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RESUMO
O presente trabalho de conclusão de curso tem como objetivo identificar e
compreender a relação das egressas de um curso de Pedagogia com o
ensinaraprender matemática. Para isso, um questionário com perguntas abertas foi
enviado a um extenso banco de dados de professores já formados em um curso de
Pedagogia de uma instituição pública de Ensino Superior do Estado de São Paulo.
Este questionário foi respondido por 20 professoras. Após análise preliminar das
respostas ao questionário, foram escolhidas duas dessas professoras para
responderem a uma entrevista semiestruturada. A finalização do trabalho se deu
com a posterior análise das respostas aos questionários e à entrevista em
consonância com a bibliografia revisada e tomada como referencial do estudo. Os
resultados principais desta pesquisa são: 1) o contexto privilegiado da aprendizagem
docente para ensinar matemática nos primeiros anos de escolarização tem sido a
própria prática de sala de aula das egressas; 2) as professoras evidenciaram que
aprenderam como ensinar matemática de modo tácito e situado na prática escolar,
mediante participação no cotidiano da docência, valendo-se da utilização de livros
didáticos, de cursos promovidos pela própria escola ou recorrendo ao modo como
aprenderam enquanto alunas da escolarização básica; 3) isso, de certa forma,
mostra que apenas uma disciplina de 60 ou 90 horas no curso de Pedagogia voltada
ao ensinaraprender matemática não é suficiente para desnaturalizar e ressignificar o
ensinaraprender matemática e atender às necessidades e aos desafios da prática
futura das professoras que ensinam matemática na educação infantil e nos primeiros
anos do Ensino Fundamental.

Palavras-chave: formação docente, pedagogia, educação matemática,
currículo, professor que ensina matemática.
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1. INTRODUÇÃO
Em meio ao meu interesse por pesquisar algo relacionado à matemática
várias perguntas se fizeram presentes em relação à formação das professoras
polivalentes no curso de Pedagogia. Tinha como referência inicial para estes
questionamentos minhas colegas de classe da faculdade que, em sua grande
maioria, sempre disseram que um dos motivos para que elas optassem por
Pedagogia foi “fugir” da disciplina de matemática, a qual gerava muito
descontentamento durante a escolarização.
Nesse contexto, muitas delas diziam que não saberiam o que fazer no
momento em que tivessem que explicar aos alunos as operações matemáticas
elementares, pois nem elas sabiam como resolver determinadas contas. Outras, já
no começo do curso, temiam a disciplina voltada à metodologia do ensino da
matemática. De imediato, algumas diziam que se sairiam mal por não gostar da
disciplina. Outras colegas, no entanto, depositavam todas as esperanças nesta
disciplina, considerando que poderiam finalmente aprender alguma coisa de
matemática, sobretudo novos modos de lecioná-la quando iniciarem a docência em
sala de aula.
Ouvindo tantos relatos que demonstravam a falta de apreço pela disciplina
sempre me perguntei sobre a relação deste “desgosto” pela matemática com as
dificuldades de ensiná-la e de aprendizagem dos alunos. Tendo estas questões em
mente resolvi procurar uma temática para a pesquisa do meu TCC que abarcasse tal
questionamento e considero ter sido contemplada com a temática em questão.
Nesse sentido, meu objetivo passou a ser identificar e compreender a relação
das egressas de um curso de Pedagogia com o ensinaraprender matemática. Nessa
9

pesquisa, poderia relacionar a dificuldade de ensinar matemática na prática escolar
com a formação inicial e acadêmica do pedagogo.
Assim como Fiorentini e Crecci (no prelo) utilizo a palavra composta
ensinaraprender, pois, conforme Carvalho e Fiorentini (2013, p.11), “ela expressa a
complexidade e a dialética de como percebemos a relação entre o ensino e a
aprendizagem”. Ou seja, “o ensino só tem sentido, se promover aprendizagens”.
Além disso, “embora o professor, ao ensinar, tenha como meta determinada
aprendizagem, (...) as aprendizagens podem ser múltiplas e nem sempre alinhadas
às expectativas que o professor estabelece para o aluno”.
Para tanto, neste trabalho contextualizo, inicialmente a presença da
matemática e da educação matemática nos cursos de Pedagogia e a relação das
estudantes com o tema embasada por Gatti (2009), Curi (2005) e Almeida (2009),
Nacarato, Passos, Mengali (2009) e discorro também sobre a aprendizagem docente
conversando com Tardif (2005), Lave (2011), Cochran-Smith e Lytle (1999).
Trago também uma análise dos questionários aplicados às egressas de um
curso de Pedagogia de uma instituição pública de Ensino Superior do Estado de São
Paulo, trazendo à tona dados sobre a relação das mesmas com: a formação na
Universidade, especialmente com a formação conceitual e didática da matemática; a
disciplina de matemática na vida escolar e docente das respondentes; os modos
como planejam suas aulas com o conteúdo de matemática e os principais desafios
relacionados ao ensinaraprender matemática nos anos iniciais do Ensino
Fundamental e na educação infantil.
Após a análise dos questionários, entrevistei duas respondentes para poder
compreender melhor meu foco de estudo. Após textualizar narrativamente as
entrevistas realizadas, desenvolvo a análise das mesmas, concluindo com uma
10

síntese final, que não traz constatações fechadas e definitivas, e sim percepções e
impressões acerca dos resultados deste estudo.
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2. MEU MEMORIAL
O presente Memorial tem por objetivo descrever a minha trajetória
educacional e sua relação com o objeto de estudo deste trabalho. Para isso,
recupero lembranças de experiências e fatos de minha vida que me deram a
oportunidade de refletir sobre algumas visões de mundo e concepções de educação.
Quando penso em minha trajetória educacional me lembro de momentos
muito felizes dentro da escola: durante toda minha escolarização gostei muito de
estudar e meus pais sempre me influenciaram de modo muito positivo. Minha mãe,
apesar do baixo grau de escolaridade, me auxiliava nos deveres de casa e me
incentivou a ler. Além disso, desde o momento em que consigo me lembrar, ela me
cobrava muito com relação à escola: nunca podia faltar, tinha que ter as lições todas
em dia e meu comportamento devia ser ótimo. Lembro também de pedir ajuda ao
meu pai quando tinha dificuldade nos deveres de matemática, tendo ELE me
ajudado por diversas vezes.
Outro fator que considero ter auxiliado positivamente minha escolarização foi
o fato de ter três irmãs mais novas e sempre ajudá-las em todas suas dúvidas
escolares. Além disso, lembro que brincávamos muito de “escolinha”: tínhamos uma
lousa gigante no quintal e passávamos as tardes dando aulas a nós mesmas ou até
mesmo às plantinhas de minha tia e mãe.
Conforme fui crescendo e avançando nas séries escolares, sempre tive muita
disposição em auxiliar meus amigos que apresentavam dificuldades em diversas
disciplinas, entre elas a matemática, a qual comecei a me sair muito bem e a gostar
muito.
No momento de escolher qual curso seguir em minha graduação, juntei
12

diversos “gostos” e optei pela Pedagogia,

tentando articular meu interesse em

estudar educação, meu gosto e facilidade em ensinar e tinha como objetivo, na
faculdade, desenvolver algum trabalho que envolvesse a matemática.
Não sei se há uma explicação precisa para o meu grande encantamento com
essa disciplina, mas sei que esta relação positiva entre mim e a matemática
começou desde o tempo em que eu cursava as séries iniciais do ensino
fundamental. Também não consigo explicar de onde veio esse gosto, já que a maior
parte dos meus amigos abominava a matemática e queriam vê-la o mais longe
possível.
Assim, desde o início do curso de Pedagogia, sempre pensei em me
empenhar nos estudos em algo voltado à disciplina de matemática, mas durante
toda a faculdade não procurei nenhum grupo de pesquisa que viesse a tratar do
estudo das práticas matemáticas. Consegui uma iniciação científica em outra
temática, mas todos meus trabalhos de pesquisa prévios (disciplinas de Pesquisa e
Prática Pedagógica) foram relacionados à matemática e, então, para meu trabalho
de conclusão de curso decidi voltar ao tema de meu interesse e procurei, através do
site da Faculdade de Educação, o professor que mais se encaixava com o meu
objetivo de trabalho.
Nesta pesquisa encontrei o nome do professor Dario Fiorentini e busquei seu
currículo lattes para saber sobre sua linha de pesquisa. Gostei muito do que
encontrei e decidi que trabalhar com ele seria ideal, então me comuniquei com ele e
marcamos um encontro para discutir o que eu já havia planejado. No encontro, Dario
apresentou-me sua orientanda de doutorado Vanessa Crecci, que também me
auxiliaria no trabalho, e conversamos sobre minha proposta e sobre a proposta do
professor (de estudar as egressas do curso de Pedagogia com relação às suas
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práticas matemáticas). Adorei a proposta de Dario e Vanessa e começamos nosso
trabalho a partir de então.
A proposta defendida pelo Professor Dario e por Vanessa diz respeito a uma
pesquisa que envolva egressas(os) do curso de Pedagogia, sua formação
matemática na universidade e suas práticas matemáticas em sala de aula após se
formarem na faculdade. Considerei o tema muito relevante, pois ele proporciona
uma visão dos problemas de formação que ocorrem dentro da faculdade, algo não
muito encontrado nos trabalhos já feitos.
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3. CONTEXTO DA PRESENÇA DA MATEMÁTICA NO
CURSO DE PEDAGOGIA
Nacarato, Mengali e Passos, em um trecho do livro “A matemática nos anos
iniciais do ensino fundamental”, perguntam para futuras professoras ou professoras
em exercício sobre seus sentimentos em relação à matemática: “quando solicitadas
a falar de seus sentimentos em relação à matemática a maioria dos depoimentos
centra-se na figura do professor“ (2011, p. 27). No estudo realizado pelas autoras,
os relatos autobiográficos das estudantes consultadas do curso Pedagogia, em
síntese, mostram que suas experiências com a matemática da escola básica podem
moldar a prática profissional da futura professora.

Almeida (2009), que em sua tese de doutorado realiza um estudo de caso em
uma universidade do Paraná e analisa a formação do futuro pedagogo com relação
à disciplina de Matemática descreve, ainda, o medo e a aversão que os alunos do
curso de Pedagogia sentem ao tratarem de conteúdos matemáticos:
Na condição de professora de Matemática das séries iniciais do ensino
fundamental sempre chamavam atenção o medo e a aversão demonstrado
pelos colegas, alunos e egressos do curso de Licenciatura em Pedagogia
em relação aos conteúdos matemáticos e as disciplinas a ele relacionadas.
(ALMEIDA, 2009)

Destaca, ainda, sobre o fato destes conhecimentos estarem fadados ao
segundo plano na formação do pedagogo, sendo insuficientes para a formação do
professor que cursou Pedagogia:
[...] Historicamente o curso de Pedagogia possui um currículo inchado, com
disciplinas em demasia as quais não fornecem aos futuros professores as
bases necessárias para a formação docente, enquanto a formação
matemática fica relegada a uma carga horária totalmente insuficiente para
atender as necessidades de seus alunos nas três vertentes do
conhecimento.(ALMEIDA, 2009)
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Para além dessa relação efetiva de futuras e futuros professores ou em
exercício com a matemática, historicamente disciplinas voltadas à educação
matemática têm tido pouco espaço nos cursos brasileiros de Pedagogia. Mediante
análise desses cursos e de seus currículos, Gatti (2009) aponta que:

(...) a proporção de horas dedicadas às disciplinas referentes à formação
profissional específica é de 30%, ficando 70% para outro tipo de matérias
oferecidas nas instituições formadoras. Cabe a ressalva já feita na análise
das ementas segundo a qual, nas disciplinas de formação profissional,
predominam os referenciais teóricos, seja de natureza sociológica,
psicológica ou outros, com associação em poucos casos às práticas
educacionais. (GATTI, 2009, p. 54).

No curso de Pedagogia em questão, ao longo de oito semestres, há apenas
uma disciplina que trata conceitualmente do ensino de matemática. Esta disciplina
oferece aos estudantes um total de 60 horas/aula que costumam incluir: exposição e
discussão teórica de diferentes temáticas da educação matemática e da matemática
escolar; atividades práticas como o uso do ábaco, jogos e geoplano; seminários
temáticos apresentados pelos estudantes; entre outras atividades, escolhidas pelo
professor responsável naquele semestre.
Segundo a ementa oficial desta disciplina, seus objetivos são identificar,
caracterizar

e

problematizar,

de

forma

multidisciplinar

e

comparativa,

os

condicionamentos singulares que conformam as práticas escolares e não escolares
que envolvem cultura matemática, visando à formação reflexiva e crítica do
professor dos anos iniciais da educação básica.

Barbosa (2009), destacando um outro contexto, traz em seu trabalho de
conclusão de curso as mudanças que ocorreram em Portugal acerca da formação
do professor de Educação Básica. Segundo a autora, o professor além de cursar a
licenciatura em educação básica (com duração de três anos) escolhe um mestrado
16

profissionalizante (com duração de dois anos) na área da Educação Básica que
deseja atuar. A pesquisadora cita também uma análise do currículo de Licenciatura
em Educação Básica da Universidade de Minho, que compreende 180 créditos dos
quais 35 referem-se à formação conceitual e didático-pedagógica da matemática.
Estes 35 créditos são distribuídos em sete disciplinas com enfoque matemático ou
didático-pedagógico desse conteúdo, sendo elas: Elementos da Matemática I,
Elementos da Matemática II, Geometria e Medida, Números e Probabilidades,
Geometria e Padrões, Didática da Matemática Elementar e Monografia em
Matemática Elementar.
Almeida (2009) alerta sobre a necessidade de refletir sobre as modificações
necessárias aos cursos de magistério que formam professores polivalentes.
Segundo Almeida:
Os organizadores do currículo curso de Pedagogia precisam urgentemente
repensar a forma como vem acontecendo a dinâmica de trabalho referente
à formação matemática de seus alunos ao longo do curso. Os resultados
indicam que esta formação é insuficiente e inadequada, visto que o pouco
tempo disponibilizado para ela não está sendo bem aproveitado devido a
ser realizado durante o curso um trabalho superficial referentes aos
conteúdos elementares de Matemática e as questões metodológicas.
(ALMEIDA, 2009)

Curi (2005) argumenta também que as Diretrizes Curriculares Nacionais
trazem os princípios norteadores para a formação docente, e entre eles está a
coerência entre a formação oferecida e a prática esperada do futuro professor, o que
muitas vezes não acontece com as disciplinas específicas, pois o tempo é
insuficiente para abarcar muitas necessidades de formação.

O documento estabelece princípios orientadores para a formação de
professores de natureza pedagógica, estrutural, e institucional. No seu
artigo 3º apresenta os princípios norteadores para a formação docente: a
competência como concepção nuclear na orientação do curso; a coerência
entre a formação oferecida e a prática esperada do futuro professor, a
pesquisa, com foco no processo de ensino e de aprendizagem. (CURI,
2005)
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Deste modo podemos apontar, a partir das leituras feitas, que há necessidade
de maior espaço, nos cursos de Pedagogia, de disciplinas referentes à formação
profissional específica, principalmente aquelas que são relacionadas aos conteúdos
que os futuros professores devem ensinar na educação infantil e nos primeiros anos
do Ensino Fundamental.
Os resultados da presente pesquisa, como apresentarei e analisarei mais
adiante, reforçam a necessidade de mudanças no curso de Pedagogia. Veremos
que as professoras, quando questionadas sobre sua formação inicial, revelaram
descontentamento em relação à quantidade de disciplinas relacionadas de modo
mais direto às suas práticas como docentes nos anos iniciais de escolarização.
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4. APRENDIZAGEM DOCENTE

No mês de agosto de 2014, participamos Vanessa Crecci e eu, do II Encontro
de Educação Matemática nos Anos Iniciais, realizado na cidade de São Carlos no
qual apresentamos, por meio de uma comunicação científica, as ideias iniciais deste
trabalho de conclusão de curso e algumas conclusões prévias que pudemos verificar
a partir da aplicação dos questionários, pois a primeira etapa desta pesquisa já
estava concluída.

Nesta apresentação, relacionamos, por diversas vezes, as

respostas recebidas nos questionários com as definições de alguns autores sobre o
que entendem por aprendizagem docente. Trazemos, então, neste capítulo algumas
dessas reflexões e análises.
Em abordagens tradicionalmente escolares e acadêmicas de aprendizagem,
“sujeito e mundo são compreendidos como entidades claramente distintas” (Lave e
Packer, 2011, p. 12). Em outras palavras, os conteúdos escolares ou acadêmicos
são organizados de forma que não ocorra necessariamente a relação dos
estudantes com os objetos que devem aprender, uma vez que “ainda persiste a
concepção de que academia é o lugar de produção de conhecimentos e a escola é
um lugar de reprodução ou aplicação de conhecimentos” (FIORENTINI e CASTRO,
2003, p. 122).
Segundo Cochran-Smith e Lytle (1999), podemos identificar três perspectivas
diferentes voltadas à aprendizagem docente em relação à prática profissional.
Voltando seus estudos para a formação inicial, uma primeira perspectiva que
predomina é a de que os futuros professores devem ter acesso a conhecimentos
PARA

a

prática.

Esses

conhecimentos são
19

geralmente

sistematizados

e

formalizados por especialistas e ensinados pelos formadores, para que o professor,
após formado, tenha condições de aplicá-los ou de desenvolver sua prática
profissional iluminada pelas teorias estudadas na formação inicial. Neste caso,
cabem aos futuros professores, conhecerem os conteúdos específicos de seu
campo de atuação. Entretanto, na realidade brasileira dos cursos de Pedagogia,
estes conhecimentos PARA a prática profissional são mínima e superficialmente
trabalhados e ensinados na formação inicial, como tem evidenciado Gatti (2009):
(...) os conteúdos das disciplinas a serem ensinadas na educação básica
(Alfabetização, Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia,
Ciências, Educação Física) comparecem apenas esporadicamente nos
cursos de formação; na grande maioria dos cursos analisados, eles são
abordados de forma genérica ou superficial no interior das disciplinas de
metodologias e práticas de ensino, sugerindo frágil associação com as
práticas docentes (GATTI, 2009, p. 54).

Ou seja, no nosso contexto do curso de Pedagogia, ao invés de
conhecimentos PARA a prática, tem-se privilegiado as disciplinas de fundamentos
teóricos da educação tais como: Sociologia Geral; Sociologia da Educação I e II;
Filosofia da Educação I, II e III; História da educação I, II e III, Psicologia I e II;
Psicologia e Educação; Educação e Antropologia Cultural; Educação, Cultura e
Linguagens; Política Educacional; Políticas de Educação Infantil; Metodologia da
Pesquisa em Ciências da Educação; Escola e Currículo. Mesmo no caso de
algumas disciplinas que poderiam contemplar uma aprendizagem de conhecimentos
PARA a prática de ensinaraprender - tais como: Didática – Teoria Pedagógica;
Avaliação Educacional – não cumprem essa função, tendo em vista sua abordagem
genérica e teórica.
De outro lado, tendo em vista a pouca presença de aprendizagem de
conhecimentos PARA a prática, emerge fortemente a possibilidade da perspectiva de
um aprender docente tácito, isto é, de aprendizagem NA prática (Cochran-Smith &
20

Lytle, 1999), como se apenas o contato dos futuros professores com a prática, sem a
mediação de uma reflexão teórica, crítica ou investigativa fosse suficiente à sua
formação e socialização profissional. Cursos com alta carga horária de estágios ou
de

prática

que

acontecem

desvinculados

de

projetos

investigativos

e/ou

colaborativos com a escola, tendem a constituírem-se como contextos privilegiados
dessa segunda perspectiva. Sabemos que aumentar a carga do estágio, ampliando
o contato dos futuros professores com as práticas escolares, possibilita uma certa
aprendizagem de saberes NA prática. Essa aprendizagem, entretanto, pode não
promover os resultados esperados para uma aprendizagem problematizadora e
transformadora das práticas escolares, isto é, de compreensão, transformação e
melhoria da aprendizagem das crianças e jovens que frequentam atualmente a
escola. Aprendizagem essa que se aproxima da perspectiva de aprendizagem DA
prática, conforme Cochran-Smith e Lytle (1999).
A concepção de aprendizagem DA prática pressupõe que o conhecimento
que os professores (ou futuros professores) devem ter para promover um ensino
qualificado emana da investigação sistemática sobre o ensino ou a prática de
ensinaraprender (Cochran-Smith e Lytle, 1999). Neste caso, os professores (ou
futuros

professores)

aprendem

quando

geram

conhecimento

local

ao

problematizarem a prática, trabalhando dentro do contexto de comunidades
investigativas, teorizando e construindo seu trabalho de forma a conectá-lo às
questões sociais, culturais e políticas mais gerais. Nessa perspectiva, o
conhecimento DA prática é gerado pela transformação da sala de aula e das escolas
em contextos em que são realizadas pesquisas, através do trabalho colaborativo em
comunidades investigativas, para desenvolver e compreender a co-construção do
currículo, a produção do conhecimento local, e a constituição de uma perspectiva
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crítica em relação a teorias e pesquisas de outros profissionais.
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5. METODOLOGIA DA PESQUISA

Tendo em vista as características e o objetivo desta pesquisa - identificar e
compreender a relação das egressas de um curso de Pedagogia com o
ensinaraprender matemática – optei por realizar uma investigação sob uma
abordagem qualitativa, pois, conforme Lüdke e André (1986) identifiquei algumas
características de minha pesquisa nos seguintes aspectos destacados pelas autoras
em relação às pesquisas de natureza qualitativa:

1) Os dados coletados por mim através do questionário e entrevistas são
predominantemente descritivos: várias descrições de pessoas, situações,
transcrições de entrevistas, entre outros;

2) A preocupação com o processo é muito maior do que com o produto: meu
objetivo é verificar como meu problema de pesquisa se dá nas atividades
das egressas, no dia-a-dia e em suas práticas;

3) Os “significados” que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de
atenção especial pelo pesquisador: em todo o processo da minha
pesquisa procurei entender os significados do que as egressas realizam
em sua prática e do que pensam em relação à Matemática;

4) A análise dos dados tende a seguir um processo indutivo: existem
questões que se formam da inspeção de dados, mas que não precisam,
necessariamente, ser comprovadas.
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Assumindo essa abordagem de pesquisa, o primeiro momento da pesquisa
de campo se consistiu na elaboração e aplicação de um questionário com perguntas
abertas aos egressos de um Curso de Pedagogia de uma Universidade Pública do
Estado de São Paulo. Conforme Fiorentini e Lorenzato (2006, p. 117), o
questionário, atualmente, é um instrumento pouco utilizado em pesquisas
qualitativas; no entanto, ele pode servir como uma fonte complementar de
informações ou como fase exploratória inicial de uma pesquisa. A minha opção se
deu pela segunda perspectiva, isto é, como fase exploratória inicial, podendo
contribuir também para complementar as informações da fase posterior que consistiu
na realização de entrevistas semiestruturadas.
Para a elaboração das perguntas do questionário, atentei-me a formular
questões abertas e interpretativas de acordo com os objetivos do trabalho – e, outras
perguntas,

que

me

fizessem

conhecer,

mesmo

que

superficialmente,

as

respondentes. Após a elaboração das questões e montagem do questionário,
solicitei junto à coordenação de um curso de Pedagogia que disponibilizasse os emails das egressas do curso, para que eu tentasse contato e requisitasse o auxílio
em responder o questionário. Este foi realizado como formulário no Google Drive, de
modo online.

Após duas tentativas de consulta através do e-mail, o número final dos
respondentes do questionário foi vinte. Neste número estão inseridas dezenove
mulheres e um homem, com variados anos de conclusão de curso, e variadas
experiências profissionais – no próximo capítulo realizo a análise das respostas dos
questionários. Para tal análise, realizei a leitura de todas as respostas e destaquei as
questões mais relevantes para a composição do trabalho. Elenquei todas as
respostas destacando algumas ideias que se repetiam, para que assim, a análise se
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desse de modo mais homogêneo, e analisei os dados obtidos, de modo qualitativo.

Após a análise das respostas do questionário selecionei algumas das
respondentes para participarem da segunda parte da coleta de dados da pesquisa: a
entrevista semiestruturada. Acerca dessa modalidade de entrevista, Fiorentini e
Lorenzato (2006) apontam que a entrevista semiestruturada tem sido muito usada
em pesquisas educacionais, pois:
[...]o pesquisador, pretendendo aprofundar-se sobre um fenômeno ou
questão específica, organiza um roteiro de pontos a serem contemplados
durante a entrevista, podendo, de acordo com o desenvolvimento da
entrevista, alterar a ordem deles e, até mesmo, formular questões não
previstas inicialmente (p. 121).

Após a análise dos questionários, pudemos levantar críticas ao pouco espaço
que a educação matemática tem no curso de Pedagogia. Muitos relatos, além disso,
teciam considerações importantes sobre o processo como a aprendizagem docente
ocorreu e ocorre na prática de sala de aula.

Desse modo, realizamos uma amostra que a literatura chama de conveniente
para compreendermos melhor como as egressas do curso em questão lidam como
ensinaraprender matemática. Assim, a escolha das quatro respondentes, as quais
tentei contato, se deu a partir do critério de que todas valorizavam a aprendizagem
docente na prática e todas teciam algumas críticas ao curso de Pedagogia em que
se formaram. Deste modo, já que muitas das respostas dos questionários
demonstravam a insatisfação dos professores perante a pouca atenção dos cursos
de Pedagogia às práticas em sala de aula, busquei compreender nas entrevistas
como as professoras que se formaram neste contexto aprenderam a ensinar
matemática em sua prática docente. Das quatro professoras procuradas, somente
duas se disponibilizaram a continuar colaborando comigo na continuidade de minha
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pesquisa de campo, respondendo às minhas perguntas no formato entrevista. Para
realizar a entrevista contei com perguntas já planejadas anteriormente, mas que me
fizessem conhecer um pouco mais sobre a respondente, aprofundando questões do
questionário e entendendo de modo mais profundo sobre a presença e o lugar da
matemática na vida profissional destas professoras. Durante a entrevista outras
perguntas surgiram, já que os assuntos, muitas vezes, evoluem de maneira que não
seja pré-determinada. Segundo Ludke e André (1986),

Na entrevista a relação que se cria é de interação, havendo uma atmosfera
de influência recíproca entre quem pergunta e quem responde.
Especialmente nas entrevistas não totalmente estruturadas, onde não há a
imposição de uma ordem rígida de questões, o entrevistado discorre sobre o
tema proposto com base nas informações que ele detém e que no fundo
são a verdadeira razão da entrevista. Na medida em que houver um clima
de estímulo e de aceitação mútua, as informações fluirão de maneira
notável e autêntica. (LUDKE e ANDRÉ, 1986, pp. 33 e 34)

A análise das entrevistas também foi feita de maneira qualitativa e os
resultados desta análise se encontram no capítulo 8.
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6. ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS
Nessa primeira fase do trabalho de campo, em uma perspectiva mais
exploratória, vinte egressas do curso em questão, que lecionam nos anos iniciais e
na educação infantil, responderam a um questionário (anexo 01) com perguntas
abertas sobre:
1) sua formação na Universidade e a Matemática;
2) a relação com a disciplina de matemática em sua vida escolar e docente;
3) os modos como planeja suas aulas com o conteúdo de matemática;
4) os principais desafios relacionados ao ensinaraprender matemática nos anos
inicias e na educação infantil.

Com base nos questionários, podemos identificar e descrever algumas
características das professoras/egressas que responderam ao questionário,
disponibilizado via email, com a colaboração de uma funcionária (técnica
administrativa) da coordenação do curso de Pedagogia de uma Universidade
Pública do Estado de São Paulo.

Dentre os vinte sujeitos participantes dessa primeira fase do estudo,
dezenove são mulheres. Seis egressas trabalham na Educação Infantil e quatorze
trabalham nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Com relação à formação, dez
das egressas consultadas já fizeram pós-graduação, lato sensu ou stricto sensu.
Também, observarmos que treze egressas atuam em escolas públicas e sete em
escolas privadas.

Inicialmente, traremos algumas considerações sobre a relação das egressas
com o ensinaraprender matemática. Tomando por base suas respostas, podemos
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considerar que muitas das egressas não gostavam de matemática nos tempos de
estudo ou gostaram em apenas um determinado período da escolarização, como
ilustram os depoimentos a seguir:
Não apreciava a matemática durante os anos escolares.
A partir do contato com as crianças e com as diversas práticas
na escola de ensinar matemática, passei a encará-la de uma
outra forma.

No tempo da escola, gostei de matemática somente até os
anos iniciais. Ao entrar no Fundamental II, deixei de gostar e
passei a apresentar grande dificuldade. Atualmente, gosto de
ensinar matemática.

Dentre as razões apontadas pelas egressas por mudarem sua imagem e
relação com a matemática, após contato com a prática de ensinaraprender,
destacam: que encontraram um jeito mais fácil de ensiná-la, tornando-a mais
interessante e atrativa aos alunos do que outras matérias; o prazer de ver seus
alunos terem uma relação mais positiva do que tiveram quando eram alunas; que
hoje existem diferentes metodologias e recursos para ensiná-la:

Aprendi a gostar de matemática quando precisei aprender a dar
aulas

de

matemáticas

utilizando

diferentes

recursos

e

metodologias. Hoje, posso dizer que gosto de dar aulas de
matemática.
Não gostava no tempo de escola. Mas, hoje, gosto. Considero
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bem mais fácil ensinar matemática e as crianças gostam muito
mais da matemática do que do português.
No tempo da escola, gostei somente até a 4ª série. Hoje, gosto
de ensinar matemática para que as crianças não tenham a
mesma impressão que tive de que é muito difícil..
Alguns dos professores sempre gostaram de matemática e continuam
gostando de ensiná-la aos alunos:
No ensino fundamental eu adorava matemática, adorava
resolver situações problemas, fazer contas, etc. No Ensino
Médio junto com a matemática comecei gostar de Física, tanto
que iniciei o curso de Física, mas desisti devido problemas
pessoais. Atualmente adoro ensinar matemática, nos 3º e 4 º
anos, por ser a disciplina que mais gosto acabava sempre
focando mais, tive que ater muito ao planejamento e roteiro
para que não "esquecesse" as outras disciplinas. Nos 1º e 2º
anos, consigo ser mais equilibrada, principalmente porque a
alfabetização e letramento demanda mais tempo, porém gosto
e fazer atividades diversificadas para o ensino de matemática.

Outras nunca gostaram de matemática e atualmente continuam apresentando
dificuldades ao tentar ensiná-la às crianças:
Eu sempre gostei mais de português, leitura e escrita. Durante
minha experiência como

docente procurei cursos para

implementar minha prática, mesmo assim, acho que me prendo
bastante aos livros didáticos e as experiências que tive com a
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matemática. Percebo que exploro menos a matemática que
outras disciplinas.

Quando questionadas sobre a formação universitária e a presença da
Matemática e da Educação Matemática no curso de Pedagogia, a maioria das
egressas lembrou de aprendizagens pontuais:
Lembro que tivemos que confeccionar um jogo de matemática,
o que achei interessante para meu aprendizado.

Lembro de termos um pouco do conceito de número, da
utilização do ábaco e muito pouco do material dourado. O
Conceito de dezena, como nosso sistema é na base 10.

Lembro da proposta de resolução de problemas abertos, jogos
e interação com literatura.

Lembro-me que aprendemos algumas estratégias, como jogos
de raciocínio.

Tivemos apenas uma disciplina voltada à matemática, a qual foi
muito produtiva e prática, visto que utilizamos ábaco e outros
materiais.

Lembro-me de uma exposição que fiz sobre como surgiram os
conceitos matemáticos no Egito.
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Em contrapartida, essas egressas nos dão indícios da importância de discutir
o ensinaraprender matemática, enfatizando a semântica e não apenas a sintaxe ou
os procedimentos mecânicos, isto é, privilegiando os sentidos e os significados da
matemática enquanto cultura e saber escolar:

Lembro-me de uma exposição que fiz sobre como surgiram os
conceitos matemáticos no Egito. Adorei, pois só na faculdade
entendi o porquê das fórmulas que decorava para passar nas
avaliações...

Lembro-me que nossas discussões eram baseadas na questão
da quebra do paradigma de que matemática é somente
números e de que é algo distante de nós.

Falávamos sobre práticas possíveis de serem realizadas até
com crianças que ainda não se expressavam através da
linguagem oral e escrita, etc.

Da necessidade de construir com as crianças os conceitos
(quantidade, conjunto, soma, subtração...etc) de forma que
elas possam usar o raciocínio e a linguagem matemática
entendendo seus significados.
Em outras respostas, encontramos a contribuição para o desenvolvimento de
uma prática docente interdisciplinar e de trabalhar com as diferenças e com
conhecimentos não-escolares:
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O modo interdisciplinar de trabalhar. A disciplina específica de
matemática do curso me proporcionou esse conhecimento e a
importância de um trabalho assim. Além disso, a preparação
para o trabalho com a matemática (e outras disciplinas
também) e a necessidade do estudo dos conteúdos a serem
abordados com os pequenos, também são coisas que faço e
"utilizo" em minha prática, durante a preparação das minhas
"aulas".

Aspectos relacionados ao trabalho da matemática antes
mesmo de se trabalhar com números, especificamente, como
capacidade de ordenar, classificar, diferenciar, memorizar,
enfim, algumas funções importantes para o entendimento da
matemática.

Aspectos de valorização dos conhecimentos não-escolares dos
alunos, respeito às diferenças de ritmos e compreensão,
avaliação diferenciada e contínua.

Principalmente, saber trabalhar com as diferenças. As crianças
são únicas e as vezes nos esquecemos disso.

Sobre o contexto privilegiado da aprendizagem docente, tendo em vista a
formação para o ensinaraprender matemática nos anos iniciais e na educação
infantil, a partir das respostas podemos inferir que a maior parte das egressas que
32

responderam ao questionário, dizem ter aprendido a ensinar matemática a partir da
prática de sala de aula:
O que utilizo na prática pedagógica, só adquiri com a prática
mesmo.

Na verdade em relação a faculdade lembro pouca coisa,
lembro de termos um pouco do conceito de número, da
utilização do ábaco e muito pouco do material dourado. Muita
coisa tive que pesquisar e aprendi nos cursos de formação
continuada fornecidos pela prefeitura.

Outras egressas, disseram que lembravam pouco, pois os conteúdos
universitários não condizem com a prática de ensinar:
No curso de Pedagogia, a teoria, pelo menos quando eu me
formei, estava muito longe da prática. Sinceramente, teve
pouca contribuição para a minha realidade como professora de
educação infantil.

A partir da leitura das respostas ao questionário, minhas percepções iniciais
sobre como constituía-me enquanto futura professora, vieram ao encontro das
opiniões das egressas. Percebi que a necessidade que sentia de ter mais contato
com disciplinas relacionadas à educação matemática, também era sentida pelas
egressas de um determinado curso de Pedagogia de uma Universidade pública do
Estado de São Paulo, com a mesma carga horária que a minha.

Em um primeiro momento, assim como percebi em minhas colegas, as
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professoras egressas também demostraram uma diversidade de sentimentos em
relação à matemática. Além disso, as respostas demonstram a insatisfação das
egressas que na prática encontraram uma realidade distante daquela projetada pelo
curso de Pedagogia, em meio a excessiva carga teórica.

Nesse sentido, as

discussões universitárias parecem apenas complementar uma aprendizagem que se
dá no contexto da prática de sala de aula.
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7. TEXTUALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS
Na segunda fase do trabalho de campo, realizei duas entrevistas
semiestruturadas (anexo 02), com o intuito de aprofundar a compreensão da relação
das egressas de um curso de Pedagogia com o ensinaraprender matemática.

ENTREVISTA 1
Realizei uma entrevista via Skype com uma das respondentes do
questionário. Seu nome real não será utilizado e revelado nesta textualização e em
todo o trabalho. Desse modo, para preservar sua identidade, a denominarei apenas
pelo codinome R1.
No início da entrevista expliquei para a respondente que faria perguntas a ela
sobre algumas de suas respostas ao questionário (para que eu entendesse melhor
algumas respostas) e também faria perguntas complementares ou novas sobre sua
prática e sua compreensão sobre alguns aspectos pertinentes aos propósitos da
pesquisa.
Perguntei, primeiramente, sobre seu trabalho e ela me disse que atuava nesta
escola particular há 5 anos. Disse também que este ano lecionava no ensino
fundamental, mas nos anos anteriores sempre trabalhou com educação infantil.
Então, pedi que ela me explicasse de modo bem geral como e porque
escolheu a profissão docente e o curso de Pedagogia. R1 me disse que tentou
cursar um curso técnico de Química antes de escolher pela área da educação, mas
percebeu que não era exatamente aquilo que queria. Quando resolveu desistir do
curso técnico de química seu pai pediu, então, para que ela pensasse sobre o que
gostaria de fazer e R1 se dispôs a pesquisar sobre cursos da universidade. Entrou
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em sites de universidades e encontrou, então, Pedagogia. Pesquisando sobre a
grande do curso, R1 disse que já percebeu por quais caminhos gostaria de seguir.
Perguntei, então, se algo ou alguém a influenciou nesta escolha. R1 me disse
que teve aulas com uma professora no quarto ano do ensino fundamental (com
quem ainda mantém contato) e que esta professora marcou muito sua vida escolar.
Segundo a entrevistada, suas aulas eram muito boas e desde aquela época R1 tinha
vontade de seguir a profissão de professora.
Após a explicação sobre suas influências na escolha profissional, iniciei as
perguntas que se relacionavam mais ao universo matemático. Pedi, então, que R1
pensasse na palavra MATEMÁTICA e descrevesse para mim qual a primeira coisa
que vinha à sua cabeça. Imediatamente ela me disse: CONTAS! Perguntei, então,
sobre a disciplina de Metodologia do Ensino de Matemática no curso de Pedagogia.
Pedi que ela me explicasse sobre a afirmação que fez no questionário, dizendo que
esta disciplina não ajudou em nada sua prática com a matemática em sala de aula.
R1 me disse que as disciplinas de metodologia criam expectativa nos alunos que
pensam que aprenderão a dar aula, e quando se iniciam as aulas a realidade é
muito diferente.
R1 me disse que esperava que a disciplina de Metodologia de Ensino de
Matemática fosse melhor fundamentada, e, como não houve esse fundamento, suas
aulas de matemática até hoje se baseiam no modo como ela havia aprendido
durante a escolarização básica. Exemplificou também que na escola onde trabalha
atualmente, as professores receberam um representante de uma editora que, em
uma hora, ensinou a elas um novo método de ensinar divisão. Ela disse que esse
tipo de aprendizado não havia adquirido no curso de Pedagogia. A partir disso, R1
reivindicou que o curso de Pedagogia poderia apresentar aos alunos novos métodos
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de ensinar, pois talvez esses métodos fizessem mais sentido para as crianças do
que os métodos aprendidos há anos pelas professoras enquanto estudantes.
Perguntei, então, se ela sentiu essa necessidade já no momento do curso de
Pedagogia ou somente quando partiu para a prática. Ela respondeu que desde o
início do curso, sentiu que o curso não corresponderia às suas expectativas. Assim,
perguntei, apenas para comprovar, se a disciplina de Metodologia do Ensino da
Matemática havia influenciado, de algum modo, a prática dela em sala de aula ou se
ela utilizava somente o que tinha aprendido em seu tempo de escolarização e ela
disse que atualmente ela também aprende com o livro didático, que traz várias dicas
e métodos de resolução diferentes, e que podem auxiliar os alunos. Ela ressaltou,
também, que atualmente tenta ensinar de vários modos: do modo como ela
aprendeu; do modo como sugere o livro adotado, cabendo aos alunos escolher o
que fica mais fácil para eles. R1 também pontua que as aulas de Metodologia do
Ensino da Matemática da Pedagogia fizeram com que ela refletisse sobre a
matemática no dia-a-dia, no cotidiano, mas faltou algo mais específico relativo à
prática escolar atual.
Conversamos, também, sobre o tema da interdisciplinaridade e perguntei
como se dava este trabalho na escola onde ela trabalhava. Ela me disse que os
momentos interdisciplinares não são muito frequentes. Afirmou que atualmente
estão trabalhando matemática com artes, mas ainda é muito novo. R1 considera
também que outras disciplinas são mais fáceis de trabalhar em conjunto, como
História, Geografia, Ciências. Disse também que a escola está com um projeto de
Lego que pode ser relacionado à matemática e pode auxiliar muito. Ela também
mencionou as aulas de informática, em que sempre trabalha conceitos matemáticos.
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Perguntei se ela se lembrava de alguma prática interessante que tenha feito
em sala de aula com relação à matemática e ela me contou sobre atividades com
dinheirinho que vem no livro (só notas de 100 reais, de 10 reais e de 1 real).
Lembrou também do “Mancala”que trabalha com o raciocínio das crianças.
Contou também sobre as aulas de Educação Infantil: matemática relacionada ao
cotidiano deles, contagem dos amigos, quem veio, quem faltou...
Perguntei, então, se ela se lembrava das outras disciplinas de metodologia de
ensino do curso de Pedagogia (história, geografia, ciências, alfabetização). Ela,
instantaneamente, me disse que sim e discorreu sobre diversas atividades
abordadas nestas disciplinas. R1 disse que se lembrava das aulas de alfabetização,
que tratavam de teorias, visões da escrita. Disse lembrar, também, de história, dos
contos infantis e dos projetos novos e antigos. Com relação à Metodologia do Ensino
de Ciências, ela lembrou dos desenhos do sol e da análise dos livros didáticos, o
que disse considerar muito interessante.
Perguntei se ela considerava ter aprendido mais nas outras disciplinas
específicas do que na disciplina de Metodologia do Ensino de Matemática, e ela
disse que utilizava em sua prática docente mais o que aprendeu nas outras
disciplinas do que na de Metodologia do Ensino de Matemática.
Perguntei também se ela considerava importante o aluno entender o
significado do que está aprendendo em matemática ou se ela avaliava que se o
aluno souber chegar ao resultado já era suficiente. Ela respondeu que considerava
muito importante que ele entenda, mas que alguns só conseguem fazer de forma
mecânica, não sabendo explicar o que fizeram. Perguntei se eles conseguiam
chegar ao resultado e ela disse que sim, que eram alunos com dificuldade inclusive
no raciocínio abstrato.
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Para concluir, perguntei se ela gostava de matemática no tempo de
escolarização, se ela tinha dificuldade ou facilidade. Ela respondeu que nunca teve
dificuldade em matemática, apenas na parte de desenhar as equações e disse que,
na opinião dela, o gosto pela matemática tem muito a ver com o professor. Contou
que nessa matéria do desenho das equações tinha um professor muito inteligente,
mas que não sabia se expressar. Perguntei, então, se R1 considerava que sua
facilidade em matemática na época da escola a ajudava nas aulas atualmente.
Expliquei que muitos professores dos anos iniciais têm grande dificuldade em
ensinar matemática aos alunos, pois tinham dificuldade na época de escolarização.
R1 me disse que sim, que considerava que a dificuldade ou a falta de gosto pela
disciplina de matemática ou por qualquer outra disciplina podem atrapalhar a aula do
professor.

ENTREVISTA 2

Realizei uma entrevista presencial com a segunda egressa selecionada
dentre as que responderam o questionário. Para preservar sua identidade, seu nome
real não será utilizado nesta textualização e em todo o trabalho. Assim, do mesmo
modo como fizemos com a primeira professora entrevistada, a denominarei
simplesmente pelo codinome R2. A entrevista foi realizada na escola infantil onde a
professora trabalha. Ela é concursada pela Prefeitura Municipal de Campinas e,
atualmente, leciona na Educação Infantil.
Iniciei a entrevista explicando que eu já havia definido previamente algumas
questões para a entrevista, mas estas eram abertas e, desse modo, o rumo da
conversa poderia ser modificado a partir das respostas. Expliquei também que eu
poderia utilizar alguns dados do questionário e ela me pediu para relembrar as
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respostas que havia escrito.
Perguntei, então, sobre como a egressa R2 havia decidido ser professora, se
houve alguma motivação externa, e quem seria responsável por isso. Ela me disse,
instantaneamente, que isso vem desde criança. Discorreu que a brincadeira
preferida de infância era ser professora e que tinha um caderno que ficava com seu
pai ou sua mãe, os quais, nessas brincadeiras, representavam seus alunos. Assim,
R2 afirmou que acredita não ter sofrido influência de alguém em específico para sua
escolha profissional, enfatizando que escolheu ser professora porque sempre gostou
disso.
Pedi, então, que me dissesse o que vinha à sua cabeça quando eu dizia a
palavra MATEMÁTICA e ela me disse que eram contas e números. Eu disse que
então faria algumas perguntas relacionadas ao curso de Pedagogia que R2 cursou,
e que estas perguntas se relacionavam exatamente ao meu campo de pesquisa no
TCC. Perguntei sobre o que ela se lembrava do curso, de maneira geral, sem
relação direta com a matemática. R2 me disse que lembrava muito da parte de
Psicologia da Educação. Lembrou também que o curso foi composto de muita teoria.
Destacou que quando citam o nome da instituição em que se formou ela já pensa
diretamente em TEORIA.
A seguir, perguntei, então, sobre como foi a disciplina de Metodologia de
Ensino de Matemática no curso de Pedagogia. Lembrei que suas respostas no
questionário diziam que a disciplina ajudou muito pouco na prática, visto que foi
muito teórica. R2 disse quando ela cursou a disciplina a ênfase dada na matéria era
para aulas no Ensino Fundamental e, assim, R2 não conseguiu utilizar o que foi
aprendido na sua prática de Educação Infantil. Perguntei se ela se lembrava de algo
desta disciplina e ela me respondeu que lembrava que a docente utilizava muito o
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ábaco e realizava uma contextualização histórica da matemática. R2 diz que sentia
medo da prática docente, pois pensava nas dificuldades que enfrentaria para ensinar
matemática aos alunos, já que não havia aprendido na graduação como ensinar
esse conteúdo.
Perguntei para ela se uma disciplina foi suficiente ou se ela acreditava na
necessidade de haver disciplinas com conceitos mais específicos e explicações
claras sobre as metodologias de ensino e R2 me disse que sentiu falta de disciplinas
deste tipo principalmente quando iniciou sua prática, pois, na Educação Infantil, não
há guias ou materiais didáticos para auxiliar o professor em sala de aula.
Perguntei a R2 se ela considerava que as práticas de educação matemática
exercidas em sala de aula foram influenciadas pela disciplina de Metodologia do
Ensino de Matemática e ela me respondeu que considerava que não, que as
práticas se davam no contexto em que as professoras vivem. Perguntei se ela se
lembrava de alguma prática interessante de matemática com os alunos e R2 me
respondeu que a rotina como um todo faz alusão à matemática: desde guardar os
brinquedos, contagem, e outros, tornando a matemática interdisciplinar na Educação
Infantil. R2 pontuou também o trabalho que fazem com culinária, que muito se
relaciona com a educação matemática.
Perguntei a R2 se ela se lembrava das outras disciplinas de metodologias
específicas do curso de Pedagogia, como Alfabetização, Geografia, Ciências,
História e ela me disse se lembrava muito de Português e Ciências, mas discorreu
que foram como a disciplina de Metodologia de Ensino da Matemática: superficiais e
deixaram a dúvida de como ensinar.
Comentei com R2 que nas respostas ao questionário fiquei com dúvida se ela
tinha facilidade ou dificuldade em matemática nos tempos de escolarização. R2 me
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disse que sempre teve facilidade na escola, mas esta facilidade não influenciou o
que ela ensina atualmente, pois o modo de ensinar mudou de quando ela estava em
idade escolar.
Para finalizar, perguntei a ela se em sua prática considerava importante que o
aluno entendesse o significado e o sentido do que aprende ou, com relação à
matemática, tudo não passa de regras e mecanização. R2 respondeu que
considerava que tudo tem que fazer sentido para os alunos, pois o modo como eles
fazem não faz diferença, e sim o significado que atribuem.
As textualizações me ajudaram a compreender melhor as entrevistas
respondidas pelas professoras R1 e R2 e, assim, me auxiliaram na análise destas
entrevistas, o que apresento no capítulo 8 deste trabalho.
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8. ANÁLISE DAS ENTREVISTAS
Para realizar a análise das entrevistas, optei por elencar as respostas a partir
de algumas categorias:
(1) Os motivos que as levaram a optar pela profissão docente e pelo curso de
Pedagogia;
(2) Imagens, relações e experiências marcantes com a matemática;
(3) a formação inicial como professoras, especialmente em relação à matemática;
(4) Aprendizagem docente na prática, enquanto professoras na escola que ensinam
matemática.
Para, em seguida, relacioná-las aos resultados obtidos através do
questionário. A seguir, discorro sobre cada uma dessas categorias.

(1) Os motivos que as levaram a optar pela profissão docente e pelo
curso de Pedagogia;

Assim como posso perceber nas trajetórias de minhas colegas, os motivos
que levaram as entrevistadas a optar pelo curso de Pedagogia e pela carreira do
magistério foram variados. R1 não tinha como primeira opção o curso de Pedagogia
e descobriu que este talvez fosse o caminho certo a seguir pesquisando informações
sobre os cursos em sites da Universidade em que se formou. Segundo ela, uma
professora do Ensino Fundamental foi muito marcante e ela se lembra que desde
aquela época sentia vontade de seguir a profissão da professora.
Enquanto que R2 diz que desde criança desejava ser professora. Conta que
não recebeu interferência de alguém em específico. Sua vontade em fazer
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Pedagogia era muito presente nela e que, desde pequena, gostava de brincar de
ensinar, passava lições para os pais que se faziam de alunos, entre outras
atividades que marcaram seu gosto pela profissão docente.
Em ambos os casos, observamos uma relação afetiva com a escolha pela
docência. A primeira entrevistada revelou a marcante relação com uma professora.
Enquanto que a segunda destaca curiosamente o envolvimento de seus pais que se
faziam de alunos para alimentar sua fantasia de ser professora, quando criança.
Leite (2006, p. 26), à medida que discute a relação entre as práticas
pedagógicas e a afetividade, destaca que "a natureza da experiência afetiva (se
prazerosa ou aversiva), nos seus extremos depende da qualidade da mediação
vivenciada pelo sujeito, na relação com o objeto”. No caso das entrevistas, se o
objeto for considerado a docência, podemos compreender a relação prazerosa que
as entrevistadas constituíram com as projeções de docência que construíram
quando crianças.

(2) Imagens, relações e experiências marcantes com a matemática;

Ambas as professoras, quando indagadas rapidamente sobre o que
representaria matemática para elas, responderam “contas, números”. Cada uma
delas trabalhava com uma etapa da educação básica: R1 trabalhava com crianças
do Ensino Fundamental (mas já trabalhou com crianças de Educação Infantil) e R2
trabalha com crianças na Educação Infantil. Além disso, relataram algumas práticas
matemáticas que realizam em sala de aula, pontuando que na Educação Infantil a
matemática está presente e diluída em praticamente toda a rotina e atividades dos
alunos. Já no Ensino Fundamental, R1 argumentou que existe um longo caminho a
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ser percorrido para que haja interdisciplinaridade, embora descreva alguns exemplos
em que tenta dar início a essa possibilidade, especialmente nas aulas de Informática
e Artes.
R1, por outro lado, lembrou de atividades que realizou com as crianças com
metodologias diferenciadas como, por exemplo, a utilização de dinheiro de
brincadeira para relacionar a matemática ao cotidiano do aluno. R2 diz que na
Educação Infantil tenta trabalhar a matemática com os alunos desde o momento que
chegam à sala de aula, como, por exemplo, a contagem dos alunos, no momento de
guardar brinquedos, em momentos de culinária, e outros.
Ou seja, são conhecimentos relevantes produzidos pelas docentes NA
prática, mas que não objeto de análise, reflexão, problematização e sistematização
pelo coletivo da escola ou pela comunidade profissional da qual fazem parte.
Condição pela qual esses poderiam tornarem-se conhecimentos DA prática, no
sentido de Cochran-Smith e Lytle (1999) e de Carvalho e Fiorentini (2013).

(3) A formação inicial como professoras, especialmente em relação à
matemática (desde a formação básica na escola e a formação no curso
de Pedagogia);

Uma das perguntas da entrevista semiestruturada dizia respeito à facilidade
ou dificuldade da respondente em relação à matemática na época de escolarização.
R1 respondeu que não tinha dificuldades em matemática – de maneira geral - no
tempo em que estava estudando. Alguns conteúdos eram mais difíceis, mas não era
uma das matérias em que ela tinha maior gosto nem maior dificuldade. Disse, então,
que considerava que esta facilidade a auxiliava nos dias atuais, visto que, ela
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utilizava muito do que aprendeu em sua época escolar para ensinar seus alunos.
Além disso, R1 pontuou sobre a dificuldade de ensinar de alguns professores que
não gostam de matemática. R2 também discorreu que sempre teve facilidade em
matemática no seu tempo de escolarização, mas reconhece que isso não influenciou
ou interferiu em seu modo de ensinar atualmente, pois considera que o modo de
ensinar e aprender mudou muito desde quando ela era estudante e que, além disso,
o trabalho com Educação Infantil é muito diferente do Ensino Fundamental.
Quando perguntadas sobre a disciplina de Metodologia do Ensino de
Matemática do curso de Pedagogia, ambas as professores destacaram o
distanciamento da disciplina da realidade que acontece na prática escolar. R1
afirmou que uma disciplina é insuficiente, pois ela esperava ter conhecido pelo
menos novos métodos de ensino e de aprendizagem. R2 discorreu que a disciplina
de Metodologia do Ensino de Matemática não influenciou sua prática futura como
professora, pois ela não estabeleceu contato nem interlocução com a matemática
focada ou explorada na Educação Infantil. Assim, diz que a disciplina foi insuficiente,
pois em 60 horas não é possível abarcar o mínimo necessário para compreender e
problematizar as práticas matemáticas na escola atual.
A partir dessas considerações e de minha própria autoanálise da formação
didático-pedagógica do ensinaraprender matemática recém experienciada em um
curso de Pedagogia, interpreto que uma disciplina de 60 horas para educação
matemática está muito longe de ser suficiente para a formação de um professor
polivalente que trabalhará com matemática em diversos momentos de sua carreira
docente, visto que, em 15 encontros de 4 horas não é possível se aprofundar em
temas relevantes para a formação do professor, como o trabalho com metodologias
diversas para o ensino da matemática, incluindo o trabalho matemático com crianças
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na Educação Infantil, entre outras discussões que permeiam os interesses e
necessidades formativas dos professores, como expressam os trechos abaixo
retirados das textualizações das duas professoras entrevistadas:
R2 destacou que a disciplina [Metodologia do Ensino de
Matemática] ajudou muito pouco na prática, pois foi muito
teórica. Além disso, esta disciplina enfatizou conteúdos do
Ensino Fundamental e, assim, não conseguiu utilizar ou aplicar
o que aprendeu em sua prática na Educação Infantil.

R1, por outro lado, destacou que as disciplinas de metodologia
criam expectativas nos futuros professores que acreditavam
que iriam aprender a dar aula. Mas, logo que iniciam as aulas
na escola, percebem que a realidade é muito diferente. R1
esperava que a Metodologia do Ensino de Matemática fosse
melhor fundamentada. Mas como não houve esse fundamento,
suas aulas de matemática, até hoje, se baseiam quase
exclusivamente no modo como ela havia aprendido na época
que foi aluna dos primeiros anos escolares.

Tardif (2009) discute a relação dos saberes com a prática docente e
argumenta que a prática do professor integra diferentes saberes, sendo o saber
docente um saber plural em que estão fundidos os saberes oriundos da formação
profissional, os saberes disciplinares, curriculares e experienciais. Os saberes
profissionais são

aqueles

transmitidos pelas

instituições de formação

de

professores. Os saberes disciplinares correspondem aos diversos campos do
conhecimento transmitidos através da tradição cultural e grupos sociais. Os saberes
curriculares dizem respeito aos programas curriculares que os professores devem
saber aplicar, enquanto os saberes experienciais são os saberes específicos que os
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professores desenvolvem a partir de seu trabalho cotidiano e do conhecimento do
seu meio.

(4) Aprendizagem docente na prática, enquanto professoras na escola que
ensinam matemática.

Com relação à aprendizagem docente na prática, ambas as professoras
argumentam que a disciplina de educação matemática ajudou pouco em relação às
práticas futuras das mesmas. R1 destaca que grande parte do que aprendeu foi na
prática de sala de aula e nos cursos dados pela escola onde trabalhava. Além disso,
R1 afirmou que, para ensinar matemática, utiliza muito do que aprendeu em seus
tempos de escolarização. R2 diz que atualmente não tem mais dificuldade em
ensinar matemática na Educação Infantil, pois o que sabe a respeito de como
ensinar matemática de maneira integrada (não como disciplina separada) em
atividades da educação infantil e que envolvem noções matemáticas, aprendeu no
próprio contexto da escola onde leciona atualmente.
De maneira geral, as respostas das professoras que responderam à entrevista
semiestruturada se assemelham às respostas da maioria das respondentes do
questionário. A maioria das respondentes ao questionário pontuou a dicotomia ou
distância entre a teoria e a prática na disciplina de Metodologia de Ensino da
Matemática do curso de Pedagogia. Mas esse não é um problema exclusivo dessa
disciplina. As egressas foram praticamente unânimes em destacar que o curso como
um todo é teórico em excesso.
No que diz respeito ao gosto pela matemática na escolarização, as respostas
das respondentes da entrevista se diferem da maioria das respondentes do
questionário, pois a maioria das respostas obtidas foram negativas com relação ao
gosto pela matemática na época escolar enquanto as duas respondentes da
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entrevista não apresentavam um histórico de dificuldade com esta disciplina.
Mesmo assim, tanto as respondentes da entrevista como o restante das
respondentes do questionário discorrem – em sua maioria - que aprenderam a
ensinar matemática na prática de sala de aula ou em alguns cursos realizados na
própria escola.
Nesse contexto, se considerarmos as tipologias de aprendizagem docente
(PARA, NA e DA) em relação à prática profissional, conforme Cochran-Smith & Lytle
(1999; 2009), veremos a predominância de uma aprendizagem docente NA prática,
a qual gera a ilusão de que esse tipo de aprendizagem docente é suficiente à sua
formação, tendo em vista as demandas da prática.
De acordo com Cochran-Smith & Lytle (1999), a partir da perspectiva de
aprendizagem docente NA prática, na formação inicial de professores, esta função
pode ser oportunizada por um professor da universidade ou supervisor de estágio,
que ensina os graduandos a refletir e analisar sobre suas experiências discentes ou
docentes (no caso daqueles que já lecionam). Isso pode ser feito mediante
atividades auto-reflexivas e/ou de escrita de diários e análises narrativas de aulas.
Por outro lado, nos programas de formação continuada ou desenvolvimento
profissional, os facilitadores trabalham muitas vezes com grupos de professores, que
funcionam como equipe externa de apoio, levando os outros a questionar suas
próprias suposições e reconsiderar as bases de suas ações e crenças.

Nesse

sentido:
a concepção de conhecimento na prática impulsiona muitas iniciativas de
profissionalização e melhoria do ensino ao reconhecer o professor como um
conhecedor válido do conhecimento prático. Por vários anos os professores
em formação foram colocados lado a lado com professores experientes cuja
função era ser um exemplo diante das tarefas práticas do dia-a-dia nas
salas de aula (COCHRAN-SMITH & LYTLE, 1999, p. 14).
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9. ALGUMAS CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo por base os resultados de nossa pesquisa, podemos afirmar que as
egressas do curso de Pedagogia investigado tiveram, de um lado, devido à reduzida
carga horária destinada à matemática e seu ensino (60h durante todo o curso), uma
oportunidade de aprendizagem muito reduzida (quase nula) de conhecimentos PARA
a prática. De outro lado, considerando que as práticas escolares de ensinaraprender
matemática na escola não foram tomadas, durante o curso de Pedagogia, como foco
ou objeto efetivo de análise, reflexão e problematização, podemos afirmar que
essas egressas não tiveram oportunidade de contato e acesso aos conhecimentos
produzidos e mobilizados cotidianamente por professores NA prática escolar e muito
menos DA prática, no sentido de Cochran-Smith & Lytle (1999).
Diante desse quadro e das demandas das práticas de ensinaraprender
matemática na Educação Infantil e nos anos inicias do Ensino Fundamental restou a
essas professoras, principalmente àquelas com pouco domínio conceitual e didáticopedagógico da matemática elementar (números, operações, tratamento de
informação, noções geométricas de espaço e medidas), a possibilidade de
autoaprendizagem NA própria prática. Essa autoaprendizagem, como relatam as
egressas nesta pesquisa, é permeada de grandes conflitos e dificuldades, podendo
ocorrer de modo tácito, mediante participação na prática cotidiana da docência, e, na
melhor das hipóteses, ser incrementada ou suportada pela utilização de livros
didáticos, por cursos promovidos pela própria escola ou recorrendo ao modo como
aprenderam enquanto alunas da escola básica. Essa aprendizagem de natureza
tácita ou NA prática, embora atendam às necessidades imediatas da prática, podem
ser limitadas e pouco efetivas em termos de promoção da aprendizagem discente e
emancipação intelectual das crianças e jovens. Isso porque, conforme Fiorentini
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(2013, p. 158),

(...) as práticas cotidianas (com seus procedimentos, discursos e saberes)
são carregados de valores, finalidades e saberes que, embora sejam plenos
de sentido e significado para a formação e o desenvolvimento humanos,
podem, devido à naturalização e à rotina das mesmas – como destaca
Foucault (1977) – ter-se tornado naturais e válidas por si mesmas,
ocultando desvios, ideologias e relações de poder.

Como sabemos, as práticas cotidianas são carregadas de sentidos implícitos,
desse modo, defendemos a presença mais ampliada dos conteúdos específicos do
ensinaraprender matemática e de acesso e problematização às práticas cotidianas
de ensinaraprender matemática na educação infantil e nos primeiros anos do Ensino
Fundamental, estabelecendo assim um diálogo reflexivo e problematizador entre as
práticas de formação inicial do professor, na Universidade, e as práticas
profissionais, na escola.

51

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALMEIDA, Marlisa Bernardi de. A formação inicial de professores no curso de
Pedagogia: Constatações sobre a Formação Matemática para a Docência nas
Séries Iniciais do Ensino Fundamental. 2009. 177 f. Dissertação (Mestrado) - Curso
de Educação, Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2009.
BARBOSA, Vanessa Regina. A Matemática nos cursos de formação inicial de
professores para os anos iniciais do ensino fundamental. 2009. 86 f. TCC
(Graduação) - Curso de Pedagogia, Unicamp, Campinas, 2009.
BATISTA, Fábio Dieusis. Análise da Formação para o Ensino de Matemática dos
cursos de Pedagogia do Estado de São Paulo. 2009. 57 f. TCC (Graduação) Curso de Pedagogia, Unicamp, Campinas, 2009.
CARVALHO, Dione Lucchesi; FIORENTINI, Dario. Refletir e investigar a própria
prática de ensinaraprender Matemática na escola. CARVALHO, D.L.; MARTINS,
C.A.C.L. FIORENTINI, D. (org.). Análises narrativas de aulas de matemática. São
Carlos: Pedro & João Editores, 2013. p. 11-23.
COCHRAN-SMITH, M.; LYTLE, S. L. Inquiry as stance: practitioner research for
the next generation. New York, USA: Teacher College Press, 2009.
COCHRAN-SMITH, Marylin; LYTLE, Susan. Relationships of knowledge and
practice: Teacher learning in communities. Review of research in education, n.24,
p.249-305, 1999.
CURI, Edda. A formação matemática de professores dos anos iniciais do ensino
fundamental face às novas demandas brasileiras. Revista Iberoamericana de
Educación, Cruzeiro do Sul, v. 5, n. 37, p.1-9, 25 jan. 2005.
CURI, Edda. Conhecimentos matemáticos de professores polivalentes: a
formação inicial em questão. São Paulo, 2005.
FIORENTINI, D. Learning and professional development of mathematics
teacher in research communities. Sisyphus – Journal of Education. v. 1, n. 3, pp.
152-181, 2013.
FIORENTINI, D.; Castro, Franciana Carneiro de . Tornando-se professor de
matemática: o caso de Allan em Prática de Ensino e Estágio Supervisionado.
52

In: DARIO FIORENTINI. (Org.). Formação de Professores de Matemática:
Explorando novos caminhos com outros olhares. 1ed.Campinas: Mercado de Letras,
2003, v. 1, p. 121-156.
FIORENTINI, D. CRECCI, V. Aprendizagem Docente a partir da Análise do
Ensinaraprender, no prelo.
GATTI, Bernardete A.

Formação de professores para o ensino fundamental:

estudo de currículos das licenciaturas em pedagogia, língua portuguesa,
matemática e ciências biológicas / Bernardete A. Gatti; Marina Muniz R. Nunes
(orgs.) São Paulo: FCC/DPE, 2009.
LAVE, J. & WENGER, E. Situated learning: Legitimate peripherial participation.
Cambridge University Press, 1991.
LEITE, Sérgio Antônio da Silva. Afetividade e práticas pedagógicas. São Paulo:
Casa do psicólogo, 2006. p. 15-95.
LÜDKE, Menga e ANDRÉ, Marli E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens
qualitativas.São Paulo: EPU, 1986.
NACARATO, A.M.; MENGALI, B.; PASSOS, C. A matemática nos anos iniciais do
ensino fundamental: tecendo os fios do ensinar e do aprender. Belo Horizonte:
Autêntica Editora, 2011.
TARDIF, Maurice. Saberes docente e formação profissional. Petrópolis, RJ:
Vozes, 2002.
VELEIDA, Anahi da Silva. Relação com o saber na aprendizagem matemática: uma
contribuição para a reflexão didática sobre as práticas educativas. Revista
Brasileira de Educação, Sergipe, v. 37, n. 13, p.150-190, jan/abr. 2008.

53

54

Anexo 1
Questionário para Professoras e Professores da Ed. Infantil e Anos Iniciais
Prezada Professora ou Prezado Professor,
Sou aluna do curso de Pedagogia (FE/Unicamp) e para realização de meu trabalho
de conclusão de curso (TCC) necessito de sua colaboração. Nessa pesquisa
pretendo analisar a relação da egressa e do egresso de cursos de Pedagogia com
as práticas de ensinar e aprender matemática. Por isso, solicito sua colaboração no
preenchimento deste questionário. Cabe esclarecer que, ao responder este
questionário, você está assumindo, de forma livre e esclarecida, que está ciente e de
acordo com essa pesquisa e autoriza a divulgação de seus resultados, desde que
seja mantido sob sigilo seu nome.
Desde já agradecemos a atenção.
Nome:
Email:
Em que ano você se formou na XXX?
Há quanto tempo você leciona?
Escola onde atua:

Nível de ensino em que atua:
Anos Iniciais
Educação Infantil
Outra:
Você possui pós-graduação?
Não
Sim, especialização
Sim, mestrado
Sim, doutorado
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Você costumava gostar de matemática no tempo da escola? E,
atualmente, gosta de ensinar matemática?

Acerca do ensino e da aprendizagem de matemática, o que você lembra
dos estudos e discussões ocorridos no curso de Pedagogia?

Como você costuma planejar suas aulas com conteúdos matemáticos?

Você utiliza um livro didático específico para ensinar matemática? Se
sim, qual?
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Você costuma trabalhar os conteúdos matemáticos na educação infantil
e/ou anos iniciais em um momento específico ou de modo
interdisciplinar? Caso afirmativo, explique como faz.

Quais aspectos aprendidos no curso de Pedagogia você utiliza em sua
prática pedagógica?

Que dificuldades você tem enfrentado ao tentar ensinar matemática na
escola?

Você teria algum comentário adicional ou sugestão a fazer sobre a
formação conceitual e didático-pedagógica em matemática do
pedagogo, tendo em vista sua possível atuação como professora dos
anos iniciais de escolarização?

Você se dispõe a continuar colaborando com esta pesquisa,
concedendo uma entrevista?
Sim
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Não

Anexo 2
Perguntas – Entrevista semiestruturada
1) Como você decidiu ser professora? Algo ou alguém te influenciou nesta escolha?
2) Quando falamos em “Matemática”, o que vem à sua cabeça?
3) De modo geral, quando tratamos do curso de Pedagogia da ________, do que
você se lembra?
4) E da disciplina específica de Matemática, do que você se lembra? Para você, uma
disciplina de Matemática foi o suficiente?
5) Com relação às suas práticas de educação matemática dentro de sala de aula,
você considera que elas sofreram influência do curso de Pedagogia/disciplina de
Matemática?
6) Você se lembra de alguma prática interessante feita por você com relação à
disciplina de Matemática em sala de aula?
7) As disciplinas voltadas à História e Geografia, Português, Ciências te trazem
lembranças? De que modo elas te auxiliam em sua prática docente?
8) Para você, é importante que o aluno entenda o significado do que está
aprendendo em Matemática ou esta não se passa de uma disciplina em que saber
as regras e executar é o suficiente?
9) Você considera que seu interesse/falta de interesse pela Matemática influenciam
sua prática?

Transcrição da Entrevista 1
Entrevistadora: Então R1 , queria te agradecer primeiro por perder esse tempo
comigo..
Respondente1: Ai, eu sei como é... [risadas]
E: É difícil, eu precisava de mais duas pessoas e tá sendo difícil de encontrar, então
eu te agradeço muito, tá bom?
R1: Magina
E: Vai ser bem rápido, bem tranquilo, é só uma conversa mesmo, tá bom?
R1: Tudo bem...
E: Então, posso começar?
R1: Pode começar!
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E: Então tá bom! Eu vou usar um pouco do que você colocou no seu questionário e
vou fazer novas perguntas também, tá bom?
R1: Sim, sim!
E: Então a primeira pergunta que eu queria fazer é que você colocou que você atua
em uma escola particular certo?
R1: Certo. Acabei de chegar de lá! [risadas]
E: Ah, entendi! E você atua lá com Anos Iniciais né?
R1: Isso, agora eu estou no quarto ano, até o ano passado eu estava no Infantil..
E: Ah, legal!! Entendi!! Então eu queria saber assim, de um modo bem geral, como
que você escolheu essa profissão mesmo, só pra gente entrar na conversa...
R1: É...eu sempre gostei muito assim de...eu sempre pensei...na verdade quando eu
comecei a fazer o ensino médio, eu comecei lá no ETECAP em Campinas, né... Lá
tinha que escolher algum curso profissional...não que fosse obrigado, mas todo
mundo lá escolhia alguma coisa... e lá é bem voltado à química, eu até tentei
começar a fazer técnico em química, pra sair de lá já com uma formação.. aí fiquei
dois meses no curso e vi que não era aquilo, né...
E: Entendi...
R1: Aí foi quando meu pai falou..peraí, vamo vê então...o que que você quer né?
Porque se você não gosta disso do que que você gosta??
E: É...
R1: E daí foi quando eu comecei a ver os cursos, tudo, e eu já tinha essa ideia de
ser professora, então eu entrei no site da faculdade que pretendia fazer e aí eu falei
ó, é isso aqui...olhei a grade...
E: Ahhh, legal!!
R1: É isso aqui que eu quero!!! [risadas]
E: Mas assim, você acha que alguma coisa ou alguém te influenciou ou foi por você
mesmo?
R1: Olha, eu tenho uma professora do quarto ano que eu tenho contato com ela
ainda, e, assim, ela me marcou muito porque eu lembro que foram aulas muito
bacanas, e eu acho que, desde aquela época mesmo eu segui com isso...
E: Ahh, legal, muito bom!!
R1: Eu diria que foi ela!!
E: Legal, muito bom!! E aí eu li também que você tem uma especialização, né?
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R1: Isso!
E: No que que é sua especialização?
[problemas com o som]
R1: Não terminei ainda, vou terminar em abril..
E: Ah, você tá fazendo... Você só repete no que que é porque não deu pra eu ouvir..
R1: Psicopedagogia!
E: Ah, é Psicopedagogia! Entendi, certo...Agora, eu vou focar um pouquinho mais na
Matemática que é a parte do meu TCC mesmo, certo?
R1: Tudo bem!
E: Eeeee... Então eu queria saber assim, quando a gente fala de Matemática, o que
que vem na sua cabeça diretamente?
R1: Conta!!! [risadas]
E: Contas?? Legal!!! Muito bom muito bom!! E quando a gente fala do curso de
Pedagogia... Essa é uma pergunta que já tinha no questionário, só vou perguntar pra
você detalhar melhor pra mim.. Você disse que você...que essa disciplina no curso
de pedagogia não te ajudou muito, certo? Não te ajudou nada na verdade, porque
não te trouxe nenhuma novidade... o que você quis dizer com relação a isso??
R1: [risadas] Olha, quando a gente começa metodologia na faculdade demora né, a
gente começa lá no terceiro, terceiro ano... então a gente já vai com aquela
expectativa muito grande de “Ahhh, vamos aprender a dar aula!!” E quando chega
[risadas] não é bem assim que as coisas funcionam, mas Matemática em particular
era uma disciplina que eu esperava um fundamento melhor, e eu não tive esse
fundamento de como ensinar, porque o que eu ensino hoje é basicamente como eu
aprendi a fazer.. e muitas professoras lá na escola repetem a mesma coisa que eu,
elas ensinam matemática do jeito que elas aprenderam.. então você imagina.. daí o
que aconteceu.. a gente teve uma palestra lá com um moço da Editora Moderna,
não vou lembrar o nome dele agora, mas ele é famosão... e esse moço ele foi lá
falar sobre divisão, nossa, ele explicou de um jeito totalmente diferente [muita
satisfação]! Fazia tanto sentido que eu falei: olha lá que bacana! Então, foi uma
coisa que eu aprendi numa palestra que eu tive no trabalho, de uma hora, mas não
aprendi no curso...
E: Entendi, que poderia ter sido feito no curso?
R1: Sim, poderia sim! Novos métodos, porque a gente acaba saindo daí pra ensinar
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como a gente aprendeu na escola..e aí reproduz aquilo que as vezes tem um jeito
melhor de aprender, um jeito que faz mais sentido pras crianças né...
E: Entendi!
R1: Então isso que eu senti falta!
E: E você percebeu que não foi suficiente na prática ou já no curso você conseguiu
perceber que não tinha sido suficiente pra você?
R1: Ah, no curso! Porque o curso foi focado bastante em... usos da Matemática no
cotidiano... foi isso assim o curso, então nós fizemos alguns seminários, onde
apresentamos onde podíamos usar matemática, teve grupo que apresentou receita,
teve grupo que falou do pedreiro, teve grupo que falô...meu grupo fez sobre ponto
cruz, mas assim, da metodologia em sí não foi dita não!
E: Entendi! Correto... E assim, o que você faz dentro da sala de hoje..Você até já
respondeu muito bem.. Teve alguma influência dessa disciplina de matemática ou foi
basicamente do que você viu mesmo quando você cursou a Matemática na sua
época de escolarização mesmo?
R1: Sim...hoje eu to aprendendo basicamente com livro didático também...Porque a
gente tem adotado o livro didático deste autor e então ele vem com várias dicas,
vários métodos diferentes assim..mas eu uso muita coisa que eu aprendi naquela
época...eu tenho esses dois jeitos de ensinar...eu ensino como eu aprendi, como eu
acho mais fácil, e ensino do outro jeito também..eu falo olha vocês têm esses dois
jeitos, chegando na resposta... dois ou mais né...chegando na resposta correta tudo
bem... faz do jeito que vocês acharem melhor!
E: Entendi...
R1: Mas assim.. o curso ele me fez refletir assim, sobre a Matemática, no dia a dia,
mas acho que faltou ainda sabe...
E: Não foi suficiente mesmo...
R1: Sim é!
E: Certo! Na escola onde você trabalha você me disse que são 6 aulas de 50
minutos, né, que vocês trabalham... e a Matemática é interdisciplinar? Você
consegue colocar esses conceitos em outras disciplinas ou não é muito trabalhado
deste modo?
R1: Não é muito trabalhado, a gente agora tá trabalhando a arte com a matemática,
mas é novidade agora!
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E: Certo, é novo!
R1: É! Tem um projeto da lego que acho que vai inserir bastante matemática assim,
que ele trabalha com mecânica, com robótica, com peças de lego, então é um
projeto novo que tá chegando na escola que eu acho que vai ajudar bastante...é...
aulas de informática eu costumo levar eles pra jogar algo que tem relação com o que
eles têm aprendido que ele gostam bastante...mas interdisciplinar realmente falta
bastante [risadas].
E: Tem um caminho ainda...
R1: Tem um caminho ainda...eu acho que nem tanto como as outras matérias,
matemática eu acho que é mais difícil assim, essa interdisciplinaridade do que
História, Geografia, Ciências..
E: Que já se relacionam naturalmente, né...
R1: É..exatamente..
E: R1, você se lembra assim, de alguma prática interessante, diferente, feita por
você em sala de aula com relação à Matemática?
R1: Com Matemática....Olha eu tenho aprendido muito assim, esse ano... mas, com
ensino fundamental I que você quer saber?
E: É, na verdade assim, se você lembra de alguma coisa legal na Educação Infantil
também... não tem problema, pode falar...
R1: Ai na Educação Infantil acho que é muito bacana, porque na Educação Infantil a
gente trabalha bem no dia a dia né... eu trabalhei com pré I e com mini maternal na
Educação Infantil,e lá a gente fazia contagem diária, então quantos amiguinhos
vieram hoje? Quem faltou? Então assim, as continhas surgiam a partir do cotidiano
deles, isso era muito bacana... e acho que isso eu gostava bastante na Educação
Infantil que eu sinto um pouco de falta no Fundamental, mas o Fundamental, ah
sabe o que eu trabalhei esse ano que foi bacana? Não foi nem assim muito...aliás é
Matemática...o mancala.
E: Ahh, mancala!!
R1: Isso, eu trabalhei na aula de apoio...que eu dava aula de apoio pra turma da
manhã e assim, então eu pegava aqueles alunos que ficavam de é tipo um reforço
né.. e eu dava essas aulas de matemática e de português.. e de Matemática eles
adoraram e foi muito bacana porque ele trabalha o raciocínio lógico e a criança que
tinha dificuldade em raciocínio deu pra trabalhar bastante...acho que foi a mais
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bacana em matemática.
E: Ah legal, muito bom! Agora assim, com relação às disciplinas voltadas... da
faculdade... à história, geografia, português, ciências você consegue lembrar de
alguma coisa?
R1: Da faculdade?
E: Da faculdade...
R1: Ah, consigo... Ciências eu acho que foi bem bacana...alfabetização também foi
assim, foi bem a base mesmo... a gente estudou bastante teoria, o que essas teorias
diziam, várias teorias falando sobre a mesma coisa, várias visões.. de História... ah
história foi bacana, foi com a Maria Carolina, você teve aula com ela?
E: Ahh, a minha foi com ela também!
R1: [risadas] Aí ela pega os contos de fadas né... e tem a relação também, ela
mostra como era antes com o projeto antigo, o projeto novo, tem que fazer toda
aquela relação... Ciências foi com o Jorge, acho que foi com o Jorge.. aí a gente
tinha que fazer aquele trabalho com o sol...
E: Desenhar o sol [risadas]
R1: É, foi! [risadas] A matéria foi desenhar o sol! Mas teve uma parte bacana que ele
pediu pra comparar livro didático, aí essa parte foi bacana também.
E: Legal! R1, e você acha que o que você aprendeu dessas outras disciplinas
específicas ajudou mais na sua prática do que Matemática te ajudou?
R1: Eu uso mais... eu uso mais... [risadas]
E: Entendi, interessante! E... Agora a gente já tá terminando... Pra você, você acha
que é importante que o aluno entenda o significado do que ele tá aprendendo em
Matemática, por exemplo, na divisão mesmo, que é um conceito bem complicado
né, porque a gente já faz tão manualmente que é difícil de explicar...
R1: Isso, uhum...
E: Você acha importante que ele entenda o conceito né, a significação, ou que ele
saiba fazer é o necessário?
R1: Olha, eu acho importante que ele saiba o porque, agora, eu tenho aluno que só
faz de forma mecânica... por mais que a gente ensine ali o porque aquilo tá
acontecendo eu tenho alguns alunos que eu sei que fazem mecanicamente e que se
eu pedir pra explicar eles não explicam, mas assim...
E: Mas eles chegam no resultado?
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R1: Sim, são alunos com dificuldade, inclusive assim no raciocínio abstrato.. eles
têm muita dificuldade no raciocínio abstrato, esses alunos que eu tô falando... agora,
eles já vem na verdade com o conceito de divisão desde o terceiro ano, aí primeiro
trabalha assim com objetos, com desenhos, depois é com material dourado... e esse
livro ele tem uma coisa muito bacana que é um dinheirinho chamado “the sim”, é que
eu não tenho aqui senão te mostrava... e ele é a mesma coisa que o material
dourado, ele tem notas de 100, notas de 10 e notas de 1, só essas notas, então aí
você tem que trocar, na divisão também, não dá pra dividir uma nota, não dá pra
rasgar, então eu vou trocar a nota de 100 por 10, já tinha mais 4 por exemplo, tem
14 notas de 10... 14 vai dar pra dividir por 2... então é bem bacana esse método do
livro mesmo...
E: E é bem relacionado ao cotidiano né...dinheiro...
R1: Sim, é...questão do dinheiro, exatamente... eles entendem bastante... mas eu
tenho esses alunos com mais dificuldade realmente.. eles fazem, fazem conta,
fazem divisão, fazem multiplicação, só que você percebe que é uma forma mais
mecânica né... e ai também, com as contas, foi igual eu te falei... eu costumo ensinar
vários métodos, então tem criança com a divisão que faz divisão direta, tem criança
que faz divisão da forma longa, e aí fica a critério deles.
E: Como for mais fácil pra cada um...
R1: É, até mais fácil [risadas]
E: E agora a última pergunta diz respeito ao que você falou: “costumava gostar de
matemática?” “Não era minha matéria favorita, mas eu gostava”. Você tinha
dificuldades, não tinha? Como era na sua época de escolarização?
R1: Olha, dificuldade eu nunca tive em matemática. Eu tinha mais dificuldade em
física que tinha relação com matemática do que com a matemática em si. Mas
matemática eu sempre fui bem, eu só lembro que eu não fui bem na parte de
equação que tinha que desenhar, sabe? Essa parte eu realmente não fui bem
[risadas]
E: Sei... [risadas]
R1: Mas eu acho que tem muito a ver com professor também porque eu peguei um
professor que ele sabia muito só que ele não conseguia transmitir o que ele sabia.
Então acho que minha principal dificuldade vinha do professor, pensando hoje que
eu sou professora, porque ele era, você via que ele era um gênio só que ele não
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sabia transmitir aquilo, não sabia explicar o que ele tava fazendo...
E: E você...
R1: Mas fora essa época o resto foi tranquilo, eu fazia, tirava notas boas...
E: Só não era sua matéria favorita?
R1: Não era, tinha algumas partes da matemática que eu gostava... de equação,
álgebra, eu até gostava, não gostava de desenhar, mas gostava da parte de fazer a
continha... [risadas]
E: E você acha que essa sua facilidade nessa disciplina ela te influencia na sua
prática a ter facilidade também? Porque a gente vê muitos professores da escola
básica com muita dificuldade de ensinar matemática porque tinha dificuldade na
época da escolarização. Você acha que essa sua facilidade te ajuda hoje?
R1: Olha, ajuda, porque eu vejo em outras matérias mesmo... outro dia quando
chegou numa parte que eu não gostava do assunto a aula não ia sabe? E
matemática a mesma coisa eu acho assim, quando a gente gosta, quando é um
assunto assim divisão, mesmo a geometria assim, são assuntos básicos mas que eu
gosto ainda, então acho que a aula flui. Agora na pós nós estávamos discutindo
exatamente isso nesse final de semana, ontem, ontem não, sábado... que todo
mundo ali que não gostava de matemática não conseguia ensinar matemática, então
era muito assim, relacionado, sabe? Se a pessoa não gosta não tem como ela ir lá e
ensinar aquilo.
E: Isso que é complicado pra professora polivalente né? Ela tem que saber e nem
sempre ela vai gostar...
R1: Sim sim sim! Exatamente!
E: Mas tudo bem! Então, essas são as perguntas, você quer fazer mais alguma
consideração, algum comentário?
R1:Nãoo [risadas]
E: Então muito obrigada R1, boa noite!! Tchau!
R1: Imagina, obrigada! Tchau

Transcrição da Entrevista 2
Entrevistadora: R2, como eu te falei então, farei perguntas e você vai me
respondendo conforme o que você acha tá bom? Se tiver alguma dúvida pode me
perguntar .
Pra começar as perguntas são super abertas, apenas pra te inserir no que eu quero
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saber mais ou menos tá bom?
Eu queria saber assim...Como você decidiu ser professora? De onde veio essa
vontade?
Respondente 2: Então, desde criança. Eu sempre gostava, a brincadeira era sempre
a de ensinar, ser professora. Eu sempre, eu tinha um caderno daí eu deixava um
com meu pai e um com a minha mãe, e eles eram meus alunos...meus pais sofreram
bastante na minha mão porque tinham que ser meus alunos[risadas].
E: E você acha que alguém ou alguma coisa te influenciaram nisso? Algum
professor, sabe? Ou você acha que é algo seu mesmo?
R2: Eu acredito que não, que é algo meu mesmo.
E: Certo, tá bom. E quando a gente fala de Matemática especificamente, o que vem
à sua cabeça direto?
R2: Contas, números...
E: E agora mais relacionado ao curso de Pedagogia, que é exatamente o foco do
que eu estou pesquisando no meu TCC... Quando a gente fala do curso de
Pedagogia do que você se lembra de maneira geral?
R2: Eu me lembro muito da parte de Psicologia da Educação que eu gostei bastante
e muita teoria. O que eu lembro da XXX é teoria. Falou da XXX...teoria.
E: E com relação à disciplina de Matemática, eu li o seu questionário e percebi que
você acha que ajudou pouco na sua prática porque foi uma disciplina, como você
mesmo falou, muito teórica. É isso mesmo que você pensa?
R2: Isso! Quando eu fiz ela era mais relacionada para o Fundamental então eu
acabei nem utilizando aqui porque é outra realidade.
E: E você se lembra de alguma coisa específica desta disciplina?
R2: Lembro que utilizávamos muito o ábaco, e era muita história, muita história, era
ligada mais a um contexto, não era nada específico tanto que quando eu fazia
Pedagogia eu pensava: quando eu chegar lá como que eu vou ensinar se eu não sei
ensinar?
E: Então para você, você acha que o curso foi suficiente ou não? Que seria
necessário ter outras disciplinas de Matemática pra ensinar a metodologia mesmo?
R2: Eu sinto falta! Atualmente não porque a gente vai, com o tempo, adquirindo
prática, mas no começo foi complicado.
E: Mesmo sendo com educação infantil?
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R2: Mesmo sendo, até porque na Educação Infantil a gente não tem um guia...
E: E com relação ás suas práticas de Matemática em sala, você considera que elas
sofreram influencia do que você aprendeu ou deixou de aprender no curso ou não?
R2: Eu acho que não teve influência! Vai mais do contexto nosso mesmo, sabe?
E: Certo. E você se lembra de alguma prática interessante que você fez com seus
alunos? Pode ser atualmente ou antigamente.
R2: Então, com Matemática é como eu falei né, nossa rotina é toda. Desde você
guardar um brinquedo, a gente faz a contagem, a Matemática entra na rotina. Tudo o
que você faz no dia a dia tem relação com a Matemática...
E: É super interdisciplinar dentro da Educação Infantil né?
R2: Isso!
E: E assim, as outras disciplinas específicas do curso de Pedagogia: Alfabetização,
Geografia, História, Ciências, você se lembra também ou você acha que também foi
insuficiente?
R2: Eu me lembro bastante de português e ciências, mas também, como a
Matemática...é superficial, muito mais teoria e quando realmente a gente estiver aqui
[na sala de aula] é diferente.
E: E você respondeu ao questionário e eu não entendi muito bem, você sempre teve
facilidade com a matemática ou não?
R2: Sim, no meu tempo eu sempre tive facilidade sim.
E: Você acha que essa facilidade interfere no seu dia a dia hoje? Por exemplo, se
você tivesse dificuldade em seus tempos de escolarização você acha que seria mais
difícil pra você trabalhar a matemática hoje ou não?
R2: Eu acredito que não, porque o que a gente trabalhava na escola não é o que a
gente trabalha com as crianças aqui.
E: E pra você, é importante que o aluno entenda o significado das coisas que ele
está aprendendo com relação à Matemática ou você acha que seja meramente uma
regra, uma rotina?
R2: Eu acho que tem que fazer sentido pra ele. A forma como ele vai fazer não
importa, mas tem que ter significado pra ele.
E: É isso, mais algum comentário?
R2: Não, não.
E: Obrigada pela ajuda!!
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