

 

[...] preciso trabalhar no sentido da diversificação dos modelos e das práticas de 

formação, instituindo novas relações dos professores com o saber pedagógico e 

científico. A formação passa pela experimentação, pela inovação, pelo ensaio de 

novos modos de trabalho pedagógico. E por uma reflexão crítica sobre a sua 

utilização. A formação passa por processos de investigação, diretamente articulados 

com as práticas educativas (NÓVOA, 2002, p. 64). 

 

A pesquisa como elemento de mediação da formação dos professores passa a ser posta 

como indispensável ao processo de formação, contemplando princípios inovadores voltados à 

coletividade e ao sucesso do profissional. Nessa perspectiva, é necessário que os docentes 

percebam-se como seres inacabados, que contemplem as transformações que ocorrem de forma 

acelerada na sociedade e na escola. Sendo assim, devemos pensar a formação inicial e 

continuada como um elemento importante na prática docente.  

Pensando em processos de formação inicial, identificamos que 
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[...] no Brasil, o estágio docente é obrigatório, mas o modelo é falho, não contribui 

com a melhora da prática. Como resolver esse problema? Jovens professores são 

deixados sem acompanhamento, sem apoio e sem controle. O adequado seria que 

ganhassem autonomia profissional aos poucos. Os mais experientes, desde que 

capazes, competentes e inovadores, deveriam ter um papel maior na formação dos 

novatos (NÓVOA)16. 

  

O autor compreende que o estágio no processo de formação inicial pode dispor de 

contribuições significativas na formação dos sujeitos, pois se trata do momento em que as 

teorias discutidas podem dialogar com a realidade das práticas de ensino. Nóvoa (2012) 

acrescenta a necessidade de dialogar com outros modelos, tomando como base a experiência 

desenvolvida no Centro Acadêmico de Medicina da Universidade de Lisboa, que conta com a 

colaboração da Faculdade de Medicina, do centro de pesquisa e do hospital. O cerne da união 

é a ligação entre os aspectos da pesquisa, formação e profissão. 

Trata-se de permitir uma abordagem de formação que estabeleça um diálogo 

permanente entre universidade e escola pública, tendo a pesquisa como elemento de formação 

e prática de ensino.  

Na concepção de Pereira (1999), a formação dos professores precisa de uma base 

fundamentada em dois eixos, sendo um de disciplinas voltadas para a cientificidade e outro de 

cunho acadêmico, que fomente a ação pedagógica. É importante perceber o elo entre esses dois 

eixos para que o processo de formação ocorra de modo eficaz e contemple os conhecimentos 

necessários ao desenvolvimento do ensino básico. 

Nesse sentido, devemos compreender a formação como algo que supere a perspectiva 

de ser apenas o período vivenciado no ambiente acadêmico, pois muito embora ela seja o 

alicerce necessário, o exercício do magistério, segundo os instrumentos legais, exige 

experiências que possibilitem aprender os processos de modernização e transformação da 

sociedade moderna na qual o ensino está inserido e exige posturas mais dinâmicas dos 

profissionais do magistério.  

A formação continuada passa a ser compreendida como uma necessidade e reflexão da 

ação humana, ou seja, enquanto processos sociais inacabados e em constantes transformações.  

Tal perspectiva corrobora com Freire (1991, p. 58) ao destacar que “[..] a formação do 

educador deve instrumentalizá-lo para que ele crie e recrie a sua prática através da reflexão 

sobre o seu cotidiano. A formação do educador deve ser constante, sistematizada, porque a 

                                                           
16 Entrevista com o educador português António Nóvoa. Publicado em NOVA ESCOLA Edição 256, 01 de Out. 

2012 
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prática se faz e se refaz”. Assim, as transformações no campo da formação também 

acompanham os processos de modificações e adaptações do homem, principalmente, no que 

concerne às relações estabelecidas na escola, no trabalho e na família. A reflexão sobre os 

processos de formação (inicial ou continuada) deve contemplar todas as áreas de ensino. 

 

A formação de um professor está longe de acabar na formação inicial, sendo esta, no 

entanto, uma etapa fundamental porque perspectiva e orienta muito do percurso 

posterior. Tal só será possível se a formação inicial do professor for embasada por 

uma sólida formação ética, cultural, pessoal e social (PONTE et al., 2000, p. 13). 

 

É no processo de formação inicial que os sujeitos podem ter acesso aos conhecimentos 

que embasarão suas práticas docentes nos contextos de ensino, portanto, a apropriação dos 

conhecimentos ligados aos fundamentos da educação (concepções de homem, sociedade, 

educação e ensino), ensino e práticas pedagógicas. Ao delimitar a discussão sobre formação de 

professores no curso de Matemática, destaca-se que a Matemática assumiu, historicamente, um 

papel de destaque diante do desenvolvimento desses estudos para a ampliação dos mais diversos 

segmentos sociais. 

O parecer CNE/CES nº 1.302, de 2001, que trata sobre as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os Cursos de Matemática, aborda algumas características necessárias ao 

processo de formação do licenciado em Matemática: 

 

 Visão de seu papel social de educador e capacidade de se inserir em diversas 

realidades com sensibilidade para interpretar as ações dos educandos;  

 Visão da contribuição que a aprendizagem da Matemática pode oferecer à 

formação dos indivíduos para o exercício de sua cidadania;  

 Visão de que o conhecimento matemático pode e deve ser acessível a todos, e 

consciência de seu papel na superação dos preconceitos, traduzidos pela angústia, 

inércia ou rejeição, que muitas vezes ainda estão presentes no ensino-aprendizagem 

da disciplina (BRASIL, 2001, p. 5). 

 

As proposições do documento orientador dos cursos de Matemática legitimam as 

abordagens defendidas por D’Ambrósio (1996), quando propõe que o currículo de Matemática 

deve orientar a criatividade, contribuindo de forma significativa na formação plena do cidadão, 

ou seja, preconiza-se que os egressos de Matemática tenham uma formação sólida que permita 

incentivar a criatividade, a inovação, a busca por novos conhecimentos e, principalmente, 

contribuir na formação dos indivíduos no exercício pleno de sua cidadania. 

Por outro lado, sabemos que muitas dessas abordagens presentes nos documentos 

orientadores precisam ser incorporadas nas práticas de ensino, permitindo assim que o ensino 

de Matemática torne-se significativo e cumpra de maneira objetiva o seu papel. Segundo a 



53 

 

Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM), na formação de professores de 

Matemática ainda perpassam problemas que fortalecem o fracasso do desenvolvimento do 

ensino da disciplina no país.  

Sendo assim, podemos destacar: 

 
A não incorporação, nos cursos, das discussões e dos dados de pesquisa da área da 

Educação Matemática; uma Prática de Ensino e um Estágio Supervisionado, 

oferecidos geralmente na parte final dos cursos, realizados mediante práticas 

burocratizadas e pouco reflexivas que dissociam teoria e prática, trazendo pouca 

eficácia para a formação profissional dos alunos. O isolamento entre escolas de 

formação e o distanciamento entre as instituições de formação de professores e os 

sistemas de ensino da Educação Básica. A desarticulação quase que total entre os 

conhecimentos matemáticos e os conhecimentos pedagógicos e entre teoria e prática 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 2003, p. 5-6).  

 

As discussões desenvolvidas na SBEM indicam a necessidade de repensar a formação 

acadêmica oferecida nos cursos de licenciatura em Matemática, aproximando a formação 

acadêmica e a atuação prática do cotidiano escolar. Nesse sentido, como aponta D’Ambrósio 

(1999, p. 82), “[...] os cursos de licenciatura insistem em ensinar teorias obsoletas, que se 

mantêm nos currículos graças a seu prestigio acadêmico, mas que têm pouco a ver com a 

problemática brasileira a respeito do ensino de matemática […]”. 

Nesse contexto, um outro perfil de professor vai sendo forjado, formado 

 

[...] de outra maneira e com a capacidade de renovar seus conhecimentos como parte 

integrante de sua preparação profissional. Além disso, um professor conscientizado 

de que seu papel tem sua ação bem mais ampliada e certamente mais empolgante do 

que um mero transmissor de informações na função de professor (D´AMBROSIO, 

1998, p. 49). 

 

Assim, as ressignificações dos processos de formação viabilizam a partilha de saberes 

como elemento formativo importante porque permite, entre outros aspectos, a articulação entre 

teoria e prática e, ao mesmo tempo, a ampliação das reflexões sobre os aspectos práticos. 

Como uma alternativa reflexiva, as narrativas (auto)biográficas construídas durante os 

processos de formação podem viabilizar ponderações sobre a formação e a prática docente, 

conforme esclarece Souza (2006, p. 136): 

 

Enquanto atividade formadora, a narrativa de si e das experiências vividas ao longo 

da vida caracterizam-se como processo de formação e de conhecimento, porque se 

ancora nos recursos experienciais engendrados nas marcas acumuladas das 

experiências construídas e de mudanças identitárias vividas pelos sujeitos em 

processo de formação e desenvolvimento. 
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As narrativas configuram-se como possibilidade de formação inicial e continuada de 

professores de Matemática. Os caminhos vividos por esses professores, suas histórias de vida, 

os relatos da formação constituem documentos que podem contribuir para sua própria 

(auto)formação e também constituir fontes para colaborar na formação de outros docentes. 

Nesse sentido, Melo (2008, p. 68) menciona que “[...] a escrita de si nos cursos de formação de 

professores descortina-se, portanto, como possibilidade para o aluno analisar, destacar e 

registrar, da trajetória vivida, como se tronaram professor, demarcando as suas experiências, 

representações e escolhas”.  

Para tanto, destacamos que as narrativas (auto)biográficas, especificamente a narrativa 

de formação, 

  

[...] oferece um terreno de implicação e compreensão dos modos como se concebe o 

passado, o presente e, de forma singular, as dimensões experienciais da memória de 

escolarização. Entender as afinidades entre narrativas (auto)biográficas, o processo de 

formação e autoformação no contexto da formação inicial e do estágio 

supervisionado, a partir das trajetórias de escolarização, é fundamental para relacioná-

las com os processos constituintes da aprendizagem docente (SOUZA, 2004, p. 171). 
 

Sabe-se que são muitas as inovações, métodos, técnicas e processos sugeridos por 

pesquisadores para melhorar o ensino-aprendizagem da Matemática. Nesse cenário, destacam-

se algumas alternativas, como etnomatemática, modelagem, resolução de problemas, jogos 

matemáticos, história da matemática, investigação matemática, tecnologias da informação; 

logo, as narrativas (auto)biográficas são fundamentais para conhecermos essas trajetórias e suas 

aplicabilidades como mecanismos que podem contribuir para o ensino de Matemática. 

Quando esses relatos são compartilhados, novos saberes são implementados, e 

consequentemente, a qualidade do ensino também. Segundo Passeggi (2006, p. 2), “[…] a 

formação através das práticas autobiográficas rompe, portanto, com a concepção de transmissão 

de sabres e se caracteriza como a busca da compreensão de si mesmo e de suas relações com o 

saber […]”. 

Diante disso, podemos perceber que as narrativas (auto)biográficas permitem ao sujeito 

reelaborar reflexões sobre os seus percursos de vida e formação. Ou seja, permite que ele 

apreenda, reavalie e reflita sobre todo o seu caminho, podendo levá-lo, quiçá, a tomar 

consciência de sua contribuição para a formação acadêmica, social e pessoal do aluno diante do 

atual contexto.   
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3.4 FORMAÇÃO DOCENTE E ENSINO DE MATEMÁTICA 

 

No Brasil, o ensino da Matemática é permeado por diferentes dificuldades que levantam 

questionamentos quanto aos métodos de ensino, às condições para sua oferta e às concepções 

de educação que contemplem as demandas contemporâneas dos sujeitos que integram as 

escolas. Com isso, surgem outras perspectivas de ensino que pautam a impossibilidade de “[...] 

preparar alunos capazes de solucionar problemas ensinando conceitos matemáticos 

desvinculados da realidade, ou, que se mostrem sem significado para eles, esperando que 

saibam como utilizá-los no futuro” (BIAGGI, 2000, p. 4). 

O processo de ensino depende de variáveis diversas que se relacionam, enfatizando: a) 

o aluno que está no processo educativo como um indivíduo procurando realizar suas aspirações 

e responder às suas inquietações individuais e coletivas; b) sua inserção na sociedade e as 

exigências com relação a ele e aos processos formativos vivenciados; c) as estratégias e ações 

dessa sociedade para mediar essas expectativas; d) os agentes, meios e instrumentos para 

executar essas estratégias; e) o conteúdo e práticas adotados como estratégia para atingir 

objetivos e fins estabelecidos socialmente (D’AMBRÓSIO, 2005).  

No que diz respeito às práticas docentes, há uma demanda para que os professores se 

apropriem de métodos e ferramentas de ensino que contemplem as especificidades dessa prática 

com o objetivo de tornar seu fazer mais dinâmico e interativo, e que atenda, assim, às novas 

exigências geradas pelas características peculiares da sociedade moderna. Parte-se do 

pressuposto básico de que o ensino da Matemática requer, portanto, a adoção da relação entre 

as teorias estudadas e a realidade vivenciada por cada sujeito envolvido nos processos de 

ensino- aprendizagem. 

Para Nóvoa (1997), a prática de ensino perpassa a necessidade de elaborar um 

conhecimento pessoal (autoconhecimento) no interior do conhecimento profissional e de captar 

(de capturar) o sentido de uma profissão. Nesse aspecto, o registro escrito/relato 

(escrito/narrado), tanto das vivências pessoais como das práticas profissionais, é essencial para 

que cada um adquira uma maior consciência do seu trabalho e da sua identidade como professor.  

Logo, ser professor é, também, compreender:  

 

[...] os sentidos da instituição escolar, integrar-se numa profissão, aprender com os 

colegas mais experientes. É na escola e no diálogo com os outros professores que se 

aprende a profissão. O registo das práticas, a reflexão sobre o trabalho e o exercício 

da avaliação são elementos centrais para o aperfeiçoamento e a inovação. São estas 

rotinas que fazem avançar a profissão (NÓVOA, 1997, p. 22). 

 



56 

 

A reflexão na ação ocorre na/ou durante a prática:  

 
[...] é um processo de reflexão sem a parcimônia sistematizada e distanciamento que 

requer a análise racional, mas com a riqueza da imediatez, da captação viva das 

múltiplas variáveis intervenientes, e a grandeza da improvisação e a criação, ao poder 

responder de forma nova às imperiosas demandas do meio (GÓMEZ, 1997, p. 38). 

 

Dessa maneira, ensinar Matemática no Ensino Médio apresenta-se como uma atividade 

de difícil realização para os professores da Educação Básica, considerando que apresenta, 

dentre outras dificuldades, déficits de aprendizagem em relação aos conteúdos básicos da 

disciplina. Tais déficits são apontados nos indicadores apresentados nas avaliações de larga 

escala em que indicam que parte significativa dos alunos afirma ter dificuldades com os 

conteúdos da disciplina. Nesse sentido, “[...] as dificuldades que os alunos apresentam em 

relação a essa disciplina não é um fato novo, pois vários educadores já elencaram elementos 

que contribuem para que o ensino da matemática seja assinalado mais por fracassos do que por 

sucessos” (VITTI, 1999, p. 19). 

Assim, ao considerar as dificuldades recorrentes de apropriação do conteúdo por parte 

dos discentes, é necessário tecer reflexões que pautem os métodos de ensino adotados, os 

processos de formação e avaliação assumidos nos contextos das escolas de Ensino Médio, 

compreendendo que se trata de uma realidade constituída por contradições, embates e disputas.  

O processo de ressignificação das perspectivas de ensino requer a adoção de práticas e 

metodologias que favoreçam a apropriação do conhecimento de forma mais significativa para 

os alunos. Com isso, requer dos professores, desde o primeiro ciclo do Ensino Fundamental, 

uma busca por metodologias que envolvam os alunos e despertem a curiosidade e, sobretudo, 

que conheçam os contextos sociais nos quais estão inseridos, considerando que são sujeitos 

construídos historicamente. 

De acordo com D'Ambrosio (1993, p. 35): 

 

O grande desafio da Educação Matemática é determinar como traduzir essa visão da 

Matemática para o ensino. Nossa sociedade em geral, e nossos alunos em particular, 

não veem a Matemática como a disciplina dinâmica que ela é, com espaço para a 

criatividade e muita emoção. Será dentro dessa visão de Matemática que a discussão 

que segue se enquadrará. 

 

Percebe-se que é preciso visualizar novas possibilidades para despertar a valorização do 

ensino da Matemática. Portanto, é necessário que a Matemática desempenhe, equilibrada e 

indissociavelmente, seu papel na formação de habilidades intelectuais, na estruturação do 

pensamento, na agilização do raciocínio dedutivo do aluno, na sua aplicação a problemas, 
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situações da vida cotidiana e atividades do mundo do trabalho e no apoio à construção de 

conhecimentos em outras áreas curriculares (BRASIL, 1997). 

Como forma de melhorar as práticas de ensino, podemos destacar o papel, significativo, 

da produção do conhecimento com foco em estudos sobre educação matemática, 

etnomatemática, modelagem matemática, resolução de problemas, jogos matemáticos, 

matemática e Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). 

Podemos pensar as contribuições das narrativas como processo de ação-reflexão-ação 

(FREIRE, 1997) que possibilita não apenas pensar as práticas desenvolvidas, mas apresenta-se 

como possibilidade de ressignificá-las, sendo destacado que: 

 

[...] a narrativa potencializa um processo de reflexão pedagógica que permite aos seus 

autores compreender causas e consequências de suas ações ou de acontecimentos, 

circunstâncias etc. de um passado remoto ou recente e, se for o caso, criar novas 

estratégias a partir de um processo de reflexão, ação e nova reflexão (OLIVEIRA, 

2011, p. 290). 

 

Com isso, parte-se do pressuposto de que as narrativas dos sujeitos (docentes ou 

discentes) podem ser vistas como estratégia ou como uma tecnologia. Bueno (2002, p. 27) “[…] 

postula que o modo de os (futuros) professores pensarem sobre o ensino e sobre suas práticas 

de sala de aula é em parte modelado por suas experiências anteriores”. Dessa maneira, nos 

respalda na concepção de que “[…] pensando criticamente na prática de hoje ou de ontem que 

se pode melhorar a próxima prática” (FREIRE, 1997, p. 43).  

No texto Tecnologias do Eu, Larrosa (1994), discute o conceito criado por Foucault 

(1990), no qual afirma que as tecnologias do eu são práticas que possibilitam os indivíduos 

efetuarem, por si mesmos ou com a colaboração de outros. Ora, se a educação tem uma função 

transformadora e emancipadora, as narrativas de si podem ser utilizadas como tecnologias de 

autoconhecimento e de empatia social. Logo, são potencializadoras de reflexividade nos 

processos formativos iniciais ou continuados. Larrosa (1994, p. 31-32) diz que a narrativa: 

 

[…] não é o lugar de irrupção da subjetividade, da experiência de si, mas a modalidade 

discursiva que estabelece tanto a posição do sujeito que fala (o narrador) quanto as 

regras de sua própria inserção no interior de uma trama (o personagem). Uma 

elaboração da construção e reconstrução da identidade pessoal como um jogo entre 

histórias […] As narrativas pessoais, as histórias de vida, os textos autobiográficos 

(orais ou escritos) baseiam-se na pressuposição de que o autor, o narrador e o 

personagem são a mesma pessoa.   

 

Se a narrativa é o lugar de reconhecimento da individualidade e, ao mesmo tempo, da 

historicidade do sujeito, se é uma modalidade discursiva que estabelece posições de falas, pode 
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ser também o lugar para reconhecimento de vozes, de saberes, de conhecimentos, de 

experiências. E a formação pode ser um espaço de efetivação e consideração das vozes narradas 

pelos docentes em formação. Reconhecer a diversidade das práticas de ensino adotadas implica 

ainda em reconhecer as múltiplas possibilidades de ressignificar essas práticas no cotidiano 

escolar. Sendo assim, as narrativas dos professores de Matemática apresentam-se como um 

mecanismo que pode favorecer a aproximação da dinâmica de ação-reflexão-ação (FREIRE, 

1996).  

Na busca pela superação das dificuldades vivenciadas nas práticas de ensino de 

Matemática, recorremos, ainda, às narrativas, considerando que se configuram como o ato de 

narrar ou ouvir histórias de outros sujeitos, ou seja, é uma ação capaz de transmitir 

(in)formações e auxiliá-los nesse complexo caminho de tornar-se agente de sua própria história, 

como cidadãos que são capazes de compreender as suas responsabilidades e recriar as 

possibilidades nos seus contextos (PASSEGGI, 2010). 

Para Reis (2008, p. 18), 

 

[...] os professores, quando contam histórias sobre algum acontecimento do seu 

percurso profissional, fazem algo mais do que registrar esse acontecimento; acabam 

por alterar formas de pensar e de agir, sentir motivação para modificar as suas práticas 

e manter uma atitude crítica e reflexiva sobre o seu desempenho profissional. Através 

da construção de narrativas os professores reconstroem as suas próprias experiências 

de ensino e aprendizagem e os seus percursos de formação. 

 

Dessa maneira, as narrativas surgem como possibilidade de (re)pensar as práticas 

adotadas no ensino da Matemática, de modo que venham a servir de elemento de reflexão das 

concepções, metodologias e práticas de ensino. Portanto, ao seguir essas abordagens,  

 

[…] Outros professores, lendo, analisando e discutindo essas narrativas atribuem lhes 

um sentido e apropriam-se do seu conteúdo de uma forma muito particular (através 

do filtro dos seus próprios conhecimentos e vivências), retirando dessas histórias os 

aspectos que consideram mais significativos. As narrativas, apesar do distanciamento 

de quem as lê e analisa, permitem a aproximação dos leitores por um mecanismo de 

identificação com as situações descritas (REIS, 2008, p. 21). 

 

Através das narrativas temos a oportunidade de refletir e de aprender sobre os processos 

de ensino, os ecos de determinadas experiências formativas, os problemas e as dificuldades que 

os professores enfrentam ao longo da sua carreira, as estratégias que utilizam na tentativa de 

superá-las e até mesmo adaptar-se. 

 

O narrador, ao redescobrir-se como ser aprendente, reinventa-se (formação). Nesse 

processo “hermenêutico” permanente de interpretação e reinterpretação dos fatos, o 
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adulto reelabora o processo histórico de suas aprendizagens (ação). (PASSEGGI, 

2010, p. 115).  

 

A reflexão do professor sobre sua própria prática pode ser considerada o início do 

processo de compreensão e de aperfeiçoamento do ensino. No processo de reflexão, as 

narrativas viabilizam novas perspectivas que integram a escrita de si mediante as interações 

com o outro, ou seja, em constante (re)construção.  

Na busca de construir um fazer crítico, deve-se destacar os processos de autoformação 

que, para Nóvoa (1991, p. 25), 

 

[...] deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que forneça aos professores os 

meios de um pensamento autônomo e que facilite as dinâmicas de autoformação 

participada. Estar em formação implica um investimento pessoal, um trabalho livre e 

criativo sobre os percursos e os projectos próprios, com vistas à construção de uma 

identidade, que é também uma identidade profissional. 

 

Com base no autor supracitado, compreendemos que o processo de elaboração de um 

pensamento crítico-reflexivo requer o estabelecimento de diálogos que problematizem as 

questões que envolvem tanto a autoformação quanto as práticas de ensino, negando qualquer 

processo reflexivo. Dessa forma, ao identificar o processo criativo de ensinar/formar, cabe ao 

professor perceber-se como ser/indivíduo em constante metamorfose de (re)criação da sua 

identidade profissional. Tal processo ocorre mediante interações constantes entre a identidade 

pessoal e profissional, influenciando de forma direta ou indireta em sua prática escolar, em sua 

vida e também na vida do outro. Dessa maneira, podemos compreender que o ensino ocorre por 

meio da interação entre os aspectos individuais e coletivos.  

Com isso, “[…] a pesquisa (auto)biográfica tem por ambição compreender como os 

indivíduos (a criança, o jovem, o adulto) e/ou os grupos (familiares, profissionais, gregários) 

atribuem sentido ao curso da vida no percurso de sua formação humana, no decurso da história 

[…]” (PASSEGGI, 2010, p. 112). Nesse sentido, acreditamos que ao narrar suas histórias, os 

professores participantes do nosso estudo podem pensar as narrativas como um mecanismo 

capaz de direcionar o sujeito a (re)conhecer as marcas que sua história de vida deixam nas 

práticas assumidas no contexto da sala de aula.  

Na abordagem de Passeggi (2010), podemos destacar: 

 

[...] como principio, que as escritas de si, longe de comunicar o que já se sabe, 

constituem-se verdadeiros processos de descoberta. Essa dimensão heurística permite 

a quem escreve explicitar as experiências e transformar saberes implícitos em 

conhecimentos (pesquisa). O narrador, ao redescobrir-se como ser aprendente, 

reinventa-se (formação). Nesse processo hermenêutico permanente de interpretação e 
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reinterpretação dos fatos, o adulto reelabora o processo histórico de suas 

aprendizagens (ação) (PASSEGGI, 2010, p.115). 

 

Dessa maneira, não podemos remeter ao processo de escrita de si a um único elemento, 

mas aproximá-la ao que podemos pensar como um processo hibrido que interliga pesquisa, 

formação e ação. Ao considerar esse processo dinâmico que compõe (re)elaboração dos saberes 

existentes entre formação e prática profissional, destaca-se que: 

 

a) “ter experiências” é viver situações e acontecimentos durante a vida, que se 

tornaram significativos, mas sem tê-los provocado.  

b) “fazer experiências” são as vivências de situações e acontecimentos que nós 

próprios provocamos, isto é, somos nós mesmos que criamos, de propósito, as 

situações para fazer experiências.  

c) “pensar sobre as experiências”, tanto aquelas que tivemos sem procurá-las 

(modalidade a), quanto aquelas que nós mesmos criamos (modalidade b) (JOSSO, 

2010, p. 51).  
 

No processo de profissionalização docente, destacamos as contribuições dos dois 

aspectos: fazer experiências e pensar sobre as experiências. No primeiro, destacamos as ações 

que são direcionadas intencionalmente e que permitem subsídios para o desenvolvimento da 

prática educativa. Já o segundo permite uma prática reflexiva diante de um conjunto complexo 

de experiências que permitem uma ampliação do campo de consciência, mudanças, criatividade 

e autonomia.  

É importante que os docentes busquem promover reflexões individuais e também 

coletivas sobre o como a sua história de vida/autoformação perpassa do campo individual (eu) 

e é capaz de influenciar a vida dos sujeitos (outro), levando-se em consideração fatores 

significativos que são determinantes para o processo de formação de si e do outro.  

Nesse sentido, Nóvoa (2007) destaca que os professores apropriam-se do oficio por 

meio das teorias estudadas e com suas próprias experiências profissionais. Portanto, assumir 

um processo de autoformação docente com base nas práticas docentes requer um exercício 

constante de reflexão. 

 

A formação do professor é, por vezes, excessivamente teórica, outras vezes 

excessivamente metodológica, mas há um déficit de práticas, de refletir sobre as 

práticas, de trabalhar sobre as práticas, de saber como fazer.  É desesperante ver certos 

professores que têm genuinamente uma enorme vontade de fazer de outro modo e não 

sabem como. Têm o corpo e a cabeça cheios de teoria, de livros, de teses, de autores, 

mas não sabem como aquilo tudo se transforma em prática. Na educação não é 

possível separar a dimensão da profissionalidade da dimensão de pessoalidade e isso 

implica em um compromisso pessoal, de valores, do ponto de vista da profissão 

(NÓVOA, 2007, p. 14). 
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É, portanto, nesse sentido, que o autor defende que devemos caminhar no propósito de 

celebrar um novo contrato educativo centrado na necessidade de uma formação voltada para as 

práticas e na análise dessas práticas. A experiência  

 

[…] na qualidade de buscar relações entre os diversos saberes teve o papel 

investigativo de associar-se às ideias (atos reflexivos) anteriores e, por consequência, 

promover significações decorrentes de análises e previsões, gerando novos signos 

(interpretantes) (NÓVOA, 2007, p. 3). 

 

De tal modo, segundo Fiorentini (2003, p. 8), podemos pensar a “[…] formação do 

professor como um processo contínuo e sempre inconcluso que tem início muito antes do 

ingresso na licenciatura e se prolonga por toda a vida, ganhando força principalmente nos 

processos partilhados de práticas reflexivas e investigativas”. 

Diante disso, este trabalho envereda na buscar de pensar também as práticas de ensino 

como elemento de formação de professores de Matemática, deslocando-o de uma perspectiva 

excessivamente centrada nas dimensões acadêmicas (áreas, currículos, disciplinas etc.) para 

uma perspectiva centrada no terreno da prática educativa, no terreno do sujeito na ação, no 

fazer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

4 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Figura 4 - Insituições escolares como fonte de pesquisa 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

Vivemos de histórias desde que somos humanos. Na 

perspectiva dessa grande narrativa, por meio dessas 

histórias, atualmente se fala muito em redes. Essa rede 

social que é viver em uma narrativa, que é viver em 

história, é importantíssima pois nos confere identidade, nos 

dá aconchego. Então, quando alguém te contar uma 

história, como eu estou aqui contando, há uma mensagem 

que diz: você é importante. 

(MIA COUTO)17 

 

Na epígrafe citada, percebemos que a delimitação do lócus não ocorre de forma 

aleatória, mas como forma de evidenciar, publicamente, a importância social das instituições 

escolhidas. Neste trabalho, as escolas escolhidas representam parte da elaboração da minha 

identidade, provisória, em que se entrelaça a trajetória enquanto aluno e docente em contextos 

diferentes.  

                                                           
17 Trecho retirado do Seminário Internacional Determinantes Sociais da Saúde, Intersetorialidade e Equidade 

Social na América Latina. (VARGAS, 2015).  
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Tal trajetória requer a definição de um percurso que contemple as especificidades que 

envolvem definição de objeto de estudo e lócus de pesquisa. Portanto, neste capítulo, 

apresentamos as escolhas metodológicas adotadas no processo de delimitação do objeto de 

estudo e realização da investigação. Optamos pelos princípios da pesquisa (auto)biográfica em 

educação. Compreendemos que não é possível definir com exatidão as orientações e as práticas 

metodológicas da pesquisa (auto)biográfica sem articulá-las ao que integra o objeto próprio a 

essa corrente de pesquisa, ou seja, às lentes usadas para compreender a problemática que 

envolve o objeto de estudo. Assim, a base que orienta a pesquisa (auto)biográfica enquadra-se 

em questões centrais da constituição histórica e subjetiva da pessoa. Logo, um dos 

questionamentos centrais é o de como os indivíduos se tornam indivíduos? Portanto, essa 

problemática envolve complexas relações entre os indivíduos, suas inscrições e entornos: 

históricos sociais, culturais, linguísticos, econômicos e políticos (DELORY-MOMBERGER, 

2012). 

Dessa maneira, nos subtópicos seguintes, apresentamos as delimitações metodológicas 

que organizam a discussão da seguinte forma: a) pesquisa (auto)biográfica enquanto método; 

b) pesquisa (auto)biográfica: inserção na abordagem qualitativa c) entrevistas narrativas d) 

questões éticas da pesquisa; e) os sujeitos da pesquisa; e f) análise dos dados. 

 

4.1 A PESQUISA (AUTO)BIOGRÁFICA ENQUANTO MÉTODO 

 
Partimos de uma compreensão que defende que “[...] o território da narração não é um 

lugar mas é a própria viagem. O discurso está em constante mutação e os diferentes personagens 

têm diferentes vozes que dialogam” (COUTO, 2005, p. 112). No livro Pensatempos: textos de 

opinião, Mia Couto nos inspira na delimitação do método de estudo deste trabalho, 

considerando aqui as narrativas como uma viagem para a pessoa que narra e também para o 

pesquisador que escuta e se propõe a uma hermenêutica das narrativas, no intuito de apontar 

algumas elucidações do fazer de professores de Matemática.  

A delimitação de um objeto de estudo requer definições de métodos, abordagens e 

percursos metodológicos que respondam às especificidades do objeto de estudo delimitado. No 

nosso caso, o ensino da Matemática. No âmbito da abordagem qualitativa, delimitamos o 

método (auto)biográfico como possibilidade de reflexão da vida e das práticas de ensino. Este 

representa uma forma singular de olhar e analisar a realidade, pois se compreende como uma 

orientação teórico-metodológica sob a qual vem se desenvolvendo um método de investigação 

bastante produtivo no campo das ciências sociais e humanas (FERRAROTTI, 1988; JOSSO, 
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2010). A opção por essa perspectiva de trabalho vincula-se ao conceito de formação como uma 

construção de sentido de si próprio e do outro (PINEAU, 1988).  

Dessa maneira, durante o desenvolvimento desta pesquisa, pensamos o método 

(auto)biográfico com base em dois eixos: o eixo horizontal, o qual situa as narrativas 

(auto)biográficas como possibilidade de reflexão da prática, e o eixo vertical, o qual situa o seu 

uso como método de pesquisa, prática e formação (PASSEGGI, 2010). O eixo horizontal 

mergulhará no campo de formação do sujeito, buscando aplicar mecanismos de intervenções 

capazes de proporcionar (re)significações no campo de sua (trans)formação. Por outro lado, o 

eixo vertical enfatiza a escrita de si, como metodologia de pesquisa, ou seja, compreender a 

trajetória pessoal como fontes documentais importantes para a pesquisa. Nesse sentido, as 

narrativas (auto)biográficas (re)inscrevem-se como processo intrínseco de conhecimento e 

autoconhecimento dos sujeitos envolvidos nos processos: 

 

[...] potencializando a narração de si como método de pesquisa e, ao mesmo tempo, 

como projeto de formação, considerando que a construção da narrativa centrada nos 

percursos formativos possibilita à pessoa que conta a própria história de vida retomar 

suas vivências passadas e/ou presentes na interface passado e presente, individual e 

coletivo, pessoa e mundo que, ao assumir a forma de experiência, potencializa o 

caráter formador deste processo (SILVA; MAIA, 2010, p. 4). 

 

Na narrativa de si, os sujeitos tecem reflexões sobre suas ações passadas e ponderam 

sobre possibilidades de práticas futuras. Assim, assumimos os pressupostos de pesquisa-

formação como uma experiência de autoformação e prática de ensino, pois nos formamos com 

outro e contribuímos também com os processos reflexivos inerentes ao ato de narrar. Com base 

em Josso (2010), na pesquisa-formação, cada etapa da pesquisa é uma experiência a ser 

elaborada, sendo os participantes agentes de reflexões sobre as práticas assumidas no fazer 

profissional.  

Assim sendo, o desenvolvimento da pesquisa estrutura-se em etapas que ocorrem de 

forma concomitante, interdependentes e fluidas: primeiro, a apropriação da fundamentação 

teórico-metodológico dos conceitos que fundamentam o campo de estudo: narrativas, histórias 

de vida, escritas de si, pesquisa, formação, práticas de ensino e ação-reflexão-ação (JOSSO, 

2010; PASSEGGI, 2010; PINEAU, 1988; NÓVOA, 1991; FREIRE, 1996) e, segundo, a 

pesquisa empírica por meio da realização de entrevistas narrativas. 
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4.2 PESQUISA (AUTO)BIOGRÁFICA: INSERÇÃO NA ABORDAGEM QUALITATIVA 

 

A pesquisa qualitativa procura enfatizar os problemas em sua essência, ou seja, em sua 

origem e nas relações construídas socialmente durante o percurso, preocupa-se em analisar os 

significados que os sujeitos atribuem à vida e aos acontecimentos cotidianos. A 

contextualização da pesquisa (auto)biográfica, a partir de sua inserção na abordagem 

qualitativa, tem diferentes fontes e produções acadêmicas que ganham destaque. Temos as 

contribuições de Passeggi (2008; 2010), Bertaux (2010), Ferrarotti (1988), Josso (2010), Pineau 

(2006), Delory-Momberger (2012), Souza (2004; 2006; 2008; 2010), dentre outros. 

Tais referências compreendem e indicam a (auto)biografia como um método de pesquisa 

que tem viabilizado a ampliação de questões teórico-metodológicas e, sobretudo, possibilitado 

outras fontes e perspectivas de investigação científica, favorecendo assim o paradigma 

compreensivo, visto que 

 

[…] a história de vida se legitima como método/técnica de investigação/formação, 

situando-se no campo da virada hermenêutica, em que se compreendem os fenômenos 

sociais como textos e a interpretação como atribuição de sentidos e significados das 

experiências individuais e coletivas […] (SOUZA, 2007, p. 65). 

 

Delimitamos essa abordagem no estudo em questão, o qual trata do ensino de 

Matemática, compreendendo que a pesquisa (auto)biográfica possibilita trilhar por caminhos 

férteis para o desenvolvimento da subjetividade humana, de modo que  permite superar 

resultados aparentes (visíveis, palpáveis e quantificáveis). 

Do ponto de vista metodológico, 

 
[...] a abordagem biográfico-narrativa assume a complexidade e a dificuldade em 

atribuir primazia ao sujeito ou à cultura no processo de construção de sentido. Ao 

longo de seu percurso pessoal, consciente de suas idiossincrasias, o indivíduo constrói 

sua identidade pessoal mobilizando referentes que estão no coletivo. Mas, ao 

manipular esses referentes de forma pessoal e única, constrói subjetividades, também 

únicas. Nesse sentido, a abordagem biográfico-narrativa pode auxiliar na 

compreensão do singular/universal das histórias, memórias institucionais e 

formadoras dos sujeitos em seus contextos, pois revelam práticas individuais que 

estão inscritas na densidade da História (SOUZA, 2007, p. 65). 

 

O diálogo entre a pesquisa qualitativa e o método (auto)biográfico fundamenta-se nos 

pressupostos que defendem a cultura como elemento que permite criar e (re)significar os 

sentidos das experiências dos sujeitos. Portanto, parte da compreensão que defende a 

subjetividade do sujeito dentro de um coletivo (singular/universal) de histórias que dialogam. 
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Tal perspectiva permite categorizar este estudo a partir da abordagem qualitativa, pois se 

apresenta de modo peculiar, 

 

[...] ela se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 

quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo 

das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis (MINAYO, 2001, p. 22-23). 

     

Dessa forma, a pesquisa qualitativa mostra-se como uma abordagem significativa na 

delimitação do método (auto)biográfico enfatizando na trajetória de vida os processos de 

formação do sujeito, saberes acumulados e a subjetividade. A delimitação da pesquisa 

qualitativa propõe uma ligação direta entre o pesquisador e o meio social do sujeito.  

 
A pesquisa qualitativa [...] trabalha com valores, crenças, hábitos, atitudes, 

representações, opiniões e adéqua-se a aprofundar a complexidade de fatos e 

processos particulares e específicos a indivíduos e grupos. A abordagem qualitativa é 

empregada, portanto, para a compreensão de fenômenos caracterizados por um alto 

grau de complexidade interna (PAULILO, 1999, p. 135). 

 

Ao orientar-se por essa perspectiva, podemos situar a pesquisa qualitativa como uma 

estrutura que nos apresenta uma flexibilidade maior em relação ao meio social dos sujeitos da 

pesquisa, uma vez que é sempre possível considerar novos elementos identificados no contexto 

estudado. 

 

4.3 ENTREVISTA NARRATIVA 

 

Adotamos a entrevista narrativa como uma das entradas do trabalho biográfico por 

entendermos que, enquanto técnica, pode ser eficaz no contexto subjetivo que envolve nosso 

objeto de estudo, o ensino de Matemática. Assim, enfoca as dimensões espaço-temporal dos 

sujeitos quando narram suas experiências nos domínios da educação e da formação (SOUZA, 

2008). 

As entrevistas narrativas se caracterizam como  

 

[...] ferramentas não estruturadas, visando à profundidade de aspectos específicos, a 

partir das quais emergem histórias de vida, tanto do entrevistado como as 

entrecruzadas no contexto situacional. Esse tipo de entrevista visa encorajar e 

estimular o sujeito entrevistado (informante) a contar algo sobre algum acontecimento 

importante de sua vida e do contexto social. Tendo como base a ideia de reconstruir 

acontecimentos sociais a partir do ponto de vista dos informantes, a influência do 

entrevistador nas narrativas deve ser mínima. Nesse caso, emprega-se a comunicação 

cotidiana de contar e escutar histórias (MUYLAERT et. al., 2014, p. 194, grifo do 

autor).  
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Diante das características apresentadas pela autora citada, percebemos que a delimitação 

da entrevista narrativa como instrumento de pesquisa corrobora com a abordagem (qualitativa) 

e o método (auto)biográfico adotado, permitindo compreender as histórias de vida de 

professores de Matemática dentro de um contexto situacional em que se desenvolvem as 

práticas docentes. Com base no estabelecimento de diálogos nas entrevistas narrativas, surge 

uma forma de reflexão do tempo e espaço vividos. Ou seja, uma das funções da entrevista 

narrativa é contribuir para a construção histórica da realidade e, a partir do relato de fatos do 

passado, promover o futuro, pois no passado há também o potencial de projetar o futuro 

(MUYLAERT et. al., 2014).  

Além disso, Bertaux (2010) destaca que são funções das entrevistas narrativas:  

 

a) Função Exploratória: Quando um estudante ou pesquisador se depara com um terreno 

desconhecido, seu primeiro reflexo será procurar um ou vários “informantes centrais” 

suscetíveis de lhe oferecer uma descrição de conjunto do objeto social estudado. Esses 

primeiros testemunhos tratarão da descrição de realidades que não são ainda familiares 

ao pesquisador. b) Função analítica: Pela análise das transcrições que as narrativas de 

vida revelarão progressivamente sua riqueza. Sua função será então revelar uma 

profusão de indícios que permitam esboçar hipótese após hipótese, testar estas últimas 

pela comparação e só conservar as mais pertinentes para a construção do modelo. Essa 

é a função analítica das narrativas. c) Função expressiva: instituímos aqui que a 

publicação integral de narrativas de vida não é indispensável e que ela não se situa 

exatamente no prolongamento das outras funções. Ao publicar uma narrativa de vida in 

extenso, preenche-se não a função da pesquisa, mas uma função de comunicação 

(BERTAUX, 2010, p. 67-69). 

 

Para que possamos nos aproximar dos objetivos delimitados neste trabalho, iremos 

seguir os apontamentos feitos por Bertaux (2010), enfatizando que se faz necessário definir e 

adotar alguns passos básicos no percurso metodológico. Assim, desde o primeiro contato com 

o ambiente da pesquisa é importante que o pesquisador construa sua identidade, ou seja: 

identifique-se, apresente suas intenções, finalidades, motivações e espaço no qual a pesquisa 

está inserida. Dessa maneira, poderá ganhar a confiança dos sujeitos participantes e, 

consequentemente, obter narrativas contextualizadas. 

Após adotarmos os procedimentos anteriores, seguimos para a entrevista, sendo 

necessário considerar o tempo de preparação, que segundo Bertaux (2010), deve levar de uma 

a duas horas. Ele recomenda o uso de um caderno de campo no qual sugere o registro das 

atividades, encontros, resultados, observações e reflexões. 

O pesquisador deve planejar seu percurso durante a entrevista e assim definir o tempo 

de duração de cada uma, compreendendo as possibilidades de surgirem novas abordagens e 
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ponderações. Nesse percurso, o caderno de campo configura-se um elemento indispensável, 

pois permite ao pesquisador registrar suas impressões, dúvidas e apontamentos reflexivos. 

Na entrevista narrativa, é importante que o pesquisador tenha um roteiro, ou seja, 

indagações que o entrevistador já possui sobre o seu objeto de estudo. Para Bertaux (2010), o 

roteiro deve acompanhar o pesquisador para que ao fim da entrevista possa ser verificado se a 

fala do narrador contemplou todas as suas inquietações.  

Ao considerar as orientações supracitadas, chega o momento da condução da entrevista. 

A Figura 5, embasada em Bertaux (2010), apresenta os procedimentos que foram adotados na 

nossa pesquisa.  

 

Figura 5 - Procedimentos para a condução da entrevista narrativa. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Com base na Figura 5, definimos cinco procedimentos básicos que foram desenvolvidos 

durante a realização das entrevistas narrativas. Bertaux (2010) define como atitude geral o 

momento em que o entrevistador/pesquisador precisa agir de forma natural, construindo um 

estilo próprio, ficando atento, concentrado e flexível para que o interlocutor tenha espaço, se 

envolva e produza relatos sobre a história da sua vida para os membros da sociedade. No nosso 

caso, sobre as concepções, metodologias e práticas no ensino da Matemática em suas 

experiências docentes. 

Em seguida, Bertaux (2010) define o momento de começar a entrevista, levando em 

consideração três ações que são postas como determinantes: o contexto social do sujeito, o 

objetivo geral do trabalho e uma pergunta indutora. Vale destacar que o contexto social já foi 

apresentado nos contatos precedentes. Todavia, deve ser retomado no início da entrevista. Além 

disso, a apresentação do objeto da pesquisa deve ser feita de forma simples e objetiva.  

condução da 
entrevista narrativa

Atitude geral Iniciar a entrevista Acompanhar
Administrar o 

inesperado 
Gravação
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E, por fim, definiu-se uma pergunta indutora que contemplou as necessidades do estudo 

e do sujeito narrador: O que nos contam professores de Matemática sobre suas experiências de 

ensino?  

Nos procedimentos da pesquisa, define-se a necessidade de acompanhar a entrevista, 

de modo que expresse seu interesse pela história contada através de expressões de aprovação. 

Vale ressaltar que durante a entrevista narrativa o pesquisador não deve interromper o discurso 

em construção. Assim, deve fazer uma pergunta de cada vez para que ele termine o 

desenvolvimento de seus pensamentos (BERTAUX, 2010). Quando necessário, podemos 

solicitar ao participante a revisão de situações descritas, fazendo perguntas do tipo: […] era isso 

que você queria fazer/dizer? Você gostaria de ter feito de outra maneira? (BERTAUX, 2010, p. 

84). 

No processo de condução da entrevista, Bertaux (2010) chama também a atenção para 

as ações de administrar o inesperado, ou seja, o pesquisador precisa controlar as emoções que 

os momentos de retomada da história podem provocar no participante ou no próprio 

pesquisador. Além disso, o pesquisador não pode permitir que seus pressupostos comprometam 

o desencadeamento da entrevista narrativa e, consequentemente, de seu trabalho. É 

imprescindível ter sensibilidade para com a história de vida do sujeito que narra. Evitar 

questionamentos constrangedores ou insistir em assuntos sobre os quais o participante não 

deseja falar. Portanto, se possível centrar em momentos positivos de sua vida, profissão, e assim 

proporcionar também momentos prazerosos e reflexivos durante a entrevista. 

Por fim, Bertaux (2010) menciona os cuidados necessários com a gravação. Destaca 

que a permissão para gravar deve ser concedida no início da entrevista pelo participante da 

pesquisa e, para isso, o pesquisador deve perguntar de forma clara “[…] você se importa que 

eu grave?” (BERTAUX, 2010, p. 86). O pesquisador deve deixar clara a questão do sigilo em 

relação a sua identidade e fala, destacando as questões éticas adotadas na pesquisa. Todavia, 

caso perceba a inibição do entrevistado em gravar sua fala, Bertaux (2010) orienta que o 

gravador seja desligado e siga o processo tradicional de escrita manual da entrevista. Ao 

considerar que a “narrativa de vida resulta de uma forma particular de entrevista, a ‘entrevista 

narrativa’, durante a qual um ‘pesquisador’ (que pode ser um estudante) pede a uma pessoa, 

então denominada ‘sujeito’, que lhe conte toda ou uma parte de sua experiência vivida” 

(BERTAUX, 2010, p. 15). Tal ação deve estabelecer-se em meio a uma relação de confiança e 

respeito pelas vivências compartilhadas.  

Essas foram as orientações que seguimos para as entrevistas narrativas realizadas com 

os professores de Matemática com o intuito de depreender os caminhos que lhes guiaram na 
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docência, as suas experiências, suas perspectivas e anseios com relação às práticas de ensino 

assumidas no Ensino Médio. 

 

4.4 QUESTÕES ÉTICAS DA PESQUISA 

 

É importante que o pesquisador tenha sensibilidade na hora de coletar as entrevistas 

narrativas e não pratique atos de violência involuntária contra o participante, priorizando 

sempre o rigor científico e o respeito no trato do material construído (BOURDIEU, 1997). 

Portanto, buscaremos prezar pelos princípios éticos e o Protocolo de Pesquisa18 que orientam 

os estudos acadêmicos. Dessa maneira, destacamos, no Quadro 1, os princípios que orientaram 

o desenvolvimento do nosso estudo. 

Quadro1 - Princípios éticos da pesquisa. 

Autonomia 

 

Refere-se à liberdade do indivíduo em decidir sobre aquilo que considera melhor para 

si, de acordo com as informações fornecidas. 

Beneficência 

 

Obrigação moral de agir tendo em vista o bem do outro, prevenindo danos e males e 

avaliando os custos e benefícios da intervenção. 

Não  

maleficiência 

Dever de não causar danos ou prejuízos ao outro de forma intencional, fugindo de 

qualquer prática negligente. 

Justiça 

 

Dar ao outro aquilo que lhe é de direito, tratando-o da forma que lhe é devida. 

Fonte: Beauchamp e Childress (1979, apud MACHADO; IPIRANGA; OLIVEIRA, 2012). 

 

Ao buscar respeitar as questões éticas da pesquisa, realizamos a formulação do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), instrumento que proporciona uma maior 

garantia, zelando pelos princípios de autonomia, beneficência e não maleficência. No termo, 

buscamos inserir alguns elementos contextuais que caracterizam a pesquisa: objetivos da 

pesquisa, instituição vinculada e identificação do orientador. Além disso, enfatizamos que os 

nomes dos participantes da pesquisa seriam trocados por nomes fictícios. 

Buscamos manter o rigor científico em todos os momentos da pesquisa, pois se 

considera um elemento importante na produção do conhecimento, permitindo assim a coerência 

dos discursos, categorização e sistematização dos dados coletados. Ao considerar que nos 

constituímos a partir da relação dialética com o outro, faz-se necessário considerar a 

subjetividade, a sutileza, a singularidade, a perspectiva do sujeito, os modos particulares com 

que cada indivíduo se implica com seu processo de formação pessoal e profissional (SOUZA, 

2004). 

                                                           
18 Os documentos que devem compor o Protocolo de Pesquisa são: Folha de Rosto, Projeto de Pesquisa e Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido. 
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4.5 OS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

A delimitação dos participantes da pesquisa assume o critério primordial de atuação na 

Educação Básica no Ensino Médio em escolas públicas. Trabalhamos com oito docentes, sendo 

quatro pertencentes ao quadro de professores que integram o corpo docente da Secretaria da 

Educação do Estado do Ceará (SEDUC-CE) e quatro professores que integram a Secretaria de 

Estado da Educação e Cultura do Rio Grande do Norte (SEEC/RN). A escolha dos sujeitos em 

Estados diferentes se dá em decorrência de nossa atuação profissional enquanto professor de 

Matemática no período de 2006 a 2017 nas escolas públicas dos dois Estados.  

Na busca por manter o anonimato dos participantes envolvidos na pesquisa, sugerimos 

a escolha de pseudônimos. Todavia, deixaram a escolha da identificação a nosso critério, assim, 

optamos por nomes de matemáticos ou estudiosos da área. 

Seguindo na perspectiva de constituir uma análise mais aprofundada dos apontamentos 

obtidos nas entrevistas narrativas, optamos por analisar os enredos de apenas cinco docentes. 

Segundo Nóvoa (1995), o número de casos para um estudo utilizando histórias de vida pode 

variar muito, sendo possível analisar apenas uma história de vida ou de grupo mais elevado de 

sujeitos. Nessa perspectiva, acreditamos ainda que a representatividade não se obtém com base 

no número de entrevistas, mas pela riqueza de informações obtidas nas narrativas. Sendo assim, 

nesta pesquisa, optamos por fazer escolhas aleatórias das entrevistas a serem analisadas. As 

demais entrevistas retomaremos em outras publicações científicas. 

 

Quadro 2 - Perfil dos sujeitos da pesquisa. 

Participantes Idade Atuação no 

magistério 

UF da 

instituição 

Data/Tempo 

da entrevista 

Local/Descrição da entrevista 

EULER 29 10 RN 
03/10/2018 

26’11” 

Na sala dos professores. Mostrou-se 

tranquilo e em determinados momentos 

evidenciou emoções nas expressões 

faciais. 

GEORGE 
44 

 

19 

 

RN 

 

18/10/2018 

23’46” 

 

Biblioteca Municipal de Mossoró. 

Demonstrou satisfação em participar da 

pesquisa e, às vezes, mostrou-se reflexivo 

sobre aspectos de sua narrativa. 

OMAR 

 

37 

 

11 

 

CE 

 

13/10/2018 

21’10” 

 

Na sala de estudos dos professores. 

Mostrou-se apreensivo em relação a sua 

fala e ao método da pesquisa. 

ABEL 

 

38 

 

17 

 

CE 

 

28/10/2018 

24’29” 

Na sala de estudos dos professores. 

Ressaltou a importância de refletir sobre a 

história de vida e as práticas de ensino. 

MARY 

 

32 

 
7 CE 

13/10/2018 

31’29” 

Na sala de estudos dos professores. 

Demonstrou angústia ao refletir algumas 

questões da docência 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

O desenvolvimento da pesquisa conta com diferentes etapas que se correlacionam e são 

interdependentes. A análise dos dados, assim como as demais fases da pesquisa, é um momento 

importante, sendo possível dialogar com os referenciais teóricos adotados e a pesquisa de 

campo.  

Compreendendo a relevância da análise dos dados, três colocações fazem-se 

necessárias: a) a análise e interpretação dos dados têm como finalidade a exploração do 

conjunto de opiniões e representações sociais; b) há diferenças conceituais entre análise e 

interpretação dos dados; e c) relação entre todo o material coletado aos propósitos da pesquisa 

(MINAYO, 2001). 

Na análise das entrevistas narrativas compreende-se que as narrativas são, sobretudo, 

testemunho da experiência vivida, mas é um testemunho orientado pela intenção de 

conhecimento do pesquisador que a registra (BERTAUX, 2010). Nessa perspectiva,  

 

[...] as narrativas autobiográficas, quer dizer, os relatos orais ou escritos de professores 

acerca de suas experiências formativas vivenciadas ao longo da vida, no contexto da 

trajetória de escolarização e/ou da prática profissional, configuram-se como técnica e 

procedimento de produção de dados, subsidiando o estudo da formação e do trabalho 

docente em seus mais diversos aspectos (SILVA; MAIA, 2010, p. 2). 

 

Nesse processo de formação e produção de conhecimento, faz-se necessário destacar 

que toda a experiência que se apresenta na narrativa (auto)biográfica trata de um fragmento de 

vida. Nesse sentido, “[…] no processo de investigação não temos acesso direto à experiência 

do outro, de forma que lidamos apenas com a representação dessa experiência por meio do 

ouvir contar, dos textos, da interação que se estabelece e das interpretações feitas […]” 

(GALVÃO, 2005, p. 10). 

Após a realização das entrevistas, iniciamos as transcrições das falas dos docentes. O 

processo de transcrição permitiu levantar uma série de inquietações e possibilidades de análise 

do material construído. Posteriormente à transcrição das entrevistas, realizamos a devolutiva 

das entrevistas para os sujeitos da pesquisa, dando um tempo para leitura do material e 

acréscimos, caso achassem necessário. Todas as narrativas foram devolvidas sem mudanças ou 

solicitação de retirada de fragmentos das falas.  

Compreendemos, com base no referencial teórico adotado, que a análise da narrativa 

constitui apenas um momento no contexto de uma totalidade dinâmica que envolve a pesquisa 
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(BERTAUX, 2010). Nesse caso, os elementos analíticos tiveram início desde a realização das 

entrevistas narrativas, perpassando pelas transcrições do material.  

Assim, entendemos que, “[…] na análise, não se trata de extrair todas as significações 

que ela contém, mas somente aquelas pertinentes ao objeto de pesquisa e que adquirem o status 

de indícios […]” (BERTAUX, 2010, p. 89). Partindo dessa premissa, delimitamos alguns 

indícios que estão relacionados ao nosso objeto de estudo e aparecem de forma recorrente. 

Dessa maneira, buscamos nas narrativas dos professores de Matemática do Ensino Médio os 

seguintes indícios: concepções, metodologias e práticas de ensino. 

Na pesquisa empírica, delimitamos uma análise com base em eixos temáticos que 

subsidiaram as reflexões interpretativas das narrativas dos sujeitos da pesquisa. O nosso esforço 

foi que os eixos temáticos dialogassem com os objetivos da pesquisa e respondessem às 

questões problematizadoras do estudo. “A sistematização dos eixos considerou a frequência de 

enunciados trazidos pelas pessoas entrevistadas, gerando os eixos de categorias discursivas que 

constituíram os resultados que serão apresentados no texto” (GOMES; SILVA, 2013, p. 26). 

Em diálogo com Bertaux (2010), utilizamos como instrumento de análise das entrevistas 

narrativas as abordagens teórico-metodológicas de Jovchelovitch e Bauer (2002), que ressaltam 

que após a transcrição fazemos a compilação e redução gradativa do material coletado, 

buscando perceber indícios que não podem ser identificados sem uma análise categorial em que 

se estabelece comparação individual das trajetórias de vida de cada sujeito, levando-se em 

consideração os diversos contextos históricos, semelhanças em seus relatos e elementos que 

diferenciam os discursos.  

Na busca por estabelecer uma análise que supere a superficialidade das informações, 

buscamos em Morais (2012) respaldo que nos permitisse compreender o momento das análises, 

ao relatar que o entrevistador deve abandonar o seu eu e mergulhar no nós, explorando as 

múltiplas peças, garimpar nos texto, no contexto, nas histórias dos outros, elementos que nos 

ajudem a entender os caminhos e experiências ao longo da sua trajetória profissional.  

Para delimitação das análises, buscou-se respaldo nos trabalhos de Melo (2008) e Rocha 

(2014), delimitando eixos e categorias de análise. Dessa maneira, a partir da triangulação dos 

dados, criamos eixos e categorias procurando destacar palavras-chave que contemplassem o 

objeto de estudo. 

No Quadro 3 apresentamos os resultados das análises. Vale destacar que as marcações 

são embasadas nas entrevistas19 dos sujeitos. 

                                                           
19 Por motivos estruturais do texto não foi possível usar todas as citações das categorias mencionadas pelo sujeito. 

Dessa maneira, buscamos estabelecer representações dos discursos dos entrevistados.  



74 

 

Quadro 3 - Eixos e categorias de análise. 

EIXOS E CATEGORIAS SUJEITOS DA PESQUISA 

Vozes que dialogam: percepções de docentes de 

Matemática sobre suas práticas de ensino 

ABEL OMAR MARY EULER GEORGE 

Motivações para a escolha da profissão X X X X X 

Compreensão sobre a docência e o ensino da 

Matemática 

X  X  X 

EIXOS E CATEGORIAS SUJEITOS DA PESQUISA 

Estratégias para ensinar matemática no Ensino 

Médio: alguns achados 

ABEL OMAR MARY EULER GEORGE 

Relação teoria e prática e inovação das  metodologias 

de ensino de Matemática 

X   X  

Estratégias usadas no ensino e aprendizagem de 

Matemática 

X X X X X 

A reforma do Ensino Médio: implicações práticas ABEL OMAR MARY EULER GEORGE 

Transformações sociais e escola pública X X  X  

Mudanças curriculares: práticas, desafios e 

perspectivas docentes.  

X X X X X 

Contribuições das narrativas para pensar o ensino 

da Matemática 

ABEL OMAR MARY EULER GEORGE 

Enfrentamentos no cotidiano escolar: o eu e o outro nas 

(re)invenções do ensino de Matemática 

X   X X 

Narrativas de professores como instrumento de 

reflexão das práticas de ensino 

X X X X X 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
 

Destacamos que a escolha por eixos temáticos e categorias temáticas foi feita como 

forma de organizar as percepções do pesquisador e organização do texto, compreendendo que 

não buscamos estruturar os discursos por meio de questões fechadas, mas levantar inquietações 

que provocassem o sujeito a refletir sobre suas condições existenciais. “A narrativa é um 

discurso narrativo que se esforça para contar uma história real e que [...] é improvisada durante 

uma relação dialógica com um pesquisador que orientou a entrevista para descrição da 

experiência pertinente para o estudo e seu objeto de pesquisa” (BERTAUX, 2010, p. 89).  
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5 ENSINO DA MATEMÁTICA NA ESCOLA PÚBLICA: VOZES DOCENTES 

 

Figura 6 – As práticas de ensino como fio que une as experiências 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:(ESTE..., 2018) 

 

 

A missanga, todas a veem. Ninguém nota o fio que, em colar 

vistoso, vai compondo as missangas. Também assim é a voz do 

poeta: um fio de silêncio costurando o tempo.  

(COUTO, 2003, p. 120) 

 

Neste capítulo, podemos compreender, metaforicamente, que as experiências são 

miçangas que formam o colar da vida. Assim, as narrativas (auto)biográficas são fios que unem 

as vozes que dialogam, entrelaçadas pelos temas e tratos apresentados como possibilidades do 

místico-cotidiano. Buscaremos dialogar com as experiências de docentes que ensinam 

Matemática no Ensino Médio, considerando que cada miçanga (experiência) traz em si as 

subjetividades inerentes a cada ser humano. 

Subjetividades que se inserem em contextos de mudanças sociais, políticas e 

educacionais. Dessa maneira, tratamos de experiências e práticas de ensino que se materializam 

em meio às constantes propostas de reformulações de suas diretrizes, finalidades e objetivos. 

Isso nos permite problematizar como tais mudanças são incorporadas e significadas nas práticas 

de ensino dos professores. Buscamos ainda compreender, por meio das narrativas, como cada 

elemento é significado na história de vida dos docentes. 

                                                           
20 Em histórias de desencontros, de incompreensões, de vidas incompletas e de sonhos não realizados, Mia Couto 

condensa as infinitas vidas que podem se abrigar em cada ser humano. São 29 contos unidos como miçangas em 

redor de um fio. 
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No ensino da Matemática, trata-se de reconhecer a importância de atuar como sujeito 

de transformação/formação de um ser ativo, construtivo, capaz de expressar seus pensamentos 

em uma sequência contextualizada socialmente, ou seja, que saiba interpretar e resolver 

problemas. Os documentos oficiais enfatizam a relevância de promover práticas de ensino de 

Matemática nas escolas que contribuam na preparação do indivíduo à convivência em seu meio 

sociocultural, tornando-o capaz de ser agente transformador em seu meio circundante. 

Assim, na realização da pesquisa empírica, buscamos conhecer as experiências, 

estratégias e percepções de docentes de Matemática sobre suas práticas de ensino, que incidem 

diretamente no seu fazer docente. Nessa perspectiva, buscamos, nas narrativas 

(auto)biográficas, reconhecer elementos subjetivos que permeiam cada experiência e prática 

docente no ensino da Matemática na escola pública.  

Delimitamos, inicialmente, a realização de entrevistas com professores de Matemática 

do Ensino Médio que atuam em escolas públicas, estabelecendo como critério de participação 

que o docente estivesse em atuação em sala de aula, no ano de realização desta pesquisa. 

Destaca-se que não levamos em consideração o tempo de atuação do professor no magistério, 

o que enriqueceu bastante nosso trabalho, pois encontramos e experimentamos diferentes 

perspectivas e experiências de vida, uma vez que pudemos ouvir professores que já estão há 

vários anos no magistério e também professores em início de carreira. 

Considerar as narrativas como 

 

[…] fonte de investigação implica extrair daquilo que é subjetivo e pessoal neles o 

que nos permite pensar a dimensão coletiva, isto é, que nos permite compreender a 

lógica das relações que se estabelecem no interior dos grupos sociais dos quais o 

entrevistado participa, em um determinado tempo e lugar […] (DUARTE, 2004, p. 

218).  

 

Nesse sentido, para viabilizar uma análise crítica, realizamos triangulações das 

narrativas com as observações do caderno de campo e com documentos oficiais e literatura do 

campo de estudo. 

 

5.1 VOZES QUE DIALOGAM: PERCEPÇÕES DE DOCENTES DE MATEMÁTICA 

SOBRE PERCURSOS DE FORMAÇÃO E PRÁTICAS DE ENSINO  

 

As discussões deste eixo fundamenta-se na obra Educação na Cidade, publicada em 

1991. No texto, Paulo Freire enfatiza que o processo de tornar-se professor perpassa por 

metamorfose que não pode ser analisada sob uma perspectiva simplista, linear e imutável. 

Trata-se de compreender o processo de formar-se professor como parte de uma “[…] prática 



77 

 

social construída historicamente [...] mediada por sujeitos políticos e recursos, que articulam 

em torno de si diferentes campos de forças políticas e culturais” (PALUDO, 2001, p. 65). 

Na busca por compreender os nexos entre os percursos de formação dos docentes e as 

percepções que têm sobre as práticas de ensino, identificamos nas narrativas de suas trajetórias 

as seguintes categorias de análise:  

a) motivação para a escolha da profissão;  

b) percepções sobre a docência e o ensino da Matemática. 

 

5.1.1 Motivação para a escolha da profissão 

 

Na procura por embasamentos contextuais, trazemos para análise alguns dados que 

dialogam com as falas dos sujeitos de nossa pesquisa, a fim de compreender a categoria que 

embasa as motivações para a escolha da profissão. De acordo com dados do Censo da Educação 

Superior, nos últimos anos o ingresso dos estudantes nos cursos de licenciatura apresenta os 

seguintes dados: 

 

Gráfico 2 - Ingresso em cursos de graduação, por grau acadêmico (2007-2017). 

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (2017). 

 

Observamos que o ingresso nos cursos de licenciatura registrou uma alta de 8,9% no 

período de 2016 a 2017, sendo registrados 37,9% em instituições públicas e 62,1% em IES 
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privadas21. Sabemos que o “[…] Ensino Superior é uma das alternativas educacionais possíveis, 

destinadas à preparação para a inserção no universo laboral e, assim, em uma vida socialmente 

produtiva e economicamente ativa” (DIAS; DIAS; CHAMON, 2017, p. 186). 

A escolha do curso é permeada por diferentes representações sociais, sendo necessário 

destacar que compreendemos que o processo de tornar-se professor não necessariamente inicia-

se com a formação acadêmica (escolha do curso de licenciatura) disponibilizada nas instituições 

de ensino superior, mas resulta de múltiplos processos que se correlacionam e se 

complementam simultaneamente. Essa assertiva pode ser percebida nas falas dos sujeitos ao 

narrarem os percursos vividos que os tornaram professores de Matemática, eles dão ênfase às 

motivações que orientaram as fases vividas.  

 

“Assim, eu sempre gostei de Matemática, de mexer com número, desde minha infância, 

desde que estudei no Ensino Fundamental, tinha notas altas só em matemática e nas 

outras disciplinas notas muito baixas, sempre foi desse jeito e no final do fundamental 

eu decidi me formar em matemática” (OMAR). 

 

“Bem, essa decisão foi uma sequência de fatos que foram ocorrendo, principalmente, 

durante minha vida estudantil. Uma disciplina que eu sempre tinha mais afinidade, mais 

facilidade para compreender o conteúdo, resolver questões era matemática e quando 

eu pensei em fazer vestibular eu sempre pensei em fazer para algo relacionado ao 

cálculo” (GEORGE). 

 

Entendemos que, embora a grande maioria dos docentes destacasse elementos, como a 

“predisposição”, gosto e afinidade pela área da Matemática ou exatas, houve a influência dos 

caminhos trilhados que os aproximou da docência de alguma forma. Assim, nas duas narrativas, 

identificamos, por um lado, que a escolha do curso perpassou por motivações de afinidade com 

determinada área de conhecimento, nesse caso, com a Matemática. E, por outro, que as 

motivações, conforme afirmam Santos e Antunes (2007, p. 151), “[…] podem ser teoricamente 

categorizadas a partir de fatores intrínsecos e de fatores extrínsecos. A motivação intrínseca se 

relaciona essencialmente ao interesse individual e, por isso, pressupõe-se que surja de maneira 

espontânea no sujeito […]”. Fato que podemos observar nas falas supracitadas de Omar e 

George ao mencionarem que as vivências da escola exaltaram suas habilidades em resolver 

problemas utilizando os conhecimentos matemáticos básicos. É o que Souza e Reinert (2009) 

chamam de um conjunto de percepções e crenças dos sujeitos mediante determinadas 

                                                           
21 Ainda sobre os dados, o Censo registra que “70,6% das matrículas em cursos de licenciatura são do sexo 

feminino, enquanto 29,4% são do sexo masculino. Em relação à modalidade de ensino, as matrículas em cursos 

de graduação presencial representam 53,2%, enquanto a distância são 46,8% no total de matrículas” (INEP, 2007, 

p. 6). 
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habilidades que sobressaem em algumas fases de desenvolvimento, resultando em um processo 

de autoeficácia e atribuições. 

Destacamos que, mesmo tendo uma afinidade com a disciplina de Matemática, outros 

fatores também foram tecendo o percurso da docência na vida dos sujeitos; afinal, não nascemos 

predestinados a uma determinada profissão, somos resultados de percursos de vida complexos 

que nos mobilizam de forma provisória, sendo a vida ressignificada a cada ação. 

Nas falas dos docentes foi possível perceber alguns fatores extrínsecos:  

 

“Eu já queria ser professora, só não sabia qual a disciplina, isso foi no oitavo ano do 

fundamental eu sempre senti mais facilidade e no Ensino Médio sempre gostei das 

exatas e nesse momento decidi que seria professora e vi na matemática uma 

oportunidade, além de gostar, de um emprego” (MARY). 

 

“Na verdade, eu não decidi. Eu acho que as circunstâncias, o tempo, a necessidade de 

trabalhar foi me colocando como professor “(ABEL). 

 

“Minha história como professor começou estudando para concurso, estudava com um 

colega e aí eu me deparava com uma dificuldade em matemática, o concurso era para 

Polícia Rodoviária Federal. Eu busquei fazer um vestibular, na época vestibular da 

UERN, para fazer matemática e eliminar essa dificuldade que eu tinha estudando em 

casa a matemática e aproveitar para ter um nível superior” (EULER). 
 

As narrativas apontam motivações extrínsecas que influenciaram na escolha pela 

docência e estas estão aparentemente atreladas aos fatores de ordem socioeconômica, que 

incluem  

 

[…] questões relativas a perspectivas de emprego e renda e à taxa de retorno da 

profissão e seu prestígio social. Entretanto, cabe dizer que, dependendo do nível 

socioeconômico do estudante, esse fator pode influenciar de maneira distinta na 

escolha pela carreira docente […]” (SANTOS; ANTUNES, 2007).  

 

Assim, infere-se que nas falas dos professores (MARY, ABEL e EULER) o percurso de 

escolha do curso e busca pela docência foi mediado, principalmente, pela necessidade de 

inserir-se no mundo do trabalho, busca por um emprego e afinidade com a área.  

 

Frente a essa centralidade ocupada pelo trabalho, optar por determinada atividade 

laborativa transforma-se em algo conflituoso para o sujeito, permeado por elementos 

de caráter subjetivo e por fatores objetivos estruturais. Significa dizer que a escolha 

de uma profissão não depende unicamente da pessoa que está prestes a fazê-la, mas 

está submetida tanto a suas características, capacidades e habilidades individuais, 

como ao contexto sociocultural, histórico e econômico no qual o sujeito está inserido 

(ALMEIDA; MAGALHÃES, 2011, p. 213). 
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Portanto, ao analisarmos as falas dos sujeitos desta pesquisa, consideramos que 

diferentes processos e vivências culminaram na escolha do curso de ensino superior, nesse caso, 

de Matemática, que inclui elementos intrínsecos e extrínsecos. Com isso, Almeida, Tartuce e 

Nunes (2014) destacam que não foram somente as características pessoais que influenciam na 

escolha da profissão desses indivíduos, mas, principalmente, fatores de ordem histórica e 

sociocultural. 

Nesse dinamismo, tornar-se professor, para alguns, ganha força a partir da escolha do 

curso superior. Em contrapartida, outros viveram a inversão do percurso.  

 

“Em 2012, a escola abriu uma vaga para professor e eu me candidatei com o curso 

técnico, pois eu não cursava matemática. O edital permitia que tecnólogo ministrasse 

as aulas, como eu já era “professora”, então, em 2014, fiz o vestibular para fazer a 

faculdade semipresencial para pedagogia pois não tinha matemática. Somente em 2015 

eu consegui fazer um novo vestibular e cursar matemática” (MARY). 

 

“Na época que fui aprovado, tinha poucos professores de matemática. Então eu fui 

chamado pela direção da escola estadual para lecionar, ainda sem ter começado o 

curso, só por ter recebido a aprovação. Assim de pronto eu aceitei e assim iniciei a 

docência, mas não tinha dimensão do que era ser professor e a responsabilidade que 

era” (EULER). 

 

“Eu ia levando o convite para outra pessoa ser professor de matemática, como eu não 

encontrei essa pessoa para dar o recado, quando retornei o convite foi estendido para 

mim, por isso que falo que foi meio por acaso” (ABEL). 
 

Em suas narrativas, os docentes mostram fragmentos dos percursos trilhados em 

aproximação com a docência em Matemática. Nessa perspectiva, Passos, Martins e Arruda 

(2005, p. 476) declaram que “[…] muitas vezes a opção pela matemática não se acontece por 

trajetórias ‘retilíneas, mas por percursos curvos e turbulentos, ritmadas pelas circunstâncias 

acometidas nos movimentos ondulatórios de nossas vidas […]”. 

E assim, os sujeitos da pesquisa, guiados por diferentes trajetórias, foram levados a 

escolher a docência como profissão ou foram escolhidos pela docência. Na fala de Mary, 

percebemos uma tendência recorrente na área de educação em que profissionais de diferentes 

áreas desenvolvem práticas de ensino sem um embasamento teórico-prático vivenciado em 

processos de formação/habilitação do profissional da educação nos cursos de licenciatura. 

Sabemos que se trata de um profissional que, na condição de aluno, teve em seu escopo uma 

experiência em relação aos processos educativos, concepções de educação, metodologias, os 

quais, inicialmente, atuam tendo como base as metodologias de ensino vivenciadas durante a 

educação básica e curso superior da área técnica na condição de aluno. Todavia, percebemos, 
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inicialmente, que Mary, Euler e Abel precisaram viver outros processos para significar sua 

identidade profissional docente.  

 

Uma identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação sociais da 

profissão; [...] da revisão das tradições. Como, também, da reafirmação de práticas 

consagradas culturalmente e que permanecem significativas. Do confronto entre as 

teorias e as práticas, da análise sistemática das práticas à luz das teorias existentes, da 

construção de novas teorias, constrói-se, também, pelo significado que cada professor, 

enquanto atar e autor confere à atividade docente no seu cotidiano a partir de seus 

valores, de seu modo de situar-se no mundo, de sua história de vida, de suas 

representações, de seus saberes, de suas angústias e anseios, do sentido que tem em 

sua vida: o ser professor (PIMENTA, 1997, p. 6). 

 

Dessa maneira, ser professor perpassa por uma rede de relações com diferentes sujeitos 

que definem concepções de educação e ensino a serem alcançados. É importante perceber a 

diversidade de encontros dos sujeitos da pesquisa com a disciplina de Matemática. Ao nos 

debruçarmos sobre o processo de reflexão dos sujeitos, percebemos que inúmeros são os fatores 

que constituíram o encontro desses docentes com a Matemática e, assim, buscamos entender os 

distintos caminhos e sentimentos que os guiaram até a docência. É importante destacar a 

relevância da subjetividade e também o processo de ressignificação de cada participante.  

 

5.1.2 Percepções sobre a docência e o ensino da Matemática 

 

Após destacar os processos de formação (inicial e continuada) e os fatores que 

contribuíram para que cada sujeito se tornasse professor, buscamos, enquanto categoria de 

análise, nas narrativas deles, um olhar sobre a docência no Ensino Médio. 

Segundo Nóvoa (2008, p. 229), “[…] a atividade docente se caracteriza também por 

uma grande complexidade do ponto de vista emocional. Os docentes vivem em um espaço 

carregado de afetos, sentimentos e conflitos”. A narrativa de Abel vai exatamente ao encontro 

dessa afirmação, quando diz: 

 

“Primeiro, assim, eu vejo o docente de matemática isolado, isolado porque onde a gente 

vai, a escola que a gente chega tem poucos professores de matemática, normalmente, 

encontramos pessoas com outras formações ensinando matemática, especialmente no 

ensino fundamental. Eu considero ele como isolado, meio que um peixe fora d‘água sei 

lá alguma coisa desse tipo sabe?” (ABEL). 
 

Percebemos, nas expressões de Abel, sentimentos de angústia em relação ao isolamento 

da disciplina de Matemática com as demais disciplinas e áreas de conhecimento. Destaca-se 

que não estamos falando apenas de isolamento de conhecimentos, mas de sujeitos que passam 
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a desenvolver práticas de ensino sem compartilhar anseios, dúvidas e novas ideias. No tocante 

ao isolamento docente do professor de Matemática, partilhamos das ideias de Tardif (2002, p. 

52-53) ao defender que “[…] é preciso os professores partilharem os seus saberes (material, 

didático, técnicas e organização) com os demais colegas, sejam iniciantes ou veteranos, 

contribuindo para o desenvolvimento das práticas de ensino […]”. 

Além disso, a ausência de diálogos com as demais disciplinas inviabiliza um trabalho 

que aproxime perspectivas interdisciplinares de ensino que permitam ao aluno o 

desenvolvimento de competências/habilidades para compreender que o conhecimento das 

partes integra um todo. Para Fazenda (2008), a interdisciplinaridade é, antes de tudo, ousadia e 

atitude. Poderemos arriscar dizer que sim, ela pode ser mediadora das práticas educativas no 

processo de conscientização cidadã, seja em espaços formais ou não formais de ensino. Vale 

salientar que compreendemos a conscientização como um compromisso histórico, ou seja, a 

inclusão crítica do sujeito na história – individual e social –, implicando como resultado a 

inserção dos sujeitos com potencialidades para participar, (re)criar e (re)fazer o mundo que os 

circunda.  

Por isso, não podemos pensar a consciência do mundo como elemento dissociado, mas, 

ao contrário, está baseada na relação consciência-mundo, conscientização em comunhão, não 

como uma construção impositiva ou individual, mas, antes, construída mutuamente com o 

outro, conforme nos aponta Freire (1987). 

O exercício de conscientização do docente sobre a função social da escola e da educação 

em contextos de transformações mostra-se complexo e condicionado a uma pluralidade de 

sentidos. Assim, ressaltamos, nas análises, a categoria que enfatiza a percepção de professores 

sobre o docente/docência, dando ênfase à (auto)percepção, ou seja, o olhar que o docente tem 

sobre si e sobre o outro enquanto professor de Matemática. O território da percepção da 

docência, conforme Pimenta e Almeida (2011, p. 8), perpassa pelo tripé que resulta do 

dinamismo e combinação entre “[...] a reprodução do que realiza em sua atuação profissional 

específica; as experiências pregressas, vividas enquanto aluno; e aquilo que vem sendo 

sedimentado por meio da própria atuação enquanto professor […]”. 

Nas análises, buscamos enfatizar, por meio da categoria, as percepções sobre o ensino 

de Matemática. Com isso, o professor Omar destaca os anseios em relação às responsabilidades 

que fazem parte da atuação docente, destacando a função do professor. 

 

“É muito importante, você está formando mentes que estão chegando ao Ensino Médio. 

Você tem três anos para trabalhar com eles e você sabe da grande responsabilidade 

que você tem, são três anos, um tempo muito curto, no qual você vai fazer um 
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fechamento geral daquilo tudo que eles estudaram e dá início a outros tópicos que eles 

ainda não viram mais que é essencial eles ter essa formação no Ensino Médio, para 

poderem entrar em uma universidade e ainda ter conteúdos específicos para fazerem 

um concurso que eles desejem para a vida deles” (OMAR). 
 

Percebemos, no olhar do narrador, em relação à função do Ensino Médio, uma coerência 

com o que preceitua a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), no Art. 22, ao definir que 

“a educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação 

comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no 

trabalho e em estudos posteriores” (BRASIL, 1996). Assim, Omar reafirma o compromisso 

social que envolve suas práticas de ensino e a necessidade de desenvolver, constantemente, um 

olhar crítico e reflexivo em cada contexto de ensino. Para Freire (2001, p. 38), “[…] o olhar 

reflexivo que precede ação educativa é fundamental para determinar o homem a quem 

queremos ajudar a educar”.  

Ao buscar, nas falas dos sujeitos, indícios de percepções do olhar sobre a docência 

encontramos na fala de Mary a seguinte afirmação: 

 

“[…] tem momentos que estamos desestimulados, porque parece que o estimulo é 

sempre para o aluno, nunca para o professor, sempre está mais voltado para o aluno. 

O aluno é isso... o aluno é aquilo. Você tem que entender, mas o professor nunca tem 

uma política voltada para ele. Fala-se em formação, mas será que é só isso mesmo 

“formações” que vai auxiliar os futuros professor?” (MARY). 
 

Evidenciamos dois aspectos que merecem contextualizações e reflexões: desestímulo e 

a formação. Em relação ao desestímulo, as falas sugerem que se trata de um reflexo dos 

contextos de falta de condições adequadas para que o trabalho, planejado nos currículos 

nacionais e locais, sejam materializados. Segundo Nóvoa (2017, p. 109), isso resulta no 

processo de desprofissionalização que “[…] manifesta-se de maneiras muito distintas, incluindo 

níveis salariais baixos e difíceis condições nas escolas, bem como processos de intensificação 

do trabalho docente por via de lógicas de burocratização e de controlo”. Além disso, ressaltamos 

as cobranças em relação ao trabalho para atingir índices quantitativos determinados por uma 

política macro de Estado. Em relação à formação, compreende-se que  

 
[...] pode estimular o desenvolvimento profissional dos professores, no quadro de 

autonomia contextualizada da profissão docente. Importa valorizar paradigmas de 

formação que promovam a preparação de professores reflexivos, que assumam a 

responsabilidade do seu próprio desenvolvimento profissional e que participem como 

protagonistas na implementação de políticas educativas (NÓVOA, 1995, p. 27). 
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Ao analisar os elementos contextuais, identificamos que há várias ações em âmbito 

nacional, por meio da Política Nacional de Formação de Professores22, que tem definido como 

meta expandir a oferta e melhorar a qualidade nos cursos de formação dos docentes. Na prática, 

os docentes vivenciam algumas dificuldades na política de formação, pois, muitas vezes, não 

conseguem conciliar a formação com as demandas crescentes que o contexto escolar impõe. A 

Política Nacional de Formação “Também vem apresentando algumas dificuldades de percurso, 

com problemas na articulação entre órgãos do nível federal, com as universidades para pôr em 

ação seus projetos e com as políticas próprias de Estados e municípios no gozo de sua 

autonomia” (GATTI, 2013, p. 8). Com isso, compreendemos que os docentes traçaram um 

percurso de formação (inicial e continuada) que contribuiu no processo de consolidação da 

experiência ao longo da sua trajetória no ensino.  

Ao tentarmos conhecer as percepções de docentes de Matemática sobre suas práticas de 

ensino, fomos conduzidos às motivações que tiveram ao longo de suas vidas, que os levaram a 

escolher a docência em Matemática. Observamos que as motivações são, por um lado, pela 

afinidade e identificação com a área, que poderíamos nomear de motivações intrínsecas à 

subjetividade dos docentes; por outro lado, circunstanciais da vida, notadamente 

socioeconômica, que chamaremos de extrínsecas.  

As narrativas dos docentes apontam para sentimentos de isolamento pedagógico dentro 

das escolas. Visto que há poucos espaços de trocas, diálogos e escutas dentro das escolas e entre 

os docentes. Existe também uma clara percepção de que a docência é um ato político de 

cidadania. Os docentes se percebem e percebem suas práticas como formadoras de sujeitos 

sociais. E, por fim, as narrativas apontam para a necessidade de uma maior atenção na formação 

inicial e continuada dos professores de Matemática. 

 

5.2 ESTRATÉGIAS PARA ENSINAR MATEMÁTICA NO ENSINO MÉDIO: ALGUNS 

ACHADOS 

 

Com base na literatura do campo de estudo, percebemos que as experiências, como 

resultados do inacabamento humano, fundamentam práticas docentes. Aqui, desenvolvemos o 

conceito de experiência a partir do diálogo com alguns referenciais (LARROSA, 2011; 

TARDIF, 2002) que permitem compreender, no contexto da prática, sua significação subjetiva. 

                                                           
22 A Lei nº 11.502, de julho de 2007, atribui à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) a responsabilidade pela formação de professores da educação básica – uma prioridade do Ministério da 

Educação. O objetivo é assegurar a qualidade da formação dos professores que atuarão ou que já estejam em 

exercício nas escolas públicas, além de integrar a educação básica e superior visando à qualidade do ensino público. 
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Assim, experiência pode ser interpretada como resultado de um conjunto de ações (internas e 

externas) que desencadearão em cada sujeito experiências diferenciadas e singulares.  

De acordo com Matuzzi (2007), a subjetividade resulta das experiências vividas pelo 

sujeito, ressaltando, principalmente, as suas características individuais ligadas às emoções. 

Entrelaça arranjos e combinações que os indivíduos fazem ao longo de sua trajetória enquanto 

seres sui generis. Ao relacionarmos subjetividade e experiência, partimos da compreensão de 

que o 

 

[…] principio da subjetividade supõe também que não há experiência em geral, que 

não há experiência de ninguém, que a experiência é sempre experiência de alguém ou, 

dito de outro modo, que a experiência é, para cada um, a sua, que cada um faz ou 

padece sua própria experiência e isso de um modo único, singular, particular, próprio 

(LARROSA, 2011, p. 7). 

 

Nesse sentido, na busca por respostas (provisórias), intentamos identificar nas falas dos 

docentes de Matemática os elementos subjetivos que constituem suas experiências docentes e 

interferem em suas práticas. Desse modo, fomos conduzidos pelas narrativas às seguintes 

categorias de análise: a) relação teoria e prática e inovações das metodologias de ensino de 

Matemática; e b) estratégias usadas no ensino-aprendizagem de Matemática. Compreendemos 

que se tratam de práticas e saberes docentes que são reelaborados no contexto da escola pública. 

Assim, é importante perceber a unicidade dos sujeitos, as formas particulares de sentir, pensar 

e perceber cada momento e experiências ao longo de suas trajetórias de vida.  

 

5.2.1 Relação teoria e prática e inovação das metodologias de ensino de Matemática 

 

O professor, no ato de narrar, pode descrever sobre as vivências significativas, as 

dificuldades enfrentadas e o modo como foram resolvidas, destacando as particularidades do 

vivido. Logo, narrar biograficamente 

 
[…] a experiência permite reconstruir a trajectória de vida não só no sentido óbvio de 

acções (passadas ou actuais), expressas por meio de relatos que fazemos ou ouvimos, 

porém mais radicalmente no sentido de que os pensamentos e acções estão 

estruturados em práticas narrativas ou discursivas. Os próprios relatos são acções em 

que aparecem relações, opções, prefigurando consequências e estruturando os modos 

de escolha e as possíveis avaliações do que foi realizado. Por isso a linguagem 

narrativa permeia e configura criticamente tal experiência (pensar, sentir, actuar) 

(BOLÍVAR, 2002, p. 111). 

 

As narrativas (auto)biográficas possibilitam refletir sobre os processos de (re) 

elaboração das práticas de ensino, a partir das experiências no Ensino Médio. Nesse sentido, 
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buscamos, nas narrativas de Abel, Euler e George, visualizar como os docentes percebem suas 

práticas de ensino:  

 

“Pois é, eu acho que as práticas estão relacionadas ao curso que a pessoa faz. 

Considero que o ensino superior, as licenciaturas pecam em todas as áreas, pecam na 

preparação do professor. Eu pensei que realmente fazendo licenciatura estaria 

preparado para lecionar, mas, infelizmente, o professor, que faz licenciatura não sai 

professor. Quando a gente é cobrado por prática em sala de aula eu fico me 

perguntando: qual prática? Essas práticas estão sendo vivenciadas na academia, na 

faculdade?” (ABEL).  

 

“[…] a estrutura da escola ela meio que bitola um pouco o professor a trabalhar 

matemática de forma tradicional, os pais ainda têm uma percepção de que o professor 

deve trabalhar dessa forma. Às vezes a gente tenta trabalhar diferente e eles [os pais] 

entendem o ensino que como uma brincadeira, que não apresenta resultado nenhum, 

que não permite aprendizagem. Reconheço que ainda está muito distante do que o aluno 

da era digital deve e precisa para realmente estar de acordo com a sociedade atual” 

(EULER). 
 

Nas falas dos docentes, percebemos elementos que se apresentam em comum em relação 

às práticas de ensino da Matemática. Há, na fala de Abel, expectativas depositadas nos cursos 

de licenciaturas, sobretudo em relação à aquisição de propostas de práticas de ensino que 

possam ser adequadas ao contexto da escola pública.  

É comum que no início de carreira existam dificuldades para os professores “[…] em 

consolidar o que se estudou nos cursos de formação inicial, com as necessidades das práticas 

de sala de aula” (TOZETTO, 2011, p. 20). É difícil pensar o processo de formação inicial a 

partir dos princípios técnico-científicos que lhes permitam ter controle pleno de todas as 

situações. A sala de aula é múltipla, dinâmica e viva. Em pesquisas desenvolvidas com 

professores, é comum a insatisfação em relação à organização de um currículo, nos cursos de 

licenciaturas, que possibilite processos de vivências práticos.  

 

“[...] estou tentando dizer que o ensino da matemática tem que ser mais prático e menos 

teórico, algo mais palpável que possa ser construído com o conhecimento matemático. 

Nós ainda estamos presos a muitas práticas antigas, especialmente, nos sentimos 

amarrados em nossa prática em relação ao currículo. A gente sempre acha que temos 

que seguir exatamente o que está escrito nas matrizes curriculares que existem, nos 

documentos norteadores e acaba na hora de inovar, com um pé na inovação e o outro 

no documento e acaba não fazendo nem uma coisa nem outra” (ABEL). 

  

Na fala de Abel, percebemos que o professor sobrepõe a prática em relação à teoria, ou 

seja, uma supervalorização da prática em detrimento da teoria. 
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Uma das problemáticas que circundam o processo de formação docente é o uso 

dicotômico da teoria e da prática, pois essa dissociação fragiliza a atuação docente, 

fragmentando a capacidade de o sujeito agir de forma consciente, separando-o da 

realidade que irá enfrentar (PACHECO; BARBOSA; FERNANDES, 2017, p. 336). 

 

Além da relação teoria prática, a fala do professor Abel aponta indícios sobre as 

demandas levantadas no âmbito escolar, sobretudo por resultados que atendam às 

determinações curriculares nacionais. No caso do professor de Matemática, suas práticas são 

mediadas pelas exigências que acompanham uma matriz curricular complexa e extensa, em que 

o docente se encontra dividido entre “um pé na inovação e o outro no documento”. 

Com isso, percebemos, nos últimos anos, um movimento nacional que busca inserir na 

formação inicial iniciativas que visam a aproximar os discentes da realidade das salas de aulas. 

Diante desse contexto de críticas à formação, destacamos a criação de políticas e programas 

que buscam fomentar práticas contextualizadas ainda na graduação. Destacamos a contribuição 

do Programa de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID)23, que visa a desenvolver ações de 

iniciação à docência em Instituições de Ensino Superior, atendendo a uma das atribuições da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (CAPES) de induzir e 

fomentar a formação inicial e continuada de profissionais do magistério. 

Portanto, coloca-se como objetivos do programa: 

 
 Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica; 

 Contribuir para a valorização do magistério; 

 Elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de 

licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação básica; 

 Inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação, 

proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências 

metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e 

interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados no processo de 

ensino-aprendizagem (BRASIL, 2010, p. 3, grifo nosso). 

 

Com base nos objetivos estabelecidos, acentua-se uma preocupação em relação a 

aproximar a universidade da escola pública. Por conseguinte, aproximar o discente do contexto 

de atuação. Além do programa citado, destacamos ainda, no âmbito das iniciativas 

governamentais, a formulação do Programa Residência Pedagógica, que visa a ações que 

integram a Política Nacional de Formação de Professores e tem por objetivo induzir o 

aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de licenciatura, promovendo a imersão do 

licenciando na escola de educação básica a partir da segunda metade de seu curso. 

O Programa de Residência Pedagógica tem como objetivos: 

                                                           
23 O PIBID é uma das iniciativas de política de formação inicial de docentes, criado pelo Decreto n.º 7.219 de 

2010, e regulamentado pela Portaria nº 96, de 2013, visa principalmente à valorização do magistério. 
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 Aperfeiçoar a formação dos discentes de cursos de licenciatura, por meio do 

desenvolvimento de projetos que fortaleçam o campo da prática e conduzam o 

licenciando a exercitar de forma ativa a relação entre teoria e prática profissional 

docente, utilizando coleta de dados e diagnóstico sobre o ensino e a aprendizagem 

escolar, entre outras didáticas e metodologias; 

 Induzir a reformulação da formação prática nos cursos de licenciatura, tendo 

por base a experiência da residência pedagógica; 

 Fortalecer, ampliar e consolidar a relação entre a IES e a escola, promovendo 

sinergia entre a entidade que forma e a que recebe o egresso da licenciatura e 

estimulando o protagonismo das redes de ensino na formação de professores; 

 Promover a adequação dos currículos e propostas pedagógicas dos cursos de 

formação inicial de professores da educação básica às orientações da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2018, grifos nosso). 

 

Diante dos objetivos estabelecidos nas políticas educacionais de formação de 

professores (PIBID e Residência Pedagógica), consideram-se mudanças em relação à formação 

inicial, vivenciada pelos sujeitos desta pesquisa, pois as iniciativas e organizações curriculares 

destacam uma necessidade de desenvolvimento de ações que permitam o estudante do curso de 

licenciatura atuar, ainda na graduação, com metodologias de ensino, questões relacionadas à 

didática e às estratégias para superar as dificuldades que enfrentarão ao longo da carreira 

docente.  

Em relação às licenciaturas em Matemática, destaca-se que é preciso “[…] perceber a 

prática docente de Matemática como um processo dinâmico, carregado de incertezas e conflitos, 

um espaço de criação e reflexão, onde novos conhecimentos são gerados e modificados 

continuamente […]” (BRASIL, 2001, p. 4). 

Além da questão da formação inicial levantada por Abel, ainda acrescentamos, com a 

fala de Euler, a necessidade de reinventar as práticas docentes no ensino da Matemática. 

“Considero que o professor, ele conta com pouca condição de inovar em sala de aula em 

termos de prática por conta disso. Se ele não se reinventar enquanto professor, despois que ele 

está já em sala, essas práticas vão continuar sendo escassas e, portanto, ineficientes”. Nesse 

sentido, Euler expõe sua visão sobre o docente dessa disciplina destacando que  

 

“Ainda é um professor muito tradicional, tudo que se faz desde a metodologia a forma 

de agir com os alunos na relação com os demais profissionais de outras áreas, com a 

gestão. Os professores de matemática ainda utilizam muito o método tradicional prova, 

teste, então essa é minha concepção: o professor de matemática de hoje não é muito 

diferente do professor do início” (EULER). 
 

Com base nas falas supracitadas (EULER e ABEL), identifica-se uma acentuada 

preocupação em relação à adoção de práticas inovadoras, sendo essas práticas reivindicadas em 

documentos oficiais (LDB, DCN e BNCC) que orientam a organização da Educação Básica. 
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Percebemos que o discurso de inovação que acompanha as políticas educacionais e ganha 

espaço dentro da escola pública correlaciona-se com o discurso de produtividade que integra a 

busca por indicadores (quantitativos) de qualidade no ensino.  

Sabemos da necessidade de práticas pedagógicas no contexto escolar que estejam de 

acordo com o atual contexto em que a escola pública está inserida, ou seja, como trabalhar com 

um aluno que dispõe de um leque de informações acessíveis em aparelhos eletrônicos portáteis. 

Portanto, um aluno dinâmico que se apropria do conhecimento por caminhos diferentes. Diante 

dessa realidade, isso requer do professor um processo de formação contínua que permita 

compreender, contextualmente, as finalidades da educação. Todavia, também sabemos, como 

mencionado pelo professor Abel, que a falta de condições adequadas na escola, em alguns 

momentos, inviabiliza a realização de práticas inovadoras. Além disso, destacam-se nas 

narrativas dos docentes os conflitos existentes nas práticas de ensino que fundamentam-se ora 

pela abordagem tradicional24 ora pela inovação. 

A falar de George destaca: 

 

“[…] uma coisa que eu vejo em pelo menos uma boa parte dos colegas é angústia no 

sentido de que a gente enquanto professor de matemática se identifica muito com a 

matemática, já o aluno vai passando de um ano para outro dentro dos níveis da 

Educação Básica e não vemos esse mesmo entusiasmo que a gente sente pela 

matemática no aluno. Percebemos um certo grau elevado de rejeição por parte do 

alunado em relação a matemática”.  

 

No contexto escolar, é comum um índice elevado de rejeição e dificuldades em relação 

à disciplina de Matemática. Dentre as causas, podemos destacar a ausência da relação dos 

conteúdos estudados com a realidade do estudante. Com isso, “[…] um dos grandes problemas 

enfrentados pelos professores brasileiros é a dificuldade dos alunos em compreender os textos 

matemáticos, principalmente os enunciados de situações-problema” (RODRIGUES, 2017, p. 

118). 

Tais questões, relacionadas às práticas de ensino, perpassam o percurso de formação 

inicial (licenciatura) e prolonga-se por toda sua trajetória docente. Entrelaçando as vozes 

docentes, constata-se que existem fatores favoráveis (contextualização dos conteúdos, dialogo 

com os discentes) e desfavoráveis (fragilidades da formação inicial, falta de formação 

                                                           
24 A abordagem tradicional do ensino parte do pressuposto de que a inteligência é uma faculdade que torna o 

homem capaz de armazenar informações, das mais simples às mais complexas. Nessa perspectiva, é preciso 

decompor a realidade a ser estudada com o objetivo de simplificar o patrimônio de conhecimento a ser transmitido 

ao aluno que, por sua vez, deve armazenar tão somente os resultados do processo (LEÃO, 1999, p. 190). 
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continuada, estrutura escolar, método tradicional), que determinam a prática docente, 

influenciando as práticas de ensino e aprendizagem da Matemática em âmbito escolar.  

Destacamos aqui a importância dos saberes que se materializam ao longo do inventário 

de atuação docente. Com isso,  

 

os saberes docentes vão se construindo a partir da experiência adquirida em sala de 

aula, da vivência acumulada nas ações interativas. Os saberes advindos da formação 

inicial serão solidificados à medida que forem confrontados com a prática aplicada 

em sala de aula com os alunos (TOZETTO, 2011, p. 20). 

 

Portanto, os saberes construídos resultam em experiências subjetivas carregadas de 

significação individual. “Há algo a fazer? Experimentar? A subverter? Talvez. [...] algo que 

talvez aconteça agora de outra maneira, de uma maneira para a qual, talvez, ainda não temos 

palavras” (LARROSA, 2015, p. 44). Para isso, qualquer tentativa de entendimento das 

experiências docentes narradas pelos professores deve ser compreendida a partir da 

sensibilidade e unicidade de cada experiência, de cada momento da experiência e de cada 

interface da docência.  

 

5.2.2 Estratégias usadas no ensino-aprendizagem de Matemática 

 

Mediante esse processo de reflexão sobre as práticas e experiências de ensino, fomos 

guiados pelos enlaces das narrativas (auto)biográficas a questionar os atores da pesquisa sobre 

as estratégias utilizadas para ensinar Matemática no Ensino Médio.  

 

“Pois é, estratégias... eu nunca fui e eu não posso aqui querer me passar como professor 

inovador de estratégias, mas eu sempre busquei fazer algo diferente em sala de aula. 

[...] Eu penso que uma estratégia que é a primeira de todas é não se prender ao livro 

didático. Não se preocupar com aquela história de seguir o livro da primeira página 

até a última. Não sei se isso se encaixa perfeitamente no que seria estratégias [...] eu 

sempre busquei novas estratégias, não são fáceis, mas eu sempre busquei” (ABEL).

  

“A gente diz assim estratégia, mas querendo ou não tem poucos recursos a nossa 

disposição. Acabamos escolhendo um livro didático, mesmo sabendo que ele ainda não 

é o ideal para o aluno acompanhar, muitas vezes o professor acaba usando mais a lousa 

para ministrar a aula do que mandar o aluno seguir o livro, uso livro, uso muito mais 

para os exercícios do que para ensinar, porque muitas vezes não está claro para o 

aluno” (MARY). 

 

“Eu não tenho uma.... é até uma pergunta difícil porque eu não vejo que estratégia 

utilizar... se eu utilizo, eu não utilizo estratégia de ensino... difícil de explicar essa sua 

pergunta [...] eu tento ensinar do meu melhor jeito, não tem uma técnica, um método. 

Eu tento ensinar do melhor jeito possível então não tem técnica [...] faço com amor, eu 
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gosto, eu ensino aquilo com maior prazer possível, eu faço o que eu sei, do melhor jeito 

possível” (OMAR). 

 

Os docentes nos levam com suas falas a pensar alguns elementos que merecem ser 

discutidos à luz das teorias que orientam nosso estudo.  
 

Partimos da concepção de estratégia de ensino como a concepção intencional e 

orientadora e, portanto, planejada de ações voltadas para o desenvolvimento de uma 

determinada aprendizagem que os envolve de forma orgânica e articulada, 

representando a própria concepção (CRUZ; MAGALHÃES, 2017, p. 493). 

 

Na fala do professor Abel, ressalta-se a crítica ao uso, excessivo, do livro didático como 

única estratégia para ensinar Matemática. De acordo com D'Ambrosio (1989), destacam-se as 

seguintes estratégias possíveis: 

 
Resolução de problemas: propõe ao aluno situações-problema caracterizadas por 

investigação e exploração de novos conceitos. Essa proposta, mais atual, visa à 

construção de conceitos matemáticos pelo aluno através de situações que estimulam 

a sua curiosidade matemática. 

Modelagem: tem sido utilizada como uma forma de quebrar a forte dicotomia 

existente entre a matemática escolar formal e a sua utilidade na vida real.  

Etnomatemática: tem como objetivo primordial valorizar a matemática dos 

diferentes grupos culturais. Propõe-se uma maior valorização dos conceitos 

matemáticos informais construídos pelos alunos através de suas experiências, fora do 

contexto da escola.  

História da matemática: esta linha de trabalho parte do princípio de que o estudo da 

construção histórica do conhecimento matemático leva a uma maior compreensão da 

evolução do conceito, enfatizando as dificuldades epistemológicas inerentes ao 

conceito que está sendo trabalhado.  

Uso de computadores: Enquanto há grupos desenvolvendo os chamados programas 

de Instrução Assistida por Computadores. Em geral esses programas procuram criar 

ambientes de investigação e exploração matemática. Exemplos de programas com 

essa abordagem são o trabalho com o LOGO e o “Geometric Supposer”. 

Jogos matemáticos: Muitos grupos de trabalho e pesquisa em Educação Matemática 

propõem-se uso de jogos no ensino da matemática. Vê os jogos como uma forma de 

se abordar, de forma a resgatar o lúdico, aspectos do pensamento matemático que vêm 

sendo ignorados no ensino (D'AMBROSIO, 1989, p. 4-5, grifo nosso). 

 

Sabemos que a adesão às estratégias supracitadas requer do professor uma mudança de 

postura que considere o aluno como centro do processo de ensino, pensando situações de 

aprendizagem que permitam aos alunos pensar criticamente sobre os conteúdos estudados. Na 

fala do professor Omar, identificamos um conflito quando questionado sobre suas estratégias 

para ensinar Matemática, talvez decorrente do pragmatismo ao qual o professor é estimulado 

no seu fazer diário. A diversidade e complexidade de demandas, em alguns momentos, 

dificultam a realização de um trabalho pautado na ação-reflexão. É necessário desenvolver um 

olhar sobre si, sobre suas estratégias, priorizando um olhar sobre a aprendizagem do outro e 

com o outro. Omar, ao afirmar que falar de estratégias é difícil, pois não tem certeza se as 

utiliza, ao mesmo tempo em que afirma não utilizar estratégias, mas que ensina com amor, do 
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melhor jeito, demonstra o poder da reflexividade biográfica. Ao narrar, reinventa-se, questiona-

se, volta atrás e constrói uma narrativa de si “ensino do melhor jeito”.  

Ainda seguindo esses ladrilhos narrativos em busca de pistas sobre as estratégias de 

ensino de Matemática, destacamos os seguintes relatos: 

 

“As estratégias é contextualizar a matemática o máximo possível, se não for possível 

contextualizá-la em algo que esteja próximo do aluno, do cotidiano, mas contextualizá-

la dentro da própria matemática que esse conteúdo matemático que você está vendo. 

Outra possibilidade é contextualizar mesmo com a matemática do dia a dia, o que pode 

ser utilizado no cálculo para um simples abastecimento num posto de combustível, a 

conta de água, a conta de luz, dentro da própria matemática e partindo do que o aluno 

já sabe, fazer um levantamento prévio do que o aluno já sabe em relação àquele 

conteúdo, porque caso ele tenha algumas lacunas tentar suprir essas lacunas para 

facilitar a compreensão do que está sendo trabalhado” (GEORGE). 

 

“[…] costumo todo ano utilizar uma gincana de matemática que envolve questões de 

teatro, apresentações, uma parte da música e tudo, trabalhamos produção de vídeos 

para eles apresentarem o tratamento estatístico, que eles utilizam quando eu estou 

trabalhando o estudo de estatística para fazer projetos de pesquisa utilizando várias 

ferramentas tecnológicas [...]” (EULER). 
 

Debruçando-nos sobre os trechos narrativos é possível encontrar evidências das 

estratégias (gincanas matemáticas, projetos de pesquisas, vídeos, jogos, músicas e ferramentas 

tecnológicas) usadas pelos professores. Na narrativa, o professor George menciona a 

importância de desenvolver ações que busquem a contextualização do conteúdo com a realidade 

do aluno, corroborando com as estratégias destacadas por D'Ambrosio (1989). Tal ação busca 

aproximar o aluno do assunto estudado e perceber possíveis lacunas no seu trajeto de 

aprendizagem. Portanto, o professor pode utilizar a contextualização como um elemento 

essencial no processo de ensino-aprendizagem da Matemática. É importante que o professor 

conheça a história de vida dos sujeitos, seus caminhos e trajetos pelos labirintos da vida e 

aproxime-se de sua realidade e contextualize os conteúdos para facilitar a aprendizagem 

(D’AMBROSIO, 2001, p. 27). 

Até aqui, as narrativas permitiram pensar sobre como o professor percebe as práticas de 

ensino dentro do atual contexto da escola pública, sendo as narrativas (auto)biográficas 

instrumentos de reflexão para os envolvidos nesta pesquisa. Para tanto, temos a oportunidade 

de sensibilizarmo-nos para sentir cada experiência com seus elementos subjetivos.  

Em suas narrativas, os docentes apresentam as dificuldades relacionadas à díade teoria 

e prática, à medida que afirmam persistir na escola um distanciamento entre os conteúdos e a 

vida “real” cotidiana. Há expectativas depositadas nos cursos de licenciatura, sobretudo em 
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relação à aquisição de propostas de práticas de ensino que nem sempre atendem às demandas 

da formação inicial. Nas narrativas, os docentes também falam das estratégias utilizadas no 

ensino da Matemática, da consciência ou não do uso dessas estratégias em suas aulas, da 

necessidade da contextualização e desenvolvimento de atividades como gincanas matemáticas, 

projetos de pesquisas, vídeos, jogos, músicas e ferramentas tecnológicas, dentre outros.  

 

5.3 A REFORMA DO ENSINO MÉDIO: IMPLICAÇÕES PRÁTICAS 

  

O diálogo com o texto O desafio e o fardo do tempo histórico, do escritor István 

Mészaros (2008), indica que “[...] o papel da educação é soberano, tanto para a elaboração de 

estratégias apropriadas e adequadas para mudar as condições objetivas da reprodução, como 

para a automudança consciente dos indivíduos [...]” (MÉSZÁROS, 2008, p. 65). Portanto, a 

necessidade de levantar questionamentos e enfrentamentos das contradições em curso na 

sociedade moderna, sendo a educação instrumento de emancipação das contradições. Tal 

dialogo permite levantar questionamentos que podem orientar as práticas docentes.  

Afinal, como se configura a educação na sociedade moderna? Quais as implicações das 

mudanças socioeconômicas nas práticas docentes? Como as políticas educacionais interferem 

nas práticas de ensino? Buscamos, nas narrativas dos professores, indícios que permitam 

dialogar com os questionamentos levantados. Para isso, estabelecemos as seguintes categorias 

de análise: a) transformações sociais e escola pública; e b) mudanças curriculares: práticas, 

desafios e perspectivas docentes.  

 

5.3.1 Transformações sociais e escola pública 

 

Compreendemos, “[…] que a educação no cenário socioeconômico dos últimos anos 

tem adquirido centralidade por integrar agendas políticas que visam a acelerar a 

competitividade dos países em uma economia crescentemente globalizada” (DUTRA; AGUIAR; 

SELLES, 2015, p. 271). Esse movimento implica novos processos de rearticulações entre os 

sistemas educativos e os sistemas produtivos. 

Nesse sentido, as vozes dos professores de Matemática ponderam sobre transformações 

sociais por que a escola pública tem passado nas últimas décadas.  

 

“As transformações eu percebo mais pelo aluno. O aluno exige cada vez mais uma 

postura diferente do professor, desde a forma da organização da sala de aula, do modo 

como você transmite o conhecimento ou tenta repassar, das novas metodologias que 

muitas vezes ele acompanha metodologias pela internet. Exige que o professor se 
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modifique, ainda percebo que a escola está muito distante de todas as tecnologias” 

(EULER). 

 

“Eu acho que as mudanças elas são bem-vindas, são necessárias porque as pessoas 

não são mais as mesmas de dez anos atrás, vinte anos atrás e o mundo não é mais o 

mesmo [...]” (ABEL).   
 

Podemos pensar as transformações (biológicas e sociais) como um fator que perpassa a 

constituição sócio-histórica dos sujeitos. Na fala de Euler, sobressaem as mudanças de postura 

dos alunos em relação à busca por conhecimentos, exigindo do professor novas posturas frente 

à mudança. Estamos falando de conhecer quem é nossa juventude que frequenta a escola 

pública, seus anseios em relação ao tempo que vivencia dentro da escola. Entendendo que a 

juventude é marcada por períodos de escolhas, de definições, “no qual o jovem tende a se 

defrontar com perguntas como: ‘Para onde vou?’, ‘Qual rumo devo dar à minha vida?’, questões 

estas cruciais para o jovem e diante das quais a escola teria de contribuir de alguma forma, no 

mínimo na sua problematização” (LEÃO; DAYRELL; REIS, 2011, p. 257). A partir daí pensar 

práticas pedagógicas que façam sentido para o aluno, tornando o ensino um processo de 

significação. 

A relação entre professor e tecnologia, citada por Euler, contextualiza uma problemática 

recorrente no âmbito da escola pública.  

 
Vídeos, programas educativos na televisão e no computador, sites educacionais, 

softwares diferenciados transformam a realidade da aula tradicional, dinamizam o 

espaço de ensino-aprendizagem, onde, anteriormente, predominava a lousa, o giz, o 

livro e a voz do professor. Para que as TICs possam trazer alterações no processo 

educativo, no entanto, elas precisam ser compreendidas e incorporadas 

pedagogicamente. Isso significa que é preciso respeitar as especificidades do ensino 

e da própria tecnologia para poder garantir que o seu uso, realmente, faça diferença 

(KENSKI, 2007, p. 46). 

 

Pensar a utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) pelos 

professores perpassa pela compreensão de como esses avanços tecnológicos e científicos têm 

sido tratados no âmbito escolar. De acordo Ferreira (2016), o contexto escolar apresenta 

aspectos como incentivo de política de equipar as escolas com dispositivos móveis, todavia, 

registra ausência de profissionais especializados para manutenção dos equipamentos. Além 

disso, destacamos as limitações de acesso à internet no âmbito escolar. Assim, percebemos que 

o processo de atualização das práticas docentes com as TICs integra a necessidade de um 

conjunto articulado de ações entre iniciativas dos docentes e disposição de condições de 

trabalho por parte do Estado.  
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Buscamos, nas falas dos professores, perceber como se constrói a categoria 

transformações sociais e escola pública. A palavra mudança surge recorrentemente nas falas 

dos professores: 

 

“[...] eu só me preocupo com a questão da mudança quando ela não é discutida nas 

bases, consultando os professores, os alunos, eu me preocupo com medidas que tratam 

de mudanças que venham de cima para baixo [...] as mudanças têm que seguir o 

caminho inverso, tem que sair das escolas, das universidades em direção ao ministério. 

[...]” (ABEL).   

 

“A gente fica até tensa, porque a cobrança é muito grande, [...], principalmente, para 

os professores de língua portuguesa e matemática, porque eles querem aprovação, eles 

querem números, eles querem quantidade. [...] Como ponto negativo [reforma do 

ensino médio] eu vejo a questão da rapidez com que eles querem que seja implantação, 

sem tempo para a escola se reestruturar, tipo assim eles estão forçando, e agora nesse 

momento e a escola tem que se adequar, os professores têm que se adequar, os alunos 

têm que se adequarem” (MARY). 

 

“[...] eu acho que com essa reforma parece que piorou mais, para mim. Piorou porque 

eu me sinto trancada, eu sinto que não posso fazer o que acho que tenho que fazer. Todo 

tempo tem uma coisa limitando, um vidro. Eu tenho que estar dentro do sistema, eu não 

tenho mais a liberdade que eu tinha antes, de fazer o que eu acho que o aluno deve 

aprender. O currículo escolar determina os assuntos do bimestre e agora é toda hora 

cobrança dos descritores do SPAECE (Sistema Permanente de Avaliação Básica do 

Ceará) e ENEM” (MARY). 
 

As falas citadas evidenciam que as mudanças curriculares são entendidas como 

necessárias, mas que devem insurgir na base dialógica do cotidiano escolar. Abel (2018) inicia 

sua fala contestando o itinerário que as políticas educacionais percorrem, representando uma 

hierarquização das ações em relação à escola e aos professores.  

 
A literatura sobre currículo tem demonstrado que geralmente as reformas não 

decorrem de necessidades nacionais coletivas. Os professores têm sido tomados como 

recursos nas propostas e não como agentes, mesmo quando supostamente ouvidos no 

processo de elaboração (DOMINGUES; TOSCHI; OLIVEIRA, 2000, p. 65).  

 

Além disso, as reformas e políticas curriculares desenvolvidas nas últimas décadas, têm 

assumido um caráter de programa de governo, sendo representadas pela descontinuidade e 

rupturas das propostas. Para Domingues, Toschi e Oliveira (2000, p. 65), uma implicação 

“grave é que tais políticas levam ao descrédito no âmbito escolar, uma vez que os professores 

não acreditam nelas, e, portanto, não se engajam efetivamente”. 

Pensar as implicações dessas mudanças nos indica o diálogo com a categoria desafios e 

perspectivas das práticas docentes. Nas narrativas dessas experiências sobre as práticas em sala 

de aula, Mary destaca suas inquietações em relação à política de avaliação nacional (Exame 
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Nacional do ensino médio - ENEM) e local (Sistema Permanente de Avaliação da Educação 

Básica do Ceará - SPAECE), ponderando sobre como a busca pelo controle das práticas de 

ensino materializa-se por meio desses instrumentos.  

   
O modelo de avaliação em larga escala que foi implementado no sistema educacional 

brasileiro possui as seguintes características: ênfase nos resultados, ranqueamento das 

instituições, desarticulação com a auto-avaliação da instituição escolar e, quanto ao 

currículo, uma conformação ou homogeneização do processo pedagógico, escolha das 

atividades, preparação de material didático e a seleção dos conteúdos que passam a 

ser vistos como delimitadores do conhecimento oficial, ou seja, o conjunto de 

informações que os alunos precisam assimilar, pois são passíveis de testagem. O 

professor condiciona a sua prática pedagógica às avaliações externas (COUTINHO, 

2012, p. 22). 

 

Ao relacionar os apontamentos feitos pelo autor citado e as falas dos professores, 

evidencia-se a necessidade de (re)elaborar conhecimentos que contemplem a diversidade local. 

Implicitamente as narrativas demonstram que a equipe gestora e pedagógica da escola priorizam 

os conteúdos exigidos nas avaliações externas e pressionam por resultados satisfatórios 

externos, reivindicando o índice elevado de permanência e aprovação escolar. 

 

5.3.2 Mudanças curriculares: práticas, desafios e perspectivas docentes 

 

Frequentemente, nas narrativas dos professores, o termo mudança remete-se à reforma 

do Ensino Médio. Talvez, a recorrência decorra do fato de que o slogan usado no período de 

discussão apontasse para um novo Ensino Médio com implicações diretas (flexibilização, 

currículo, integração) no cotidiano escolar. As vozes dos docentes (ABEL, MARY e EULER) 

indicam preocupações com o processo de reformulação do Ensino Médio no Brasil e refletem, 

muito embora a mídia governamental tenha enfatizado a reforma como um assunto discutido e 

analisado por todos os setores da sociedade, a falta de debate nas bases da escola pública, como 

mencionamos no capítulo 3. Sabemos que a falta de conhecimento das principais alterações 

apontadas no documento pode e deve ser instrumento de investigação do professor. 

Ao buscar indícios nas falas dos docentes, percebemos receios e angústias em relação 

às pretensões da reforma. Por mais que ela destaque as mudanças curriculares que 

acompanharam sua implementação, os professores evidenciam que a reforma também implica 

adequações estruturais para atender às especificidades do Ensino Médio em tempo integral, pois 

a ampliação do tempo do aluno exige da escola uma proposta pedagógica com princípios da 

educação. Além disso, a necessidade de formação dos diferentes agentes que atuarão nas 

propostas de ensino. 
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Os professores acreditam que essas mudanças curriculares (reforma do Ensino Médio e 

BNCC25) evidenciam, em detrimento das demais, o papel da disciplina de Matemática na 

formação dos sujeitos. Tal fato resulta em cobranças acentuadas nos resultados das avaliações 

externas. Sabemos que todas as disciplinas desenvolvem suas especificidades no 

desenvolvimento cognitivo e social dos alunos, devendo ser tratadas com a mesma relevância.  

Consideramos que tais mudanças requerem do professor a busca por informações que 

ajudem a desenvolver suas percepções sobre o contexto no qual a escola está inserida. Nesse 

sentido, a 

 
[...] promoção de eventos como seminários, simpósios, encontros; publicações 

diversas como revistas, livros e documentos e a atuação de redes que difundem ideias 

a partir das ações de sujeitos e grupos vinculados às discussões da política educacional 

brasileira e, mais especificamente, às políticas de formação de professores, estejam 

eles atuando na condição de colaboradores ou críticos (DIAS, 2008, p. 36). 

 

A busca por informações permite, na prática docente, direcionamentos críticos 

respaldados em embasamentos teóricos e práticos para compreender a realidade. Nesse 

processo, diante dos desafios e perspectivas que orientam o contexto de mudanças, a 

consolidação de espaços de debates e fortalecimento de órgãos (Conselho Escolar, Associação 

de Pais e Mestres) de representação da autonomia, podem ser um instrumento de luta e 

reivindicação pela construção de um currículo crítico e contextualizado.  

Nesse eixo, as narrativas apontaram para importantes aspectos: as transformações 

sociais e a escola pública, onde os professores apresentam percepções relacionadas às posturas 

pedagógicas, as buscas por alternativas que valorizem e reconheçam as demandas da juventude 

que está na escola pública, as relações entre os docentes e a tecnologia que precisa ser cada vez 

mais presente nas práticas de ensino. 

Com relação às mudanças curriculares, práticas, desafios e perspectivas, os docentes 

defendem que atualizações são necessárias, mas devem insurgir na base dialógica do cotidiano 

escolar e não numa relação hierárquica de poder institucional. A reforma do Ensino Médio 

preocupa os docentes, pois chega às escolas sem que mudanças estruturais e de base sejam 

minimamente atendidas. As narrativas mostram que há cotidianamente desafios pedagógicos, 

econômicos e políticos no “chão da escola” que não estão vislumbrados na reforma. 

 

                                                           
25 O Conselho Nacional de Educação (CNE) aprovou na terça-feira (4 de dezembro de 2018) a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) do Ensino Médio. A BNCC é a orientação curricular para todas as escolas públicas e 

privadas do país. A base, que trata como obrigatório apenas o ensino de Matemática e Português, segue para 

aprovação do Ministério da Educação (MEC).  
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5.4 CONTRIBUIÇÕES DAS NARRATIVAS PARA PENSAR O ENSINO DA 

MATEMÁTICA 

 

Iniciamos esta abordagem dando ênfase a abordagem que compreende o ato de “narrar 

sua própria história, a pessoa procura dar sentido às suas experiências e, nesse percurso, constrói 

outra representação de si: reinventa-se” (PASSEGGI, 2011, p. 145). Assim, a escrita de si pode 

ser compreendida como mecanismo de construção de sua representatividade, atribuindo 

sentidos às experiências construídas ao longo da vida. Nessa perspectiva, procuramos 

reconhecer a voz dos colaboradores de nossa pesquisa, no desejo de que eles sejam valorizados 

em suas experiências, (re)construindo-as e (re)inventando-as. Para isso, estabelecemos as 

seguintes categorias: a) enfrentamentos no cotidiano escolar: o eu e o outro nas (re)invenções 

do ensino de Matemática; e b) narrativas de professores como instrumento de reflexão das 

práticas de ensino.  

 

5.4.1 Enfrentamentos no cotidiano escolar: o eu e o outro nas (re)invenções do ensino de 

Matemática 

 

Partimos da compreensão de que o professor, no ato de narrar, pode descrever sobre as 

vivências significativas, as dificuldades vivenciadas e o modo como foram enfrentadas, 

destacando as particularidades do vivido. Entendemos que o processo de reflexividade é um ato 

necessário na vida do sujeito, uma vez que permite ao indivíduo  

 
[…] a possibilidade de que algo nos aconteça, ou nos toque, requer um gesto de 

interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm: requer parar 

para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais 

devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se 

nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender 

o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, 

falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte 

do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço (LARROSA, 2002, p. 

24). 

  

Portanto, pensar a experiência docente com base nos princípios da reflexibilidade, como 

ressalta Larrosa (2002), requer superar perspectivas mecânicas do fazer pedagógico, exigindo 

alteridade em relação ao outro e a si mesmo, tornando-se capaz de reaprender e reinventar-se 

todos os dias para enfrentar os desafios da profissão. 

Na reelaboração do saber, a reflexividade permite que o docente reinvente-se para ter 

habilidade de ir contra a maré, ter uma atitude aberta para uma vida de aprendizado, 

conhecimento e mudança. Assim, Passeggi (2016, p. 76) argumenta que fazer experiências 

significa  
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[…] refletir sobre elas para aprender sobre nós mesmos e o mundo, torna inseparável 

o sujeito e o objeto de conhecimento. Ou seja, é preciso se expor, sem medo de 

padecer sob o impacto da experiência para poder dela tirar lições para a vida e 

aprender com ela sobre nós mesmos.  

 

Intentamos manter diálogo entre o referencial teórico (LARROSA, 2002; PASSEGGI, 

2016; TARDIF, 2002) adotado e as vozes docentes que estão no cerne desta pesquisa. São as 

experiências que permitem transformar as ideias, atividades e elaborar novos sentidos sobre 

ações vivenciadas (JOSSO, 2010).  

Na busca por conhecer sobre os enfrentamentos no cotidiano escolar dos professores, 

destacamos o que nos conta Omar acerca das dificuldades vividas pelos docentes: 

 

“A dificuldade que o professor tem é que parece que a cada ano que passa os alunos 

estão chegando aqui no ensino médio [...] com um nível mais baixo de conteúdo, de 

conhecimento e a questão da falta de vontade de aprender, de conhecer coisas novas e 

adquirir conhecimento” (OMAR). 
 

Com Omar é possível refletir sobre as preocupações acentuadas relacionadas ao 

desempenho dos alunos, relacionando as aprendizagens, de certa forma, à apropriação dos 

conteúdos. Aqui, cabe-nos levantar alguns questionamentos que permitam ponderar de forma 

crítica as perspectivas que acompanham as práticas docentes, dentre outras, a apropriação de 

conteúdos permite ao estudante uma leitura do mundo? A apropriação de conteúdo, seriados e 

multiplicados ao longo da vida escolar fazem sentido para o jovem que vive o Ensino Médio?  

 
A juventude está hoje diante de um futuro cheio de incertezas e mudanças constantes. 

Em face das incertezas do futuro, do significado que o tempo tem para a adolescência 

e de uma mudança cultural. O reconhecimento pelos jovens das mudanças na 

concepção do tempo e na forma de vivê-lo não se reduz à formação de competências 

que lhes permitam conviver com as situações imprevisíveis, com as in certezas e 

adaptar-se com facilidade a situações novas. É muito mais do que isso. O trabalho e a 

construção do saber na escola têm que reconhecer a existência desse sujeito, para o 

qual a relação entre passado, presente e futuro é bastante diferente da que a escola 

sempre se propôs a articular. A categoria tempo é muito importante para a 

compreensão do universo juvenil (KRAWCZYK, 2011, p. 764). 

 

Nesse sentido, a unidade tempo deve ser incorporada dentro das perspectivas de 

aprendizagens dos jovens, buscando criar projetos educativos que sejam significados pelos 

sujeitos que ali estão, ou seja, uma relação entre conhecimentos científicos, socialmente 

produzidos, e conhecimentos de mundo. Assim, a escola pública (ensino médio) requer  

[...] do professor uma “conversão” em diversos níveis: cognitivo, pedagógico, 

psicológico, social e político. São exigências que apontam para habilidades que os 

docentes não possuem e colocam a necessidade de ressocialização e 

reprofissionalização dos professores (KRAWCZYK, 2011, p. 764). 
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Sabemos que os professores têm buscado esse processo de “reprofissionalização”, 

apresentado por Krawczyk (2011), seja por meio de formação continuada ou pelas reflexões, 

em ambientes coletivos dentro da instituição, das inquietações sobre os processos de formação 

dos alunos, compartilhando dúvidas, propostas e desejos de mudanças. 

Assim, esses professores (re)fazem, muitas vezes, diversas tentativas para significar 

seus métodos de ensino e contribuir na sua prática docente. O professor Euler enumera alguns 

pontos relacionados a esses enfretamentos na profissão. 

 

“Minhas grandes dificuldades às vezes é a busca por mudança. [...] Outra grande 

dificuldade que se tem na escola é a questão desde o início que eu entrei é a estrutura. 

Ainda tem muita coisa sucateada [...]. Outra é a concepção dos colegas do que é ensinar 

matemática, [...] aqueles professores mais antigos para você tentar sentar com eles 

para elaborar projetos, para mudar as metodologias ainda é muito difícil [...] e o que 

eu vejo como maior dificuldade entre todas é o distanciamento dos pais na escola, então 

esse distanciamento faz com que a gente muitas vezes fique sozinho” (EULER). 
 

Destaca-se, na fala de Euler, a falta de acompanhamento dos pais na educação dos filhos. 

Segundo Brum (2013, p. 47),  

 
[...] são poucos os pais que acompanham o desenvolvimento dos filhos na escola. Na 

maioria das vezes, os responsáveis apenas matriculam as crianças e esperam que a 

instituição de ensino se responsabilize por todos os aspectos educacionais desses 

meninos e meninas. 

 

Sabemos que o diálogo entre escola e família faz-se cada vez mais necessário, pois pode 

permitir a mediação entre as dificuldades vivenciadas no contexto escolar. Nesse caso, 

apresenta-se como profícua a reflexão sobre possíveis estratégias que aproximem família e 

escola. 

Nas narrativas, o termo mudança apareceu de forma recorrente, sendo necessário 

problematizar quais os elementos que caracterizam essas mudanças. De acordo com Esteve 

(2009), dentre outras mudanças podemos destacar: a) as novas responsabilidades atribuídas ao 

professor; b) redução das responsabilidades de outros agentes sociais (família e Estado); c) 

apropriação pelos professores dos avanços da ciência e tecnologia (fontes de informação 

alternativas); d) diversificação dos valores a serem ensinados/aprendidos; e) a coexistência de 

modelos culturais; f) O juízo social do professor e a crítica generalizada ao sistema de ensino; 

e g) necessidade de revisar os conteúdos curriculares. 

Os enfrentamentos (estrutura, condições materiais, ausência dos pais) vivenciados pelos 

docentes têm se acentuado nas últimas décadas. “De facto, as escolas enfrentam efetivas 
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dificuldades para concretizar a missão e os objetivos que lhes estão atribuídos no sentido de 

garantir que todos os alunos aprendem e atingem níveis de qualidade nas suas aprendizagens” 

(RODRIGUES, 2012, p. 172). 

Os desafios e enfrentamentos estão relacionados ao papel de formação de sujeitos que 

atuam criticamente nos espaços em que vivem. No que diz respeito ao papel do Estado, em 

relação à tentativa de superar os déficits, destacamos que o processo de precarização das 

condições de trabalhos influencia nas práticas docentes. 

Diante das dificuldades vivenciadas, destacamos a experiência como possibilidade de 

transformação da realidade. A transformação é possível no momento em que o docente reflete 

sobre suas práticas de ensino e (re)elabora estratégias para superar as dificuldades enfrentadas. 

Sabemos que o trabalho docente acontece com a colaboração de outras esferas 

(Família/Estado). Todavia, não podemos limitar nossas ações à ausência de participação do 

outro.  

 

5.4.2 Narrativas de professores como instrumento de reflexão das práticas de ensino 

 

O ato de repensar sua prática, (re)viver e enxergar em sua história e na história do outro 

o caminho da autoconstrução e (re)construção humana é algo que as narrativas de si sugerem. 

Nesse cenário, o professor precisa praticar assiduamente a autorreflexão sobre os desafios e 

finalidades que orientam a organização do ensino brasileiro, problematizando as implicações 

das mudanças em curso na sua experiência profissional e na sua prática cotidiana. Acreditamos 

com Larrosa (2002, p. 27) que o saber da experiência “[...] se adquire no modo como alguém 

vai respondendo ao que lhe vai acontecendo ao longo da vida e no modo como vamos dando 

sentido ao acontecer do que nos acontece”. 

O professor George destaca como compreende (re)invenções do ensino de Matemática 

a partir da interação com o outro. 

 

“[…] à experiência [constrói-se] no contato com outros colegas, no contato 

com alunos, com turmas novas. Tudo isso foi importante na forma de construir 

a forma como eu trabalhava as aulas, algumas inspiradas em professores que 

eu já tive, bons professores. Então a partir de cursos como pós-graduação, 

cursos de capacitação que foram trazendo novas informações e abrindo assim 

um leque de possibilidades de você trabalhar o conteúdo com uma abordagem 

que pudesse ser mais significativa para o aluno” (GEORGE). 
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O contexto delineado retrata os sentidos e significados que os professores de 

Matemática vão atribuindo às experiências de seu cotidiano. A fala do professor ressalta que 

nossa experiência se elabora a partir das ações individuais no coletivo social. Com isso, 

percebemos que nasce um diálogo entre conhecimentos acadêmicos e práticas escolares, sendo 

ambos imprescindíveis na constituição das experiências subjetivas. A reflexão sobre a 

experiência permite retirar informações, deixar-se tocar, mudar e (re)criar sua subjetividade. 

Nesse sentido, as experiências devem ser consideradas como importante elemento de 

autoformação humana. 

 

“[...] eu acho que todos somos frutos do que nós lemos, ouvimos e vivemos com outras 

pessoas, então eu acredito muito que minha prática docente tem muito a ver com os 

melhores professores que eu tive, copiando as melhores experiências” (ABEL). 

 
“É meio que intuitivo, você chega à escola, pelo menos eu utilizava muito mais a 

questão de outros professores, fui observar a prática de outros professores na 

faculdade. Utilizei muito da reflexão de quando eu era aluno, qual o professor que eu 

gostaria que fosse, quais as aulas eu gostaria de assistir e aí eu vou tentando mesclar 

essas referências de bons professores com a minha ideia de um bom professor quando 

eu era aluno, e assim eu fui construído minhas experiências” (EULER). 

 

“Essas vivências elas são, eu diria, que elas são essenciais, elas são fundamentais para 

nossa prática como professor, se eu disser que hoje eu sou o mesmo professor de quando 

eu comecei, de quando eu fui na primeira vez para uma sala de aula, eu estaria sendo 

injusto comigo mesmo. O contato com outros colegas quanto com os alunos, com novas 

turmas isso vai formando toda prática do docente” (GEORGE). 

 

Nos indícios que aparecem nas falas dos professores, percebemos que, ao longo das 

trajetórias, os seus contextos de vida e a reflexão envolvendo passado e presente permitiram 

projeções futuras, selecionando fatos e atribuindo-lhes sentido.  

Em relação a narrativas de professores como instrumento de reflexão das práticas de 

ensino, foi possível observar que em vários momentos das narrativas o ato de narrar pareceu 

conflituoso entre suas concepções e suas práticas de ensino. Em determinados momentos, os 

discursos evidenciam que os trâmites das instituições confrontam suas reais perspectivas de 

ensino. O professor Abel finaliza dizendo: “Fico feliz em poder colaborar com sua pesquisa e 

em poder contar minha história enquanto professor de Matemática”. 

Portanto, “[...] é inevitavelmente um trabalho de reflexão sobre os percursos de vida” 

(NÓVOA; FINGER, 1988, p. 116). No discurso que permeia a realização desta pesquisa, 

aparece, frequentemente, a referência às experiências vividas com outros professores. Seu 

trajeto enquanto aluno (educação básica ou da licenciatura) e o início da vida docente 

contribuíram na postura assumida como professores de Matemática do Ensino Médio. Essas 
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experiências devem ser compendiadas de forma hibrida e em permanente mudança, exigindo 

um permanente movimento de reflexão da realidade.   

Por meio das narrativas, os professores reconstroem as suas próprias experiências de 

ensino, aprendizagem, percursos de formação. A sistematização de relatos sobre suas 

experiências pedagógicas constitui, permite um procedimento de desenvolvimento pessoal e 

profissional, embasado nos seguintes aspectos, segundo Reis (2008, p. 18): “a) o 

questionamento das suas competências e das suas ações; b) a tomada de consciência do que 

sabem e do que necessitam de aprender; c) o desejo de mudança; e d) o estabelecimento de 

compromissos e a definição de metas a atingir”.  

 
Auto-bio-grafar é aparar a si mesmo com suas próprias mãos. Aparar é aqui utilizado 

em suas múltiplas acepções: segurar, aperfeiçoar, resistir ao sofrimento, cortar o que 

é excessivo e, particularmente, como se diz no Nordeste do Brasil, aparar é ajudar a 

nascer [...] (PASSEGGI, 2008, p. 27). 

 

A citação de Passeggi, “aparar a si mesmo com suas próprias mãos”, nos impulsiona a 

pensar que a narrativa (auto)biográfica pode ser um instrumento utilizado na formação inicial, 

continuada e no cotidiano escolar, tendo em vista a possibilidade de “aparar-se” e “aparar” o 

outro. Faz-se cada vez mais necessária a criação de espaços de escutas dentro das escolas, não 

numa perspectiva prescritiva dos modos de conduta, metodologias e práticas em sala de aula, 

mas, antes, de trocas e diálogos reflexivos generosos e de partilhas conscientes. 
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6 AQUILO QUE NOS PASSOU 

 

 

Figura 7 – Experiência ressignificadas 

 
Fonte: (SÍMBOLO..., c2019). 

 

Nossas memórias são parte de uma história que começa com outras histórias e possuem 

uma continuação que é reinventada no tempo. A cada nova versão da história a experiência é 

ressignificada. Para tanto, podemos estabelecer um diálogo entre a representatividade do 

número pi (π) e das memórias, pois ambas as representações, por mais que tenham definições, 

caracterizam-se, principalmente, por serem definições provisórias. O ato de narrar permite sua 

infinitude de significação e recriação sempre que (re)contada. A história de vida não é só uma 

transmissão, mas uma construção da qual participa o próprio investigador (ABRAHÃO, 2004). 

Nesta dissertação buscamos identificar, nas narrativas (auto)biográficas dos docentes, 

concepções, metodologias e práticas de ensino de Matemática no Ensino Médio. Para tanto, 

partimos da abordagem qualitativa, na qual se ancoram os estudos com narrativas 

(auto)biográficas, orientando-nos pela seguinte questão: O que nos contam professores de 

Matemática sobre suas experiências de ensino?  

É importante destacar que alcançamos os objetivos traçados à medida que 

identificamos as concepções que os docentes têm do ensino da Matemática quando defendem 

que ensinar Matemática é um ato político e social, para além de aspectos conteudistas, e que há 

uma implicação cidadã. Com relação às metodologias e práticas de ensino, os docentes mostram 

as angústias com as transformações nas diretrizes curriculares que exigem deles constantes 

rearranjamentos, os quais nem sempre se traduzem nas estratégias utilizadas para o ensino. Os 

https://www.dicionariodesimbolos.com.br/simbolo-pi/
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docentes indicam que se esforçam para diversificar suas práticas, embora reconheçam suas 

limitações formativas. 

Neste trabalho, a pesquisa (auto)biográfica é adotada como método de estudo que 

permite olhar as histórias de vida com base na subjetividade que acompanha as narrativas de 

vida e suas experiências. De acordo com Nacarato e Passeggi (2014), para os professores, a 

prática de narrar suas histórias de vida pode favorecer o (auto)conhecimento e a consciência de 

quem somos; das motivações que contribuíram para ser o que somos e de como projetamos a 

atuação docente posteriormente. As narrativas (auto)biográficas permitiram aos professores de 

Matemática um reviver de suas práticas, o que pode possibilitar observar-se a si mesmo e, 

consequentemente, refletir sobre o ensino da Matemática em sua práxis. 

Inicialmente, buscamos demonstrar nosso percurso como professor de Matemática. O 

ato de narrar, as trilhas que levaram a estar na condição de docente, nos colocaram diante de 

conflitos, permitindo tecer reflexões sobre sentimentos que acompanharam nossa trajetória de 

vida pessoal, acadêmica e profissional. Os marcos citados (capítulo 2), balizados por oscilações 

e indefinições, nos fizeram ter certeza de que, enquanto sujeito histórico e social, os conflitos 

vivenciados resultaram pela compreensão do inacabamento do sujeito. O contato com as 

narrativas dos sujeitos da pesquisa e o referencial teórico, que fundamenta este trabalho, nos 

permitiram reconhecer que somos inacabados. Portanto, consideramos que, para ser professor 

de Matemática, é preciso olhar para si, ver-se a si mesmo e, também, conviver e dialogar com 

o outro. Nossa identidade (provisória) se constrói no outro que perpassa nossa trajetória docente 

(professores, alunos e pais) e pessoal (família e amigos), nos (re)inventando no cotidiano. 

Além disso, a aproximação com reflexões sobre a construção do campo de pesquisa 

do Ensino Médio ressignificaram nossas concepções sobre como se organiza essa etapa da 

Educação Básica, compreendendo que a definição do Ensino Médio perpassa por interesses que 

definem sua organização curricular. Enquanto docentes, conhecer as atuais mudanças no ensino 

significa compreender os rearranjos do tempo/espaço que contextualizam as práticas de ensino 

desenvolvidas. Olhar a matemática a partir de lentes (auto)biográficas enseja contextualizar 

novas perspectivas que superem tendências mais formalistas e tecnicistas, com pouca ênfase 

nos processos de significação matemática (NACARATO; PASSEGGI, 2014). Trata-se, 

portanto, de perceber a matemática como processos complexos de aprendizagens que 

relacionam histórias de vida dos sujeitos.   

Em “Vozes que dialogam: percepções de docentes de Matemática sobre suas 

práticas de ensino”, ao tentarmos conhecer as percepções de docentes de Matemática sobre 

suas práticas de ensino, fomos conduzidos às motivações que tiveram ao longo de suas vidas, 
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que os levaram escolher a docência em Matemática. Observamos que as motivações são, por 

um lado, pela afinidade e identificação com a área, que poderíamos nomear de motivações 

intrínsecas, inerentes à subjetividade dos docentes; por outro lado, circunstanciais da vida, 

notadamente socioeconômica, as quais chamamos de extrínsecas.  

As narrativas dos docentes apontam para sentimentos de isolamento pedagógico 

dentro das escolas. Visto que há poucos espaços de trocas, diálogos e escutas dentro das escolas 

e entre os docentes. Existe também uma clara percepção de que a docência é um ato político de 

cidadania. Os docentes se percebem e percebem suas práticas como formadoras de sujeitos 

sociais. E, por fim, as narrativas apontam para a necessidade de uma maior atenção na formação 

inicial e continuada dos professores de Matemática. 

Ao analisarmos as falas dos sujeitos desta pesquisa, consideramos que ser professor 

perpassa por uma rede de relações com diferentes sujeitos que definem concepções de educação 

e ensino a serem alcançados. Assim, dentre os elementos recorrente nas falas dos docentes, 

percebemos a existência de sentimentos de angústia, dúvidas, desânimo e afetividade. Dentre 

as angústias, foi enfatizado o isolamento da disciplina de Matemática no contexto escolar em 

relação às demais disciplinas e áreas de conhecimento. Sabemos que esse isolamento decorre, 

principalmente, do processo de fragmentação das áreas de conhecimento, dificultando a 

construção de um trabalho integrado e contextualizado.  

Além disso, os professores demonstram anseios em relação às responsabilidades que 

fazem parte da atuação docente, tendo consciência de que o desenvolvimento da sua prática 

docente contribui para o desenvolvimento crítico dos sujeitos, portanto, trata-se de mediar o 

processo de apropriação de leitura do mundo. Nas percepções docentes, a cobrança em relação 

ao trabalho para atingir índices quantitativos determinados por uma política macro de Estado 

afeta o desenvolvimento do trabalho. Sabemos que a adesão aos instrumentos de avaliação em 

larga escala (PISA; ENEM; Prova Brasil) tem regulado o trabalho dos professores nas escolas. 

Tais índices são tomados como sinônimos de qualidade do ensino, aumentando, de forma 

exacerbada, a cobrança em relação ao trabalho do professor, sobretudo, dos professores de 

Português e Matemática.  

Na categoria “Estratégias utilizadas para ensinar Matemática”, as narrativas 

permitiram pensar sobre como o professor percebe as práticas de ensino dentro do atual 

contexto da escola pública, sendo as narrativas (auto)biográficas instrumentos de reflexão para 

os envolvidos nesta pesquisa. Para tanto, temos a oportunidade de sentir cada experiência com 

seus elementos subjetivos. Em suas narrativas, os docentes apresentam as dificuldades 

relacionadas à díade teoria e prática, pois afirmam persistir na escola um distanciamento entre 
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os conteúdos e a vida “real” cotidiana. Há expectativas depositadas nos cursos de licenciatura, 

sobretudo, em relação à aquisição de propostas de práticas de ensino que nem sempre atendem 

às demandas da formação inicial. Nas narrativas, os docentes também falam das estratégias 

utilizadas no ensino da Matemática, da consciência ou não do uso dessas estratégias em suas 

aulas, da necessidade da contextualização e desenvolvimento de atividades, como gincanas 

matemáticas, projetos de pesquisas, vídeos, jogos, músicas e ferramentas tecnológicas, dentre 

outros.  

Com esse intuito, as narrativas, aos poucos, nos trouxeram apontamentos de como os 

sujeitos percebiam as práticas de ensino. Nas falas, a teoria e a prática aparecem em uma 

perspectiva fragmentada, sendo a universidade o espaço de revisões de teorias; e a escola, o 

espaço prático. Sabemos que, qualquer prática educativa que busque uma formação consciente 

da sua realidade deve estabelecer relações diretas entre teoria e prática, evitando, portanto, 

qualquer forma de sobreposição entre ambas.  

Inquietações podem ser percebidas ao problematizar o uso de estratégias em sala de 

aula, dando margem ao conflito entre o tradicional e progressista. Os professores destacam que 

buscam desenvolver estratégias que torne o ensino de Matemática mais atrativo, todavia, as 

limitações das condições materiais de trabalho e a falta de reflexão sobre as ações desenvolvidas 

dificultam as proposições de novas estratégias. Sabemos que, apesar de a escola destinar um 

percentual da carga-horária para planejamento, ainda torna-se um tempo insuficiente diante das 

demandas de trabalho que o professor tem.   

O professor, no ato de narrar, pode descrever sobre as vivências significativas Além 

disso, as experiências, como princípio de subjetividade, identificam uma acentuada 

preocupação em relação à adoção de práticas inovadoras, sendo essas práticas reivindicadas em 

documentos oficiais (LDB, DCN e BNCC) que orientam a organização da educação básica. 

Assim, é importante perceber a unicidade dos sujeitos, as formas particulares de sentir, pensar 

e perceber cada momento e experiências ao longo de suas trajetórias de vida.  

Em relação às percepções dos professores sobre “A reforma do Ensino Médio: 

implicações práticas”, as narrativas apontaram para importantes aspectos: as transformações 

sociais e a escola pública, onde os professores apresentam percepções relacionadas às posturas 

pedagógicas, às buscas por alternativas que valorizem e reconheçam as demandas da juventude 

que está na escola pública, às relações entre os docentes e a tecnologia que precisa ser cada vez 

mais presente nas práticas de ensino. 

Com relação às mudanças curriculares, os docentes defendem que atualizações são 

necessárias, mas devem insurgir na base dialógica do cotidiano escolar e não numa relação 
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hierárquica de poder institucional. A reforma do Ensino Médio preocupa os docentes, porque 

chega às escolas sem que mudanças estruturais e de base sejam minimamente atendidas. As 

narrativas mostram que há cotidianamente desafios pedagógicos, econômicos e políticos no 

“chão da escola” que não estão vislumbrados na reforma. 

Outro fator que se destacou foram os enfretamentos do cotidiano escolar, exigindo do 

professor uma postura crítica em relação à busca por estratégias que superem a falta de 

condições do trabalho docente, ausência da família e falta de interesse dos alunos. De forma 

recorrente, os professores criticam a forma como o currículo escolar está organizado, que 

enfatiza uma cultura conteudista monitorada por meio da política de avaliação nacional.  

Como possibilidade de superação, a criação de currículos que contemplem as 

subjetividades locais dos sujeitos é evidenciada. Tais constatações emergem nos discursos dos 

professores como síntese de suas experiências docentes frente às interações que mantêm como 

referenciais teóricos, trajetória de vida e práticas escolares.  

Ao pensar “Contribuições das narrativas para pensar o ensino da Matemática”, 

dentre as reflexões, destacamos os enfrentamentos presentes no cotidiano escolar, dando ênfase 

à falta de interesse nos conteúdos definidos no currículo. O desinteresse entre os jovens pode 

ser interpretado a partir da relação com elementos, como projetos de vida, necessidade de 

trabalho e incertezas. Outro fator destacado remete ao diálogo entre família e comunidade, 

principalmente à presença dos pais.    

As inquietações que permeiam a construção das práticas docentes perpassam pelas 

significações estabelecidas com o outro. No processo de apropriação da profissão, os 

professores destacam que, inicialmente, as aulas eram sistematizadas, tendo como referência os 

professores que encontraram em suas trajetórias escolares enquanto alunos. Tais práticas de 

ensino foram reelaboradas mediantes as interações. Consciente das limitações (muitas vezes 

estruturais) que acompanham as práticas de ensino, em alguns permanece a utopia pela busca 

por mudança, principalmente na delimitação de uma prática que dialogue com a realidade de 

cada sujeito. 

Com isso, diante dos desafios do ensino da Matemática, partimos do conceito de 

Utopia de Gadotti (1996, p. 81) ao definir que “[...] a utopia estimula a busca: ao denunciar uma 

certa realidade, a realidade vivida, temos em mente a conquista de uma outra realidade, uma 

realidade projetada. Esta outra realidade é a utopia. A utopia situa-se no horizonte da 

experiência vivida”. 

Sabemos que nesta pesquisa tivemos que delimitar (por questão de tempo) alguns 

indícios para serem contextualizados e problematizados dentro do texto. Contudo, revisitar as 
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entrevistas pode nos permitir elaborar estudos futuros que ampliem nossas compreensões sobre 

as práticas e experiências docentes. 

O ato de narrar não permite reflexão apenas ao sujeito depoente da pesquisa. Os 

diálogos com os professores nos fizeram refletir sobre nossas práticas docentes, podendo 

enfatizar as dificuldades enfrentadas e nossa postura profissional e acadêmica trilhada nos 

últimos anos. Assim, olhando o passado e tendo referências no presente, estabelecemos 

projeções que buscaremos materializar no coletivo de nossas práticas em sala de aula.  

Para finalizar, entendemos ser necessário considerar que poderíamos ter realizado uma 

análise mais aprofundada das narrativas. Portanto, esclarecemos que a pesquisa pode ser melhor 

explorada no futuro. Terminamos, por ora, com o seguinte questionamento: como transformar 

o que os docentes nos contam/contaram de suas experiências no Ensino Médio em atitudes e 

ousadia epistemológica? 
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APENDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA NARRATIVA 

 

Nossas memórias são parte de uma história que começa com outras histórias e possui 

uma continuação que estão guardadas nas lembranças do tempo, onde a cada nova versão da 

história a experiência é ressignificada. Tal exercício, permite descrevermos os nossos processos 

de vida enquanto sujeito de formação e de atuação profissional, tercendo reflexões sobre as 

possíveis influências na vida de outros sujeitos. Guiados por essa perspectiva, gostaríamos de 

ouvir como foram as suas vivencias como professor de  matemática? 

 

1) Como você decidiu que seria professor (a)? E professor (a) de matemática? Como você 

se sentia naquele momento? 

2) Quais os fatores (sociais, acadêmicos ou econômicos) que influenciaram na escolha da 

sua profissão? 

3) Como você percebe o docente de matemática e suas práticas de ensino? 

4) Quais estratégias utilizadas para ensinar matemática no Ensino Médio?  

5) Como as vivências em sala de aula têm contribuído nas suas práticas como educador? 

6) Como percebe as reformas e as transformações no ensino e na escola? Como se sente 

em relação a essas mudanças? 

7) Como você construiu, durante a sua trajetória de vida, sua forma de ministrar as aulas? 

8) O que você caracteriza como enfrentamentos do seu cotidiano? Consegue relacionar 

esses enfrentamentos com a sua prática profissional? 

 

9) Na sala de aula, o que gostaria de realizar e não tem conseguido fazer?  

 

10) segundo Abrahão (2004), a História de Vida não é só uma transmissão, mas uma 

construção da qual participa o próprio investigador. Sendo assim como você avalia sua 

trajetória/historia de vida dentro do magistério?  
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APENDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE 

DO NORTE  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃOEM ENSINO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

             Prezado (a) Senhor (a), 

 

Essa pesquisa trata-se de uma pesquisa acadêmica que está sendo desenvolvido pelo 

pesquisador Eliel Moraes da Silva sob a orientação da Profª. Drª Simone Maria da Rocha, do 

Programa de Pós-Graduação em Ensino (UFERSA/ UERN /IFRN).Os objetivos do estudo são: 

 

Objetivo Geral: Identificar nas narrativas (auto)biográficas de docentes que atuam em 

escolas públicas concepções, metodologias e práticas de ensino de matemática no Ensino 

Médio.   

 

 Objetivos Específicos:  

 Conhecer as percepções de docentes de matemática sobre suas práticas de ensino; 

  Reconhecer as estratégias que são utilizadas pelos docentes para ensinar matemática no 

Ensino Médio; 

 Refletir, a partir das narrativas (auto)biográficas, como os docentes de matemática 

percebem a reforma do Ensino Médio, que incide diretamente no seu fazer docente;  

 Levantar, a partir das narrativas, pistas que nos ajudem a pensar o ensino de matemática 

na escola pública, no âmbito do Ensino Médio;  

 Conhecer o que nos contam os docentes de matemática sobre suas experiências de 

ensino em escolas públicas. 

 

A finalidade deste trabalho é a elaboração do Trabalho de Dissertação intitulado 

“Ensinar Matemática: narrativas (auto)biográficas de docentes que atuam no Ensino Médio”. 

 Para isso, solicitamos autorização para realizar entrevistas narrativas ou aplicação de 

questionários, e apresentar os resultados deste estudo em trabalho de final de curso, eventos 

científicos e/ou publicar em revistas científicas.  

  Os riscos envolvidos com sua participação: ao falar sobre suas experiências, 

concepções, metodologias e práticas de ensino enquanto professor, o participante da pesquisa 

pode apresentar algum tipo de desconforto e sofrimento, que será minimizado através da 

seguinte providência: estaremos atentos a qualquer desconforto e, não vamos explorar falas que 
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tragam angústia para o participante da pesquisa. Se ele desejar, interromperemos a qualquer 

momento a entrevista.  

Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: ao falar sobre suas 

experiências, concepções, metodologias e práticas de ensino de matemática no Ensino Médio, 

o entrevistado pode compreender melhor seu processo de ensino e formação para ensinar, dando 

outro sentido. A pesquisa poderá contribuir para o ensino da matemática uma vez que os 

participantes irão refletir sobre sua trajetória e prática como professor da disciplina. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em 

nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados 

será feita de forma a não identificar os voluntários.  

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será 

ressarcido, caso solicite.  

Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta 

pesquisa, você terá direito a indenização. Esclarecemos que sua participação no estudo é 

voluntária e, portanto, o(a) senhor(a) não é obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar 

com as atividades solicitadas pelo Pesquisador(a). Caso decida não participar do estudo, ou 

resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano. 

Os pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer esclarecimento que considere 

necessário em qualquer etapa da pesquisa.  

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido(a) e dou o meu 

consentimento para participar da pesquisa, registro iconográfico (fotos e filmagens) e para 

publicação dos resultados. Estou ciente que receberei uma cópia desse documento. 

 

 

                             ______________________________________ 

                                     Assinatura do Participante da Pesquisa  

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

 

 

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para o 

(a)pesquisador (a):  

Endereço: Av Joao Bezerra da Costa, 21. Centro, Baraúnal/RN  

CEP: 59.695-000 

Telefones: (84) 999125-1841 

E-mail: elielmorais25@@hotmail.com 

 

 

 

Atesto recebimento de uma cópia assinada deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 


