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RESUMO 
 

Tendo em vista a relevância direcionada à formação docente nos últimos quinze 
anos, especialmente a partir da aprovação da Lei nº 9.394/1996 e das iniciativas da 
União, Estados e Municípios no que se refere às políticas docentes no Brasil (inicial 
ou continuada), políticas estas que deram origem a vários programas de formação 
de professores, dos quais o presente estudo tem como objeto de pesquisa o grupo 
de alunos que estão cursando o  Plano Nacional de Formação de Professores da 
Educação Básica, de Matemática, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 
no Campus de Jequié-Bahia; considerado também a forma como os professores 
buscam refletir sobre seu fazer docente, o principal objetivo deste estudo é analisar 
a representação que o(a) aluno(a) do Plano Nacional de Formação de Professores 
da Educação Básica de Matemática tem sobre ser professor(a) de Matemática e a 
influência deste Programa na (re)construção de conhecimentos para a formação 
do(a) professor(a) que ensina Matemática. Como referencial teórico, neste 
trabalho, buscou-se promover um diálogo com os autores que discutem a 
formação de professores de Matemática, bem como dos saberes docentes 
necessários à prática dos mesmos, embasando-nos nos pressupostos da Teoria das 
Representações Sociais e a Teoria do Núcleo Central. Para a produção dos dados, 
foi feita uma pesquisa com abordagem qualitativa e os instrumentos utilizados 
para tal foram: a Técnica de Evocação Livre de Palavras e a entrevista 
semiestruturada, realizada com 16 discentes do curso citado. Os dados foram 
analisados a partir da Técnica de Análise de Conteúdo, tomando como base o 
modelo para Análise Cognitiva de Redes Semânticas – AnCo-REDES, com uso do 
software Gephi. Neste modelo de análise foram geradas duas redes de palavras 
evocadas (a primeira rede foi gerada na sua forma original, isto é, como as 
palavras foram evocadas; enquanto que para a segunda rede gerada no modelo 
foram utilizadas aproximações semânticas com relação a algumas palavras 
evocadas). Na primeira rede, identificamos como núcleo central: responsabilidade e 
compromisso; primeira periferia: desafio e dificuldade; e elementos de contraste: 
conhecimento e estudo. Na segunda rede, identificamos como núcleo central: 
responsabilidade, dificuldade, desafio e compromisso; primeira periferia: conhecimento e; 
elementos de contraste: problema e estudo. Em cada uma das redes, emergiram seis 
grupos de sentidos, utilizados no estudo como estratégia para análise cognitiva do 
conteúdo das representações. Conclui-se que o presente curso de formação 
proporcionou aos discentes participantes uma mudança conceitual quanto ao 
saberes pedagógico-disciplinares necessários à educação básica e, segundo o relato 
dos estudantes, houve mudança comportamental diante do exercício da docência, 
de forma que as representações sociais destes, diante do desafio e dificuldade que 
emergiram durante o processo de formação docente, têm significado de um agir, 
enquanto professor de matemática, com responsabilidade e compromisso, 
marcados pela busca constante do conhecimento, com o propósito de superar os 
problemas encontrados por eles no cotidiano escolar da educação básica. 

Palavras-chave: PARFOR. Teoria das Representações Sociais. AnCo-REDES. 
Formação de Professores de Matemática. 



 

ABSTRACT 

Bearing in mind the relevance of teacher education in the last fifteen years, 
especially since the adoption of Law 9.394/1996 and the initiatives of the Federal 
Government, States and Municipalities regarding educational policies in Brazil 
(initial or continuing), policies which gave rise to several teacher training 
programs, of which the present study has as object of research the group of 
students who are studying the Plano Nacional de Formação de Professores da 
Educação Básica, from Mathematics, in Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia , in the campus of Jequié-Bahia; also considering the way teachers seek to 
reflect on their teaching. The main objective of this study is to analyse the 
representation that the students of the Plano Nacional de Formação de Professores 
da Educação Básica de Matemática have about being a Mathematics teacher and 
the influence of this Program in the reconstruction of knowledge for the teachers 
who teach mathematics. As a theoretical reference, in this work, one seek to 
promote a dialogue with the authors that discuss the formation of mathematics 
teachers, as well as the teaching knowledge necessary to their practice based on the 
assumptions of Social Representations Theory and Central Nucleus Theory. For the 
production of the data, one did a research with qualitative approach and the 
instruments used for that were the Free Evocation of Words Technique and semi 
structured interviews with 16 students of the mentioned course. The data were 
analysed with the Content Analysis Method, based on the model for Cognitive 
Analysis of Semantic Networks - AnCo-REDES, using Gephi software. In this 
model of analysis, two networks of evoked words were generated (the first 
network was generated in its original form, that is, as the words were evoked, 
while for the second network generated in the model, semantic approximations 
were used in relation to some evoked words ). In the first network, one identified 
as central nucleus: responsibility and commitment; First periphery: challenge and 
difficulty; and elements of contrast: knowledge and study. In the second network, one 
identified as central nucleus: responsibility, difficulty, challenge and commitment; First 
periphery: knowledge and; Elements of contrast: problem and study. In each of the 
networks six groups of meanings emerged, used in the study as a strategy for 
cognitive analysis of the content of the representations. One concluded that the 
present formation course provided to the students a conceptual change regarding 
the pedagogical-disciplinary knowledge required for basic education and, 
according to student´s reports, there was behavioural change about teaching 
practice, so that their social representations of the challenge and difficulty that 
emerged during the process of teacher training, they have meant an action as a 
teacher of mathematics with responsibility and commitment marked by the 
constant search for knowledge, with the purpose of overcoming the problems 
encountered by them in the Basic Education school routine.   

Keywords: PARFOR. Social Representations Theory. AnCo-REDES. Mathematics 
Teachers Education.   
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INTRODUÇÃO 
 

Ao se pensar na educação básica na perspectiva das políticas públicas, o 

que se vê com certa frequência é uma grande preocupação com a melhoria da 

qualidade da educação brasileira. Contudo, mediante os resultados demonstrados 

por processos de avaliações externas, é perceptível que todo esforço não tem 

trazido bons resultados. A Prova Brasil, instrumento avaliativo utilizado para 

medir o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) é um dos 

exemplos destes tipos de avaliações. A cada dois anos (anos ímpares), os alunos da 

educação básica são submetidos à avaliação do IDEB, mais especificamente, os 

alunos do 5º e do 9º ano do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio. 

Outro exemplo de avaliações externas é o Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM)1, de forma que, através deste instrumento avaliativo, muitos estudantes 

ingressam nas universidades públicas através do Sistema de Seleção Unificada 

(SISU)2 e nas universidades particulares mediante o Programa Universidade para 

Todos (ProUni)3. Este sistema foi adotado pelo MEC na tentativa de facilitar o 

acesso de estudantes às universidades públicas e privadas.   

Não tem como pensar na melhoria da educação sem levar em consideração 

o trabalho desenvolvido pelo professor. Isso significa considerar o processo 

formativo pelo qual o docente se submeteu, pois, dentre as atribuições de tal 

profissional, está a de levar o aluno a alcançar uma aprendizagem satisfatória no 

que se refere aos conhecimentos historicamente acumulados ao longo do tempo 

pela humanidade. Além disso, cabe ao professor transmitir, muitas vezes de forma 

involuntária, valores e comportamentos éticos que servirão de ancoragem para as 

gerações seguintes.  

                                                           
1 O ENEM é uma prova realizada pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), feita a nível 
nacional por estudantes que estão cursando a 3ª série do Ensino Médio das escolas públicas e 
privadas. Através das notas que os estudantes obtiverem no ENEM, esses poderão se inscrever no 
SISU e no PROUNI. 
2 SISU: é um programa do Governo Federal que serve para classificar candidatos a uma vaga nas 
universidades públicas, a partir da nota obtida no ENEM. 
3 PROUNI: é uma ação do Governo Federal que concede bolsas de estudos integrais ou parciais nas 
universidades privadas para estudantes que ainda não possuem um diploma em nível superior. A 
classificação dos estudantes também é feita a partir do resultado obtido no ENEM por cada 
estudante. 
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A temática “Formação Docente” não é uma preocupação do presente 

século. Aqui no Brasil, desde o momento em que se teve a necessidade de uma 

população mais instruída (SAVIANI, 2009), a figura do professor passou a assumir 

um papel de destaque na instrução dos cidadãos, embora o número de professores 

nem sempre contemplou a realidade de cada época e a presença do professor 

leigo4 sempre foi uma constante.  

Ao se pensar nos programas de formação de professores é fácil remeter-se 

ao trabalho desenvolvido pelas universidades ou institutos com tal finalidade, os 

quais “assumem as tarefas de produção e de legitimação dos saberes científicos e 

pedagógicos, ao passo que aos professores compete apropriar-se desses saberes, 

no decorrer de sua formação” (TARDIF, 2014, p. 41). 

Em suma, pode-se dizer que o exercício da docência perpassa a ideia de 

transmitir saberes científicos, pois o que se vê no trabalho desenvolvido pelo 

professor é uma constante mobilização de saberes adquiridos não só ao longo de 

um processo formativo, mas ao longo de toda uma história de vida deste 

profissional, pois, segundo Tardif (2014, p. 19-20), o saber dos professores “é 

plural e também temporal, uma vez que é adquirido no contexto de uma história 

de vida e de uma carreira profissional”.  

A formação docente, de maneira geral, é considerada como condição 

imprescindível para o exercício da docência, uma vez que também será de 

responsabilidade do professor promover uma aprendizagem satisfatória no que se 

refere aos conhecimentos historicamente acumulados ao longo do tempo, bem 

como, de forma indireta ou involuntariamente, transmitir valores e 

comportamentos éticos que servirão de ancoradouro para as gerações seguintes, 

visto que, “o ensino é uma prática social não somente por se concretizar na 

interação entre professores e alunos, mas por refletir a cultura e contextos sociais a 

que pertencem esses atores” (CEVALLOS; PASSOS, 2014, p. 103).  

Infelizmente, a realidade posta tem mostrado que a temática sobre 

formação de professores ainda se constitui um problema, especialmente para a 

                                                           
4 O termo professor leigo refere-se àquele docente que não possui uma formação adequada para o 
nível de ensino em que está atuando. 
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educação básica, visto que, em pleno século XXI, ainda há a existência do 

professor leigo neste nível de ensino. Na tentativa de diminuir ou resolver tal 

situação, o Governo Federal tem mostrado, através das Políticas Públicas no 

âmbito educacional, a recorrente necessidade de se mudar a realidade presente, 

pois entende-se que é através da formação inicial que se inicia a obtenção de uma 

educação de qualidade. 

Neste sentido, a partir do que é proposto pela LDBEN nº. 9394/19965, e 

frente às necessidades atuais, surge então o Plano Nacional de Formação de 

Professores (PARFOR), programa no qual se busca contemplar os professores em 

exercício da educação básica da rede pública de ensino.  

Diante desta realidade e entendendo a relevância do papel social exercido 

pelo professor em meio a um contexto de valorização da formação em serviço, no 

presente estudo buscou-se responder ao seguinte questionamento: de que maneira 

o PARFOR de Matemática tem contribuído na (re)construção de conhecimentos 

para a formação do professor que já ensina Matemática?  

Para tanto, traçou-se como principal objetivo analisar a representação que 

o aluno do PARFOR de Matemática tem sobre os saberes docentes necessários 

para ser professor de Matemática, bem como analisar a influência deste programa 

na reconstrução de conhecimentos para a formação deste professor que ensina 

Matemática. Para que tal objetivo fosse atingido, buscou-se traçar o perfil dos 

alunos do PARFOR do curso de Licenciatura em Matemática do Campus de Jequié 

e apreender as representações que os alunos do PARFOR de Matemática têm 

sobre os conhecimentos matemáticos e pedagógicos adquiridos no curso.  

Ao pensar nos saberes docentes, nas teorias em torno das quais os 

professores desenvolvem seu trabalho, ora valorizando a rotina do chão da escola, 

ora reinventado sua prática a partir do contexto no qual discente e docente estão 

inseridos, vale lembrar que tais profissionais são indivíduos resultantes das 

transformações que emergem da sociedade dentro de um universo consensual e 

reificado, participando direta ou indiretamente do processo de transformação do 

                                                           
5 LDBEN n° 9394/1996: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, aprovada em 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 
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novo em algo comum e familiar. 

O presente trabalho terá baseado na Teoria das Representações Sociais, 

considerando que a presente teoria proporciona uma compreensão acerca da 

construção e transformação por que passa o indivíduo ao longo do tempo. Tendo 

como ponto de partida a Teoria das Representações Coletivas, preconizada por 

Durkheim, a Teoria das Representações Sociais toma o indivíduo enquanto um ser 

social ativo frente a uma sociedade heterogênea (MOSCOVICI, 2015).  

Nesse sentido, durante reuniões de orientações, percebeu-se que tal 

pesquisa encaixava-se na abordagem das representações sociais, uma vez que, 

segundo Tardif (2014), o saber docente também é considerado como um saber 

social, pois esse é resultante de uma articulação entre os saberes sociais e 

individuais dos professores, visto que “um professor tem uma história de vida, é 

um ator social, tem emoções, um corpo, poderes, uma personalidade, uma cultura, 

ou mesmo culturas, e seus pensamentos e ações carregam as marcas dos contextos 

nos quais se inserem” (TARDIF, 2000, p. 14). 

 Além disso, conforme preconiza tal autor, o “saber também é social”, pois 

é partilhado por todo um grupo de agentes – professores -  
que possuem uma formação comum, [...], trabalham numa 
mesma organização e estão sujeitos, [...], a 
condicionamentos e recursos comparáveis.; [...], ii) sua 
posse e utilização repousam sobre todo um sistema que 
vem garantir a sua legitimidade e orientar a sua definição e 
utilização”; [...] iii)  seus próprios objetos são objetos sociais, 
isto é, práticas sociais”; [...] iv) evoluem com o tempo e as 
mudanças sociais; [...] v) é adquirido no contexto de uma 
socialização profissional, onde é incorporado, modificado, 
adaptado em função dos momentos e das fases de uma 
carreira, ao longo de uma história profissional onde o 
professor aprende a ensinar fazendo o seu trabalho. 
(TARDIF, 2014, p. 12-14). 
 

 Além disso, Tardif (2014) também considera o saber como social, pois não 

cabe ao professor determinar o que deve ser ensinado às gerações futuras, por ser 

necessário considerar que todo conhecimento produzido ao logo do tempo 

encontra-se carregado das representações de uma sociedade heterogênea e 

dinâmica, com hábitos e costumes dos seus antepassados, bem como o desejo de 
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ressignificar sua herança cultural, social e histórica. Desta forma, este autor 

ressalta que o professor tem a mesma natureza de seu objeto de trabalho, ou seja, 

ambos são seres humanos que têm o poder de influenciar e serem influenciados. 

Diante do exposto, é perceptível que as relações entre os pares tornam-se 

parte intrínseca deste processo de construção do saber, considerando que não cabe 

exclusivamente ao professor a definição do saber a ser ensinado, pois tal saber 

sofreu e sofre diretamente os reflexos da classe dominante. Desta forma, o saber 

não pode ser considerado como “uma substância ou um conteúdo fechado em si 

mesmo; ele se manifesta através de relações complexas entre o professor e seus 

alunos” (TARDIF, 2014, p. 13), bem como das transformações que ocorrem fora do 

espaço escolar, pois 

O saber dos professores é profundamente social e é, ao mesmo 
tempo, o saber dos atores individuais que o possuem e o 
incorporam à sua prática profissional para a ela adaptá-lo e para 
transformá-lo. [...]. Portanto, o saber do professor não é o “foro 
íntimo” povoado de representações mentais, mas um saber sempre 
ligado a uma situação de trabalho com outros (alunos, colegas, 
pais, etc.), um saber ancorado numa tarefa complexa (ensinar), 
situado num espaço de trabalho (a sala de aula, a escola), 
enraizado numa instituição e numa sociedade. (TARDIF, 2014, p. 
15).  
 

 Considerar que o saber é social significa relacioná-lo às diferentes formas de 

aquisições desse, bem como a forma como cada professor reconstrói a sua prática 

docente, pois tal profissional entende que seus saberes não estão prontos e 

acabados, mas que a aprendizagem é progressiva ao logo de toda a sua carreira 

docente (TARDIF, 2014). 

Na tentativa de compreender o processo formativo do professor de 

Matemática, este texto procura trazer uma sucinta abordagem sobre a formação 

docente, sobre as teorias que dão base a este estudo (Teorias das Representações 

Sociais e Teoria do Núcleo Central e o AnCo-REDES), aspectos metodológicos e, 

por fim, as análises das evocações livres de palavras e das entrevistas. Mais 

especificamente, os capítulos trazem a abordagem explicitada nos parágrafos 

seguintes. 

No capítulo 1 foi feita uma breve abordagem sobre a formação de 
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professores para atuarem na educação básica, especialmente após a aprovação da 

Lei nº. 9.394/96 e intensificação das políticas docentes após a promulgação desta 

lei. Além disso, discorreu-se sobre os saberes necessários ao fazer docente, 

especialmente do professor de Matemática. Por fim, foi tratada uma reflexão sobre 

a representação do professor frente a algumas teorias que regem a educação. 

 Por entender que o trabalho desenvolvido pelo professor também é um 

trabalho social, no capítulo 2 procurou-se fazer uma breve abordagem acerca da 

Teoria das Representações Sociais, bem como da Teoria do Núcleo Central, visto 

que esta última serve para complementar, e não substituir, a grande Teoria das 

Representações Sociais teorias. 

O capítulo 3 discorre acerca do caminho percorrido para a realização deste 

trabalho, de forma que, na presente pesquisa, também são encontrados dados 

quantitativos. Contudo, há uma predominância dos aspectos qualitativos. 

Considerando que o modelo está ancorado na análise cognitiva e o AnCo-

REDES está estruturado na teoria dos grafos e na teoria de redes, o capítulo 4 traz 

uma sucinta apresentação sobre os princípios de tais teorias, bem como sobre o 

AnCo-REDES.  

No capítulo 5 buscou-se realizar o processo de análise dos achados da 

pesquisa, de forma que se realizou uma análise de conteúdo, baseando-se nas 

teorias envolvidas neste estudo. Além de se estabelecer uma relação com a 

formação de professores em serviço, considerando a rede de palavras evocadas e a 

rede da questão 5 da entrevista. Por fim, no capítulo 6 são apresentadas as 

considerações finais acerca do estudo. 
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CAPÍTULO 1 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES E AS POLÍTICAS 
EDUCACIONAIS 

Formação é um elemento indispensável no curriculum de qualquer 

profissional, de modo que é impensável uma atividade se sustentar sem que o(a) 

operário(a) passe pelo crivo da formação. Segundo o dicionário Houaiss (2011, p. 

448), a palavra formação significa “criação, constituição, posicionamento, 

ordenamento, conjunto dos cursos obtidos por uma pessoa, maneira como uma 

pessoa é criada, educação”. E, ainda de acordo com Chapani (2010), podemos 

afirmar que se configura num ato de formar ou constituir e, quando se refere ao 

preparo profissional, o presente termo passou a ter uma conotação técnico-

instrumental. Além disso, quanto à formação do indivíduo, tal termo relaciona-se 

ao movimento de tornar-se o que se é, expressando não apenas o resultado final 

da aprendizagem, mas o próprio processo. 

Deste modo, pensar a formação do indivíduo significa considerar que esse 

está imerso em um contexto social, cultural e econômico, o qual interfere de forma 

direta ou indireta no seu processo formativo, pois “nas sociedades 

contemporâneas, o indivíduo é elemento considerado como essencial para a 

organização sociopolítica.” (GATTI; BARRETO; ANDRÉ, 2011, p. 23). 

Já no contexto educacional, Contreras (2012) diz que, dentre as várias 

atribuições da Educação, está o ato de se projetar a sociedade que se deseja e, nesse 

sentido, a formação docente, especialmente a formação inicial, tem sido vista e 

sentida como uma problemática. Segundo Gatti, Barreto e André (2011), a 

formação inicial configura-se como base para que o professor possa desenvolver 

suas atividades no espaço escolar. Além disso, também possibilita ao docente uma 

base para a sua ascensão na carreira. Esta progressão não deve ser confundida 

como uma capacitação na tentativa de preencher lacunas deixadas por uma 

formação inicial desqualificada. 

Uma formação inicial sólida depende do domínio de algumas competências 

e habilidades no âmbito científico, técnico, pedagógico e cultural, ou seja, saberes 
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que estão além de conhecimentos específicos de uma dada disciplina, como 

podemos aferir abaixo: 

(...) diferente de outras profissões, a docência é hoje considerada, 
pela sociedade pós-industrial, como a principal responsável pela 
formação do sujeito global, necessitando, para isso, desenvolver 
habilidades e capacidades que permitam a sobrevivência das 
sociedades na era da informação e da comunicação. 
(HARGREAVES, 2001 apud FIORENTINI, 2003, p. 9). 
 

Deste modo, antes de concluir o processo de formação inicial, os futuros 

professores passam por um período de estágio. Concluída esta etapa, esses são 

considerados aptos para trabalharem sozinhos e, assim, paulatinamente constroem 

a sua carreira docente. Este deveria ser o ciclo normal de um profissional, mas, 

especialmente no campo da educação, esta realidade nem sempre se mostra de 

forma linear, isto é, muitos professores iniciam sua atividade docente sem terem 

passado ainda pelo processo de formação inicial em nível superior. Em virtude 

desta realidade, a temática sobre formação de professores tem merecido 

considerável destaque diante da real situação do sistema educativo e seus 

respectivos problemas (GATTI; BARRETO; ANDRÉ, 2011).  

Podemos observar que, desde o período colonial, o direito à educação se 

limitava à classe mais abastada e que ainda há resquícios desta prática nos dias de 

hoje. Tal prática, no que se refere aos docentes, sempre gerou inquietações, tanto 

por não haver professores suficientes para atender à demanda, quanto no que diz 

respeito à ausência de formação dos mesmos. 

Assim, diante deste fato, a presença do professor leigo ainda é considerada 

uma realidade bem atual. Embora as leis que regeram a educação, antes da 

LDBEN nº 9.394/96, apontem para a necessidade de se ter uma formação 

específica para a área de atuação do professor, a presença desse, sem a referida 

formação, presentificava-se no meio acadêmico e não gerava incômodo entre os 

profissionais. Ao contrário, havia um certo nível de conformismo. 

Diante do exposto, um novo rumo ocorreu, justamente a partir da LDBEN 

nº 9.394/96, que tornou evidente a realidade do assunto em questão. Veremos, a 

seguir, uma breve exposição do tema em estudo. 
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1.1. A formação docente posterior à LDBEN nº 9.394/96 

 A década de 1980 foi marcada como um período de “reação ao pensamento 

tecnicista dos anos de 1960 e 1970” (CHAPANI, 2010, p. 102). Conforme tal autora, 

esta realidade foi superada na década de 1990 através da valorização do conteúdo 

escolar, com a promulgação da Constituição Brasileira em 1988 e, “atendendo ao 

princípio constitucional foi aprovada em 20 de dezembro de 1996 a Lei 9.394 que 

define as diretrizes e bases da educação nacional” (CHAPANI, 2010, p. 101). No 

que se refere à formação de professores, o Artigo 62 da referida lei dispõe sobre 

obrigatoriedade do docente possuir uma habilitação específica em nível superior, 

ou seja: 

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-
se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação 
plena, em universidade e institutos superiores de educação, 
admitida, como formação mínima para o exercício do magistério 
na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino 
fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal. 
(BRASIL, 2014, p. 35). 
 

 Com isso, tornou-se evidente a situação dos professores que atuavam sem a 

referida formação. Além disso, no Parágrafo 4º do Art. 87 das Disposições 

Transitórias, institui-se a Década da Educação, ou seja, foi estipulado um prazo de 

10 anos para que tais profissionais se adequassem à nova lei. Desta forma, a Lei nº. 

9.394/96 

possibilitou várias maneiras de formação docente, inclusive a 
complementação pedagógica para os profissionais de nível 
superior. Determinou também que a partir de 2006 só fossem 
admitidos, nas séries mais adiantadas da educação básica, 
professores com licenciatura plena (CHAPANI, 2011, p. 118). 
 

 Sendo assim, os cursos de licenciatura plena ganharam espaço, uma vez 

que os cursos de licenciatura curta, regulamentados pela Lei 5.692/71, deixam de 

existir. Daí as ações decorrentes propuseram uma busca incessante por uma 

formação superior e, concomitante com esta situação, as universidades privadas 

ganharam cada vez mais espaço.  

 Neste novo cenário, algumas políticas educacionais foram implementadas, 

de tal forma que o Conselho Nacional de Educação (CNE), através do Parecer nº. 
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09/2001, de 08/05/2001 e da Resolução nº. 01/2002 de 18/ 02/2002, regulamentou 

a Formação em nível superior de professores da educação básica, nos cursos de 

licenciatura plena, priorizando o Ensino Fundamental e Ensino Médio (GOMES, 

2011).  

 Quanto às Diretrizes, essas “assentam-se nos pressupostos de flexibilização 

e competência, que enlaçam a formação docente às necessidades atuais do 

capitalismo” (CHAPANI, 2010, p. 112) através da criação de currículo nacional, de 

tal forma que, nos diversos cursos de licenciatura, foram incluídos os conteúdos 

da educação básica, levando em consideração tais diretrizes, bem como as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica e para o Ensino Médio 

(BRASIL, 2001). Além disso, destacam-se também os espaços destinados às 

atividades complementares e de estágio. 

Estas diretrizes objetivam servir como orientação, no tocante à formação do 

professor de Matemática, na tentativa de promover uma melhoria na formação 

desse profissional, bem como assegurar-lhe um preparo para utilizar a Matemática 

como elemento essencial para o “processo contínuo de aprendizagem” (BRASIL, 

2001, p. 1). Assim, essas se ajustam “nos pressupostos de flexibilização e 

competência, que enlaçam a formação docente às necessidades atuais do 

capitalismo [...]” (CHAPANI, 2010, p. 112). Elas, as Diretrizes, foram uma 

importante conquista para os cursos de licenciatura. No entanto, a LDBEN nº 

9.394/1996 colocou em evidência uma realidade que necessitava urgentemente ser 

resolvida, ou seja, neste período havia um grande número de professores leigos 

que atuavam no Ensino Fundamental II e Médio sem possuir uma habilitação 

específica para tal. Muitos destes professores, considerados efetivos no setor 

público, tinham apenas o Magistério.  

Outro feito estatal foi a implementação dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), que propõem um currículo nacional comum, e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Formação de Professores da Educação Básica, a qual 
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foi instituída pela Resolução CNE/CP 1/2002 6 , balizada nos pareceres da 

CNE/CP 9/2001 e CNE/CP 27/20017 (CHAPANI, 2010).  

 Com a LDBEN nº 9.394/96 em pleno vigor, a década de 1990 foi marcada 

pela intensificação da busca por uma formação inicial no nível superior de ensino, 

uma vez que, no sistema público educacional, havia um grande número de 

professores considerados leigos, ou seja, não possuíam a formação mínima para o 

nível de ensino no qual estava atuando. 

Com o impasse de uma demanda absurdamente elevada de professores 

interessados em ingressar na universidade, por conta da necessidade em satisfazer 

o que determinava a Lei nº 9.394/96, e da oferta de matrículas para cursos 

superiores aquém da demanda, ganha lugar os espaços destinados à formação de 

professores, especialmente os privados. 

A situação era considerada crítica, pois desde que a lei foi aprovada em 

1996, estipulou-se um prazo de dez anos para regularizar esta situação. Como a 

demanda era grande, as instituições responsáveis por tais cursos de formação não 

eram suficientes e o ingresso através do vestibular não garantia o acesso ao curso 

de licenciatura de forma imediata. Assim sendo, 

Na tentativa de minimizar a problemática da formação inicial para 
professores, o governo federal, no âmbito das políticas públicas, 
buscou implementar programas que proporcionassem aos 
docentes em exercício do magistério e sem a formação adequada 
cumprirem com a regulamentação imposta no artigo 62 da LDB nº 
9394/1996. Nesse sentido, para atender ao disposto nesta Lei, 
vários governos dos estados e municípios passaram a trabalhar em 
parceria, mediante convênios com universidades federais, 
estaduais e por vezes, algumas comunitárias dos respectivos 
estados, para o desenvolvimento de programas especiais de 
licenciaturas voltadas aos professores em serviço nas redes 
públicas que possuíam apenas formação em nível médio, 
conforme requeria a legislação anterior. (GATTI; BARRETO; 
ANDRÉ, 2011, p. 34). 

 Da parceria entre estados e municípios, vários programas de formação de 

                                                           
6  Conselho Nacional de Educação-Conselho Pleno 1: Resolução que institui as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a formação de professores da educação básica, em nível superior, 
curso de licenciatura, graduação plena. 
7 Conselho Nacional de Educação: Parecer que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a formação de professores da educação básica, em nível superior, curso de licenciatura plena. 
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professores foram desenvolvidos com o intuito de atender à legislação atual. 

1.2. Políticas Docentes e o PARFOR 

Ao se pensar em políticas públicas, somos facilmente induzidos a pensar na 

função que o Estado exerce para promover o bem-estar social de seus cidadãos. 

Para Chapani (2010, p. 33), as políticas públicas são entendidas como a 

“intervenção do Estado na sociedade visando prioritariamente o campo 

econômico ou social, embora estes sejam indissociáveis”. 

 No período colonial, sob os domínios da Corte Portuguesa, o Estado tinha 

poderes absolutos nas tomadas de decisão, o que não objetivava a melhoria da 

qualidade de vida da população em geral. A partir do momento em que o sistema 

feudal entrou em declínio, a burguesia passou a ganhar espaço, surgindo, então, o 

“Estado liberal sobre as sociedades definidas como nacionais” (CHAPANI, 2010, 

p. 29). Período marcado pelo capitalismo comercial, outro momento do sistema 

capitalista foi caracterizado pela Primeira e Segunda Revolução Industrial, 

respectivamente nos séculos XVIII e XIX. Esse foi um momento em que 

predominou o capitalismo industrial, mas no século XX, segundo Chapani (2010), 

após a Segunda Guerra Mundial, a necessidade de reconstrução mundial sob 

regras leva à criação de organizações internacionais, dentre elas o Banco Mundial 

(BM) e o Fundo Monetário Internacional (FMI), denominadas de agências 

financiadoras, que proporcionam ao sistema capitalista atingir o auge no período 

entre 1945 e 1970. 

Diante deste contexto, a partir da segunda metade do século XX, o processo 

de globalização torna-se cada vez mais intenso, promovendo a criação das grandes 

empresas, dentre elas, as multinacionais, atuando nos países subdesenvolvidos, 

em virtude da mão de obra barata. Deste modo, o fortalecimento do capitalismo 

financeiro acaba influenciando diretamente as políticas públicas do País em 

questão, como no caso do Brasil, uma vez que “os sistemas educativos deviam, a 

partir de então, levar os jovens a desenvolverem competências cognitivas mais 
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vastas do que as técnicas básicas (memorização, linguagem e cálculo)” (LESSARD, 

2016, p. 38). 

Posterior à década de 1980, as políticas educacionais foram diretamente 

influenciadas pelo BM no que se refere a um eficaz processo de ensino e 

aprendizagem, que priorizava três fatores essenciais como: “O aumento do tempo 

de instrução, a distribuição de livros didáticos e a melhoria do conhecimento do 

professor, privilegiando a capacitação em serviço” (REIS, 2007, p. 9). Sobre essa, o 

BM, enquanto financiador do sistema educacional brasileiro, fez algumas 

sugestões e/ou exigências no que diz respeito à formação de professores, 

refletidas na elaboração na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN nº 9.394/96) em seu Artigo 87, § 3º, inciso III, no qual afirma que o 

Distrito Federal, estados e municípios devem “realizar programas de capacitação 

para todos os professores em exercício, utilizando também, para isto, os recursos 

da educação à distância” (BRASIL, 2014, p. 44). Ainda, segundo Torres (1996, p. 

61-62), 

Estudos (e a própria experiência prática) demonstram que 
docentes com maior número de anos de estudo e maiores 
qualificações não necessariamente conseguem melhores 
rendimentos com seus alunos. Sobre essa base, o BM desaconselha 
o investimento na formação inicial dos docentes e recomenda 
priorizar a capacitação em serviço, considerada mais efetiva em 
termo de custo.  

Levando em consideração que, na educação brasileira, a maioria dos 

professores entra no serviço público via concurso e muitos deles ingressaram neste 

setor sem uma formação inicial em nível superior, há a necessidade de capacitar 

este profissional em serviço, pois, 

em se tratando de um papel tão complexo e de tanta 
responsabilidade como o do ensino, e falando do objetivo da 
melhoria da qualidade da educação, não podemos optar: tanto 
formação como capacitação são necessárias e se complementam. 
(TORRES, 1996, p. 62). 
 

Com o avanço do sistema capitalista, bem como o avanço científico e 

tecnológico, o Estado, de uma forma geral, cede espaço para as interferências do 

mercado em seus setores político e econômico, conferindo a este mercado “o papel 
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de regulador na sociedade na medida em que mantém o equilíbrio entre 

crescimento da demanda e a limitação da oferta” (CHAPANI, 2010, p. 31) no 

sistema caracterizado como neoliberalismo econômico. 

Além disso, 

A reestruturação econômica, orientada pelos princípios 
neoliberais, vem afetando a escola tanto porque demanda novas 
competências na formação do trabalhador quanto porque os 
programas de ajuste fiscal levam o Estado a se desvencilhar de 
incumbências custosas como as oriundas das políticas sociais 
(CHAPANI, 2010, p. 38). 
 

Desta forma, o Estado tomou como prioridade os interesses do mercado e 

“as políticas voltadas para o social ficam quase sempre subordinadas às 

regulações do mercado, implicando ações pontuais as quais não alcançam a 

sociedade como um todo.” (SILVA, 2014, p. 24). Com o que se denomina de 

reestruturação da economia, o sistema de ensino sofre com as consequências do 

neoliberalismo econômico, uma vez que a formação deste profissional é 

fortemente influenciada por tal sistema. (CHAPANI, 2010). Assim, com impacto 

do sistema econômico, o sistema de ensino se obriga a adaptar-se à presente 

conjuntura da política econômica, especialmente no que se refere à formação de 

professores. 

Diante desta realidade, as políticas públicas, resultantes de pactos ou 

acordos, visam minimizar os problemas decorrentes do contexto social. Contudo, 

muitas vezes, tais políticas não conseguem atingir o êxito esperado, embora sejam 

consideradas como “as únicas alternativas à tradição educacional centrada no 

Estado e no bem-estar público, tornada ineficiente, pesada, custosa e anacrônica” 

(CHAPANI, 2010, p. 42). 

Antes de ser aprovada a Lei nº 9.394/1996, o Ministério da Educação, 

juntamente com algumas entidades educacionais, em 1993, promoveu a 

Conferência Nacional de Educação para Todos, na qual se buscou concretizar e 

aprovar o Plano Decenal de Educação, em que “pela primeira vez, nos anos 

recentes, colocava-se em pauta, no âmbito governamental, a indissociabilidade 
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entre qualidade de formação e condições de trabalho e de exercício profissional 

(especialmente salários)” (CONTRERAS, 2012, p. 12).  

Após a aprovação da LDBEN nº. 9.394/96, as políticas educacionais 

ganharam força visto que, nos Artigos 61, 62 e 63 desta Lei, são feitas abordagens 

sobre a formação dos professores da educação básica e, consequentemente, da 

obrigatoriedade de esses possuírem uma licenciatura plena na área de ensino na 

qual estão atuando. Por sua vez, tais cursos devem ser disponibilizados nas 

universidades, faculdades ou em institutos superiores de educação. 

Muitas foram as políticas destinadas a atender às necessidades que surgiam 

do sistema de ensino brasileiro, mas neste estudo, atenta-se às destinadas à 

formação de professores da educação básica. Neste contexto, vale ressaltar acerca 

do Decreto 3.276/1999, que “explicita a ação de intervenção estatal sobre o 

currículo das licenciaturas” (CHAPANI, 2010, p. 112).  

A partir da aprovação da Lei nº. 9.394 em dezembro de 1996, várias 

políticas de formação docente foram implementadas na tentativa de satisfazer o 

que determina tal lei.  No que se refere à formação de professores, Gatti, Barreto e 

André (2011) afirmam que, dos programas existentes, destacam-se, segundo o 

Ministério de Educação e Cultura (MEC), em 2005, o programa Pró-Licenciatura, 

voltado exclusivamente para a formação inicial à distância de professores em 

serviço; o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), 

destinado a estudantes dos cursos de licenciaturas nas universidades públicas; a 

Universidade Aberta do Brasil (UAB), destinada à população que tinha 

dificuldade de acesso ao nível superior, embora os professores da educação básica 

tivessem prioridade; o Programa de Consolidação das Licenciaturas 

(PRODOCÊNCIA), que oferece apoio financeiro a projetos institucionais que 

contribuam para inovar os cursos de formação de professores, promovendo, desta 

forma, uma melhoria no processo de ensino e aprendizagem dos futuros docentes 

(BRAIL, 2008); o Programa de Formação de Professores em Atuação da 

Universidade Estadual de Santa Cruz (PROAÇÃO), cuja finalidade era formar o 

Licenciado em Pedagogia (UESC, 2009). 
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Neste cenário, vale ressaltar que a Universidade do Estado da Bahia 

(UNEB) foi considerada pioneira em oferecer cursos destinados à formação inicial 

de professores como o Programa Rede UNEB 2000, cuja primeira seleção ocorreu 

em março de 1999 (MACEDO, 2006; MORORÓ, 2012 apud SILVA, 2014).  

 No estado da Bahia, no ano de 2003, através do Decreto 8.523/03, foi 

instituído o Programa de Formação de Professores. O Artigo 1º do presente 

documento expunha o “objetivo de aprimorar a formação profissional dos 

docentes da rede pública estadual, de modo a propiciar a melhoria do ensino nas 

escolas do Estado da Bahia, através da modalidade de educação presencial” 

(BAHIA, 2003). Nesse sentido, a Secretaria Educação e Cultura do Estado da Bahia 

estabeleceu um convênio com a UESB e outras instâncias de ensino superior, a fim 

de ofertar o curso de formação para os professores em serviço que possuíam 

apenas o ensino médio ou a licenciatura curta.  

 Há vários outros programas de formação inicial e continuada de 

professores implementados pelo Brasil afora, mas este estudo será feito baseado 

na política de formação de professores estabelecida pelo PARFOR.  

  

1.2.1. O PARFOR 

 Em 27 de janeiro de 2009, o presidente da República Luís Inácio Lula da 

Silva institui a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da 

Educação Básica, na qual confere à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES) a função de fomentar os programas de formação de 

professores (inicial e continuada), através do Decreto nº. 6.755. No Artigo 1º deste 

decreto, encontra-se a principal finalidade desse, que é a de “organizar em regime 

de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, a 

formação inicial e continuada dos profissionais para as redes públicas da educação 

básica” (BRASIL, 2009, s. p.). 

 Dentre os dez objetivos elencados em tal Política, destacamos o de 

“promover a melhoria da qualidade da educação básica pública”, bem como o de 

“ampliar o número de docentes que atuam na educação básica pública e que 
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tenham sido licenciados nas instituições públicas de nível superior, 

preferencialmente na modalidade presencial” (BRASIL, 2009, s. p.). Portanto, para 

o cumprimento dos objetivos propostos, construíram-se os Fóruns Estaduais 

Permanentes de Apoio à formação docente em regime de colaboração em todas as 

instâncias de governo. 

 No Decreto 6.755, o apoio à formação inicial e continuada ocorreu por meio 

da concessão de bolsas de estudo e de pesquisa para os profissionais do magistério 

nas instâncias estadual, distrital e municipal, bem como às instituições públicas 

para implementação de programas, projetos e cursos de formação, sendo de 

responsabilidade da CAPES o incentivo à formação destes profissionais, mediante 

fomentos a programas de iniciação à docência e bolsas de estudos para 

licenciandos nas instituições de ensino superior. 

 O PARFOR é resultante, mais especificamente, do que se encontra proposto 

no Inciso III do Artigo 11º, no que se refere à oferta de cursos de licenciaturas em 

caráter emergencial ou programas de formação para professores em exercício na 

rede pública, que tenham, pelo menos, três anos de experiência e que: “a) não 

sejam licenciados; b) licenciados em área diversa da atuação docente; e c) de nível 

médio, na modalidade Normal” (BRASIL, 2009, s/p.). Deste modo, o PARFOR é 

um plano emergencial configurado como uma formação em serviço, desenvolvido 

em regime de cooperação entre CAPES/MEC e, de acordo com o Decreto 6.755, 

serão contemplados os professores da rede pública de ensino da educação básica. 

O programa propõe-se a: atender aos professores de primeira licenciatura, ou seja, 

àqueles que ainda não possuem uma formação inicial em nível superior; aos 

professores de segunda licenciatura, uma vez que estes estão atuando em área 

distinta de sua formação; também oferece formação pedagógica para os docentes 

que possuem apenas o curso de bacharelado (BRASIL, 2009). Com o 

aprimoramento do projeto em maio de 2016, foi sancionado o Decreto 8.752, 

revogando o Decreto 6.755, dispondo sobre a nova Política Nacional de Formação 

de Professores da Educação Básica, porém não disciplina a CAPES a fomentar os 

programas de formação inicial e continuada.   
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1.3. A formação do professor de Matemática e a formação matemática do 
professor 

A origem do processo de escolarização aqui no Brasil se deu no período 

colonial, através dos padres jesuítas da Companhia de Jesus. De acordo com 

Valente (2007), a colônia, que estava sob o domínio de Portugal, sofreu grandes 

influências do sistema de ensino europeu, de modo que a Igreja Católica exercia 

um poder quase absoluto sobre as atividades voltadas para o ensino. Assim, 

conforme Dias (2011), em tal período, o ensino de Matemática era realizado por 

padres e freiras nas escolas mantidas pelas instituições religiosas. Por não haver 

faculdades destinadas à formação do matemático, tais cursos eram oferecidos nas 

escolas politécnicas (SILVA, 2002). As escolas politécnicas e as academias 

militares8 tiveram um relevante papel no que se refere à difusão da Matemática, 

desde o período colonial até as primeiras décadas do século XX, ou seja, “as bases 

da matemática escolar com vigência no Brasil até a década de 1930 foram 

construídas nas escolas militares entre os séculos XVIII e XIX.” (DIAS, 2011, p. 4),  

Ainda não se pode esquecer que, neste mesmo período, o ensino de 

Matemática estava atrelado aos cursos de engenharia militar ou civil, pois “os 

matemáticos, os professores de Matemática, as pessoas que dominavam um certo 

tipo de conhecimento matemático, escolar ou acadêmico, geralmente eram os 

engenheiros militares ou civis” (DIAS, 2011, p. 4).  

A década de 1930, no entanto, no âmbito educacional, foi marcada pela 

fundação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL) em 1934 na cidade 

de São Paulo e da Faculdade Nacional de Filosofia (FNFi) em 1939 na cidade do 

Rio de Janeiro. Em ambas, objetivava-se “formar profissionais especializados que 

atuariam ora no ensino, ora na pesquisa” (DIAS, 2011, p. 8). Dentre as finalidades 

da FNFi, destacava-se a de preparar os pretendentes para o exercício do 

magistério no ensino secundário e normal. (SILVA, 2002), porém privilegiava-se o 

caráter profissionalizante dos cursos oferecidos pela instituição. 

Em suma, os cursos, especialmente o de Matemática, passaram a ter uma 

identidade profissional, não sendo confundido com as escolas politécnicas e 

                                                           
8 Sobre as escolas politécnicas e academias militares ver (DIAS, 2011). 
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militares, isto é, funcionavam de “forma sistemática e generalizada” (DIAS, 2011, 

p. 8). De forma geral, a organização dos cursos obedecia ao modelo estabelecido 

pela FNFi, de tal forma que a grade curricular dividia-se em duas partes: “a 

primeira compreendia às disciplinas científicas propriamente ditas, durante três 

anos e atribuía o título de bacharel [...], a segunda compreendia o curso de 

didática, durava um ano e atribuía o título de licenciado”. (DIAS, 2011, p. 9-10). 

Tal proposta ficou conhecida como o modelo 3 + 1.  Daí é possível perceber que a 

formação do professor estava subordinada à formação do bacharel. Na Bahia, em 

1942, foi fundada a Faculdade de Filosofia (FF) e, diferente da FFCL e da FNFi, na 

FF o curso de didática era mais valorizado e preparar os(as) professore(a)s para o 

ensino secundário era uma das suas prioridades (DIAS, 2008).  

Os primeiros matemáticos contratados para trabalhar na FFCL e na FNFi 

foram resultantes de muitas negociações entre o Ministro da Educação Gustavo 

Capanema e alguns países europeus e, tais negociações do Ministro “com a 

embaixada francesa resultaram na contratação de vários professores para as áreas 

de Linguísticas e de Ciências Humanas, mas isso não aconteceu com a área de 

Matemática. Os professores contratados para essa área foram todos italianos” 

(SILVA, 2002, p. 106). Esta contratação se efetivou pelo presidente Getúlio Vargas, 

em junho de 1939.  

Na FF, o corpo de catedráticos era “constituído por intelectuais locais, 

médicos, engenheiros, advogados e religiosos” (DIAS, 2011, p. 10), além de 

professores das escolas, colégios e faculdades com renomada experiência, bem 

como por Martha Maria de Souza Dantas9, que desempenhou um relevante papel 

quanto à formação de professores na FF. 

No período em que ocorreu a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), existia 

um déficit na quantidade de professores especializados para o ensino das 

chamadas “disciplinas duras” da Matemática na FNFi e, ainda assim, muitos 

professores europeus foram impedidos de lecionar na FNFi, fato que também 

                                                           
9 Martha Dantas, após concluir o bacharelado foi nomeada a dirigir o Ginásio de Aplicação da FF e, 
posteriormente, tornou-se professora de Didática da Matemática. Além disso, em articulação com 
as autoridades e colegas seus, conseguiu realizar, no ano de 1955, o I Congresso Nacional de 
Ensino da Matemática no curso Secundário em Salvador (DIAS, 2011).  
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ocorreu na FFCL da Universidade de São Paulo. Com o fim deste período trágico, 

a situação voltou ao normal e os professores foram readmitidos em sua função, 

mas tais instituições ainda sofriam sérios problemas com a carência de professores 

(SILVA, 2002). Neste sentido, a mesma autora ainda argumenta que, tanto na 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, quanto na 

Faculdade Nacional de Filosofia do Rio de Janeiro, o curso de Bacharel em 

Matemática tinha a duração de três anos e, quem se interessasse em obter a 

licenciatura, deveria cumprir o Curso de Didática durante um ano, ou seja, esta 

forma de organização priorizava a formação matemática do professor, enquanto 

que a formação pedagógica ficava em segundo plano. Esta situação perdurou por 

muitos anos e, ainda hoje, em muitos cursos de Licenciatura em Matemática, existe 

uma separação e uma rivalidade entre os professores que atuam nas disciplinas 

pedagógicas e nas disciplinas específicas. 

Neste mesmo pensamento, Varizo e Paiva (2013) sustentam que o ensino de 

Matemática nas escolas primária e secundária situava-se nos moldes do ensino 

tradicional, nos quais o aluno deveria reproduzir fielmente o que havia sido 

transmitido pelo professor. Contudo, tal metodologia já não se sustentava, 

surgindo, assim, a necessidade de uma modernização do ensino, fato considerado 

quase inevitável. 

Nesse sentido, a partir da década de 1950, os professores de Matemática 

sentiram a necessidade de adequar o currículo e repensar os programas de 

formação de professores, surgindo, então, na Europa, o Movimento da Matemática 

Moderna (MMM). De acordo com Pinheiro e Rios (2010), o MMM objetivava 

corrigir as disparidades entre o ensino superior e secundário, por meio de uma 

reformulação dos programas e métodos de ensino em voga na época, fato que 

resultaria na busca da modernização do ensino da Matemática de tal forma que 

atendesse aos anseios da sociedade. Tal movimento influenciou fortemente o 

Brasil.  

Egresso da Europa e Estados Unidos, o MMM chegou ao Brasil no início da 

década de 1960. Já em 1961, foi fundado o Grupo de Estudos do Ensino da 
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Matemática (GEEM). Este grupo desempenhou um importante papel quanto à 

formação de professores “através de cursos de sensibilização e de treinamento de 

professores e da edição de livros e textos, para a difusão do ideário modernista” 

(FIORENTINI, 1994, p. 43). 

Diante disso, os professores envolvidos propuseram “a renovação 

pedagógica do ensino da matemática e a modernização dos programas, a partir da 

introdução, no currículo secundário, de temas anteriormente ensinados apenas no 

ensino superior” (PINHEIRO; RIOS, 2010, p. 345). Isto é, “era necessária uma 

aproximação entre as abordagens da matemática no ensino superior e no 

secundário, em termos conceituais, metodológicos e de linguagem.”. (BÚRIGO, 

2006, p. 39). 

Segundo Fiorentini (1994), o MMM tinha três objetivos principais: primeiro, 

unir os três campos fundamentais da Matemática através da introdução da Teoria 

dos Conjuntos, Estruturas Algébricas e Relações e Funções; segundo, ressaltar os 

aspectos estruturais e lógicos da Matemática, em lugar do caráter pragmático, 

mecanizado, não justificativo e regrado; e o terceiro, que o ensino do 1º e 2º graus 

refletissem o espírito da matemática contemporânea, pois a partir do processo de 

algebrização, a Matemática se tornou “mais poderosa, precisa e fundamentada 

logicamente” (ibidem., p. 95). Neste sentido, “essa prática trouxe uma linguagem 

matemática carregada da simbologia dos conjuntos e das estruturas algébricas” 

(SOARES, 2001 apud PINHEIRO; RIOS, 2010, p. 345). 

O MMM “prometia a superação de um ensino elitista e ineficaz, 

promovendo o interesse, a curiosidade e a aprendizagem” (BÚRIGO, 2006, p. 42) 

através da renovação do ensino de Matemática, mas tal discurso foi frustrado, 

justamente, pela ausência de vagas nas escolas, além do alto índice de reprovação.  

Influenciados pelo MMM, mais precisamente acerca da desastrosa iniciativa 

de se implantar tal movimento nas escolas, e pelo desejo de se repensar o ensino 

de Matemática em todos os níveis de ensino que, entre o período de 1966 e 1979, 

“a Comissão Internacional da Educação Matemática publicou quatro volumes 

intitulados Tendências do ensino de Matemática” (VARIZO; PAIVA, 2013, p. 51).  
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 Atualmente, como na década de 1980 nos Estados Unidos, dentre as atuais 

tendências do ensino da Matemática, a resolução de problemas também obtém 

destaque, numa perspectiva metodológica, pois, além de possibilitar um ensino 

dinâmico e contextualizado, também exige do professor não mais o papel de mero 

transmissor do conhecimento, mas um mediador no que se refere à aprendizagem 

dos alunos. Assim, em meados da década de 1980, pensou-se em uma nova 

reforma do ensino da Matemática. Mas foi a partir da década de 1990 que isso se 

tornou realidade, uma vez que este período foi marcado pelo crescimento das 

tecnologias da comunicação e informação. Assim, o ensino de Matemática deveria 

“[...] incorporar as novas formas de ver e compreender e, consequentemente, de 

fazer e aprender essa ciência” (VARIZO; PAIVA, 2013, p. 53), pois, para tal autor, 

a Matemática é considerada um saber científico, enquanto que a sociedade é 

entendida como uma relação de interação íntima e dinâmica, que possibilita 

orientar a Educação Matemática do homem de hoje. 

Destarte, houve a necessidade de se adequar o ensino, particularmente o 

ensino de Matemática, à realidade da época, mas não foi o que realmente ocorreu. 

Ainda hoje, não raras, são encontradas escolas com um sistema de ensino pautado 

no livro didático e não utilizando as ferramentas tecnológicas no processo de 

construção do saber. Deste modo, a partir do momento em que se passa a observar 

melhor a formação do Licenciado em Matemática e os estudos sobre como ensinar 

esta disciplina, vê-se que a Didática da Matemática não pôde ficar de fora da 

formação do futuro professor, visto que esta é considerada 

a pedra basilar da formação de professor dessa área, uma vez que 
oferece as condições básicas para que ele torne um determinado 
conhecimento matemático passível de ser apropriado pelo aluno. 
Assim, essa disciplina deve oferecer ao professor os saberes 
teóricos e práticos próprios de um conhecimento interdisciplinar, 
compreendendo como interdisciplinaridade a articulação que se 
deve ter entre o conhecimento matemático acadêmico e os 
conhecimentos socioculturais, filosóficos, psicológicos, 
pedagógicos, históricos, antropológicos e tecnológicos, voltados 
para o ensinar e aprender Matemática. (VARIZO; PAIVA, 2013, p. 
55).  

Embora a Didática da Matemática seja reconhecida como elemento 
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importante no processo de ensino e aprendizagem, assim como no currículo das 

licenciaturas, instituídos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 

Matemática de modo a valorizar tanto as disciplinas de cunho específico, quanto 

as disciplinas pedagógicas, a realidade não corresponde ao que propõe tal 

documento, uma vez que os próprios discentes dos cursos privilegiam as 

chamadas “disciplinas duras”, ou seja as disciplinas de conhecimentos específicos 

da Matemática, esquecendo-se de que os cursos de “Licenciatura em Matemática 

têm como objetivo principal a formação de professores para a educação 

básica”(BRASIL, 2001, p. 01). Mas, segundo Freitas e Fiorentini (2009, p. 79), 

Os cursos de formação do professor de matemática priorizam uma 
prática de ensino na qual se sobressai a oralidade, a repetição de 
procedimentos com extensas listas de exercícios, a distribuição de 
um conhecimento já pronto, sistematizado e formalizado, sem que 
o aluno tenha oportunidade de buscar, por si próprio, o 
conhecimento, seja mediante pesquisas ou leituras. A escrita, 
quando aparece, apresenta-se acentuadamente técnica e formal. 

Infelizmente, com uma prática nos moldes supracitados, torna-se quase 

impossível formar um profissional crítico e reflexivo de seu fazer docente, a menos 

que a Didática da Matemática seja considerada um elemento tão relevante quanto 

os conhecimentos específicos da referida disciplina. 

Conforme propõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN), nº. 9.394/1996, no que se refere à formação docente, em seu Artigo 62, 

faz-se necessário ao futuro professor, como condição mínima, habilitação em 

Licenciatura Plena, pois “a nova situação solicita, cada vez mais, que esse(a) 

profissional esteja preparado(a) para exercer uma prática contextualizada, atenta 

às especificidades do momento” (GATTI; BARRETO; ANDRÉ, 2011, p. 25), onde é 

cada vez mais exigida dos sistemas de ensino a formação de indivíduos capazes de 

evoluir em meio às mudanças, bem como desenvolver o pensamento crítico, a 

capacidade de criar, de trabalhar em equipe, bem como proporcionar uma 

aprendizagem que leve em consideração a heterogeneidade presente nos sistemas 

de ensino (LESSARD, 2016). 

  Neste contexto, o professor de Matemática precisa encontrar um equilíbrio 

na articulação entre os saberes específicos da disciplina e todos os saberes 
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necessários à sua prática docente, de forma a contemplar às necessidades 

essenciais dos discentes, ou seja, suas competências e habilidades.  

De acordo com o proposto nas Diretrizes Curriculares para o Ensino de 

Matemática, no caso das Licenciaturas, o currículo é organizado de forma que 

possibilite o estudo do Cálculo Diferencial e Integral, Álgebra Linear, 

Fundamentos de Análise, Fundamentos de Álgebra, Fundamentos de Geometria e 

Geometria Analítica (BRASIL, 2001, p. 06). Além disso, salienta a necessidade de 

estabelecer uma relação destes conteúdos com os que são trabalhados na educação 

básica, considerando os conteúdos das disciplinas afins, bem como das demais 

disciplinas.  

Mediante o que é proposto no documento supracitado, Fiorentini (2003) diz 

que é possível perceber uma preocupação em formar um profissional com 

capacidade de pensar, refletir e articular a sua prática de forma que o 

desenvolvimento profissional é visto como um processo que principia muito antes 

da formação inicial e que se estende durante toda a trajetória do professor. Neste 

aspecto, Tardif (2014) também faz uma abordagem sobre os diversos saberes 

necessários ao professor.  

Para este autor, os saberes docentes não se limitam apenas à formação 

acadêmica, mas estão relacionados aos saberes adquiridos ao longo da vida por 

tais profissionais (saberes pessoais, curriculares, da formação da educação básica, 

da formação profissional e da experiência docente). Dos saberes propostos, Tardif 

(2014) traz um destaque para os saberes da experiência, pois esses não são 

considerados saberes prontos e acabados, ao passo que se reconstroem no fazer 

diário do professor. 

O professor Fiorentini (2005) observa que o saber docente está situado em 

três dimensões: dimensão do saber acadêmico (veiculado e enfatizado nas 

disciplinas da Licenciatura); dimensão subjetiva (saber ser professor-educador); e 

a dimensão prática (saber-fazer). Contudo, os cursos de formação inicial têm 

seguido um estilo tradicional, no qual se preocupa muito mais com a dimensão do 

saber acadêmico. Diante disso, ter domínio sobre o conhecimento epistemológico, 
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histórico e pedagógico da disciplina é condição elementar para qualquer 

profissional, pois, ao professor de Matemática, não basta dominar apenas o 

conhecimento matemático acumulado por gerações, mas é necessário que tal 

profissional crie possibilidades que permitam o desenvolvimento pleno do 

educando. Assim, Fiorentini (2005, p. 209) afirma que: 

O professor precisa conhecer o processo de como se deu 
historicamente a produção e a negociação de significados em 
Matemática, bem como isso acontece, guardada as devidas 
proporções em sala de aula. Além disso, precisa conhecer e avaliar 
as potencialidades educativas do saber matemático; isso o ajudará 
a problematizá-lo e mobilizá-lo da forma que seja mais adequada, 
tendo em vista a realidade escolar onde atua e os objetivos 
pedagógicos relativos à formação do estudante tanto no que 
respeita ao desenvolvimento intelectual e à possibilidade de 

compreender e atuar melhor no mundo. (Ibidem, p. 25), 

Além disso, tanto o Professor formador quanto o professor em formação 

precisam entender também que  

Para ser professor de Matemática não basta ter um domínio 
conceitual e procedimental da Matemática produzida 
historicamente. Sobretudo, necessita conhecer seus fundamentos 
epistemológicos, sua evolução histórica, a relação da Matemática 
com a realidade, seus usos sociais e as diferentes linguagens com 
as quais se pode representar ou expressar um conceito 

matemático. (Ibidem, p. 110) 

Nesse sentido, para Tardif (2014), os saberes não podem ser comparados a 

estoques de informações tecnicamente disponíveis, renovados e produzidos pela 

comunidade científica, mas um saber que 

é profundamente social e é, ao mesmo tempo, o saber dos atores 
individuais que o possuem e o incorporam à sua prática 
profissional para a ela adaptá-lo e para transformá-lo. [...]. 
Portanto, o saber dos professores não é o “foro íntimo” povoado 
de representações mentais, mas um saber sempre ligado a uma 
situação de trabalho com outros (alunos, colegas, pais, etc.), um 
saber ancorado numa tarefa complexa (ensinar), situado num 
espaço de trabalho (a sala de aula, a escola), enraizado numa 
instituição e numa sociedade (Ibidem, p. 15). 
 

 Nesta perspectiva, Tardif (2014) acrescenta que os saberes necessários ao 

professor vão muito além dos conhecimentos específicos da disciplina, embora 

não ter domínio de tais saberes irá dificultar o trabalho a ser realizado pelo 
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professor. É relevante considerar que o saber do professor não é originário de uma 

única fonte, mas de vários contextos e momentos históricos da vida do mesmo, 

inclusive da atividade profissional. Nesse sentido, Tardif (2014) classifica os 

saberes docentes em diversas categorias, conforme estabelecido no quadro 1. 

 
Quadro 1: Os saberes dos professores 

Saberes dos 
Professores 

Fontes sociais de 
aquisição 

Modos de integração no 
trabalho docente 

Saberes pessoais dos 
professores. 

A família, o ambiente de 
vida, a educação no 
sentido lato, etc. 

Pela história de vida e pela 
socialização primária. 

Saberes provenientes da 
formação escolar anterior. 

A escola primária e 
secundária, os estudos 
pós-secundários não 
especializados, etc. 

Pela formação e pela 
socialização pré-
profissionais. 

Saberes provenientes da 
formação profissional para 
o magistério. 

Os estabelecimentos de 
formação de professores, 
os estágios, os cursos de 
reciclagem, etc. 

Pela formação e pela 
socialização de 
profissionais nas 
instituições de formação 
de professores. 

Saberes provenientes dos 
programas e livros 
didáticos usados no 
trabalho. 

A utilização das 
“ferramentas” dos 
professores: programas, 
livros didáticos, cadernos 
de exercícios, fichas, etc. 

Pela utilização das 
“ferramentas” de trabalho, 
sua adaptação às tarefas. 

Saberes provenientes de 
sua própria experiência na 
profissão, na sala de aula e 
na escola. 

A prática do ofício na 
escola e na sala de aula, a 
experiência dos pares, etc. 

Pela prática do trabalho e 
pela socialização 
profissional. 

Fonte: Tardif (2014, p. 63)  

 Isto posto, entende-se que o saber não é estático, pois até mesmo a forma 

como o docente desenvolve seu trabalho modifica-se ao longo do tempo através 

do ato de agir e refletir sobre a sua prática (CEVALLOS; PASSOS, 2014), pois, 

segundo Tardif (2014), a atividade docente permite ao professor desenvolver 

saberes que não decorrem nem das instituições destinadas à formação destes 

profissionais, nem das teorias ou preceitos sistematizados, mas  

são saberes práticos (e não da prática: eles não se superpõem à 
prática para melhor conhecê-la, mas se integram a ela e dela são 
partes constituintes enquanto prática docente) e formam um 
conjunto de representações a partir das quais os professores 
interpretam, compreendem e orientam sua profissão e sua prática 
cotidiana em todas as suas dimensões. Eles constituem, por assim 
dizer, a cultura docente em ação (TARDIF, 2014, p. 49). 
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 Neste aspecto, não tem como deixar de salientar os saberes da experiência 

dos discentes do PARFOR, uma vez que estes são profissionais que estão num 

curso de “formação inicial” de Licenciatura em Matemática, área na qual já 

estavam atuando mesmo antes de ingressarem no curso. Assim, os saberes 

experienciais de tais profissionais se constituem numa forma de adquirir e 

produzir os próprios saberes (TARDIF, 2014).   

   Vale ressaltar que o processo formativo de todo e qualquer profissional, 

inclusive do professor, é essencial para que esse possa desempenhar com louvor as 

suas atividades, mas é preciso lembrar que o professor, além de estar imerso num 

contexto social, também possui uma “história de vida, crenças, experiências, 

valores e saberes próprios” (CEVALLOS; PASSOS, 2014, p. 101). Assim, tais 

autores consideram que “a profissionalidade docente vai se constituindo e se 

ressignificando ao longo dos anos, até porque o ato de ensinar não se justifica 

isoladamente, existem várias questões que estão implícitas” (Ibidem, p. 102). 

  

1.4. O professor enquanto um profissional resultante das representações 
sociais 

O professor é considerado como um profissional responsável e capaz de 

propor oportunidade/possibilidade para o educando atingir uma aprendizagem 

condizente com o contexto social. Assim, o profissional em questão não é 

considerado o centro do processo de ensino e aprendizagem, mas como um 

mediador ou facilitador dessa. 

Durante muito tempo, no que tange ao ensino da Matemática, o professor 

era considerado, por partes dos alunos, como aquele inflexível e que promovia 

certo pânico em suas aulas. A representação que se tem deste docente, de certa 

forma, está relacionada ao entendimento que tal profissional tem sobre o que é 

ensinar, pois  

por trás de cada modo de ensinar, esconde-se uma particular 
concepção de aprendizagem, de ensino, de educação. O professor 
que concebe a Matemática como uma ciência exata, logicamente 
organizada e a-histórica ou pronta e acabada, certamente terá uma 
prática pedagógica diferente daquele que a concebe como uma 
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ciência viva, dinâmica e historicamente sendo construída pelos 
homens, atendendo a determinados interesses e necessidades 
sociais. (FIORENTINI, 1994, p. 38-39). 
 

Nesse sentido, a forma como o professor concebe o ensino de Matemática 

ou qualquer outra disciplina será refletido na prática pedagógica de tais 

profissionais, tomando o aluno como aquele que memoriza e reproduz o que 

supostamente aprendeu ou como aquele que constrói o seu saber a partir da 

interação estabelecida com o professor sem ser um mero reprodutor de 

conhecimentos.  

Tomando como ponto de partida a escola de primeiras letras, na qual 

predominava um ensino tradicional e a figura do professor assumia um sentido de 

controlador e transmissor do conhecimento, o processo de ensino e aprendizagem 

estava centrado no trabalho desempenhado pelo professor; o aluno, por sua vez, 

era visto como um agente passivo na construção de seu saber, de forma que lhe 

cabia assimilar o que lhe era proposto, para posteriormente, reproduzir conforme 

o que o professor havia lhe ensinado (MIZUKAMI, 1986). 

Além da abordagem tradicional, segundo Mizukami (1986), é possível 

destacar outras abordagens de ensino, como a comportamentalista ou 

behaviorista, na qual o professor tem o controle científico da aprendizagem, além 

de ser o responsável por planejar suas atividades de forma que o desempenho do 

aluno seja estimulado ao máximo; todo o trabalho docente está centrado na figura 

do aluno, cabendo a tal profissional a função de maximizar o desempenho do seu 

discente, pois esse é considerado como o produto do meio. 

No âmbito da Educação Matemática, Fiorentini referencia a tendência 

Formalista-clássica como aquela em que, semelhante à abordagem tradicional, o 

ensino era tipicamente “livresco e centrado no professor e no seu papel de 

transmissor e expositor do conteúdo através de preleções ou de desenvolvimentos 

teóricos na lousa” (FIORENTINI, 1996, p. 41).  

Influenciada pelo MMM, surge então, segundo Fiorentini (1994), a 

tendência Formalista-moderna, a qual não trouxe mudanças significativas quanto 

ao processo de ensino e aprendizagem e, consequentemente, à representação do 
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professor em sala de aula, pois esse permanecia no centro de tal processo e o aluno 

continuava como um agente passivo, continuando a memorizar e reproduzir 

aquilo que era reproduzido pelo professor. 

Ainda conforme Fiorentini (1994), temos também neste contexto a tendência 

Tecnicista, bem como suas variações, a saber: o tecnicismo-formalista e o 

tecnicismo-pragmático10, que toma fundamento no Behaviorismo, para o qual a 

aprendizagem consiste em mudanças comportamentais através de estímulos. 

Ainda segundo este autor, a referida tendência tem como premissa os recursos e as 

técnicas de ensino, ou seja, a pedagogia tecnicista não se encontra centrada no 

trabalho desenvolvido pelo professor nem no aluno.  

Imerso nas denominadas tendências ativas, as quais contrariam a 

pedagogia tradicional, o professor deixa de ser elemento fundamental do ensino, 

tornando-se orientador ou facilitador da aprendizagem, enquanto o aluno assume 

tal papel, de forma que a seleção dos conteúdos se dá conforme os interesses dos 

alunos e o desenvolvimento psicológico desses. 

Neste contexto, destacam-se as correntes empírico-ativistas e a 

construtivista. Nessas, os seus propositores acreditam que o conhecimento 

matemático origina-se da ação dialética ativa/reflexiva do homem com o meio 

ambiente e/ou com atividades, enquanto que para aquelas anteriores, por sua vez, 

“o conhecimento matemático emerge do mundo físico e é extraído pelo homem 

através dos sentidos e da intuição” (FIORENTINI, 1994, p. 56). 

Ainda hoje, diz Fiorentini (1994), no ensino de Matemática, encontram-se 

características marcantes da corrente empírico-ativista, ao se considerar que o 

aluno aprende fazendo e isto proporciona valorizar a pesquisa, a descoberta, os 

estudos do meio, a resolução de problemas, as atividades experimentais etc. 

Assim, as pedagogias ativas procuram apreciar os processos de aprendizagem, de 

forma que o aluno recebe um papel de destaque quanto ao ensino. 

Na abordagem humanista, o professor assume a imagem de um 

                                                           
10 Sobre as variações do Tecnicismo defendidos por Fiorentini, a sua tese “Rumos da Educação 
Brasileira em Educação Matemática: o caso da produção científica em cursos de Pós-graduação” 
(1994) traz um estudo detalhado sobre as características destas variações. 
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profissional facilitador e mediador da aprendizagem dos seus alunos, isto é, o 

“ensino centrado no aluno” (MIZUKAMI, 1986, p. 37). Nesta linha de estudo, 

valorizam-se as relações interpessoais, e o conhecimento origina-se a partir das 

experiências dos próprios alunos, uma vez que o professor assume o papel de ser 

aquele que cria condições para que os alunos aprendam.  Já na cognitivista, 

predomina o interacionismo. Nesta abordagem, o “indivíduo é considerado como 

um sistema aberto, em reestruturações sucessivas, em busca de um estágio final 

nunca alcançado por completo” (Ibidem, p. 60). Quanto ao professor, esse se torna 

responsável por “criar situações, propiciando condições onde possam se 

estabelecer reciprocidade intelectual e cooperação ao mesmo tempo moral e 

racional” (Ibidem, p. 77). 

Com relação à abordagem sociocultural, essa, por sua vez, prioriza os 

aspectos “sócio-político-culturais, mais significativos no contexto brasileiro” 

(Ibidem, p. 85). Nesta abordagem, é dado um grande destaque ao indivíduo, visto 

que esse se torna “elaborador e criador do conhecimento” (Ibidem, p. 86). Também 

nota-se nesta abordagem uma forte tendência interacionista, uma vez que a 

interação é muito relevante “para que o ser humano se desenvolva e se torne 

sujeito de sua práxis” (Ibidem, p. 87). Quanto ao papel desempenhado pelo 

professor, não há uma relação hierárquica com seus discentes, mas é estabelecido, 

entre professor e aluno, um relacionamento horizontal, no qual o educador torna-

se educando, enquanto que esse se torna educador. 

Semelhante à abordagem sociocultural, Fiorentini (1994) também traz um 

estudo no âmbito da educação matemática a este respeito, visto que, no processo 

de ensino e aprendizagem, os saberes populares deveriam ser levados em 

consideração, mesmo que os alunos não possuíssem habilidades formais 

desenvolvidas, como era o caso dos alunos pertencentes às classes sociais menos 

favorecidas. 

Tendo o conhecimento das diversas abordagens de ensino, hoje o professor 

pode desenvolver seu trabalho de uma forma diferenciada, ou seja, uma forma 

que busque atender às dificuldades/necessidades de seus alunos, sendo um pouco 
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tradicional, comportamentalista, humanista, cognitivista, sociocultural, formalista 

clássico ou moderno e tecnicista, visto que nenhuma abordagem contempla todas 

as demandas do processo de ensino-aprendizagem, tornando-se, desta forma, um 

profissional crítico e reflexivo do seu saber pedagógico. 

No que se refere ao ensino de Matemática, o PCN de Matemática afirma 

que tal disciplina “[...] deve garantir o desenvolvimento de capacidades como: 

observação, estabelecer relações, comunicação (diferentes linguagens), 

argumentação e validação de processos e o estímulo a formas de raciocínio como 

intuição, indução, dedução e analogia e estimativa” (BRASIL, 1998, p. 56). Ao se 

pensar o ensino de Matemática, baseado no que está proposto no PCN, significa 

que é extremamente relevante discutir a respeito da formação do professor de 

Matemática, bem como da formação matemática desse. 

A disciplina de Matemática nunca foi a preferida da maioria dos alunos, 

visto que, durante muito, tempo o professor deste componente foi estigmatizado 

como aquele que se utilizava de uma metodologia inflexível, detinha o 

conhecimento e sua função era transmitir o conhecimento a uma classe com alunos 

passivos e esses, por sua vez, deveriam reproduzir aquilo que era transmitido. O 

docente em questão provocava grande “terror” nos alunos, pois além de trabalhar 

com uma disciplina considerada muito difícil para a maioria das pessoas, também 

tinha uma metodologia pautada num ensino mecânico, memorístico e 

descontextualizado. 

 Diante das várias abordagens de ensino, observa-se que a imagem dos 

docentes tem se modificado ao longo do tempo, justamente porque eles 

conseguem estabelecer um diálogo entre as várias teorias da aprendizagem. 

Quanto ao professor de Matemática, este ainda carrega resquícios de um passado 

traumatizante para muitos alunos, mas há de se considerar que a valorização dos 

conhecimentos prévios tornou-se um elemento importante para que tal 

profissional desenvolva um trabalho satisfatório, levando em conta tanto a sua 

perspectiva quanto a do aluno, aprimorando os processos educativos e 

aproximando cada vez mais a escola e a sociedade. 
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Diante do exposto, o papel da escola e do professor sofreu e ainda sofre 

modificações diante da realidade na qual estão inseridos e isso passa pelo crivo 

das representações sociais, pois as transformações sociais são refletidas no espaço 

escolar e o professor, especialmente, também sofre e participa ativamente deste 

processo contínuo de projeção de uma sociedade melhor. 
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CAPÍTULO 2 

TEORIAS, SISTEMA DE REPRESENTAÇÃO QUE EMBASAM 
ESSE ESTUDO SOBRE AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO 

PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

Este capítulo discorre sobre a Teoria das Representações Sociais e a Teoria 

do Núcleo Central, vez que tais teorias embasam este estudo. 

2.1. A Teoria das Representações Sociais 

De significado polissêmico, o termo representação pode denotar um 

modelo, imagem de alguma coisa, um símbolo, uma imitação, reflexão, dentre 

outros, mas o sentido da representação na área das ciências sociais está 

relacionado com a percepção individual. Porém, no âmbito da ciência cognitiva 

moderna, “as representações se transformaram em formalizações, processos e 

regras, símbolos, imagens e figuras produzidas pela mente do indivíduo” 

(MARKOVÁ, 2006, p. 172). 

Destarte, Marková, citando Durkheim, diz que as representações ocorrem 

coletivamente na vida social, pois,  

as representações coletivas, isto é, imagens, crenças, símbolos e 
conceitos, surgem diretamente das estruturas sociais. Elas incluem 
todos os fenômenos socialmente produzidos que circulam e são 
compartilhados na sociedade, como religiões, mitos, ciência e 
linguagem. As representações coletivas são fatos sociais e formam 
uma realidade social, da mesma maneira que fatos físicos formam 

realidades físicas. (Ibidem, p. 177). 
 

Assim, é preciso lembrar que no contexto das representações coletivas há 

também um ser individual com mitos e crenças que podem ou não ser 

semelhantes aos de outro indivíduo pertencente ao mesmo grupo. Nesse sentido, 

as representações individuais são resultantes do caráter físico e biológico do 

sujeito, e consequentemente, tais representações são pessoais e podem variar 

conforme cada indivíduo. 

A gama de Representações Coletivas tem um caráter sociológico e, por sua 

vez, é “consistentemente orientada àquilo que faz com que as sociedades se 

mantenham coesas, isto é, às forças e estruturas que podem conservar, ou 
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preservar, o todo contra qualquer fragmentação ou desintegração” (MOSCOVICI, 

2015, p. 14). Moscovici (citado por SÁ, 1995, p. 23) compreendia que as 

representações estavam munidas de alguns aspectos que não contemplavam 

novos feitos detectados, a saber: 

Em primeiro lugar, o conceito durkheimiano abrangia uma gama 
muito ampla e heterogênea de formas de conhecimento, supondo-
se estar nelas concentradas uma grande parte da história 
intelectual da humanidade. [...]. Em segundo lugar, a concepção de 
Durkheim era bastante estática, o que possivelmente correspondia 
à estabilidade dos fenômenos para cuja explicação havia sido 
proposta, mas não à plasticidade, mobilidade e circulação das 
representações contemporâneas emergentes. [...]. E m terceiro 
lugar, as representações coletivas eram vistas, na sociologia 
durkheimiana, como dados, como unidades explicativas absolutas, 
irredutíveis por qualquer análise posterior, e não como fenômenos 
que devessem ser eles mesmos explicados. 
 

Em suma, para Moscovici, a concepção de Durkheim sobre as 

representações coletivas compreendia uma gama extensa e heterogênea de formas 

de conhecimento, além de serem consideradas estáticas e vistas como dados e 

entidades explicativas absolutas e irredutíveis (SÁ, 1995). Contudo, foi a partir das 

Teorias das Representações Coletivas que Moscovici esboçou a sua, denominada 

de Teoria das Representações Sociais. 

Em 1961, na obra intitulada La psychanalyse (A psicanálise), Moscovici fez 

abordagem sobre as representações sociais, considerando-as como um elemento 

social e também dinâmico. Apropriada para a compreensão da construção e 

transformação social que passa o indivíduo, a presente teoria busca compreender 

como o conhecimento científico se transforma no conhecimento espontâneo e 

comum, vez que, embora diferentes, tais conhecimentos se complementam. 

As representações sociais são consideradas como 

um conjunto de conceitos, proposições e explicações criado na 
vida cotidiana no decurso da comunicação interindividual. São o 
equivalente, na nossa sociedade, dos mitos e sistemas de crenças 
das sociedades tradicionais, podem ainda serem vistas como uma 

versão contemporânea do senso comum. (MOSCOVICI, 2015, p. 
72). 

 Neste contexto, segundo tal autor, a sociedade contemporânea é fruto de 
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uma construção social realizada por indivíduos que assumem um papel ativo 

diante de uma sociedade heterogênea, de forma que o conhecimento é gerado, 

transformado e projetado no mundo social. Além disso, o que torna interessante a 

teoria proposta é que essa “toma, como ponto de partida, a diversidade dos 

indivíduos, atitudes e fenômenos, em toda sua estranheza e imprevisibilidade” 

(Ibidem, p.79). 

Considerando este mundo social em que o indivíduo assume uma postura 

ativa, a representação social ocorre, simultaneamente, em dois universos: 

consensual e reificado. Sobre tais universos, o autor da teoria os caracteriza como: 

Em um universo consensual, a sociedade é vista como um grupo 
de pessoas que são iguais e livres, cada um com possibilidade de 
falar em nome do grupo e sob seu auspício. Dessa maneira, 
presume-se que nenhum membro possua competência exclusiva, 
mas cada qual pode adquirir toda competência que seja requerida 
pelas circunstâncias. Num mundo reificado, a sociedade é vista 
como um sistema de diferentes papéis e classes, cujos membros 
são desiguais. Somente a competência adquirida determina seu 
grau de participação de acordo com o mérito, seu direito de 
trabalhar [...]. Nós nos confrontamos, pois, dentro do sistema, 
como organizações preestabelecidas, cada uma com suas regras e 
regulamentos. (MOSCOVICI, 2012, p. 50-52) 

Neste aspecto, Sá (1995) compara o universo consensual como aquele onde 

se desenvolvem as atividades intelectuais que promovem interação social, no dia a 

dia do indivíduo, de forma a produzir as representações sociais. Quanto ao 

universo reificado, o considera como o universo onde “se produzem e circulam as 

ciências e o pensamento erudito em geral, sua teorização abstrata, sua 

compartimentalização em especialidades e sua estratificação hierárquica” (Ibidem, 

p. 28). 

  Desta forma, as representações sociais defendidas por Moscovici (2015), 

têm como função tornar o não familiar em algo familiar. Contudo, esta 

transformação não se dá de forma tão simples e imediata, de modo que é 

necessário considerar dois fatores indispensáveis neste processo: o tempo e a 

comunicação. Sobre este último, quando se pensa em comunicação, é preciso 

pensar nas diferentes formas em que essa ocorre, lembrando que nesta sociedade 

contemporânea e globalizada na qual estamos inseridos, tais transformações 
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acontecem de forma mais rápida que em décadas passadas. Deste modo,  

As representações sociais são entidades quase tangíveis. Elas 
circulam, se entrecruzam e se cristalizam continuamente, através 
duma palavra, dum gesto, ou duma reunião, em nosso mundo 
cotidiano. Elas impregnam a maioria de nossas relações 
estabelecidas, os objetos que nós produzimos ou consumimos e as 
comunicações que estabelecemos. Nós sabemos que elas 
correspondem, dum lado, à substância simbólica que entra na sua 
elaboração e, por outro lado, à prática específica que produz essa 
substância, do mesmo modo como a ciência ou o mito 
correspondem a uma prática científica ou mítica. (MOSCOVICI, 

2015, p. 10) 

 Devemos ponderar que não é tão fácil, como parece ser, tornar o incomum 

em comum, o não familiar em familiar, vez que as representações são geradas a 

partir de dois processos denominados de ancoragem e objetivação. A ancoragem é, na 

visão de Moscovoci (2015), um processo que transforma algo estranho e 

perturbador, que nos intriga, em nosso sistema particular de categorias e o 

compara com um paradigma de uma categoria que nós pensamos ser apropriada. 

[...]. Ele ainda apresenta este processo como uma forma de “classificar e dar nomes 

a alguma coisa” (MOSCOVICI, 2015, p. 61) e, ao classificar, o indivíduo 

automaticamente faz uma avaliação/comparação a partir de um conjunto de 

paradigmas guardados na memória daquele, para, posteriormente, constituir uma 

relação que pode vir a ser positiva ou negativa com o elemento novo. 

 Assim, este novo saber é incorporado ao rol de saberes, assumindo um 

significado concreto, ou seja, se materializa no pensamento do aluno. Nesse 

sentido, para Moscovici (2015, p. 71), “a materialização de uma abstração é uma 

das características mais misteriosas do pensamento e da fala”. Com isso, tem-se o 

que se denomina de objetivação. Nesse sentido,  

a objetivação une a ideia de não familiaridade com a de realidade, 
torna-se a verdadeira essência da realidade. Percebida 
primeiramente como um universo puramente intelectual e remoto, 
a objetivação aparece, então, diante de nossos olhos, física e 
acessível (MOSCOVICI, 2015, p. 71). 

 Além disso, tal autor afirma que “objetivar é descobrir a qualidade icônica 

de uma ideia, ou ser impreciso; é reproduzir um conceito em uma imagem” 

(Ibidem). Uma vez que é feita a objetivação, o elemento que antes era considerado 



53 
 

novo, ou seja, não familiar, torna-se familiar. Desta forma, “a imagem do conceito 

deixa de ser um signo e torna-se a réplica da realidade, [...]. A noção, pois, ou a 

entidade da qual ela proveio, perde seu caráter abstrato, arbitrário e adquire uma 

existência quase física, independente” (Ibidem). 

 Em suma, a objetivação está relacionada à “função de dar materialidade a 

um objeto abstrato, enquanto que a ancoragem está relacionada à função de 

fornecer um contexto inteligível ao objeto”. (SPINK, 1995, p. 34). Tanto a 

ancoragem quanto a objetivação são dois processos que acontecem 

simultaneamente e constantemente no indivíduo.  

 Denominada como “A Grande Teoria” por muitos estudiosos, outras foram 

formuladas ou desenvolvidas a partir do que Moscovici havia proposto com seu 

objeto de estudo. Este trabalho limita-se a discorrer acerca da representação do 

professor de Matemática sobre os saberes docentes necessários à educação básica 

e, para isso, também nos apoiamos na Teoria do Núcleo Central, preconizada por 

Jean-Claude Abric (1994). 

2.2. A Teoria do Núcleo Central  

 A Teoria das Representações Sociais, considerada “a grande teoria” por 

muitos discípulos de Moscovici, busca compreender as constantes transformações 

de algo novo ou não comum em algo que possa fazer parte do cotidiano no qual o 

indivíduo está inserido. Dentre as abordagens em que esta teoria se estrutura, tal 

pesquisa se fundamenta nos pressupostos da abordagem estrutural de Jean-

Claude Abric, ou seja, a Teoria do Núcleo Central, a qual, segundo Sá (1998), não 

objetiva substituir a presente teoria, mas tem o intuito de complementá-la, e sua 

função “[...] deve proporcionar descrições mais detalhadas de certas estruturas 

hipotéticas, bem como explicações de seu funcionamento, que se mostrem 

compatíveis com a teoria geral” (SÁ, 1998, p. 51).   

Diante disso, Abric (1994) diz que, além de uma representação organizar-se 

de forma hierárquica, também se situa em torno de um núcleo central que, por sua 

vez, é entendido como um subconjunto da representação, composto por um ou 

alguns elementos cuja ausência desestrutura a representação ou lhe daria uma 
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significação completamente diferente. Ou seja, o elemento que representa o núcleo 

central é aquele considerado mais relevante dentre todos os outros elementos, por 

assim dizer, e o sistema periférico é formado pelos demais elementos que também 

fazem parte da representação. 

 Ainda conforme Abric (1994), o núcleo central de uma representação pode 

desempenhar, tanto no funcionamento quanto na estrutura, o cumprimento de 

duas funções consideradas essenciais: a função geradora, pois é através dela que o 

elemento se cria, se transforma, levando à significação de outros elementos na 

representação. A outra, a organizadora, é aquela na qual o núcleo central 

“determina a natureza dos laços que unem entre si os elementos da representação. 

Ele é, nesse sentido, o elemento unificador e estabilizador da representação” 

(ABRIC, 1994, p. 22), e assim, torna o elemento mais estável da representação, pois 

garante a estabilidade em contextos móveis e absolutos. 

O núcleo central ocupa um lugar de destaque na representação, mas este 

não é o único elemento encontrado. Além desse, também é possível encontrar o 

sistema periférico com menor grau de destaque, porém relevante para se obter 

uma compreensão sólida da representação dos elementos periféricos, que são 

determinados pelas características do contexto imediato, ou seja, são mais 

flexíveis, sendo a sua principal função a de “regulação e adaptação do sistema 

central aos constrangimentos e as características da situação concreta na qual o 

grupo se encontra confrontado, [...]. O sistema periférico permite uma certa 

modulação individual da representação” (ABRIC, 1994, p. 73). Além disso, no 

sistema periférico, será possível encontrar elementos de primeira periferia e de 

contraste. 

De forma resumida, apresentamos um quadro sobre a diferenciação do 

sistema central e periférico, baseado nos pressupostos de Abric (1994, p. 80). 
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Quadro 2: Diferenças entre Sistema Central e Sistema Periférico 

SISTEMA CENTRAL SISTEMA PERIFÉRICO 

Ligado à memória coletiva e à história do 
grupo 

Permite a integração das experiências e 
histórias individuais 

Consensual; define a homogeneidade do 
grupo 

Suporta a heterogeneidade do grupo 

Estável 
Coerente 
Rígido 

Flexível 
Suporta as contradições 

Resistente à mudança Evolutivo 

Pouco sensível ao contexto imediato Sensível ao contexto imediato 

Funções:  
Gera significação da representação 
Determina sua organização 

Funções: 
Permite adaptação à realidade concreta 
Permite a diferenciação do conteúdo 
Protege o sistema central 

Fonte: ABRIC (1994, p. 80)  

De modo geral, podemos entender o núcleo central de uma dada 

representação como o elemento mais estável, consensual, coerente, homogêneo e 

determinado historicamente. Já o sistema periférico é considerado como um 

elemento mais flexível e de fácil adaptação, além de ser considerado heterogêneo 

quanto ao seu conteúdo (ABRIC, 1994). Os elementos que não fazem parte do 

núcleo central são entendidos como elementos intermediários, ou seja, de primeira 

periferia, de contraste e de segunda periferia. Lopes (2014, p. 55) expande essa 

concepção sobre tais elementos ao assegurar que 

Entende-se como de primeira periferia os elementos periféricos 
mais importantes enquanto a zona de contraste se refere elementos 
que possuam baixa frequência, mas não são considerados pelos 
sujeitos. A zona de contraste pode revelar elementos que vão 
reforçar os sentidos presentes na primeira periferia ou a existência 
de subgrupo minoritário que possua uma representação diferente 
sobre o objeto analisado. 

Já os elementos que estão situados na segunda periferia são aqueles 

considerados menos relevantes, visto que a sua frequência é muito pequena. Tais 

elementos poderão ser visualizados e compreendidos no modelo de análise 

cognitiva denominado AnCo-REDES. 
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CAPÍTULO 3 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa em representações sociais tem se configurado num vasto campo 

de estudos teórico-metodológicos em várias áreas do conhecimento, embora na 

área da saúde haja uma maior concentração de trabalhos com as representações 

sociais. Nesta pesquisa, procuramos analisar qual representação que o aluno do 

PARFOR de Matemática tem sobre ser professor de Matemática e a influência 

deste Programa na (re)construção de conhecimentos para a formação deste 

professor que ensina Matemática. 

A presente pesquisa apresenta traços de uma pesquisa social, de tal forma 

que os conhecimentos obtidos nesta perspectiva estão situados no âmbito da 

realidade social. Essa, por sua vez, diz respeito às diferentes formas de 

relacionamentos entre os indivíduos, bem como às denominadas instituições 

sociais (GIL, 2009). 

Diante disso, tal pesquisa mostra-se do tipo qualiquantitativa, por entender 

que o “conjunto dos dados quantitativos e qualitativos, porém, não se opõem. Ao 

contrário, se complementam” (MINAYO, 2001, p. 22). A Teoria de Redes trouxe a 

guinada quantitativa dos dados, enquanto que a qualitativa foi realizada mediante 

análise cognitiva da estrutura e dos conteúdos das representações.  Contudo, 

haverá uma predominância dos aspectos qualitativos sobre os aspectos 

quantitativos, pois a pesquisa qualitativa 

[...] trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 
crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 
podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. (MINAYO, 
2001, p. 23). 

Além disso, o “significado” que as pessoas dão às coisas e à sua vida é foco 

de atenção especial do pesquisador e, por fim, a análise dos dados tende a seguir 

um processo indutivo (LUDKE; ANDRÉ, 1986). Os dados coletados/produzidos 

foram predominantemente descritivos e a exploração dos mesmos possibilita uma 

ampla visão das representações dos participantes no que se refere ao ser professor 

de Matemática.   
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Os participantes desta pesquisa foram 16 discentes matriculados na atual 

turma do curso do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação 

Básica (PARFOR), do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), Campus de Jequié-Bahia. Muitos deles 

residentes em municípios distintos da sede do curso.  

Ressalta-se que as aulas do presente curso eram ofertadas durante uma 

semana em cada mês, nos turnos matutino e vespertino. Conforme a presente 

realidade, os encontros entre a pesquisadora e os participantes da referida 

pesquisa ocorreram durante o período em que esses estavam estudando, em 

horários que não comprometiam os seus estudos e nem a presença nas aulas. 

Vale lembrar que a presente turma nem sempre teve este total de alunos 

matriculados. Em 2013, quando as aulas foram iniciadas, havia um total de 50 

(cinquenta) alunos inscritos. Porém, apenas dezesseis conseguiram concluir a 

referida licenciatura, ou seja, 32% dos discentes. Os participantes da pesquisa não 

serão identificados por seus verdadeiros nomes, uma vez que serão utilizados os 

códigos P1, P2, P3, ..., P16 e, assim, será garantido o anonimato absoluto de suas 

identidades.  

Sobre os instrumentos utilizados para a produção dos dados, torna-se 

adequado lembrar que Abric (1994) diferencia as formas ou métodos que esta 

pesquisa pode assumir: os métodos interrogativos e os métodos associativos. Nos 

métodos interrogativos, podem ser utilizados a entrevista em profundidade, bem 

como o questionário, desenhos e alguns suportes gráficos. No entanto, para este 

trabalho foi utilizada a entrevista semiestruturada. 

Quanto aos métodos associativos, merecem destaque as evocações ou 

associações livres de palavras e mapas associativos, salientando que a vantagem 

de se utilizar a evocação livre é que essa tem caráter espontâneo e possibilita “a 

atualização de elementos implícitos ou latentes que seriam perdidos ou 

mascarados nas produções discursivas” (ABRIC, 1994, p. 66).  

Diante do exposto, para a produção dos dados, ora o presente trabalho 

apoiou-se no método associativo, através do uso da técnica de evocação livre de 
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palavras, ora no método interrogativo, ao fazer uso da entrevista semiestruturada. 

A entrevista foi escolhida como um dos instrumentos de produção dos dados, por 

entender que esta ferramenta possibilita uma interação entre os sujeitos 

envolvidos no processo investigativo, ou ainda, “é uma forma de diálogo 

assimétrico, em que uma das partes busca coletar os dados e a outra se apresenta 

como fonte de informação (GIL, 2009, p. 109). 

 Segundo Gil (2009), das diferentes formas que a entrevista pode ser 

estruturada, utilizou-se a entrevista semiestruturada ou informal, visto que, 

através dessa, o participante do estudo pode expressar livremente os fatos e as 

motivações no que tange ao objeto da pesquisa, no contexto ao qual essa se 

encontra inserida. 

Antes de iniciar o processo de produção dos dados propriamente ditos, foi 

realizada uma reunião com todos os participantes da pesquisa, sendo o local da 

reunião uma das salas de aula da UESB. Na oportunidade, fez-se uma explanação 

sobre a importância do estudo para a instituição, seus objetivos (geral e 

específicos) e a metodologia que seria utilizada no processo, além de assegurar-

lhes o anonimato absoluto. Todos concordaram em participar deste processo 

investigativo e, em seguida, foi agendado o horário em que cada participante tinha 

disponibilidade. 

Iniciada as entrevistas, sentiu-se a necessidade de acrescentar outros 

questionamentos pertinentes ao roteiro e, desta forma, determinou-se um novo 

roteiro de entrevistas. Assim, foi possível verificar se o instrumento proposto 

estabelecia relação com os objetivos geral e específicos traçados na pesquisa. 

Depois de construída a entrevista definitiva, foram submetidos a ela os demais 

discentes do PARFOR de Matemática da UESB. 

No primeiro momento da produção dos dados, com cada participante em 

particular, os discentes do PARFOR preencheram um formulário estruturado, a 

partir do qual foi possível elencar os dados pessoais/características dos 

participantes da pesquisa. Através deste formulário foi possível traçar o perfil dos 

referidos participantes, que posteriormente evocaram cinco palavras ao ouvir o 
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termo indutor “Ser professor de Matemática”. Neste momento, nem todos 

conseguiram evocar todas as palavras rapidamente, alguns precisaram de um 

tempo a mais para pensar na palavra a ser evocada.  

Ao evocar as referidas palavras, pediu-se para que os partícipes as 

elencassem em ordem de prioridades. Feito isso, iniciou-se a entrevista. Durante o 

período em que as entrevistas foram realizadas, buscou-se proporcionar um 

ambiente descontraído para que os participantes não se sentissem constrangidos 

em responder aos questionamentos propostos (Anexo I e II, p. 124-128). 

Quanto aos métodos utilizados para a produção dos dados, salienta-se que 

“[...] tais métodos não são obviamente específicos da pesquisa das representações 

segundo a teoria do núcleo central, e sua utilização no levantamento, iniciados os 

conteúdos, segue as mesmas orientações, precauções, técnicas gerais” (SÁ, 1998, p. 

106). 

Diante dos instrumentos utilizados para a produção de dados, objetivou-se 

compreender qual representação que o aluno do PARFOR de Matemática tem 

sobre ser professor de Matemática e a influência deste Programa na (re)construção 

de conhecimentos para a formação do professor que já ensina Matemática. Por isso, 

buscou-se: traçar o perfil desses alunos do PARFOR, do curso de Licenciatura em 

Matemática do Campus de Jequié, bem como apreender as representações que 

esses alunos do PARFOR de Matemática têm sobre os conhecimentos matemáticos 

e pedagógicos adquiridos no curso. 

A partir da transcrição dos dados produzidos, foram gerados dois arquivos 

de sentenças: um arquivo com as evocações e o outro com a transcrição das 

entrevistas, estando eles arquivos no formato (TXT 11 ). Estes arquivos foram 

submetidos, separadamente, no software Gephi, versão 0.8.2, (de forma articulada 

com os parâmetros de corte para a determinação da estrutura da representação 

(p.74)), o que possibilitou a visualização da rede semântica resultante, a qual se 

encontra dividida em duas componentes e seis grupos de sentidos. Estes grupos 

de sentidos foram organizados “a partir de um algoritmo de detecção de 

                                                           
11 Extensão atribuída a um arquivo de computador no formato texto (LOPES, 2014, p. 63) 
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comunidades, agrupam-se os elementos que possuem ligações mais densas 

quando comparados com as demais ligações existentes na rede” (LOPES, 2014, p. 

63).  Através da utilização do software Gephi, versão 0.8.2, foi possível realizar o 

processamento das métricas e visualização da rede, a modelagem dos dados na 

geração de sentenças e posterior geração das redes (LOPES, 2014).  

Após a produção dos dados, mediante a técnica de evocação livre de 

palavras e as entrevistas, a fase seguinte, isto é, o segundo momento, configurou-

se na transcrição na íntegra dessas, verificação e aprovação do conteúdo transcrito 

por parte dos participantes, para posteriormente ser submetido à Técnica da 

Análise de Conteúdo descrita por Bardin (2010). Tal processo é caracterizado como 

um conjunto de técnicas de análise de comunicações, que utiliza procedimentos 

sistemáticos e auxilia o pesquisador na descrição do conteúdo das mensagens, cuja 

finalidade é a dedução de conhecimentos relativos às condições de produção. 

Para tanto, seguindo o proposto por Bardin (2010), expuseram-se as três 

fases desta etapa: a primeira, pré-análise, quando se teve o primeiro contato com o 

material a ser estudado; a segunda, a exploração do material, quando foi feita a 

leitura aprofundada de cada entrevista para uma futura classificação e 

categorização; e, por fim, a terceira fase, na qual os dados foram parcialmente 

agregados, classificados e categorizados. 

 Ao utilizar-se a Técnica de Análise de Conteúdo, através do modelo AnCo-

REDES (LOPES, 2014), ressaltaram-se os aspectos qualitativos da estrutura e do 

conteúdo das representações. Dessa forma, conforme está proposto na Teoria do 

Núcleo Central (ABRIC), foi possível identificar os elementos do núcleo central, da 

primeira e segunda periferias, bem como os elementos de contraste (demonstrado 

na Quadro 7, p. 87). A partir daí, este trabalho apoiou-se na Teoria das 

Representações Sociais preconizadas por Moscovici (2014), ou seja, debruçou-se 

sobre os dados produzidos para fazer as devidas inferências no que se refere à 

Teoria das Representações Sociais, bem como a Teoria do Núcleo Central. 
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CAPÍTULO 4 
 

AnCo-REDES: MODELO PARA ANÁLISE COGNITIVA 
 

O AnCo-REDES é um modelo para análise cognitiva fundamentado na 

Teoria de Redes, especialmente na análise de redes sociais e redes semânticas; no 

campo da Análise Cognitiva (FRÓES BURNHAM, 2012); e na Teoria de 

Representações Sociais (MOSCOVICI, 1994), sendo esta uma teoria acoplada ao 

modelo, conforme Lopes (2014).  

O estudo de redes encontra-se relacionado a um sistema matemático 

denominado de Teoria dos Grafos (BOCALETTI et al, 2006, 177), ou seja, está 

organizado em vértices (atores) e arestas (interações/conexões). Desta forma, 

antes de discorrer sobre o AnCo-REDES, definido por Lopes (2014), tornou-se 

relevante fazer uma breve abordagem sobre os princípios que regem esta teoria, a 

exemplo da Teoria dos Grafos, Redes Semânticas e Análise de Redes Sociais.  

 

4.1. Teoria dos Grafos 

 Ao se considerar o contexto histórico, um estudo realizado pelo matemático 

suíço Leonhard Euler (1707-1783), ao observar as pontes de Konisgberg (Figura 1), 

constatou a impossibilidade de executar a travessia das sete pontes sem que o 

caminho fosse repetido. Esta situação demarcou o primeiro problema relacionado 

à Teoria dos Grafos. A presente teoria, por sua vez, é considerada como uma parte 

relevante da Matemática discreta, a qual aborda um amplo estudo sobre objetos 

combinatórios, além de estar inteiramente presente nos estudos referentes à 

Álgebra e à Teoria de Matrizes (COSTA, 2011; FADIGAS, 2011).   
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Figura 1 Representação das pontes de Konisgberg 

  

Fonte: Adaptado de (FADIGAS, 2011, p.16) 

 

Fazendo uma analogia com a Teoria dos Grafos, as pontes (pontos em 

vermelho) referem-se aos vértices e os caminhos entre elas são as arestas.  Nesse 

sentido, um grafo12 G = (V, E), no qual V é equivalente ao conjunto V de vértices e 

E ao o conjunto de arestas, de tal forma que, uma aresta pode ser representada por 

uma reta ou uma curva e, por sua vez, cada aresta representa um par de vértices 

(COSTA, 2011). Para Fadigas (2011, p. 17), um grafo pode consistir em “qualquer 

objeto que envolva pontos e conexões entre eles”, ou ainda, um grafo aqui é 

entendido como uma estrutura matemática definida pelos conjuntos V(vértices) e 

E (arestas), de forma que V deve ser finito e não vazio e E representa uma relação 

binária sobre V. A notação do grafo é denotada por G = (V, E), na qual os 

elementos (n=|V|) referem-se aos vértices e (m=|E|), às arestas. Cada aresta faz 

referência ao conjunto de dois ou mais vértices associados a ela (GROSS; YELLEN, 

2003). 

 Com isso, a Figura 2 exemplifica a representação de um grafo simples, ou 

seja, aquele que não possui arestas múltiplas (quando entre dois vértices ocorrer 

mais de uma aresta) ou loop (quando uma aresta ligar um vértice a ele próprio). 

No modelo AnCo-REDES, não há a ocorrência de tais elementos (arestas múltiplas 

                                                           
12 Sempre que este termo for utilizado estará se referindo a grafos simples e não dirigidos 
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e loop) e só são admitidos grafos simples (LOPES, 2014),  

Figura 2: exemplo de grafo 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Ressalta-se, mediante Figura 2, que os vértices são representados pelos 

pontos A, B, C, D e E, ou seja, V = {A, B, C, D, E}, enquanto que as arestas E = {(A, 

B), (A, C), (A, D), (A, E), (B, D), (B, C), (D, C), (C, E)}. Dos elementos que compõe o 

conjunto E de arestas, é possível afirmar que a aresta (A, B) encontra-se entre os 

vértices A e B e assim sucessivamente. Outro elemento que pode ser identificado 

na Figura 2 são as arestas adjacentes, isto é, são aquelas que se conectam 

diretamente. As arestas (A, B) e (B, D) são exemplos de arestas adjacentes. Nesse 

sentido, “dois vértices que são incidentes com uma aresta comum são ditos 

adjacentes, da mesma forma que duas arestas têm o mesmo vértice. Dois vértices 

distintos que são adjacentes são chamados de vizinhos” (FADIGAS, 2011, p. 17). 

Na teoria dos grafos, há algumas métricas que são utilizadas para o estudo 

de redes, a saber: grau do vértice (ki), grau médio da rede (<k>), caminho mínimo 

médio (L), diâmetro(D), densidade(Δ) e coeficiente de aglomeração(C). Essas 

métricas são utilizadas, na análise de redes e para a caracterização da topologia de 

uma rede.   

O grau do vértice, denotado por k(vi), é determinado pelo número arestas 

incidentes num vértice i. Quanto ao grau médio da rede, esse é determinado pela 

média dos graus de todos os vértices que compõem a rede.  O grau médio da rede 

(<k>) assume valores que variam entre 0 (grau mínimo) e o grau máximo (o qual é 

determinado por n - 1, sendo que n representa o número de vértices existente na 

rede) (FADIGAS, 2011). 
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O caminho mínimo médio (L) de um vértice, conforme Lopes (2014, p. 29) 

indica “[...] a distância geodésica de um vértice i (em termos de arestas) para 

qualquer outro vértice na rede [...]. Essa medida indica, em média, qual a menor 

distância geodésica entre dois vértices quaisquer na rede”.   

Embora pareça simples, o significado de distância faz referência à menor 

distância entre dois vértices. A partir da geodésica, é possível determinar o 

diâmetro da rede. Esse, por sua vez, é caracterizado como “a maior distância 

geodésica, quer dizer, o maior menor caminho entre dois vértices, e informa o 

quanto os vértices estão afastados na rede” (FADIGAS, 2011; LOPES, 2014, p. 28). 

Por sua vez, “um caminho em um grafo diz respeito a uma trilha na qual nenhum 

dos vértices é repetido” (FADIGAS, 2011 p. 20). No que se refere a uma trilha, 

Costa (2011) a caracteriza como arestas que não se repetem. 

A densidade (Δ) da rede, por sua vez, é caracterizada como “uma medida 

que leva em conta o número e a proporção das arestas [...], que é a medida de 

coesão da rede como um todo” (FADIGAS, 2011, p. 36). Isso significa dizer que 

“quanto mais arestas uma rede tiver, mais densa a rede será” (LOPES, 2014, p. 29). 

A variação da densidade de uma rede é de 0 (quando não houver arestas no grafo) 

a 1 (quando possuir todas as arestas possíveis) e o número de arestas de um grafo 

será determinado pela expressão n(n - 1)/2. Neste caso, a densidade será 

expressada, conforme Fadigas (2011, p. 36) pela equação: 

                                    Δ = 
2|𝜀|

𝑛(𝑛−1)
 

Isto significa dizer que a densidade da rede se refere à divisão do número 

de conexões existentes na rede pelo número de todas as possíveis conexões desta 

rede.  

O coeficiente de aglomeração de um determinado vértice, de acordo com 

Lopes (2014, p. 29), é definido “como uma medida da densidade da rede formada 

pela vizinhança do vértice”. Além de medir a densidade, segundo Paes (2008, p. 

14), esta métrica também é utilizada para definir a transitividade, ao formar 

grupos de vértices coesos e identificar vértices centrais”.  

O tamanho do grafo é determinado pela soma do número de vértices com o 
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número de arestas. Além disso, um grafo pode ser dividido em partes menores, 

denominadas de subgrafos. Só existe um subgrafo quando dois grafos “G = (V(G), 

E(G)) e H = (V(H), E(H)). Diz-se que H é um subgrafo de G se V(H) ⊆ V(G) e E(H) 

⊆ E(G)” (COSTA, 2011, p. 18). Ou seja, só haverá um subgrafo H se os vértices de 

H estiverem contidos nos vértices de G e, respectivamente, as arestas de H 

estiverem contidas nas arestas de G. Consequentemente o grafo G será 

considerado um supergrafo, enquanto que o grafo H será um subgrafo de G 

(LOPES, 2014,).  

Para Fadigas (2011), a teoria dos grafos, além de classificar e dar significado 

matemático a diversas propriedades estruturais de uma rede, também possibilita a 

visualização (através de vértices e arestas) e o significado da forma como as 

estruturas são compreendidas. Além disso, tanto a Teoria dos Grafos, quanto a 

análise de redes sociais, redes semânticas e a Teoria de Redes Complexas têm 

contribuído no processo investigativo do comportamento e estruturas dos 

variados tipos de rede (FADIGAS et al, 2009). 

Nesse sentido, as redes sociais e redes semânticas integram a Teoria de 

Redes e, assim, também são regidas pelos mesmos princípios, pois através dos 

grafos serão modelados os laços entre os atores sociais (vértices, em uma rede 

social) ou palavras (vértices, em uma rede semântica), bem como suas interações 

(conexões).  No entanto, há a necessidade de se fazer uma breve abordagem acerca 

de redes semânticas e análise de redes sociais, vez que a presente pesquisa busca 

analisar os sentidos da representação de um grupo social formado por professores 

da educação básica imersos no PARFOR de Matemática.   

4.2 Redes Semânticas 

O estudo acerca de Redes Semânticas se intensificou de forma substancial a 

partir da década de 1970. Além disso, a definição de uma Rede Semântica está 

atrelada a uma representação gráfica do significado em forma de rede, cuja 

estrutura é composta por nós (vértices) e conexões (arestas). Mas uma rede pode 

ser considerada como semântica quando um nó (vértice) representa um 

“significado” (LEHMANN, 1992). Partilhando da mesma ideia, para Lopes (2015 
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et al, p.176), a rede semântica é compreendida como  

um sistema de representação do conhecimento definido como um 
conjunto de palavras ou expressões (vértices) interconectados 
(arestas) que estão relacionados ao significado da representação. 
Sua representação é baseada na teoria matemática dos grafos, onde 
os vértices representam palavras e as arestas ligações entre essas 
palavras. 

Nesse sentido, através da representação gráfica da estrutura da 

representação mediante as Redes Semânticas, será possível atribuir significado 

acerca de um conceito composto como um todo, bem como suas relações com 

outros conceitos (LEHMANN, 1992).  

De acordo com Vera-Noriega, Pimentel e Albuquerque (2005), as Redes 

Semânticas estão relacionadas às concepções que as pessoas têm de qualquer 

objeto de seu convívio, pois, tais autores, conjecturam que as pessoas conseguem 

desenvolver estruturas psicológicas do conhecimento, a saber: crenças, opiniões, 

expectativas, suposições, teorias, esquemas etc.  

Em virtude do conhecimento nas Redes Semânticas ser representado em 

forma de gráficos, as métricas vértices n =|V|; número de arestas m =|E|; grau 

médio <k>; diâmetro (D); densidade (Δ); coeficiente de aglomeração (C); caminho 

mínimo médio (L); centralidade de grau (Cg) e centralidade de intermediação (Ci)), 

que são utilizadas para caracterizar a topologia ou realizar a análise do significado 

em uma Rede Semântica, obedecem aos índices conceituados na Teoria dos Grafos 

(WASSERMANN, 1994; LOPES 2014). 

4.3 Análise de Redes Sociais 

Nos últimos anos, o estudo de redes que envolvem relacionamentos de 

forma geral tem se intensificado no âmbito social. Ao considerar o estudo sobre a 

Análise de Redes Sociais, torna-se quase que impossível não pensar em rede social 

e, consequentemente, em um grupo social, nos indivíduos ou atores que compõem 

este grupo e nas variadas formas de relacionamentos existentes entre eles, pois a 

“análise de redes sociais tem como ponto de partida a premissa de que a vida 

social é criada principalmente por suas relações e os padrões formados por elas” 

(SOUZA, 2015).  É relevante destacar que estas relações podem ser de cunho 
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econômico, social, político, afetivo, educacional, de trabalho, dentre outros tipos 

de relacionamentos, visto que, enquanto indivíduos, fazemos parte de uma 

“relação de redes sociais de diferentes tipos” (BOCALETTI et al, 2006, 177). Para 

Tomaél e Marteleto (2006, p. 75), as redes sociais, são caracterizadas como: 

um conjunto de pessoas (ou organizações ou outras entidades 
sociais) conectadas por relacionamentos sociais, motivadas pela 
amizade e por relações de trabalho ou compartilhamentos de 
informações e, por meio dessas ligações, vão construindo e 
reconstruindo a estrutura social. 

Neste contexto, Lopes et. al (2015, p. 176), ao corroborar com a referida 

definição sobre redes sociais, também reforça que os atores (vértices) constituintes 

da rede estabelecem relacionamentos ou conexões (arestas) “motivados por 

sentimentos, informação, cooperação profissional, entre outras”. Assim sendo, 

uma abordagem sobre a perspectiva de redes sociais significa envolver teorias, 

métodos, modelos e aplicações que são representados em termos de conceitos ou 

processos relacionais e, desta forma, as relações definidas por ligações entre os 

atores envolvidos são um componente essencial da teoria de rede 

(WASSERMANN; FAUST, 1994). 

No estudo de redes sociais, pondera-se sobre a existência da valorização 

das interações, que podem ser diretas ou indiretas, formais ou informais, em 

detrimento de estruturas hierárquicas (MARTELETO, 2001). Quanto à estrutura, 

em redes sociais pode haver o aparecimento de subgrupos. Esses, por sua vez, são 

entendidos como subconjuntos de atores que possuem laços relativamente fortes, 

coesos, diretos, intensos e frequentes (WASSERMANN; FAUST, 1994).  

Além de ser considerada uma teoria, a análise de redes também é entendida 

como um conjunto de técnicas, o qual serve para descrever as relações que 

ocorrem entre os atores de um determinado grupo ou rede de relacionamento 

(PASCOTTO et al, 2013). Desta forma, a Análise de Redes Sociais (ARS) “não 

constitui um fim em si mesmo. Ela é um meio para realizar uma análise estrutural 

cujo objetivo é mostrar em que a forma da rede é explicativa dos fenômenos 

analisados” (MARTELETO, 2001, p. 72). Ou seja, através desta ferramenta de 

análise é possível compreender os modelos dos relacionamentos entre os atores 
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envolvidos através do fluxo de informação, pois, do ponto de vista social, o 

ambiente social pode ser expresso como padrões ou regularidades nas relações 

entre unidades que interagem (WASSERMANN; FAUST, 1994) e, através da 

Análise de Redes Sociais, “é possível compreender e acompanhar, de forma mais 

eficaz, a disseminação de informações e a interação das pessoas que compõem a 

rede” (SOUZA, 2015, p. 21).  

Para se ter uma melhor compreensão acerca da disseminação da 

informação, assim como da interação das pessoas que compõe a rede social em 

questão, é necessário ponderar sobre outras métricas quando se trata do estudo 

sobre análises de redes sociais, e que constituem as medidas utilizadas para 

análise da estrutura de uma representação social, a saber: as medidas de 

centralidade de grau (Cg), de intermediação (Ci) e de autovetor (Ec), além de 

modularidade. Estas medidas são relevantes no estudo da análise de redes de 

representações sociais, objetos deste estudo, pois possibilitam a identificação tanto 

do sistema central quanto do sistema periférico na estrutura das representações, 

conforme preconizados por Abric (1994) e estabelecidas em Lopes (2014). 

A centralidade de grau (Cg) “mede a importância de um vértice pela 

quantidade de vizinhos que ele tem” (FADIGAS, 2011, p. 40), ou ainda, refere-se 

àqueles vértices ou atores que possuem mais conexões com outros atores na rede 

(WASSERMAN; FAUST, 1994). Para Tomaél e Marteleto (2006, p. 79), a 

centralidade de grau é avaliada como “um recurso que identifica o número de 

contatos diretos que um ator mantém em uma rede”. 

A centralidade de intermediação (Ci) mede a conexão entre dois vértices 

não adjacentes, além de determinar o nível de importância do vértice na rede. 

Segundo Marteleto (2001), a centralidade de intermediação determina quão 

importante é considerado um vértice ao atuar como ponte de forma a facilitar o 

fluxo de comunicação em uma dada rede e, mesmo que um vértice não possua 

muitos contatos diretos e conexões fracas, ele pode exercer uma influência 

fundamental ao possibilitar conexões entre vértices que não sejam vizinhos 

diretos.  

Figura 1 
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A centralidade de autovetor (Ec) está relacionada ao número de conexões 

diretas entre um vértice e todos os outros vértices também considerados 

importantes na rede. Esta centralidade é fundamental para determinar a estrutura 

das representações em uma rede de representações sociais (LOPES, 2014), no caso 

deste estudo, uma rede semântica de representações sociais. Essa, por sua vez,  

É definida como uma rede de sentidos (projeções individuais, 
caracterizadas por cliques isoladas) e significados (conjunção dos 
sentidos, projeções coletivas, caracterizadas pela rede de cliques), 
os quais são construídos individualmente, mas também de forma 
coletiva, por um grupo de pessoas sobre um objeto em análise 
(LOPES, 2014, p. 129). 

Numa rede semântica de representação social, cada palavra evocada está 

relacionada a um vértice, que, por sua vez, possui um significado próprio, pois 

indicam uma “intencionalidade, representam saberes, práticas, sentimentos, 

valores, significações essas que emergem da vivência e relação social entre 

sujeito/objeto da representação” (LOPES, 2014, p. 129).   

 

4.4. Rede de cliques 

Uma rede de cliques é definida como um conjunto de cliques que podem 

estar unidas por vértices em comum (FADIGAS, 2011). Desta forma, uma clique “é 

formada por um conjunto de autores (vértices) de um mesmo trabalho e a união 

entre as cliques é dada a partir da existência de autores em comum em trabalhos 

diferentes” (LOPES, 2014, p. 30). 

Para Marteleto (2001, p. 75), as cliques “podem representar uma instituição, 

um subgrupo específico e mesmo identificar a movimentação em torno de um 

determinado problema, ou seja, representa ligações em que os vértices estão 

diretamente conectados entre si. Sendo assim, uma clique se conecta a outra, desde 

que possua, no mínimo, um vértice em comum (LOPES, 2014), e uma rede de 

clique é formada pelo conjunto de todas as cliques presentes numa rede. Tanto nas 

redes sociais quanto nas redes semânticas, mediante o diâmetro de referência 

normatizado (D*ref), pode-se quantificar “a proximidade mútua das cliques”. A 

Figura 3 mostra uma clique, de forma que é possível observar que os vértices 

pertencentes a ela estão diretamente interconectados.  
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Para Fadigas (2011), no estudo de redes há a possibilidade de se ter uma 

rede de cliques do tipo estrela (quando o D*ref estiver entre 0 e 0,25), círculo ou 

camada (D*ref  estiver entre 0,26 e 0,75) e linear (quando D*ref estiver entre 0,76 e 

1,0). 

No AnCo-REDES, uma clique se refere a uma sentença emitida por um 

único participante, que pode ser composta por palavras evocadas ou um frase 

retirada de um texto da entrevista ou de qualquer outro documento. Caso sejam 

consideradas as palavras evocadas, uma clique será formada pelo conjunto de 

palavras evocadas por um único participante, e o conjunto de sentenças (conjunto 

de palavras evocadas por todos os participantes) se constituirá na rede de cliques 

gerada. Neste caso, a rede de cliques caracteriza-se como um conjunto de palavras 

evocadas por todos os participantes da pesquisa, isto é conjunto de cliques (LOPES, 

2014).  

Conforme Fadigas (2011), há duas formas de se conectar duas cliques 

(justaposição e sobreposição). A conexão por justaposição ocorre quando duas 

cliques são conectadas por um único vértice, enquanto a conexão por sobreposição 

se dá a partir de dois ou mais vértices comuns. 

Em razão das formas como os vértices estabelecem suas conexões, as redes 

de cliques minimamente conectadas, ou seja, aquelas em que as cliques são 

conectadas por um único vértice (justaposição), podem assumir quatro tipos 

distintos, a saber: rede de clique minimamente conectada ou com encadeamento 

linear; minimamente conectada em círculo ou encadeamento em círculo; 

minimamente conectada em estrela ou com encadeamento estrela; e, por fim, 

minimamente conectada em camada (idem, 2011).  

Fonte: Dados da Pesquisa 

Figura 3: Representação de uma clique 
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Uma rede na qual sua topologia é classificada como encadeamento linear 

significa dizer que nenhuma clique está conectada a mais de outras cliques. Caso 

contrário, se a clique estiver conectada a exatamente duas outras cliques, 

denomina-se encadeamento em círculo. O encadeamento do tipo estrela ocorrerá 

quando todas as cliques estiverem conectadas por um único vértice comum. Já o 

encadeamento em camada ocorre quando uma clique que ocupa a posição inicial é 

conectada a outras cliques; contudo, a clique que é adicionada à clique inicial será 

feita a partir dos vértices livres, e isto ocorre até todos os vértices estarem 

conectados (FADIGAS, 2011). O tipo de encadeamento de rede considerada neste 

trabalho, conforme estabelecido no modelo para análise cognitiva AnCo-REDES, 

são redes do tipo estrela. 

4.5. O Modelo AnCo-REDES 

 O campo de análise cognitiva (AnCo) é caracterizado como uma área que 

possibilita trabalhar com variados tipos de conhecimento, situada numa 

perspectiva teórico-epistemológico-metodológica (FRÓES BURNHAM, 2016). Este 

campo procura estudar o conhecimento, desde seu “processo de construção, 

tra(ns)dução e difusão [...]” (FRÓES BURNHAM, 2016, p. 65).  

 De acordo com esta autora, embora seja um campo de estudo em evolução, 

a AnCo é caracterizada como complexa e multirreferencial, ou seja, que se constrói 

mediante variados sistemas de referência (filosófico, científico, místico, religioso, 

político, estético, ético, etc.), ou ainda, é entendida como um  

duplo campo cognitivo/epistemológico, enfoca o estudo do 
conhecimento a partir de seus processos de construção, tradução e 
difusão, visando o entendimento de linguagens, estruturas e 
processos específicos de diferentes disciplinas, com o objetivo de 
tornar essas especificidades em bases para a construção de lastros 
de compreensão inter/transdisciplinar e multirreferencial (LAGE; 
FROÉS BURNHAM; MICHINEL, 2012, p. 81). 

 Neste sentido, o campo de Análise Cognitiva se estende pelas fronteiras de 

distintas disciplinas ou áreas do conhecimento. Contudo, há um variado número 

de estudos que fazem referência ao campo AnCo, imerso numa perspectiva que 

pode expressar: i) heterogeneidade de áreas de conhecimento estabelecidas, na 
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qual emprega este campo de análise; ii) uma vasta gama de focos de conteúdos e; 

iii) uma ampla disseminação de sentidos/significados (FRÓES BURNHAM, 2012). 

 Em virtude disso, através da AnCo será possível estabelecer uma 

interpretação, dando significado ao que se propõe para efeito de análise, munido 

de uma impessoalidade, sem se deixar de ser sensível e atento ao que o outro 

expressar verbalmente (LOPES, 2014), de forma que esta análise seja realizada   

a partir de múltiplos sistemas de referência – poesia, arte, política, 
ética, religião, ciência – igualmente significativos, todos 
irredutíveis uns aos outros e sem pretensão de síntese, de 
conhecimento acabado – antes uma bricolagem de visões que leva 
a uma compreensão (LAGE; FROÉS BURNHAM; MICHINEL, 
2012, p. 80). 

 Pois, enquanto um ser social, cada indivíduo está munido de crenças, 

hábitos, valores, costumes etc. que permeiam o seu universo, sendo únicos. Assim 

sendo, num contexto de análise, é essencial que a individualidade deste sujeito 

seja respeitada.  

 Diante do exposto, o presente estudo procurou estabelecer um diálogo 

acerca da temática Formação do Professor de Matemática e a Teoria das 

Representações Sociais a partir de uma abordagem estrutural de representações 

propostas por Abric (1994), utilizando, para isso, o modelo para análise cognitiva 

denominado AnCo-REDES.   

 O AnCo-REDES é um modelo para análise cognitiva desenvolvido por 

Lopes (2014) e considerado “[...] como um desenho, como um caminho que pode 

ser seguido para a construção da análise cognitiva das representações sociais de 

sujeitos pertencentes a um grupo social sobre um objeto de investigação” (LOPES, 

2014, p. 64). Como a própria autora afirma, tal modelo não pode ser considerado 

como o único caminho para este fim, mas, dentre tantos outros, pode-se concebê-lo 

como “um dos possíveis caminhos” que buscam estabelecer interfaces e conexões 

entre a Teoria de Redes e a Teoria das Representações Sociais (LOPES, 2014, p. 64). 

O AnCo-REDES fundamenta-se no campo da análise cognitiva, conforme 

estabelecido em Fróes Burnham (2012); na Teoria de Redes, a qual dá a 

sustentação para uma análise quantitativa; e na abordagem estrutural das 

representações sociais, que possibilita a análise qualitativa a partir da aplicação do 
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modelo (LOPES, 2014). 

Devido à sua adaptabilidade, o modelo AnCo-REDES foi construído na 

tentativa de oportunizar ao pesquisador fazer os ajustes necessários para a 

aplicação do modelo ao objeto de pesquisa, ou seja, o seu uso não está limitado 

apenas à Teoria das Representações Sociais, mas pode ser utilizado conforme 

outras abordagens que servirão de base para sustentar análise (LOPES, 2014).  

Neste sentido, o modelo encontra-se organizado em três níveis diferentes 

(metanível, mesonível, micronível)13, de forma que eles se completam entre si, 

possibilitando ao pesquisador um direcionamento na tentativa de desenrolar o 

processo de análise (LOPES, 2014). No metanível, é definida a base teórica que irá 

sustentar a análise. Quanto a estes níveis, Lopes (2014, p. 65), esclarece que: 

No nível 1, denominado de Metanível, a partir da visada sobre o 
campo da análise cognitiva, ocorrem as definições de base 
epistemológica que sustentarão a análise pretendida. No nível 2, 
Mesonível, são realizadas as definições conceituais as quais irão 
estruturar a análise cognitiva, de forma a atender os aspectos 
quantiqualitativos. Já o nível 3, chamado de Micronível, é o nível 
de aplicação, no qual, a partir das definições estabelecidas no 
mesonível, são realizados os procedimentos de análise. Cada nível 
possui processos específicos. 

Nesta pesquisa, fizemos um estudo utilizando a Teoria das Representações 

Sociais, a partir da abordagem estrutural (Teoria do Núcleo Central), com a 

aplicação do AnCo-REDES enquanto um modelo para análise cognitiva. Vale 

lembrar que, para a definição da estrutura da representação (núcleo central, 

primeira periferia, elemento de contraste e segunda periferia), no AnCo-REDES é 

necessário levar em consideração as métricas que se referem às centralidades de 

grau (Cg), centralidade de intermediação (Ci) e centralidade de autovetor (Ec,) 

(LOPES, 2014).  

   Assim, o modelo AnCo-REDES foi utilizado conforme estabelecido em 

                                                           
13 As características básicas sobre o metanível, mesonível e micronível estão detalhadas na Tese de 

LOPES, Cláudia Ribeiro Santos. AnCo-REDES_modelo para análise cognitiva com base em redes 

semânticas: uma aplicação a partir da abordagem estrutural das representações sociais. Tese 

(Difusão do Conhecimento). Universidade Federal da Bahia. Salvador, BA, 2014. 
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Lopes (2014), ou seja utilizando-se da abordagem estrutural da Teoria das 

Representações Sociais como uma das teorias de base do modelo. Desta forma, 

para definir topologicamente a rede a ser gerada, foi necessário levar em 

consideração as métricas para a análise da rede, isto é, número de vértices (n = 

|V|); número de arestas (m= |ε|); grau médio (<k>); diâmetro (D); coeficiente de 

aglomeração (<𝐶>); caminho mínimo médio (ℓ); densidade (Δ); centralidade de 

grau (Cg); centralidade de intermediação (Ci) e; centralidade de autovetor (Ec).   

Para tanto, a partir do modelo AnCo-REDES, foi possível identificar os 

elementos constituintes da estrutura de representações sociais, os quais são: o 

núcleo central; primeira periferia; elemento de contraste; e segunda periferia. No 

Quadro 3 são apresentadas as métricas utilizadas como referência para a 

identificação dos elementos que compõem a estrutura de uma representação 

social. 

Quadro 3: Medidas utilizadas para identificação dos elementos que compõem a estrutura 
de uma representação social 

 

Elemento que compõe a estrutura 
da Representação Social 

Medida para identificação 

Núcleo Central Vértices que apresentem Cg > k e Ec  ≥ 0,75 

Primeira Periferia Vértices que apresentem Cg> k e 0,60≤ Ec <0,75 

Elemento de Contraste Vértices que apresentem Cg > k e 0,45 ≤ Ec< 0,60 

Segunda Periferia Vértices que apresentem Cg < k ou Cg > k com  
Ec < 0,45 

Fonte: LOPES, 2014, p. 78. 

 A centralidade de grau refere-se à quantidade de conexões entre um vértice 

e todos os outros conectados a ele, ou seja, “a centralidade de grau é a medida 

para os atores adjacentes a um determinado ator” (LOPES, 2014, p. 37). A 

centralidade de intermediação (Ci) refere-se, especificamente, aos laços existentes 

entre vértices não adjacentes que são interligados por outro vértice situado no 

caminho desses (FADIGAS, 2011). Já a centralidade de autovetor (Ec) consiste em 

“capturar exatamente a ideia de que a importância de um vértice aumenta à 

medida que seus vizinhos são, eles mesmos, importantes” (FADIGAS, 2011, p. 40).  

Vale ressaltar que a centralidade Ec é determinante para identificar o núcleo 

central da representação, uma vez que esta centralidade irá medir as conexões 
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diretas e indiretas entre os vértices envolvidos, vez que, no AnCo-REDES, muito 

mais importante que a frequência (número de vezes que a palavras foi evocada), é 

o número de conexões de um determinado vértice com seus pares. O núcleo 

central da representação possui conexões com os vértices considerados mais 

importantes na rede, além de estar conectado com elementos em todos os grupos 

de sentidos (LOPES, 2014, p. 80).  

No modelo AnCo-REDES, os grupos de sentidos são entendidos como 

como subgrupos, cujo objetivo é “contribuir para a análise do conteúdo das 

representações sociais e da descoberta das diferentes significações atribuídas pelo 

grupo social ao objeto em análise” (LOPES, 2014, p. 80). Além disso, os grupos de 

sentidos são determinados com base em um método de detecção de comunidades 

(modularity class). Assim sendo, os vértices são reagrupados em subunidades no 

interior da rede, através das conexões mais densas entre os vértices. Nesse sentido, 

no modelo AnCo-REDES,  

os grupos de sentido no modelo ora proposto são caracterizados 
da seguinte forma: i) são identificados a partir de um método de 
detecção de comunidades, [...] aplicada na rede semântica das 
representações sociais (rede total); ii) servem de base para auxiliar 
na análise cognitiva do conteúdo das representações sociais, 
identificados a partir das redes semânticas; iii) são definidos como 
uma estratégia utilizada no modelo AnCo-REDES para categorizar 
a análise cognitiva do conteúdo das redes semânticas de 
representações sociais. (LOPES, 2014, p. 81).  

Através dos grupos de sentidos, será possível criar categorias para uma 

posterior análise sobre os achados. Apoiada nestas categorias, será possível a 

realização da análise qualitativa acerca do conteúdo das representações 

construídas sobre o objeto em estudo. Diante das conexões existentes entre os 

vértices que o compõem, o analista terá algumas pistas que o oriente a transcorrer 

sobre o conteúdo da representação (LOPES, 2014).  

 Quanto aos elementos da Primeira Periferia (todos os vértices da rede que 

apresentam Cg > k e 0,60≤ Ec <0,75), esses se conectam diretamente “a(os) vértice(s) 

caracterizados(s) como Núcleo Central” (LOPES, 2014, p. 80) da referida 

representação, pois a estrutura da representação está organizada de forma 

hierárquica e, sendo assim, ao se retirar o Núcleo Central, os elementos da 
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primeira periferia assumem tal posto e, consequentemente, a rede se reorganiza, 

dividindo-se em mais componentes e originando novos grupos de sentido 

(LOPES, 2014). Mas neste trabalho não foi realizado um estudo sobre a evolução 

dos elementos estruturais da representação. 

 Os elementos de contraste, na rede de representações sociais, são 

identificados como todos os vértices da rede que apresentam Cg > k e 0,45 ≤ Ec< 

0,60). De acordo com o que assinala Abric (1994) e Sá (1996), o elemento de 

contraste assume duas funções básicas: uma está relacionada à representação do 

“pensamento ou existência de um subgrupo”; a outra “pode indicar o papel de 

reforçar os sentidos presentes na primeira periferia da representação” (LOPES, 

2014, p. 80).  

Quanto aos elementos de segunda periferia, em uma rede de representações 

sociais, são identificados como os vértices que apresentarem Cg < k ou Cg > k com 

Ec < 0,45. A centralidade de grau assume um importante papel quanto aos 

elementos da segunda periferia, funcionando, desta forma, como um ponto de 

corte, ou seja, se esta centralidade for menor que o grau médio da rede, então o 

vértice em questão pertencerá à segunda periferia da estrutura da representação. 

O processo de análise dos achados da pesquisa em questão foi realizado a 

partir dos resultados quantitativos determinados no modelo. A partir daí, 

realizou-se uma análise qualitativa a partir da análise de conteúdo, trazendo, desta 

forma, trechos da entrevista, na tentativa de confirmar os significados que 

emergiram da rede de palavras evocadas.    
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISE COGNITIVA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 
SOBRE SER PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

 
Conforme apresentado no Capítulo 3, os dados da presente pesquisa foram 

produzidos em regime de colaboração com os discentes do PARFOR de 

Matemática14, que atuam na docência dessa disciplina na educação básica.  

A análise cognitiva das representações sociais desses professores em 

formação no programa PARFOR/Matemática da UESB, Campus de Jequié, sobre 

“Ser Professor de Matemática”, se deu com uso do modelo AnCo-REDES, a partir 

do corpus de análise: evocações livres de palavras e entrevistas. Com as entrevistas, 

procuramos comprovar o significado do conteúdo das representações que 

emergiram da rede de palavras evocadas, cujo termo indutor era “Ser Professor de 

Matemática”. 

Neste estudo, que tem sustentação na Abordagem Estrutural da Teoria das 

Representações Sociais, buscamos apreender as representações dos participantes 

da pesquisa a partir da identificação dos elementos constituintes: do núcleo 

central; primeira periferia; elemento de contraste; e segunda periferia. Sendo 

assim, utilizamos o modelo AnCo-REDES, conforme estabelecido em Lopes (2014), 

tanto para a identificação da estrutura das representações, como para a geração 

dos grupos de sentidos da rede de palavras evocadas. 

5.1. Contexto da Pesquisa 

A presente pesquisa foi realizada com um grupo de dezesseis professores 

da educação básica que lecionam a disciplina Matemática no Ensino Fundamental 

II e no Ensino Médio, mesmo sem a devida formação acadêmica (Licenciatura em 

Matemática) e que, diante da necessidade de atender o que está previsto no Artigo 

62 da LDBEN nº 9.394/96, ingressaram no PARFOR, vez que este plano de 

formação atende aos professores em serviço que não possuem uma formação em 

                                                           
14 Neste capítulo, em muitos parágrafos utilizamos denominações diferentes para nos referirmos 
aos dezesseis participantes da pesquisa, ora discentes do PARFOR de Matemática; professores em 
formação; participantes da pesquisa; profissionais matriculados no PARFOR; discentes que 
estavam cursando o PARFOR, dentre outras denominações. 
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nível superior na sua área de atuação, que tenham uma formação diferente da área 

de atuação ou ainda, oferece uma formação pedagógica aos bacharéis que exercem 

a docência. Vale ressaltar que este grupo de professores participantes dessa 

pesquisa se enquadra nas três situações apontadas no PARFOR. 

Para muitos destes profissionais matriculados no PARFOR de Matemática 

citado, assumir uma disciplina na qual não possuíam formação para tal não foi 

uma tarefa fácil, pois muitas vezes foram obrigados a ensinar uma matemática do 

“porque sim”, isto é, promoveram um ensino sem contextualização, livresco, 

pautado na aplicação de fórmulas e exercícios repetitivos. 

Com o plano de formação docente, esperava-se que algumas dessas práticas 

fossem modificadas e atendessem aos contextos e realidades nos quais aluno e 

professor estivessem inseridos. Nesse aspecto, entender as representações destes 

professores acerca do “ser professor de Matemática” tornou-se uma peça relevante 

neste trabalho, considerando as influências da formação em licenciatura sobre o 

fazer docente de cada discente-professor, a partir dos saberes adquiridos e 

produzidos no presente curso. 

5.2. Perfil sócio demográfico dos Participantes 

Os participantes desta pesquisa foram dezesseis alunos matriculados no 

curso de formação de professores, o PARFOR de Matemática da UESB, Campus 

de Jequié. Dentre esses, quinze lecionavam a disciplina de Matemática na 

educação básica (Ensino Fundamental II e Ensino Médio), enquanto apenas um 

lecionava Matemática no Ensino Fundamental I. O Quadro 4 apresenta as 

informações sócio demográficas dos participantes da pesquisa. 
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Quadro 4: Características dos participantes da pesquisa 

Participante Ensino Médio Graduação Anterior Docência em 
Matemática 

P1 Magistério Licenciado em Biologia 16 

P2 Magistério Licenciatura em 
Pedagogia 

20 

P3 Magistério Licenciatura em 
Pedagogia 

14 

P4 Magistério Não possui 6 

P5 Formação Geral Engenheiro Químico 16 

P6 Magistério Licenciatura em 
Pedagogia 

18 

P7 Magistério Licenciatura em História 16 

P8 Magistério Licenciatura em 
Pedagogia 

7 

P9 Formação Geral Licenciatura em Educação 
Física 

10 

P10 Formação Geral Licenciatura em Educação 
Física 

10 

P11 Magistério Licenciatura em 
Pedagogia 

20 

P12 Magistério Não possui Sem experiência 

P13 Magistério Licenciatura em 
Pedagogia 

16 

P14 Magistério Licenciatura em Letras 16 

P15 Formação Geral Licenciatura em Química 9 

P16 Magistério Não possui 17 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Ao traçar o perfil dos discentes que estavam cursando o PARFOR no 

momento em que a pesquisa foi realizada, foi possível verificar que, dos dezesseis, 

quatro tiveram uma formação de Ensino Médio em caráter de formação geral, os 

quais posteriormente: dois fizeram a graduação em Licenciatura em Educação 

Física; um, Licenciatura em Química; e um, Bacharelado em Engenharia Química. 

Os demais fizeram o Ensino Médio em caráter profissionalizante de 

Magistério, dentre esses: cinco fizeram graduação em Licenciatura em Pedagogia; 

dois, Licenciatura em História; um, Licenciatura em Biologia; um, Licenciatura em 

Letras; e três ainda não possuíam uma formação inicial em nível superior (Quadro 

4). Tais professores, exceto uma, ministravam aulas de Matemática no Ensino 

Fundamental II e Médio, níveis de ensino em que, segundo a LDB nº 9.394/1996, o 

professor precisa possuir, no mínimo, uma licenciatura plena para a área na qual 

está atuando. 

Uma das questões da entrevista abordava as dificuldades desses discentes 
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durante o referido curso, dificuldades essas que permearam várias situações 

(pessoais, de trabalho, de deslocamento para o curso, de adaptação ao modelo do 

curso, dentre outras). Contudo, ficaram evidentes, nas entrevistas dos estudantes 

que tiveram formação de Magistério no Ensino Médio, as dificuldades com relação 

às disciplinas específicas da Matemática, ou, como alguns as denominavam, 

“disciplinas duras”. Esta situação está exemplificada na fala do aluno P7,  

[...] uma outra dificuldade que eu não posso deixar de falar é a 
questão de ... como fiz o magistério, aí não tenho alguns conteúdos 
do Ensino Médio, os pré-requisitos de Ensino Médio, alguns ... e 
eu não tive conhecimento e de repente chega assim e PÁ! Um 
livro! Aí eu ... de onde veio isso? Como? Se eu não tenho o 
conhecimento prévio, então até pegar, estudar pegar o conteúdo e 
entender determinadas situações demanda tempo e, infelizmente, 
a gente não tem esse tempo.  
 

 Segundo estes estudantes, nessa modalidade de formação, a concepção era 

prepará-los para a docência no Ensino Fundamental I e, por isso mesmo, não 

estudaram muitos conteúdos de matemática que são vistos por quem faz formação 

geral no Ensino Médio e que são requeridos nas disciplinas do curso de 

licenciatura em Matemática, principalmente as iniciais. 

Pode-se constatar que, mesmo não licenciados na área de atuação, o tempo 

de docência da maioria desses profissionais como professores de Matemática, 

lecionando nas classes da educação básica das escolas onde trabalham, ultrapassa 

dez anos de experiência. Neste contexto, Tardif (2014, p. 52) alude que os saberes 

da experiência têm sua origem na “pratica cotidiana do professor em confronto 

com as condições da profissão”. 

Neste aspecto, o fazer docente de tais profissionais fundamentava-se nas 

práticas educativas de seus professores passados, quando esses ainda estudavam 

na educação básica, conforme descreve o participante P6: “na verdade, os 

conhecimentos específicos da disciplina, isso se deu na minha trajetória escolar, 

né? Até o Ensino Médio [...]”. Neste sentido, Tardif (2014) classifica este saber 

como aquele originário da formação escolar anterior, mas, além deste saber, outros 

saberes também convergem para um fazer-docente único, pois   

os professores utilizam constantemente seus conhecimentos 
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pessoais e um saber-fazer personalizado, trabalham com os 
programas e livros didáticos, baseiam-se em saberes escolares 
relativos às matérias ensinadas, fiam-se em sua experiência e 
retém certos elementos de sua formação profissional (TARDIF, 
2014, p. 64). 

 
 Segundo Landsheere (1994) apud Chapani (2011), a formação oriunda da 

educação básica é considerada infundida, vez que a falta de preparo dos 

professores diante da missão de ensinar os leva a reproduzir modelos observados 

e interiorizados enquanto eram alunos.  

De acordo com Tardif (2014), o cotidiano do professor é marcado por 

diversas situações e/ou problemas que permitem a este profissional desenvolver a 

sua capacidade de improvisação, bem como suas habilidades pessoais, na 

tentativa de alcançar uma solução plausível diante das circunstâncias adversas da 

profissão, ou seja, através da e na prática cotidiana, o professor desenvolverá o 

habitus que lhe permitirá confrontar-se com os condicionantes de seu fazer diário, 

manifestados a partir de um saber-ser e um saber-fazer. 

 Além disso, o presente autor afirma que ser professor é, antes de tudo, ser 

alguém que sabe alguma coisa, e que possivelmente este saber alguma coisa 

também esteja relacionado a conhecimentos específicos da disciplina, ou seja, o 

conhecimento científico. Nesse sentido, Pimenta (2005, p. 24) afirma que: 

O saber docente não é formado apenas pela prática, sendo também 
nutridos pelas teorias da educação. Dessa forma, a teoria tem 
importância fundamental na formação dos docentes, pois dota os 
sujeitos de variados pontos de vista para uma ação 
contextualizada, oferecendo perspectivas de análise para que os 
professores compreendam os contextos históricos, sociais, 
organizacionais e de si próprios como profissionais. 

 
 Por isso, será possível ao professor cumprir a sua missão, que é a de 

possibilitar aprendizagem de seus alunos, compartilhando com eles os diferentes 

tipos de saberes que foram historicamente acumulados por seus antepassados, 

pois os “saberes experienciais adquirem também uma certa objetividade em sua 

relação crítica com os saberes disciplinares, curriculares e da formação 

profissional”. (TARDIF, 2014, p. 53). 

 Para tal, a abordagem estrutural da Teoria das Representações Sociais e a 
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Teoria do Núcleo Central permitem compreender qual a representação destes 

profissionais quanto ao ser professor de Matemática, e os elementos estruturantes 

das representações deles foram identificados a partir do modelo de análise 

cognitiva intitulado de AnCo-REDES. 

5.3. Análise da rede de palavras evocadas 

 O estudo sobre redes semânticas é entendido como maneira de organização 

cognitiva do conhecimento. Para Lehmann (1992), a rede semântica é vista como 

um gráfico da estrutura do conhecimento, de forma que sua estrutura se encontra 

representada por meio de um grafo, sendo que os vértices representam as palavras 

evocadas e as arestas referem-se às conexões estabelecidas entre estes vértices. 

De acordo com Moscovici (2015), as representações sociais são entendidas 

como uma forma de pensamento construído socialmente e concomitantemente 

compreendidas como produto e processo de uma atividade mental cognitiva. Já 

para Marková (2006, p. 243), a Teoria das Representações Sociais implica “que os 

conteúdos e significados das representações sociais são estruturados e que o 

objetivo da teoria é o de identificar, descrever e analisar estes conteúdos e estes 

significados estruturados”. 

 A partir da aplicação do modelo AnCo-REDES, apoiado na Teoria do 

Núcleo Central, foram identificados os elementos que estruturaram a 

representação dos discentes do PARFOR acerca do “Ser Professor de Matemática”. 

Tomando como base o AnCo-REDES para a geração de redes semânticas, oriundas 

do corpus de análise composto pelo conjunto das palavras evocadas, obtidas 

aplicando o termo indutor “Ser Professor de Matemática”, foi criada a rede de 

palavras evocadas. No Quadro 5, estão representadas as propriedades da rede de 

palavras evocadas em análise, as quais caracterizam a topologia da rede (LOPES, 

2014). 

   Quadro 5: Propriedades da rede de palavras evocadas 

Vértices (n = |V|) 55 

Arestas (m = |E|) 152 

Grau médio da rede (<k>) 5,527 

Diâmetro da rede (D) 5 

Densidade da rede (Δ) 0,102 

Coeficiente de aglomeração médio (‹𝑪›) 0,891 
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Caminho mínimo médio (L, ℓ) 2,514 

Componentes conectados 2 

   Fonte: Dados da pesquisa (adaptado de LOPES, 2014). 

 

 Neste Quadro 5, cada um dos 55 vértices (diferentes entre si) representam 

as palavras evocadas por cada um dos participantes; as arestas estão relacionadas 

às conexões e/ou relações estabelecidas entre os vértices. O grau médio da rede 

(<k>) representa o número médio de arestas incidentes entre os vértices na rede, 

além de servir como parâmetro para determinar os vértices constituintes da 

segunda periferia da estrutura da representação (Cg < k ou Cg > k com Ec < 0,45); já 

o diâmetro da rede (D) indica o quanto um vértice encontra-se afastado do outro, 

ou seja, é a distância mínima entre os dois vértices (LOPES, 2014). 

 A densidade da rede (Δ), segundo Lopes (2014), é uma métrica que 

determina a coesão da rede. Isto significa dizer que, quanto mais conexões existir 

numa rede, mais densa ela será (na rede do nosso estudo, maior que 0,102). Desta 

forma, diante do exposto no Quadro 5, a rede de palavras evocadas apresenta uma 

baixa densidade, devido à pequena quantidade de possíveis conexões entre os 

vértices (Δ=0,102). As medidas da densidade podem variar de 0 a 1 e, no caso da 

rede de palavras evocadas, a densidade foi de 0,102. 

 O coeficiente de aglomeração médio (<𝑪>) faz referência à medida da 

densidade da rede formada pelos vértices adjacentes presentes na rede resultante. 

Por fim, o caminho mínimo médio (L, ou ℓ) diz respeito à distância mínima entre 

dois vértices (geodésica) (LOPES, 2014). 

 Para a geração da rede, foram evocadas, pelos participantes da pesquisa, 80 

palavras, das quais 55 foram diferentes entre si (cada uma dessas palavras tornou-

se um vértice na rede). A rede resultante foi dividida em dois componentes, e o 

maior deles (ou componente gigante, Figura 4) foi composto por 90,9% dos 

vértices da rede total, contendo cinco grupos de sentido (comunidades detectadas) 

neste componente. Para fins de análise, apenas o maior componente (Figura 4) foi 

utilizado para o estudo, uma vez que, concebendo o sistema em análise, este 

componente representa mais de 50% de toda a rede. 
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Este maior componente da rede estudada foi composto por 50 vértices 

(|V|= 50) e 142 arestas (|E|= 142) (conexões existentes entre os vértices da rede). 

Nesta rede, emergiram como núcleo central (vértice com maior diâmetro) as 

palavras compromisso (código 7) e responsabilidade (código 10); primeira periferia 

desafio (código 6) e dificuldade (código 29); elementos de contraste conhecimento 

(código 4), problema (código 9) e estudo (código 8); os demais vértices como 

segunda periferia da rede (ver anexo III com todas as palavras evocadas, p. 128). A 

Figura 4 apresenta a forma como a rede se organizou, ou seja, os vértices, 

juntamente com as suas respectivas arestas (conexões). 

 

 
 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 Na Figura 4, a forma como os vértices se apresentam leva em consideração 

a centralidade de grau (Cg) de cada um deles, de forma que essa representa o 

número de conexões que um vértice possui com outros vértices na rede. Quanto 

maior a dimensão do vértice (diâmetro do círculo que representa o vértice), maior 

será o número de ligações incidentes neste vértice. Neste sentido, os vértices com 

Maior Componente 

Menor Componente 

Figura 4: Maior componente da rede, resultante das palavras evocadas a partir do termo 

indutor “Ser Professor de Matemática”. 
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maiores centralidades de grau são dificuldade (29), compromisso (7) e responsabilidade 

(10), respectivamente. Mas para determinar o núcleo central da representação é 

preciso ressaltar as demais centralidades (autovetor e intermediação). 

 Ao observar a rede resultante, é possível perceber a tendência dos vértices 

de se conectarem com aqueles que emergem da rede enquanto núcleo central: 

compromisso (7) e responsabilidade (10). Estas conexões podem revelar uma 

característica presente em uma rede semântica de representações sociais. 

Conforme preconiza Lopes et al (2015, p. 176), este tipo de rede é visto como “um 

sistema de representação do conhecimento definido como um conjunto de 

palavras ou expressões (vértices) interconectados (arestas) que estão relacionados 

ao significado da representação”. 

 Neste sentido, o significado da representação está diretamente ligado ao 

núcleo central dessa, visto que este elemento tem função geradora e organizadora 

(relacionada às conexões estabelecidas entre os vértices) da estrutura da 

representação social, conforme definido em Abric (1994) e Sá (1996).  

 Assim, Abric (1994) considera o núcleo central da representação como o 

elemento mais estável e resistente à mudança, uma vez que, além da 

representação possuir uma estrutura hierárquica, também se encontra disposta ao 

redor do núcleo central (no caso da rede analisada, as palavras compromisso e 

responsabilidade compõem o núcleo central da representação). Desta forma, Graça, 

Moreira e Caballeiro (2004, p. 46) afirmam que “o núcleo central diz respeito às 

representações construídas a partir de condições particulares de um grupo social, 

[...] que, por sua vez, estão relacionados com condições históricas, sociológicas e 

ideológicas desse grupo”. 

 No modelo AnCo-REDES o núcleo central, a primeira periferia, o elemento 

de contraste e a segunda periferia são definidos mediante as centralidades (Cg, Ec e 

Ci), constituindo, desta forma, a estrutura da rede de representações, considerando 

os índices de referência estabelecidos no modelo de análise cognitiva (LOPES, 

2014).  

 Das métricas de centralidades, é importante lembrar que a centralidade de 
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grau (Cg) serve para medir a importância do vértice com relação à quantidade de 

vizinhos que esse possui; a centralidade de autovetor (Ec) faz referência às 

conexões mais densamente estabelecidas entre os vértices na rede; e a centralidade 

de intermediação (Ci) diz respeito à importância que um vértice possui ao permitir 

a conectividade entre vértices não adjacentes (FADIGAS, 2011; LOPES, 2014). O 

Quadro 6 apresenta as centralidades dos vértices que constituem a estrutura da 

representação.  

Quadro 6: Classificação dos elementos que compõem a estrutura das representações sociais sobre 
“Ser professor de Matemática”, na rede de palavras evocadas, com respectivos índices de Cg, Ec  e Ci 

obtidos para cada elemento. 

Elementos da 
Representação Social 

Palavra 
Índice de cada Vértice 

Cg Ec Ci 

Núcleo Central 
Compromisso 16 0,79 220,70 

Responsabilidade 23 1,0 441,85 

Elemento 1ª Periferia 
Desafio 15 0,71 183,55 

Dificuldade 19 0,70 530,13 

Elemento de 
Contraste 

Conhecimento 12 0,58 169,53 

Problema 9 0,48 84,25 

Estudo 8 0,54 32,78 

Elemento de 2ª 
Periferia 

Demais vértices da rede com k < 7,3 ou k ≥ 7,3 com Ec < 0,45   

 Fonte: Dados da Pesquisa (adaptado de LOPES, 2014). 

 Diante das medidas apresentadas no Quadro 6 e em comparação com a 

Figura 5 (maior componente da rede de palavras evocadas), os dados encontrados 

demonstram os elementos estruturais das representações sociais da rede em 

questão, definidos por Abric (1993).  

 Além disso, na Figura 5, no maior componente da rede de palavras 

evocadas, também é possível observar que os vértices correspondentes ao núcleo 

central da representação conectam-se entre si, bem como estabelecem conexões 

com os outros vértices considerados importantes na rede das representações 

sociais.  
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Figura 5: Maior componente da rede de palavras evocadas, com destaque para os vértices que 

emergem como núcleo Central – responsabilidade e compromisso.  
 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

    

Quadro 7: Vértices que representam a estrutura da rede 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 Da rede das palavras evocadas derivaram duas sub-redes, ou redes nodes, 

organizadas a partir dos núcleos centrais: compromisso (10) e responsabilidade (7). 

Nas sub-redes, predominam as conexões diretas entre o núcleo central e os 

Núcleo Central 
Responsabilidade 

Núcleo Central 
Compromisso 

Estrutura das Representações Sociais 

Vértice Código Classificação 

Compromisso 10 Núcleo Central 

Responsabilidade 7 Núcleo Central 

Desafio 6 1ª Periferia 

Dificuldade 29 1ª Periferia 

Conhecimento 4 Elemento de 
Contraste 

Problema 9 
 

Elemento de 
Contraste 

Estudo 8 Elemento de 
Contraste 

Fonte: Dados da pesquisa 
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vértices conectados a esses, de forma que essas sub-redes consistiram em 

subconjuntos da rede resultante, demostrada nas figuras 6 e 7. 

 

Figura 6: Sub-rede em torno do núcleo central compromisso (código 10) 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 A sub-rede apresentada na Figura 6 (acima) mostra o núcleo central 

Compromisso (10), bem como seus vértices diretamente conectados a ele. Além de 

estabelecer conexão direta com o vértice que representa o núcleo central 

responsabilidade (7), também há conexões com outros vértices considerados 

importantes. Desafio (6) e dificuldade (29) representam a primeira periferia, 

enquanto conhecimento (4) e estudo (8) representam o elemento de contraste. 

 Diante da sub-rede apresentada na Figura 6 (acima) e suas conexões diretas 

com outros vértices na rede, fica demonstrado que a representação do “Ser 

Professor de Matemática” encontra-se ancorada no compromisso que este 

profissional possui ao se responsabilizar por lecionar uma disciplina, mesmo 

sabendo que os desafios e as dificuldades seriam constantes. Mas diante do 

respeito aos seus alunos, amor à profissão e dedicação, estes profissionais, 

segundo foi relatado, buscaram desenvolver um ensino inovador, através de 

muito estudo e desejo de mudança. Então, o “Ser Professor de Matemática” é 

4 – Conhecimento 
6 – Desafio 
7 - Responsabilidade 
8 – Estudo 
10 – Compromisso 
11 – Paciência  
12 – Respeito 
13 - Inovação 
14 – Transformação 
29 - Dificuldade 

39 – Amor 
40 - Liberdade 
41 – Interação 
42 – Dedicação 
53 – Disciplinaridade 
54 -  Futuro  
55 - Sucesso 
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representado aqui pelo compromisso, refletido na fala do P9, ao afirmar que, 

[...], quando eu pensei em ingressar no curso, além da habilitação, 
eu queria também aprimorar meus conhecimentos, porque quando 
eu comecei a trabalhar com a Matemática eu tive que procurar nos 
livros, na internet, em algumas aulas, aulas de vídeos, o que eu 
não sabia pra passar pra meus alunos [...]. 

 
 Desta forma, o PARFOR trouxe significativas contribuições para o 

desenvolvimento profissional dos docentes da educação básica, especialmente 

quanto ao domínio dos conhecimentos específicos e pedagógicos do ensino de 

Matemática. Por se tratar de profissionais da educação básica, o desenvolvimento 

profissional aqui é entendido como  

um processo que se inicia muito antes da formação inicial e que se 
estende durante toda a trajetória do professor, ou seja, que se 
preocupa menos com o produto que com o processo que se 
desenrola por meio de um contínuo movimento de dentro para 
fora, valorizando o professor pelo seu potencial, no qual a prática 
é a base  para um relacionamento dialético entre teoria e prática e, 
muitas vezes, ponto de partida (FERREIRA, 2003, p. 35). 
 

  Neste mesmo contexto, Tardif (2014) faz menção aos saberes pessoais e da 

formação escolar anterior, além de mencionar os saberes oriundos da experiência. 

Assim sendo, esta experiência contribui diretamente para o processo de reflexão 

sobre a ação, reflexão essa que se faz presente desde o momento em que o 

professor realiza o planejamento de suas atividades até a conclusão dessas e, 

posteriormente, a sua avaliação (GAUTHIER; TARDIF, 1997).  

 Diante disso, Tardif (2014, p. 54) faz menção aos saberes da experiência, por 

entender que estes saberes “não são saberes como os demais; são, ao contrário, 

formados de todos os demais, mas retraduzidos, “polidos” e submetidos às 

certezas construídas na prática e na experiência”. Portanto,  

[...], os saberes experienciais dos professores não se constituem 
isoladamente na prática. Emergem do diálogo que o professor 
estabelece entre o que presencia na prática escolar e o que sabe, 
estudou e aprende na interlocução com a literatura educacional e 
com outros sujeitos da prática educativa (FIORENTINI; CASTRO, 
2003, p. 126). 

 No entanto, se o professor não possui um entendimento da dimensão 

epistemológica, histórica e social de sua área de atuação, pode acabar se limitando 
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a repetir práticas de outros professores. Nesse sentido, P1 relata que, após o 

ingresso no curso, passou a ter mais segurança ao ministrar suas aulas, afirmando: 

“tenho mais segurança naquilo que eu falo e até tenho mais recursos, mais fonte 

de poder buscar e pesquisar mais e hoje eu pesquiso mais do que antes [...]”. Além 

disso, o participante P4, afirma que: 

[...], o curso, de fato, ele me fez enxergar que a matemática, com 
um domínio maior, ela é melhor trabalhada na sala de aula, você 
explora muito mais dos alunos, você explora muito mais dos livros 
didáticos, você explora muito mais dos conteúdos, então é ... a 
PARFOR, ela vem auxiliar o professor, né? nesse dia-a-dia em sala 
de aula, principalmente com as disciplinas, as disciplinas 
humanas, algumas de metodologia, ajudam bastante e pra quem já 
tem a prática é melhor ainda. 

 A partir destes relatos, conjecturamos que houve uma mudança de 

comportamento destes profissionais em sua prática pedagógica, vez que esta 

mudança é resultante de um processo de difusão de conceitos e o PARFOR, de 

forma direta, indireta e intencional, proporcionou uma mudança conceitual no que 

diz respeito ao ensino de Matemática, assumindo que o conhecimento é social 

(MOSCOVICI, 2015) e “inseparável dos contextos e das atividades nos quais se 

desenvolve” (BLANCO, 2013, p. 66). 

 É claro que não se deve ser ingênuo e acreditar que as ações, ou melhor, a 

prática destes profissionais, foi transformada de forma imediata; esta é uma 

questão que requer tempo para que estes professores possam interpretar e 

entender a sua prática, primeiramente a partir dos conceitos que lhes foram 

transmitidos durante toda sua história profissional e pessoal, através da cultura e 

da linguagem (MARKOVÁ, 2006; TARDIF, 2014). Até porque “cada professor 

cresce profissionalmente a seu modo: avançando, recuando, arriscando-se em 

novas estratégias ou deixando-se levar pelos modismos ou conveniência [...]”. 

(FERREIRA, 2003, p. 36). 

 Da mesma forma que foi organizada uma sub-rede a partir do núcleo 

central compromisso (10), o mesmo também ocorreu com o núcleo central 

responsabilidade (7). Desse modo, a Figura 7 (abaixo) apresenta as conexões 

estabelecidas entre os vértices desta sub-rede.  
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Figura 7: Sub-rede em torno do núcleo central responsabilidade (código 7) 

                     

Fonte: Dados da pesquisa 

Semelhantemente à Figura 6, nesta sub-rede representada pela Figura 7 

(acima), o núcleo central responsabilidade (7) estabelece relação/conexão direta com 

o outro núcleo central presente na rede compromisso (10), com os elementos de 

primeira periferia desafio (6) e dificuldade (29), os elementos de contraste 

conhecimento (4) e estudo (8) e os vértices pertencentes à segunda periferia. 

 Nesse sentido, quanto às conexões existentes entre o núcleo central e os 

demais vértices, é possível apreender que a responsabilidade (7), para o “Ser 

professor de Matemática”, diz respeito à relação deste profissional com o seu 

ofício docente. Destarte, perante o desafio (6) e a dificuldade (29), em dar conta de 

uma disciplina em que poucos, sem formação, se habilitam em ministrar. Então o 

professor, comprometido com o seu fazer docente, procurou minimizar esta 

realidade através da constante busca do conhecimento (4) “científico” referente à 

Matemática, em respeito (12) aos seus respectivos alunos e às instituições onde 

desenvolve o seu trabalho.   

 Assim sendo, a construção do conhecimento matemático por estes 

discentes-professores precisava ser entendida como um processo a partir do qual 

levava em consideração o nível de conhecimento que esses possuem e trazem da 

sua formação anterior, de forma a possibilitar a construção de novos 

conhecimentos (saberes) ou ampliar os que já possuem (PAIVA, 2013). 

4 – Conhecimento 
6 – Desafio 
7 - Responsabilidade 
8 – Estudo 
9 – Problema 
10 – Compromisso 
11 – Paciência  
12 – Respeito 
14 – Transformação 
29 – Dificuldade 
30 – Chato 
31 – Desafiador 

32 – Divertir 
33 – Profissão 
34 -  Vocação 
35 – Missão 
43 – Humanizar  
44 – Metodologia 
45 – Formador 
46 – Recíproco 
53 – Disciplinaridade 
54 -  Futuro  
55 - Sucesso 
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 Mas, muitas vezes, predominavam nas falas dos participantes da pesquisa, 

elementos que valorizavam uma abordagem formalista da Matemática, ou seja, 

uma abordagem que privilegiava o conteúdo matemático em si (FIORENTINI, 

1994; GRAÇA; MOREIRA; CABALLERO, 2004), conforme o discurso do P2 ao 

afirmar que:  

aprendi muito aqui também e principalmente aprendi a 
Matemática mais ... assim ... a nível de conhecimento maior, que eu 
tinha meu universo de conhecimento era menor e isso é fato, 
porque eu fiz o Magistério, hoje o meu universo de conhecimento 
é bem maior. 

 Os momentos dedicados aos estudos foram essenciais para a superação do 

desafio (6) e dificuldade (29) encontrados no curso, bem como a construção e a 

ressignificação do conhecimento matemático, vez que a maioria dos alunos não 

construiu, de forma sólida, os conhecimentos prévios necessários para enfrentar 

uma graduação em Matemática. Nesse sentido, Tardif (2000, p. 6) afirma que 

“esses conhecimentos especializados devem ser adquiridos por meio de uma 

longa formação de alto nível, a maioria das vezes de natureza universitária ou 

equivalente”. 

 Ainda ponderando sobre o núcleo central compromisso (10) e responsabilidade 

(7), vértices esses responsáveis por caracterizar o significado cristalizado da 

representação e os vértices que estão diretamente conectados a eles, entende-se 

também que o “Ser Professor de Matemática” não está limitado à ideia de apenas 

transmitir os conteúdos referentes à Matemática, mas educar a partir desta 

disciplina.  Neste caso, ficou evidente, por parte dos discentes do PARFOR, o 

constante desafio (6) enfrentado no universo escolar ao terem que ensinar aos seus 

alunos, muitas vezes, um conteúdo que não aprendeu durante sua formação 

anterior. Esta realidade contraria a ideia do que seria o professor ideal definido 

por Tardif (2014, p. 39), no qual é considerado como:  

[...] aquele que deve conhecer sua matéria, sua disciplina e seu 
programa, além de possuir certos conhecimentos relativos às 
ciências da educação e à pedagogia e desenvolver um saber 
prático baseado em sua experiência cotidiana com os alunos.  
 

 Mas a realidade supracitada é uma situação preocupante, pois, geralmente, 
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“os conhecimentos e competências adquiridos pelos professores durante sua 

escolarização, tornam-se, na maioria das vezes, insuficientes para o exercício de 

suas funções” (PAIVA, 2013, p. 93). 

 Ao considerar a obrigatoriedade de uma formação específica e a 

necessidade do conhecimento (4) especializado, estes profissionais se dispuseram a 

retornar seus estudos, fazendo um curso de formação que lhes dessem condições 

de reinventar sua prática docente, articulando os saberes adquiridos no curso com 

os saberes produzidos na sua prática de sala de aula (TARDIF, 2014). No que 

tange ao conhecimento especializado, Tardif (2000, p. 7) assegura que 

Esses conhecimentos exigem também autonomia e discernimento 
por parte dos profissionais, ou seja, não se trata somente de 
conhecimentos técnicos padronizados cujos modos operatórios são 
codificados e conhecidos de antemão, por exemplo, em forma de 
rotinas, de procedimentos ou mesmo de receitas. Ao contrário, os 
conhecimentos profissionais sempre exigem uma parcela de 
improvisação e de adaptações a situações novas e únicas que 
exigem do profissional reflexão e discernimento para que possa 
não só compreender o problema como também organizar e 
esclarecer os objetivos almejados e os meios a serem usados para 
atingi-los. 

Desta forma, o participante P6 esclarece que o PARFOR influenciou 

diretamente na construção deste conhecimento especializado, além de desenvolver 

uma certa autonomia no seu agir docente, alegando que 

o curso tá sendo gratificante em relação a parte do conhecimento, 
porque a gente adquire muito conhecimento e isso, acho que tá 
melhorando, tanto a minha prática como o desenvolvimento, o 
desenvolvimento na escola onde trabalho, eu acho que tá 
contribuindo. [...], já me ponho no lugar de pensar uma 
metodologia adequada [...] 

O significado da representação do “Ser Professor de Matemática” presente 

nas sub-redes reflete a responsabilidade (7) diante de um compromisso (10) firmado 

entre professor e aluno na docência em Matemática. Contudo, em meio às 

transformações ocorridas na sociedade e refletidas no espaço escolar, a partir dos 

relatos, o professor buscou reinventar o ensino de Matemática, tornando-o mais 

divertido, mediante uma metodologia mais humanizada. Desta forma, entender o 

sentido da representação presente nas sub-redes (Figuras 6 e 7)  
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significa compreender o próprio processo de sua constituição, 
processo que envolve uma análise sobre como os conhecimentos 
de vida, os saberes, os saberes biográficos, vão sendo construídos 
em determinados contextos sociais e no próprio processo 
formativo (DURAN; BAHIA, 2011, p. 104). 
 

 No entanto, é válido reiterar que a Matemática também é vista como mais 

uma forma de conhecimento que se encontra enraizada num processo histórico e 

imersa num contexto cultural, cujos valores e crenças devem ser levados em 

consideração, além de ser uma disciplina que não possui verdades absolutas, 

infalíveis, mas é dinâmica (CYRINO, 2013).  

Ao observarmos os achados da pesquisa, nos foi possível perceber que 

algumas palavras, dentre as que foram evocadas, possuíam o mesmo significado 

semântico. Sendo assim, resolvemos criar um dicionário de termos, ou seja, as 

palavras dificuldades e deficiência foram substituídas por dificuldade (29); desafiador 

(31) por desafio (6) e; alunos por aluno. Consequentemente, foi gerada uma nova 

rede de palavras evocadas. Após a substituição dos termos com o mesmo 

significado semântico, um novo arquivo de texto (TXT) de sentenças foi gerado e 

submetido ao software Gephi, que proporcionou uma nova modelagem da rede 

semântica, com as características apresentadas no Quadro 8 (abaixo) e visualização 

da rede conforme proposto na Figura 8 (a seguir). 

    Quadro 8: Características da rede após o uso do dicionário de termos 
Nós ou vértices (n= |V|) 53 

Arestas (m= |E|) 150 

Grau médio (<k>) 5,66 

Diâmetro da rede (D) 4 

Densidade do grafo (Δ) 0,109 

Coeficiente de dustering médio (C, ‹𝑪›) 0,888 

Comprimento médio do caminho (L, ℓ) 2,378 

Componentes conectados 2 

    Fonte: Dados da pesquisa (adaptado de LOPES, 2014). 

 Diante das informações apresentadas no Quadro 8 (acima), houve uma 

variação nas medidas das métricas, comparando-se com os resultados indicados 

no Quadro 5 (anterior). Ou seja, esta rede formou-se com 53 vértices e 150 arestas.  

Além disso, a nova rede de palavras evocadas continuou dividida em duas 

componentes e com a mesma quantidade de grupos de sentidos, segundo 

apresentado na Figura 8 (a seguir). 
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Figura 8: Rede das palavras evocadas após o uso do dicionário de termos 

    Menor componente  

 

 

Fonte: Dados da pesquisa  

 A nova configuração da rede continuou com duas componentes, sendo que 

a menor delas permaneceu com um conjunto de palavras evocadas pelo mesmo 

participante da rede apresentada na Figura 5. No entanto, na rede resultante, das 

80 palavras evocadas, 53 foram diferentes entre si, representadas nos diversos 

vértices, enquanto que as 150 arestas representam as conexões estabelecidas entre 

esses vértices pertencentes à rede (ver anexo IV com as palavras evocadas desta 

rede, p. 130).  

 Além disso, os elementos estruturantes da nova rede de palavras evocadas 

passam a ter quatro núcleos centrais: responsabilidade (7), dificuldade (29), desafio (6) 

e compromisso (10), sendo um elemento da primeira periferia conhecimento (4); dois 

elementos de contraste problema (9) e estudo (8); e a segunda periferia encontra-se 

constituída pelos demais vértices. Neste aspecto, mais uma vez, o conteúdo da 

representação é marcado pelo compromisso (10), responsabilidade (7), além da 

dificuldade (29) e desafio (6) presentes em todo o processo de formação. 

 No quadro 9 (abaixo), buscou-se detalhar a estrutura das Representações 

Núcleo central 
Compromisso 

Maior componente 

Núcleo central 
Desafio 

 

 

Núcleo central 
Responsabilidade 

Núcleo central 
Dificuldade 
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Sociais da nova rede de palavras evocadas. Lembrando que a caracterização de 

tais elementos foi feita a partir das métricas de referência definidas no modelo 

AnCo-REDES, ou seja, as centralidades determinadas por Lopes (2014). 

Quadro 9: Vértices que representam a estrutura da rede após o uso do dicionário de 
termos 

Estrutura das Representações Sociais da nova rede 

Vértice Código Classificação 

Responsabilidade 7 Núcleo Central 

Dificuldade 29 Núcleo Central 

Desafio 6 Núcleo Central 

Compromisso 10 Núcleo Central 

Conhecimento 4 Primeira Periferia 

Problema 9 Elemento de Contraste 

Estudo 8 Elemento de Contraste 

Fonte: Dados da pesquisa 

 Diante do exposto, o significado da representação (núcleo central) do 

professor de Matemática está pautado não apenas no compromisso e responsabilidade 

(presente nas duas redes de palavras evocadas), mas também definidos na rede da 

figura 5, assim como na dificuldade e desafio que emergiram/emergem na docência 

em Matemática. No entanto, o elemento de contraste reforça que a falta de um 

sólido conhecimento (primeira periferia) matemático constituiu-se num problema 

passível de ser solucionado e/ou atenuado por meio de um estudo que levasse em 

consideração a necessidade de o professor de Matemática não possuir apenas um 

amplo domínio dos conteúdos referentes à disciplina a ser ensinada e 

metodologias diversificadas, mas a habilidade de articular seus conhecimentos na 

tentativa de promover uma aprendizagem satisfatória frente a seus alunos 

(PAIVA, 2013). 

 A estrutura da rede apresentada na Figura 8 e explicitada no Quadro 9 foi 

definida com base nas centralidades de grau, de intermediação e de autovetor dos 

vértices constituintes da rede de palavras evocadas. As centralidades da referida 

estrutura da representação estão apresentadas no Quadro 10.  
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Quadro 10: Classificação dos elementos que compõe as estruturas sociais sobre “Ser 
professor de Matemática” na rede de palavras evocadas, após o uso do dicionário de 
termos com respectivos índices de Cg, Ec  e Ci obtidos para cada elemento  

Elementos das 
Representações 

Sociais 
Label Vértices 

  Cg Ec Ci 

Núcleo Central 

Responsabilidade 
Dificuldade 

Desafio 
 Compromisso 

22 
22 
17 
16 

1,0 
0,906 
0,904 
0,809 

0,248 
0,407 
0,102 
0,132 

Elemento 1ª Periferia Conhecimento 12 0,600 0,78 

Elemento de 
Contraste 

Problema 
Estudo 

8 0,523 0,30 

Elemento de 2ª 
Periferia 

Demais vértices da rede com k < 7,3 ou k ≥ 7,3 com Ec < 0,45   

Fonte: Dados da pesquisa 

 Ao observar o Quadro 10 e relacioná-lo ao que é proposto por Abric (1993) 

sobre a Teoria do Núcleo Central, também é perceptível que o significado do 

conteúdo da representação gira em torno dos vértices que representam a 

responsabilidade dos participantes da pesquisa enquanto professores da educação 

básica, da dificuldade e do desafio que emergem da prática docente e do compromisso 

em superar e transformar o fazer diário dos docentes. Estes fazeres diários, ou 

saberes da prática, “formam um conjunto de representações a partir das quais os 

professores interpretam, compreendem e orientam sua profissão e sua prática 

cotidiana em todas as suas dimensões” (TARDIF, 2014, p. 49). 

  Para Lopes (2014), tanto na Figura 5 quanto na Figura 8, comparadas 

respectivamente aos Quadros 6 e 10, é verificada a definição dos elementos que 

compõem a estrutura da representação social com base nas métricas determinadas 

no modelo AnCo-REDES. Constata-se que os elementos que compõem o núcleo 

central da representação possuem as maiores Cg (centralidade de grau), Ci 

(centralidade de intermediação) e Ec (centralidade de auto-vetor),  se conectam 

com os vértices mais importantes da rede e com todos os grupos de sentido; 

quanto aos elementos da primeira periferia, esses conectam-se diretamente aos 

vértices que formam o núcleo central. Caso haja a retirada do núcleo central, os 
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elementos da primeira periferia assumirão tal posição, vez que, uma das funções 

do núcleo central é a de organizar a rede; os elementos de contraste podem indicar 

o pensamento ou a existência de um subgrupo exclusivo na representação, caso 

possuam as maiores Cg e Ec no grupo de sentido ao qual fazem parte. Caso 

contrário, o elemento de contraste reforçará os sentidos dos elementos que 

pertencem à primeira periferia; já os elementos da segunda periferia são 

considerados os elementos menos importantes na rede das representações, além 

de possuírem as menores centralidades. 

 Neste aspecto, de acordo com Sá (1996), o núcleo central da representação é 

munido de uma estabilidade, resistente à mudança, coerente, consensual, 

historicamente determinado e define a homogeneidade do grupo; quanto ao 

sistema periférico, esse está relacionado às histórias individuais, bem como às 

experiências dos indivíduos, é flexível, consegue se adaptar à realidade e é 

relativamente heterogêneo no tocante ao conteúdo da representação. O que nos 

permite inferir que os núcleos centrais (compromisso, desafio, dificuldade e 

responsabilidade) da rede de representação estão cristalizados nas práticas destes 

profissionais. 

 No modelo AnCo-REDES, os elementos que compõem o núcleo central, a 

primeira periferia, o elemento de contraste e a segunda periferia estão organizados 

em comunidades, caracterizadas como grupos de sentidos. Além disso, os termos 

que compõem o núcleo central da representação definem o significado do 

conteúdo da representação e, considerando-se que estas palavras foram evocadas 

a partir do termo indutor “Ser Professor de Matemática”, foi possível 

compreender que, diante de uma disciplina considerada difícil por muitos 

estudantes, o professor entendeu, desafiado pela dificuldade, que para desenvolver 

um trabalho satisfatório frente a seus alunos, ele deve, acima de tudo, ter 

compromisso e responsabilidade no seu agir, através das variadas abordagens de 

ensino que lhes são dispostas. 

 Ao considerar os vértices que representam o núcleo central (responsabilidade, 

desafio, dificuldade, compromisso), deve-se lembrar também que o Magistério (curso 
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feito pela maioria dos participantes) tinha como principal função preparar o 

professor para atuar nos primeiros anos do Ensino Fundamental, mas ter o 

domínio de alguns conteúdos da Matemática não era suficiente para assumir tal 

disciplina. Esta situação ficou evidente na fala do P6, ao afirmar que, “[...] os 

conhecimentos específicos da disciplina, isso se deu na minha trajetória escolar, 

até o Ensino Médio [...]”. Nesta representação, ficou evidente, segundo Tardif 

(2014), os saberes oriundos da formação escolar anterior, ou seja, da educação 

básica, onde os saberes docentes destes profissionais estavam ancorados na prática 

docente de seus antigos professores (MOSCOVICI, 2015).  

 Embora esta seja uma realidade constante em muitos municípios, pois 

apenas depois da aprovação da Lei nº. 9.394/96 que se intensificou a busca por 

profissionais habilitados em área específica, não se pode esquecer que ter 

conhecimentos da disciplina com a qual trabalha é condição necessária para o 

professor, uma vez que, “o professor ideal é alguém que deve conhecer sua 

matéria, sua disciplina e seu programa, [...]” (TARDIF, 2014, p. 39). Mas não 

apenas este tipo de conhecimento é importante, ou seja, também é necessário ao 

professor apropriar-se dos conhecimentos históricos, culturais, sociais, do senso 

comum, científico e epistemológico, no que tange a sua área de atuação.  

Além disso, é preciso apreciar que os saberes docentes não estão limitados a 

conteúdos bem circunscritos e subordinados a um conhecimento especializado, 

mas estes saberes abarcam uma grande variedade de objetos, questões e 

problemas que estão relacionados com o trabalho do professor (TARDIF; 

RAYMOND, 2000). 

 Há de se considerar que, de acordo com Lopes (2014, p. 37), no modelo 

AnCo-REDES, os vértices pertencentes à rede de palavras evocadas se organizam 

em subunidades ou comunidades, cujos vértices “são altamente interconectados”, 

denominadas grupos de sentido. 

5.3.1. Grupos de sentidos 

Os grupos de sentido podem ser determinados a partir de um algoritmo 

que serve para detectar subunidades ou comunidades (modularity class), isto é, 
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Figura 9: Distribuição dos grupos de sentidos e suas conexões sem o uso dicionário de termos 

feito com base na métrica modularidade (vértices altamente conectados). Com 

base no algoritmo, ocorrerão os grupos de sentidos, ou seja, a decomposição da 

rede em subunidades de detecção de comunidades (LOPES, 2014). 

 No modelo AnCo-REDES, os grupos de sentido numa determinada rede 

desempenham a função de “auxiliar na análise cognitiva do conteúdo das 

representações sociais como estratégia de categorização das evocações a partir das 

relações mais densas entre os vértices” (Ibidem, p. 99). Desta forma, a rede de 

palavras evocadas encontra-se dividida em seis grupos de sentido, conforme 

apresentado nas Figuras 6 e 7. Entretanto, para efeito de análise, foram 

considerados apenas os grupos de sentidos pertencentes ao maior componente da 

rede.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa  

 A figura 9 deixa explícita a forma como os grupos de sentido estão 

organizados na rede de palavras evocadas no modelo AnCo-REDES. Tais grupos 

de sentidos são caracterizados como subunidades ou comunidades, nas quais 

estabelecem as conexões mais densas entre os vértices interconectados. O Quadro 

11 (a seguir) apresenta os vértices e as conexões do grupo de sentido referente à 
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rede formada na Figura 5. 

 
 

QUADRO 11: Grupos de sentido e suas conexões 
Grupos de sentido (GS) Vértices conectados (palavras evocadas) 

GS 1- Desafio (6): refere-se aos desafios 
enfrentados pelo professor na sua prática 
diária. 

Desafio (6), aprendizagem (2), profissão (33), 
vocação (34), missão (35), calcular (50), 
resistência (51), deficiência (52), diferente (1), 
emprego (3), segurança (5). 

GS 2- Compromisso (10): marcado pelo 
compromisso assumido pelo docente frente à 
necessidade de atender os anseios de seus 
alunos. 

Compromisso (10), conhecimento (4), estudo 
(8), respeito (12), paciência (11), dedicação 
(42), transformação (14), inovação (13), 
liberdade (40), interação (41), amor (39). 

GS 3- Dificuldade (29): marcado pelas 
dificuldades enfrentadas no curso e na 
prática docente e prazer em superar os 
obstáculos do dia a dia. 

Dificuldade (29), problema (9), superação 
(36), prazer (37), solução (38), odiar (25), mito 
(26), conquistar (27), dia a dia (28). 

GS 4- Responsabilidade (7): refere-se à 
responsabilidade diante do desafio em ser 
professor de Matemática. 

Responsabilidade (7), disciplinaridade (53), 
futuro (54), sucesso (55), chato (30), 
desafiador (31), divertir (32), humanizar (43), 
metodologia (44), formador (45), recíproca 
(46). 

GS 5- Aluno (17): marcado pelo reflexo do 
trabalho desenvolvido pelo docente. 

Aluno (17), sabidão (47), detestar (48), 
professor (49), educador (50), pai (16), 
aprendiz (18), orientador (19). 

Fonte: Dados da pesquisa, adaptado de (LOPES, 2014). 

Conforme as características apresentadas no Quadro 4 (p. 78), foi possível 

traçar o perfil dos participantes desta pesquisa. Percebeu-se que se trata de uma 

turma heterogênea no que se refere à formação anterior dos referidos 

participantes, de forma que se pode distribuí-los em três grupos: i) os que não 

possuem formação inicial em nível superior; ii) os que possuem formação em nível 

superior em área afim à Matemática e; iii) os que possuem formação em nível 

superior, mas em área não afim à Matemática. Ante às palavras evocadas e a 

organização da rede em grupos de sentido (GS), relacionou-se o “Ser Professor de 

Matemática” conforme a seguir:  

No GS 1, do Quadro 11, figuraram os constantes desafios enfrentados no 

chão da escola, pois mesmo não possuindo dificuldade com os conhecimentos 

matemáticos da educação básica, no início da carreira docente, descobriram, no 

dia a dia, a necessidade de uma formação que lhes dessem condições para 

desenvolverem um trabalho satisfatório , visto que tais profissionais tinham a 

missão de promover um ensino de Matemática que possibilitasse que os alunos 
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desenvolvessem o raciocínio lógico, a capacidade de resolver problemas e a 

autonomia no processo de ensino-aprendizagem, ou seja, desenvolver, nos alunos 

as competências e habilidades requeridas em cada nível de ensino.  

Segundo, foi relatada pelos participantes da pesquisa que a prática docente 

deles, na educação básica, sofreu transformações significativas, já que, munidos de 

novos saberes, especialmente sobre a docência em Matemática, esses professores 

tornaram sua prática mais contextualizada e participativa, pois se sentiam mais 

seguros, críticos, dinâmicos e conscientes do seu trabalho ao ministrarem suas 

aulas, como afirma P4: 

Após o PARFOR, mudou apenas a questão de, de você ter um 
domínio maior sobre o conteúdo, de você ter uma base e essa base 
é uma base que realmente auxilia o professor, o professor de 
matemática, porque você já introduz um conteúdo sabendo qual 
vai ser o meio, qual vai ser o fim, procurando assim é, é... várias 
formas, várias maneiras de trabalhar com os diferentes tipos de 
alunos que a gente tem na sala, cada um aprende de um jeito, 
então a PARFOR auxiliou.  
 

Mesmo que estes profissionais não possuíssem a habilitação na área de 

atuação, conforme está previsto na LDBEN nº 9.394/96, era necessário levar em 

consideração que a formação do professor de Matemática não tem início apenas 

quando o discente ingressa no curso de formação de professores. O contato com a 

disciplina se inicia mesmo antes da admissão nos referidos cursos de formação 

(CYRINO, 2013), ou melhor, “os processos de aprender a ensinar, de aprender a 

ser professor e de desenvolvimento profissional de professores são lentos, iniciam-

se antes do espaço formativo dos cursos de licenciaturas e se prolongam por toda 

a vida” (MIZUKAMI, 2013, p. 214). 

Além disso, a atividade desenvolvida pelo professor no chão da escola não 

versa somente em cumprir e executar um trabalho estabelecido pelas instituições 

competentes, mas é uma “atividade de pessoas que não podem trabalhar sem dar 

sentido ao que fazem, é uma interação com outras pessoas: os alunos, os colegas, 

os pais, os dirigentes da escola, etc.” (TARDIF; LESSARD, 2005, p. 38).  

Diante desta realidade, vale lembrar que os conhecimentos da disciplina a 

ser ensinada, bem como o conhecimento pedagógico, são importantes à prática do 
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professor, porém encontram-se longe de envolver todos os saberes docentes no 

fazer diário (TARDIF, 2000). Isso significa dizer que ter apenas o conhecimento 

específico da disciplina não é suficiente para desenvolver um bom trabalho; 

contudo, é condição necessária para o fazer docente.  

Para saber como ensinar, é preciso saber o que ensinar, pois “no imaginário 

dos professores figuram estratégias e táticas para conseguir levar a cabo a missão 

de ensinar, posto que a docência ainda é representada por muitos professores 

como um sacerdócio” (SILVA, 2016, p. 60). Nesse sentido, para Tardif (2014, p. 36),      

a relação dos docentes com os saberes não se reduz a uma função 
de transmissão dos conhecimentos já construídos. Sua prática 
integra diferentes saberes, com os quais o corpo docente mantém 
diferentes relações. Pode-se definir o saber docente como um saber 
plural, formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de 
saberes oriundos da formação profissional e de saberes 
disciplinares, curriculares e experienciais. 
 

 Nesta perspectiva, segundo Silva (2016), os professores estão munidos de 

um repertório acerca dos conhecimentos relacionados ao ensino e à docência, que 

foram alcançados durante o processo de escolarização, de formação inicial, bem 

como no fazer diário de cada professor, ou seja, “o professor renova e ressignifica 

os saberes adquiridos durante todo o processo de escolarização, passando, então, a 

desenvolver seu próprio repertório de saberes” (FIORENTINI; CASTRO, 2003, p. 

128).  Para estes autores, esta ressignificação está relacionada “ao processo criativo 

de atribuir novos significados a partir do já conhecido, validando um novo olhar 

sobre o contexto em que o sujeito está imerso” (Ibidem). Assim, os “conhecimentos 

formam um arcabouço de saberes que povoam o imaginário dos professores, 

preconizando “o que” e “o como” eles devem executar suas funções na economia 

da sala de aula” (SILVA, 2016, p. 60). 

 No GS 2, está retratado o compromisso dos professores frente ao processo 

de ensino e aprendizagem, através da mobilização e transformação de seus 

saberes pois, muitas vezes, no ensino de Matemática, há o predomínio de 

transmissão de conteúdos por parte do professor e, quanto ao aluno, cabe a ele 

reproduzir fielmente o que lhe foi transmitido, seguindo, desta forma, os preceitos 

da tendência formalista clássica, cujo ensino era tipicamente livresco; o aluno era 
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um agente passivo no processo de ensino-aprendizagem e o ensino de Matemática 

era considerado um privilégio para poucas pessoas, dos bem dotados 

intelectualmente e, principalmente, economicamente (FIORENTINI, 1994). 

De acordo com o que figura neste grupo de sentido, “Ser Professor de 

Matemática” não está apenas relacionado ao domínio dos conhecimentos 

específicos, mas também se refere, segundo Shulman (1987), ao conhecimento 

pedagógico do conteúdo, uma vez que, para tal autor, esse é considerado como o 

amálgama entre o conteúdo e a pedagogia e inclui uma compreensão do que torna 

a aprendizagem de temas específicos em algo fácil ou difícil. 

Segundo o referido autor, este saber é construído continuamente pelo 

professor ao ministrar a sua disciplina, ou ainda, emerge e cresce quando o 

professor transforma o seu conhecimento específico, levando em consideração o 

principal objetivo do ato de ensinar (SHULMAN, 1987). 

Para Tardif (2014), um saber que se constrói continuamente durante toda a 

trajetória profissional está relacionado aos saberes experienciais e, “para os 

professores de profissão, a experiência de trabalho parece ser a fonte privilegiada 

de seu saber ensinar” (TARDIF; RAYMOND, 2000, p. 214). Ou seja, os saberes, 

cuja origem encontra-se na experiência do trabalho diário, tornam-se o alicerce da 

prática e da competência dos profissionais, visto que, para o professor, a sua 

experiência docente configura-se numa fonte de obtenção e produção de seus 

próprios saberes profissionais (TARDIF, 2014).  

O GS 3 demonstra as dificuldades enfrentadas pelos discentes-professores 

em sua prática docente, bem como durante o curso de formação (PARFOR), mais 

especificamente sobre as denominadas “disciplinas duras”, ou seja, aquelas que 

abordavam os conhecimentos específicos da Matemática. Neste aspecto, o P8 traz 

um relato, no qual afirma que:  

Minha maior dificuldade eu acho que foi por conta assim ... eu não 
tive a base necessária pra o ensino de Matemática, porque eu fiz 
Magistério e não tive essa base e aí quando eu cheguei no curso da 
PARFOR, nos conteúdos de Matemática eu senti dificuldade. 

Contudo, através do PARFOR, muitas destas dificuldades, segundo os 

discentes do presente plano de formação, foram superadas, de forma que o seu 
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fazer docente experimentou uma mudança de concepções, bem como uma 

mudança de postura diante da missão de promover uma aprendizagem que viesse 

a satisfazer às necessidades dos seus respectivos alunos, de modo a desenvolver as 

competências e habilidades exigidas para o nível de ensino ao qual o alunado se 

encontrava. Neste aspecto, alguns participantes relataram pontos de vista sobre o 

seu fazer docente antes e depois de ingressarem no curso. P3, por exemplo, 

afirmou que ele  

[...] era um professor mais tradicionalista, não, não tinha muitas 
ideias voltadas pra metodologia, porque, na verdade, a gente 
reproduzia, eu reproduzia o que vi com meu professor e... com o 
curso aqui, aí nós podemos é, é... eu me vejo assim ... já me ponho 
no lugar de pensar uma metodologia adequada..., por que utilizar 
resolução de problemas aqui? Por que eu vou utilizar é ... uma 
modelagem matemática em tal lugar? Então a gente só pode, só 
consegue pensar diferente ou dá possibilidades de melhorar o 
ensino a partir do momento que você vivencia isso, porque, 
normalmente, antes, eu só reproduzia o que eu vivenciei em sala 
de aula, porque normalmente foi aquele ensino tradicionalista, que 
o professor sempre tava lá... colocava aquilo no quadro e mandava 
a gente é ... fazer as atividades, então, até o momento... antes eu 
praticamente reproduzia isso, porque era o que eu conhecia na 
verdade, então... e através do curso, o que a gente vai vivenciando 
aqui e com a parte pedagógica que dá o que as vezes tem... assim, 
contribui muito para a minha formação, eu pude... então a partir 
daí a gente pode pôr nossa característica na sala de aula, pôr o 
meu conhecimento para o desenvolvimento da educação e dos 
alunos. (P3). 

Já, P7, garantiu que 

Antes do curso eu era aquela professora que repetia muitas coisas 
da, das minhas professoras de Matemática, entende? É... muitas 
metodologias que ela usava na época quando eu era estudante e 
eu transpus para os meus alunos. E hoje eu não faço mais isso, [...], 
mas eu tô sempre tentando buscar alguma coisa de bom que ele 
trouxe ... foi refletir algumas práticas que eu vinha fazendo e que 
hoje eu não faço, essas é... imitações que eu fazia, hoje eu sou mais 
dinâmica, no sentido assim, do eu mesmo, não tá copiando mais 
de professores anteriores, entendeu? Hoje eu tento ser autêntica, 
fazer o que eu acho tá certo, pra mim tá certo, não que vai 
prejudicar o aluno. (P7). 

Ao lecionar Matemática, esses docentes passaram a mobilizar, 

especialmente, os saberes adquiridos na sua formação anterior, enquanto discentes 

na educação básica (Ensino Fundamental e Médio: formação geral ou magistério), 
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bem como os outros saberes necessários à prática docente (TARDIF, 2014). Assim 

sendo, é possível perceber nas falas de P3 e P7 que as suas práticas docentes 

estavam ancoradas no trabalho desenvolvido por seus professores enquanto ainda 

eram estudantes da educação básica, vez que a definição do processo de 

ancoragem é “designada pelo processo de inserção do objeto ou novas 

informações, das novidades que irrompem a realidade social, aos conceitos e 

imagens já formados anteriormente” (BRAZ et al., 2011, p. 57). 

Diante desta realidade, a bagagem que estes profissionais tiveram enquanto 

alunos da educação básica e enquanto professores do mesmo nível de ensino 

agregaram valores para a formação à qual estavam submetidos, pois, para Tardif 

(2000, p. 13), “uma boa parte do que os professores sabem sobre o ensino, sobre os 

papéis do professor e sobre como ensinar, provém de sua própria história de vida, 

e sobretudo de sua história de vida escolar”, uma vez que “aprender ao longo da 

vida implica mudanças de teorias pessoais, de valores, de práticas” (MIZUKAMI, 

2013, p. 216).  Assim, diante dos relatos, o PARFOR trouxe relevantes 

contribuições para a formação dos professores que estavam atuando na educação 

básica, especialmente no que se refere ao espírito investigativo quanto ao ensino 

da Matemática.  

 No entanto, ante a necessidade de ter uma formação na área na qual o 

professor estava atuando, foi relevante e necessário compreender 

epistemologicamente os conhecimentos da área que ensinava. Desta forma, o 

processo de ensino-aprendizagem, na educação básica, tomou uma dimensão que 

ultrapassou a ideia de uma mera transmissão de um dado conteúdo, mas 

proporcionou o desenvolvimento, nos discentes, de habilidades requeridas a cada 

nível de ensino, através de um agir por parte do professor de Matemática, munido 

de responsabilidade e compromisso diante dos desafios e dificuldades que 

emergem do cotidiano escolar.  

No GS 4, o que caracteriza o professor de Matemática é a responsabilidade 

desse diante da promoção de um ensino contextualizado e crítico, em que tanto 

aluno quanto professor são extremamente importantes no processo de ensino e 
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aprendizagem, ou seja, o aluno deixa de ser considerado como o receptor de 

conhecimentos, enquanto que o professor se torna o facilitador deste processo. 

Esta é uma realidade que é cada vez mais frequente no ensino de Matemática. O 

docente desta disciplina, durante muito tempo, foi visto como aquele que 

provocava temor nos alunos por conta de uma metodologia que priorizava a 

transmissão passiva e descontextualizada dos conteúdos. Assim, o ensino e a 

aprendizagem em Matemática caracterizavam-se como  

[...] um diálogo entre aluno e professor até que o primeiro consiga 
repetir corretamente o conteúdo ensinado pelo segundo, o qual 
não deve se cansar de explicar e tirar dúvidas até a completa 
repetição e memorização do assunto pelo primeiro (SILVA, 2016, 
p. 107) 
 

Esta abordagem de ensino é entendida por Fiorentini (1994) como 

formalista clássica, ou seja, é um sistema de ensino e aprendizagem avaliado como 

passivo, memorístico, inflexível e centrado no trabalho desenvolvido pelo 

professor. Desta forma “o professor é aqui representado como o responsável por 

garantir a aprendizagem, tirando dúvidas” (SILVA, 2016, p. 116). 

 No entanto, frente às mudanças que ocorreram e ocorrem no âmbito 

educacional, especialmente nas teorias que regem a educação, a imagem do 

professor, enquanto aquele em constante formação, é marcada pelo vértice aluno 

(GS 5) e seguida pelo vértice sabidão, por assumir uma disciplina que causa 

aversão a um elevado número de alunos da educação básica. A representação 

acerca do “Ser Professor de Matemática” também é marcada pelos vértices 

educador, aprendiz, pai e orientador, conscientes de que o ato de ensinar está 

relacionado à forma de como trata e ensina os outros seres humanos (TARDIF, 

2011), a saber, os alunos. 

 Estas transformações que ocorrem no fazer diário do professor surgiram a 

partir dos variados e constantes conflitos que ocorreram e continuarão ocorrendo 

no espaço escolar, quando este profissional procura proporcionar aos seus 

discentes uma aprendizagem em que figura a transformação do não familiar em 

algo familiar, levando em consideração os contextos histórico, social, cultural, 

científico e do senso comum.  
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 Ao considerar a Teoria das Representações Sociais, precisamos ressaltar que 

é comum ao professor de Matemática ministrar suas aulas de forma mecânica, 

visão que acompanha a imagem destes professores há muito tempo. Mudar esta 

realidade não será uma tarefa fácil, pois requer tempo. Desde quando o sistema 

educacional foi implantado aqui no Brasil, através dos jesuítas, muita coisa mudou 

no processo de formação docente, mas no presente século a representação do 

professor de Matemática ainda carrega resquícios do passado, pois uma 

transformação representacional perpassa o crivo do tempo (MOSCOVICI, 2015). 

Além disso, “as representações sociais são fenômenos dinâmicos e abertos e o 

conceito da representação social é formado e re-transformado juntamente com a 

transformação de sua teoria” (MARKOVÁ, 2006, p. 173). 

 Após o uso do dicionário de termos e a nova configuração da rede de 

palavras evocadas, houve uma reorganização dos grupos de sentidos presentes na 

rede. Da mesma forma que na rede anterior de palavras evocadas, os grupos de 

sentidos foram organizados com base na modularidade de cada vértice. Assim, a 

Figura 7, bem como o Quadro 12 abaixo, trazem a composição dos grupos de 

sentidos após o uso do dicionário de termos.  

 Ao observar os grupos de sentido das duas redes de palavras evocadas, não 

houve muita variação entre os vértices e suas respectivas conexões, tanto que três 

grupos de sentidos permaneceram exatamente com as mesmas conexões após o 

uso do dicionário de termos. Portanto, só consideramos para efeito de análise o GS 

1 e GS 2. Nestes grupos de sentido, estão presentes os vértices que definiram a 

estrutura da representação. Na Figura 7, está explícita a organização da rede nos 

referidos grupos de sentido e no Quadro 12 são encontradas as conexões 

estabelecidas entre os vértices. 
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Figura 10: Grupos de sentidos e suas conexões após o uso do dicionário de termos 

 
Fonte: Dados da pesquisa, adaptado de Lopes (2014) 

QUADRO 12: Grupos de sentido e suas conexões após o uso do dicionário de termos 
Grupos de sentido (GS) Vértices conectados (palavras evocadas) 

GS 1- Representado pelo vértice 
conhecimento, representa o papel da 
formação inicial frente às necessidades do 
aluno e do professor.  

Conhecimento (4), aprendizagem (8), calcular 
(49), resistência (50), amor (38), liberdade 
(39), interação (40), diferente (1), emprego (3), 
segurança (5) 

GS 2- Responsabilidade (7): refere-se ao fazer 
docente diante das dificuldades em lecionar 
uma disciplina sem a devida formação 
acadêmica. 

Responsabilidade (7), desafio (6), 
compromisso (10), estudo (8), paciência (11), 
respeito (12), dedicação (41), chato (30), 
divertir (31), transformação (14), inovação 
(13), profissão (32), vocação (33), missão (34), 
disciplinaridade (51), futuro (52), sucesso 
(53). 

GS 3- Aluno (17): marcado pelo reflexo do 
trabalho desenvolvido pelo docente. 

Aluno (17), sabidão (46), detestar (47), 
professor (48), educador (15), aprendiz (18), 
pai (16), orientador (19). 

GS 4- Dificuldade (29): marcado pelas 
dificuldades enfrentadas no curso e na 
prática docente e prazer em superar os 
problemas do dia a dia. 

Dificuldade (29), problema (9), superação 
(35), prazer (36), solução (37), mito (26), odiar 
(25), conquistar (27), dia a dia (28). 

GS 5- Recíproca: marcado pela reciprocidade 
do exercício da docência. 

Recíproca (45), metodologia (43), formador 
(44), humanizar (42). 

Fonte: Dados da pesquisa, adaptado de Lopes (2014). 
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 Através das conexões presentes no GS 1 e GS 2, representadas pelos vértices 

compromisso e responsabilidade, respectivamente, o “Ser Professor de Matemática”, 

mais uma vez, está relacionado a ser um profissional que, apesar de não possuir 

um sólido domínio dos conteúdos matemáticos, devido à formação obtida na 

educação básica, ficou aquém de proporcionar um ensino que viesse a satisfazer as 

reais necessidades dos alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio. 

Contudo, nem por isso tais profissionais se acomodaram; mesmo antes de 

ingressarem no PARFOR, procuraram, movidos por sua responsabilidade e 

compromisso, através de muitos estudos, minimizar os efeitos da não formação em 

Matemática, pois compreenderam que cabe ao professor de Matemática dinamizar 

e regular o processo de ensino-aprendizagem, criando “situações motivadoras e 

adotar uma estratégia que implique o estudante na sua aprendizagem, de modo 

que este possa desenvolver sua autonomia” (GRAÇA; MOREIRA; CABALLERO, 

2004, p. 49). 

  No GS 2, são encontrados três vértices que compõe o núcleo central da 

representação, e isto vem confirmar o significado da dessa, pois nos grupos de 

sentidos é onde ocorrem as conexões mais densas entre os vértices 

interconectados. Neste grupo de sentido também é relevante considerar que para 

o exercício da docência (as relações interpessoais são constantes) ainda há outro 

elemento além da responsabilidade, ou seja, é possível destacar respeito aos alunos, 

bem como a vocação e o amor à profissão, demonstrados através do sonho em se 

tornar professor de Matemática, como explicam os discentes P7 e P14. 

 A discente P7 revela que 

Enquanto professora é uma história assim... desde a infância, 
desde criança que eu tinha o sonho de ser professora, de 
preferência professora de matemática e sempre eu vim em busca 
de fazer com que este sonho viesse a se tornar realidade (P7). 

 O que não diverge do que é apresentado por P14, ao ratificar sua aspiração: 

Como eu já tinha dito, era meu sonho fazer Matemática é... eu 
dizia que: um dia que eu tivesse oportunidade eu faria Matemática 
e quando eu estava... REDA, é... eu peguei uma disciplina de 
Matemática e eu vi que abriu lá o curso de formação de 
professores né? a minha condição naquele momento permitia, é... 
me inscrever, me inscrevi, tanto que eu tinha duas opções, fui 
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convocado para as duas opções, ou para Ciências Sociais ou para 
Matemática né? como o sonho falou mais alto, eu optei por 
Matemática (P14). 

 Neste sentido, o PARFOR, além de promover mudanças no que tange aos 

saberes necessários à docência, também proporcionou a realização de um sonho. 

Segundo foi relatado pelos participantes, através dos saberes adquiridos neste 

plano de formação, a prática docente desses tornou-se mais produtiva, visto que já 

conseguiam atender a muitos questionamentos feitos por seus respectivos alunos, 

além de relacioná-los, principalmente, às tendências da Educação Matemática 

(história da Matemática, resolução de problemas, modelagem matemática, 

investigação matemática etc.).  

 Outro elemento a ponderar no GS 2 foi a questão da estabilidade 

profissional dos discentes do PARFOR, pois para alguns dos discentes, este plano 

de formação de professores tinha um significado diferente do seu fazer docente, 

ou seja, fazer o presente curso também significava uma permanência no seu 

trabalho, pois, segundo foi relatado, caso estes profissionais não possuíssem uma 

formação específica em nível superior, eles poderiam perder a vaga de professor 

de Matemática para um outro que viesse a chegar no seu estabelecimento de 

ensino com a devida formação acadêmica. Esta realidade foi constatada a partir do 

discurso do discente P1, que, ao ser questionado sobre a contribuição do curso 

para seu processo formativo, respondeu: “Oh! Primeiro, garantir meu emprego, 

em primeiro lugar ele vai garantir meu emprego, isso é fato, porque assim, hoje na 

escola que eu atuo pode chegar um outro professor de matemática [...]”. 

 Neste capítulo, observamos o significado da representação do “Ser 

Professor de Matemática”, vez que essa se encontrava marcada pelo compromisso, 

responsabilidade, dificuldade e desafio, elementos que são frequentes à docência, 

principalmente a docência em Matemática, pois tal disciplina ainda é considerada 

difícil por muitos estudantes da educação básica e, desta forma, também concede 

status a quem a domina.  Neste contexto, o PARFOR fez com que alguns 

princípios fossem modificados e/ou ressignificados de forma a transformar a 

imagem do professor de Matemática. Ou seja, aquele professor inflexível, que 
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priorizava a transmissão dos conteúdos, dá lugar a um profissional responsável e 

comprometido com a sua prática pedagógica. 
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CAPÍTULO 6 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como docente de Matemática da educação básica, interessei-me por fazer 

este estudo, pois, assim como os discentes do PARFOR, também iniciei a docência 

em Matemática apenas com o curso de magistério. No momento em que os dados 

foram produzidos, foi impossível não reviver alguns fatos que ocorreram durante 

toda minha trajetória profissional, desde o período em que era discente da 

educação básica até os dias atuais, além de também considerar as marcas que os 

meus professores de Matemática deixaram na minha prática docente. 

Por esta razão, foi estabelecido um diálogo entre aspectos referente à 

formação do professor de Matemática e a Teoria das Representações Sociais, na 

tentativa de analisar a representação que o aluno do PARFOR de Matemática tem 

sobre os saberes necessários para ser professor de Matemática, bem como 

considerar a influência deste Plano na reconstrução de conhecimentos para a 

formação deste professor.  

 Ressalta-se que o PARFOR é um plano de formação que se originou, no 

âmbito das políticas públicas e educacionais, a partir de uma necessidade real, em 

um cenário que cada vez mais exige profissionais habilitados para a função a ser 

ocupada. Desta forma, este trabalho tentou mostrar que o PARFOR não foi o único 

plano de formação de professores implantado pelos governos Federal, Estadual e 

Municipal em parceria com as instituições de ensino superior. 

É válido lembrar que a preocupação com a formação docente no Brasil é 

uma questão histórica, pois, desde quando aqui foram implantadas as primeiras 

escolas, o número de professores especializados sempre esteve aquém da 

demanda existente e a presença do professor leigo era uma constante, razão pela 

qual as instituições de ensino mais renomadas privilegiavam atender às classes 

mais abastadas da sociedade.  

Estamos no século XXI, o sistema de ensino é regido por uma Lei 

Educacional, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), a qual 

determina que o professor deve ser licenciado em área específica. Porém, a 
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problemática acerca da formação docente continua a se fazer presente no contexto 

atual, pois ainda há a presença do professor leigo nas instituições de ensino que 

atendem aos discentes da educação básica, ou seja, aquele sem a devida formação 

para lecionar a disciplina. 

Diante de uma necessidade em atender o que determina a LDBEN nº. 

9.394/96, em seu Artigo 62, a União, os Estados e os Municípios, além de 

promoverem um ensino de qualidade, devem promover políticas educacionais 

que visem resolver ou amenizar o déficit de professores graduados em sua área de 

atuação. Nesse cenário, o PARFOR surgiu com o intuito de contemplar os 

professores da educação básica que, mesmo sem possuir habilitação em sua área 

de atuação, estavam atuando em disciplinas específicas, contrariando o que está 

proposto na Lei nº. 9.394/96. 

O fato de o professor ser habilitado em nível superior não garante que esse 

irá desenvolver um trabalho que venha atender às reais necessidades de seus 

discentes, mas possuir tal formação garante ao professor estabelecer uma conexão 

entre os saberes historicamente acumulados ao longo do tempo com o cotidiano 

dos seus respectivos alunos, levando em consideração os aspectos políticos, 

sociais, econômicos e culturais.  

Assim, paulatinamente, o professor constrói um saber único, pessoal, 

particular, relativo e que vai se transformando à medida que esse adquire 

maturidade no exercício da sua profissão, caracterizada por Tardif (2014) como 

um saber experiencial. Quando este autor faz referência aos saberes experienciais, 

em momento algum desconsidera ou desvaloriza os saberes resultantes de uma 

formação acadêmica, mas ressalta que tais saberes são múltiplos e necessários para 

se promover uma aprendizagem que atenda às necessidades dos educandos. 

No fazer diário do professor, ou melhor, no complexo processo de ensino e 

aprendizagem, é possível a este profissional conduzir ou mediar a aprendizagem 

de seus alunos. Isso, por sua vez, não se restringe aos conhecimentos 

científicos/específicos da disciplina, mas também está relacionado a compartilhar 

suas crenças, valores, hábitos e costumes que poderão influenciar diretamente na 
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transformação do saber, de não familiar para familiar. 

Por esta razão, procuramos entender esta transformação do não familiar em 

familiar através do que preconiza a Teoria das Representações Sociais, mediante 

os processos de ancoragem e objetivação.  

Ao relacionar a ancoragem com os saberes docentes dos participantes deste 

estudo, entendeu-se que, diante do que foi explicitado nos achados da pesquisa, os 

saberes adquiridos pelos participantes, ao ingressarem no curso, ancoraram-se nas 

práticas docente dos antigos professores, bem como na sua própria prática 

pedagógica, a partir da experiência adquirida no decorrer de suas carreiras. Após 

o contato com novos saberes, esses, pouco a pouco, foram incorporados ao fazer 

diário de cada docente-discente, tornando-se familiar e parte inseparável do agir 

do professor em formação, ou seja, os novos saberes deixaram de ser uma simples 

abstração e se materializaram na prática destes profissionais, ocorrendo o que se 

denomina de objetivação.   

Para a compreensão do significado da representação, apesar de aparecerem 

elementos quantitativos, o presente trabalho foi desenvolvido segundo uma 

abordagem predominantemente qualitativa, cujos instrumentos para a produção 

dos dados foram: a técnica de evocação livre de palavras, de forma que estas 

palavras foram evocadas a partir do termo indutor “Ser Professor de Matemática” 

e, posteriormente, a entrevista semiestruturada, cujos dados foram analisados a 

partir da análise de conteúdos preconizados por Bardin (2010). Das palavras 

evocadas foram geradas, no modelo AnCo-REDES, duas redes de palavras (com e 

sem aproximação semântica), cuja estrutura esteve pautada na Teoria do Núcleo 

Central. 

O AnCo-REDES é um modelo para análise cognitiva que pode ser adaptado 

a diferentes teorias, mas, no caso desta pesquisa, nos apoiamos na Teoria das 

Representações Sociais. Embora o presente modelo seja composto de três níveis, só 

o utilizamos enquanto instrumento para a análise cognitiva a partir do seu 

micronível. 

 As redes de palavras evocadas estavam organizadas a partir dos princípios 
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que regem a Teoria de Redes, ou seja, cada palavra evocada estava relacionada a 

um vértice, enquanto que as conexões entre os vértices foram caracterizadas de 

arestas.  

Na primeira rede de palavras (sem aproximação semântica), emergiram 

como núcleo central: compromisso e responsabilidade; a primeira periferia: desafio e 

dificuldade; e elementos de contraste: conhecimento, problema e estudo. Já na segunda 

rede de palavras evocadas (com aproximação semântica), insurgiram como núcleo 

central: responsabilidade, dificuldade, desafio e compromisso; primeira periferia: 

conhecimento; e elementos de contraste: problema e estudo. Os demais vértices da 

rede estavam situados na segunda periferia da estrutura da representação. 

Ao ponderar sobre o núcleo central da primeira rede de palavras evocadas, 

entende-se que o “Ser Professor de Matemática” está pautado no compromisso e 

na responsabilidade diante de assumir uma disciplina sem a devida formação. De 

forma semelhante, o significado do conteúdo da representação presente na 

segunda rede de palavras evocadas também é marcado pelo compromisso e 

responsabilidade diante dos desafios e dificuldades que emergiram/emergem 

constantemente no chão da escola. 

Além de determinar a estrutura do conteúdo das representações no modelo 

AnCo-REDES, também foram identificados os grupos de sentidos em ambas as 

redes de palavras evocadas, cujo objetivo era auxiliar no processo de análise, de 

forma que os vértices foram organizados em comunidades. Esta organização se 

deu a partir das densas conexões existentes entre tais vértices. 

Tomando como base os achados da pesquisa, a representação do professor 

de Matemática vem tomando uma dimensão mais aceitável frente aos discentes da 

educação básica, pois a imagem daquele professor “durão” e “inflexível” dá lugar 

a um profissional comprometido e responsável com a sua prática, que a cada dia 

busca reinventar e/ou ressignificar o seu fazer diário, de forma a desenvolver, no 

aluno, competências e habilidades requeridas em cada nível de ensino.  

Desta forma, os cursos destinados à formação de professores devem 

priorizar uma articulação entre os diferentes saberes inerentes aos professores da 
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educação básica, sem priorizar um ou outro saber, mas reconhecer a 

multiplicidade dos saberes e a importância que cada um tem no exercício da 

docência.  
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ANEXOS 
 

ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA AOS DISCENTES DO 
PARFOR DE MATEMÁTICA 1 

 

Dados Sócio demográfico. 

 

Entrevistado nº.____________. 

Sexo:                                                                        Idade: 

Etnia: 

Origem: 

Possui formação: Sim (    )     Não  (    ) 

 

Em caso positivo, qual? _______________________________________ 

 

 Quando você escuta SER professor de Matemática o que lhe vem a mente, cite 5 
palavras.  

 

1. ________________________        
2. ________________________ 
3. ________________________ 
4. ________________________ 
5. ________________________ 
 

Coloque em ordem de prioridade 

 

1________________________        
2________________________ 
3________________________ 
4________________________ 
5________________________ 
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1. Gostaria que você relatasse um pouco sobre sua formação antes de ingressar no 
PARFOR de Matemática. 

 Influência 

 Tempo de experiência na docência/docência em Matemática. 
 

2. Qual a sua avaliação sobre as formação antes de ingressar no presente curso? 

 

3. O que te motivou a ingressar no PARFOR de Matemática? 

 

4. Quais eram suas expectativas com relação ao programa? Elas foram alcançadas? 

 

5. No que se refere ao ensino de Matemática, quem era o professor ____________ 
antes de ingressar no curso? E depois que ingressou no curso? O que mudou? 

 

6. Quais as dificuldades enfrentadas ao longo do curso? 

 

7. Qual a contribuição que o PARFOR de Matemática teve/tem no seu processo 
formativo? 

 

 

 

 

 

   Obrigada! 
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ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA AOS DISCENTES DO 
PARFOR DE MATEMÁTICA 2 

 

 

Dados Sócio demográfico. 

 

Entrevistado nº.____________. 

Sexo:                                                                        Idade: 

Etnia: 

Origem: 

Possui formação: Sim (    )     Não  (    ) 

 

Em caso positivo, qual? _______________________________________ 

 

 Quando você escuta SER professor de Matemática o que lhe vem a mente, cite 5 
palavras.  

 

1________________________        
2________________________ 
3________________________ 
4________________________ 
5________________________ 
 

Coloque em ordem de prioridade 

 

1________________________        
2________________________ 
3________________________ 
4________________________ 
5________________________ 
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1. Gostaria que você relatasse um pouco sobre sua formação antes de ingressar no 
PARFOR de Matemática. 

 Influência 

 Tempo de experiência na docência/docência em Matemática. 
 

2. Qual a sua avaliação sobre a formação antes de ingressar no presente curso? 

 

3. O que te motivou a ingressar no PARFOR de Matemática? 

 

4. Quais eram suas expectativas com relação ao programa? Elas foram alcançadas? 

 

5. No que se refere ao ensino de Matemática, quem era o professor ____________ 
antes de ingressar no curso? E depois que ingressou no curso? O que mudou? 

 

6. Quais as dificuldades enfrentadas ao longo do curso? 

 

7. Qual a contribuição que o PARFOR de Matemática teve/tem no seu processo 
formativo? 

 

 

   Obrigada! 
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Palavras evocadas pelos participantes 
Id Label Ci Cg Ec Id Label Ci Cg Ec 

      1 Diferente 0,0 4 0,139 29 Dificuldade 530,133 19 0,701 

2 Aprendizagem 20,5 8 0,268 30 Chato 0,0 4 0,266 

3 Emprego 0,0 4 0,139 31 Desafiador 0,0 4 0,266 

4 Conhecimento 169,533 12 0,580 32 Divertir 0,0 4 0,266 

5 Segurança 0,0 4 0,139 33 Profissão 0,0 4 0,263 

6 Desafio 183,55 15 0,713 34 Vocação 0,0 4 0,263 

7 Responsabilidade 441,85 23 1,0 35 Missão 0,0 4 0,263 

8 Estudo 32,783 7 0,546 36 Superação 0,0 4 0,190 

9 Problema 84,25 8 0,489 37 Prazer 0,0 4 0,190 

10 Compromisso 220,7 16 0,794 38 Solução 0,0 4 0,190 

11 Paciência 3,35 6 0,407 39 Amor  0,0 4 0,212 

12 Respeito 3,35 6 0,407 40 Liberdade 0,0 4 0,212 

13 Inovação 0,0 4 0,270 41 Interação 0,0 4 0,212 

14 Transformação 0,0 4 0,303 42 Dedicação 0,0 4 0,358 

15 Educador 0,0 4 0,057 43 Humanizar 0,0 4 0,186 

16 Pai 0,0 4 0,187 44 Metodologia 0,0 4 0,186 

17 Aluno 180,0 8 0,057 45 Formador 0,0 4 0,186 

18 Aprendiz 0,0 4 0,057 46 Recíproca 0,0 4 0,186 

19 Orientador 0,0 4 0,029 47 Sabidão 0,0 4 0,152 

20 Sabetudo 0,0 4 0,029 48 Detestar 0,0  0,152 

21 Medo 0,0 4 0,029 49 Professor 0,0 4 0,152 

22 Terror 0,0 4 0,029 50 Calcular 0,0 4 0,158 

23 Sabedoria 0,0 4 0,029 51 Resistência 0,0 4 0,158 

24 Estudioso 0,0 4 0,029 52 Deficiência 0,0 4 0,158 

25 Odiar 0,0 4 0,142 53 Disciplinalidade 0,0 4 0,273 

26 Mito 0,0 4 0,142 54 Futuro  0,0 4 0,273 

27 Conquistar 0,0 4 0,142 55 Sucesso 0,0 4 0,273 

28 Dia a dia 0,0 4 0,142      
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Palavras evocadas pelos participantes com o uso do dicionário de 
termos 

Id Label Ci Cg Ec Id Label Ci Cg Ec 

      1 Diferente 0,0 4 0,150 29 Dificuldade 0,407 22 0,906 

2 Aprendizagem 0,480 8 0,393 30 Chato 0,0 4 0,356 

3 Emprego 0,0 4 0,150 31 Divertir 0,0 4 0,356 

4 Conhecimento 0,078 12 0,600 32 Profissão 0,0 4 0,275 

5 Segurança 0,0 4 0,150 33 Vocação 0,0 4 0,275 

6 Desafio 0,102 17 0,904 34 Missão 0,0 4 0,275 

7 Responsabilidade 0,248 22 1,0 35 Superação 0,0 4 0,212 

8 Estudo 0,003 7 0,575 36 Prazer 0,0 4 0,212 

9 Problema 0,027 8 0,523 37 Solução 0,0 4 0,212 

10 Compromisso 0,132 16 0,809 38 Amor 0,0 4 0,207 

11 Paciência 0,001 6 0,414 39 Liberdade  0,0 4 0,207 

12 Respeito 0,001 6 0,414 40 Interação 0,0 4 0,207 

13 Inovação 0,0 4 0,283 41 Dedicação 0,0 4 0,370 

14 Transformação 0,0 4 0,292 42 Humanizar 0,0 4 0,176 

15 Educador 0,0 4 0,057 43 Metodologia 0,0 4 0,176 

16 Pai 0,0 4 0,057 44 Formador 0,0 4 0,176 

17 Aluno 0,129 8 0,208 45 Recíproca 0,0 4 0,176 

18 Aprendiz 0,0 4 0,057 46 Sabidão 0,0 4 0,175 

19 Orientador 0,0 4 0,057 47 Detestar 0,0 4 0,175 

20 Sabetudo 0,0 4 0,027 48 Professor 0,0  0,175 

21 Medo 0,0 4 0,027 49 Calcular 0,0 4 0,282 

22 Terror 0,0 4 0,027 50 Resistência 0,0 4 0,282 

23 Sabedoria 0,0 4 0,027 51 Disciplinalidade 0,0 4 0,262 

24 Estudioso 0,0 4 0,027 52 Futuro 0,0 4 0,262 

25 Odiar 0,0 4 0,165 53 Sucesso 0,0 4 0,262 

26 Mito 0,0 4 0,165 54     

27 Conquistar 0,0 4 0,165 55     

28 Dia a dia 0,0 4 0,165      
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APÊNDICE I: Entrevistas 
ENTREVISTA P1                  
PALAVRAS EVOCADAS 
Diferente 
Aprendizagem 
Emprego 
Conhecimento 
Segurança 
ORDEM DE PRIORIDADE  

1. Aprendizagem 

2. Conhecimento 

3. Segurança 

4. Emprego  

5. Diferente 

Pesquisadora: Boa tarde! O título da pesquisa é: A representação de professores 
de um Plano Nacional de Formação de Professores (PARFOR) de Matemática 
sobre os saberes docentes para atuar na Educação Básica. 
Pesquisadora: Gostaria que você relatasse um pouco sobre sua formação 
P1: Na área de Matemática? 
Pesquisadora: Não, desde o início. 
P1: Olhe só! Foi gratificante porque eu sempre ensinei Matemática, na verdade eu 
ensino matemática tem 16 anos, então eu comecei ensinar no Fundamental II 
matemática, na época 7ª e 8ª série e tive o desafio de ensinar o EJA, hoje Eixo VII, 
no 2º grau, então assim a partir daí, como era formado em magistério na época, eu 
tive que aprender, eu tive que ser autodidata em muitas situações e aí eu acabei 
aprendendo a grosso modo a como lhe dá devido as facilidades que eu já tinha 
com a matéria. Depois disso acabei ... né ... fazendo uma graduação em Biologia, 
mas ainda sempre ... o meu trabalho foi na área de matemática e aí como apareceu 
o programa pra professor né, da Plataforma, curso do PARFOR, eu me inscrevi e 
aí fui chamado. A partir daí eu tive uma outra visão ... realmente eu, eu era 
daquele professor que achava que, independente disso, devido os anos de 
experiência que eu tinha em sala de aula, não seria um diploma que mostraria 
qual seria minha qualidade, mas ao ingressar no curso a gente pode perceber que 
os horizontes se abrem, a maneira que você ver a matemática hoje no ensino básico 
é totalmente diferente de quando eu entrei e a gente né ... pena que a maior parte 
da coisas que a gente ver aqui no curso, mesmo sendo de formação pra 
professores, não é voltado na verdade para o ensino básico, por mais que se 
questiona isso, mas os conteúdos que são trabalhados e da maneira como são 
cobrados na Universidade, você não consegue, eu vou arriscar aqui como 
matemática a gente quantifica tudo, eu vou arriscar aqui que você não consegue 
aplicar 1/3 daquilo que você aprende na Universidade, no ensino básico, mas em 
termo de conhecimento, de segurança é muito grande, entendeu? Então assim, eu 
só tenho a agradecer mesmo a questão de ter vindo pra cá, só veio somar. Hoje, 
com certeza eu saio diferente da universidade, com a mentalidade totalmente 
ampliada nessa questão. 
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Pesquisadora: No que se refere ao ensino de Matemática: 
P1: Ensino de Matemática 
Pesquisadora: Você falou que há 16 anos ensinava a disciplina de Matemática e 
que você tinha feito magistério anteriormente, mas o que te influenciou a ser 
professor? 
P1: Na verdade eu sempre costumo dizer que a profissão me escolheu, eu fugi, eu 
não queria ser professor, isso é fato, eu tentei fazer científico em Salvador, mas 
devido a algumas condições eu fui e ... perdeu o meu documento, eu não consegui 
me matricular e voltei pra minha cidade e lá o curso profissionalizante era o 
magistério e como eu já tinha essa facilidade com a matemática, eu sempre tive 
facilidade com cálculo, então eu sempre gostei e acabou me levando a ser 
professor, então eu sempre costumo dizer que foi a profissão que me escolheu e 
não eu escolhi a profissão, porém se falasse hoje: você sairia da docência? Não. É 
algo que eu gosto de fazer, é algo realmente que eu gosto e fazer, por mais que ela 
que me escolheu, hoje eu não tenho pretensão a sair da docência. Tô feliz. 
Pesquisadora: Então você ensinava matemática e fez uma graduação em 
Biologia? 
P1: Biologia .... Até porque é assim a exigência era que tinha que ter uma 
graduação e na época a única que foi disponibilizado, não conseguiu formar turma 
pra matemática, só Biologia, que particularmente, apesar de não ter ensinado 
depois da minha graduação, mas pense numa das coisas que eu mais gostei ...foi 
de estudar Biologia e assim fiquei maravilhado com aquilo que vi 
Pesquisadora: Você fez aqui na UESB? 
P1: Não, não, fiz na FTC, não, na época a gente não conseguiu, devido eu ter na 
zona rural então ficava muito ruim. 
Pesquisadora: Foi EAD? 
P1: Foi EAD, só que assim é ... eu tive a experiência de até, as vezes estudar, assim 
... sem tá o professor muito por perto, então assim eu não tive muita dificuldade e 
assim eu considero ter feito uma boa graduação em Biologia, boa mesmo que tem 
me ajudada até no curso de matemática, em algumas situações, por mas que existe 
uma certa diferença no estudo presencial e no estudo à distância. Mas isso aí 
também envolve muito a questão de quem é que tá aprendendo? Se você quiser 
aprender e o tanto que você quer aprender tanto no curso à distância, quanto no 
curso de graduação regular, a presencial, então isso aí... 
Pesquisadora: Quando iniciou o curso de Biologia? 
P1: No ano de 2006, aí eu finalizei no ano de 2009, aí eu fiz uma pós-graduação 
depois e em 2013 eu ingressei aqui no PARFOR (risos), estou aqui na luta (risos).  
Pesquisadora: E quanto a sua formação anterior, no magistério, qual a avaliação 
que você faz deste curso quanto a sua atuação enquanto professor de 
matemática? 
P1: Olha, a atuação do magistério, na verdade, ela acabou nos dando um suporte 
que talvez hoje, pelo menos a gente percebe nos alunos que fazem apenas a 
licenciatura plena em matemática ou em qualquer área ..., o magistério ele te dá 
uma oportunidade de você trabalhar os conteúdos mais pedagogicamente né ... e 
as vezes quando você sai da universidade apenas da licenciatura que não teve esta 
experiência com o magistério, isso dificulta pra quem tá ingressando no trabalho, 
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no processo, na carreira de professor mesmo, na carreira docente, então essa foi a 
ajuda que me deu, na verdade essa foi a porta, eu sou formado, profissional né ... 
professor porque magistério era e é um curso profissionalizante, por mais que hoje 
é ... vamos dizer assim que tá em desuso né ... tá em desuso, então pra você 
ensinar tem que ter licenciatura hoje, não apenas o magistério, mas, mas pra isso aí 
o magistério contribui nesse sentido, que é a falta que alguns alunos têm passado 
pelas licenciaturas e quando voltam sentem as dificuldades e o magistério te dá 
esta oportunidade, então acrescenta quando você pega e faz um curso de 
licenciatura, já tem uma facilidade a mais. 
Pesquisadora: O que te motivou a ingressar no PARFOR de Matemática? 
P1: Olha, na verdade eu tentei até entrar, fazer matemática regular, que é assim 
Matemática com Enfoque em Informática, foi um dos primeiros cursos que veio, 
até prestar o vestibular, mas devido a trabalhar na zona rural do município, ficava 
inviável você ficar vindo todos os dias e assim eu teria que ter um tempo maior 
pra, pra poder me preparar mais pra o vestibular, só que com trabalho e você 
estudar pra prestar um vestibular e vir todos os dias ficava inviável, então acabou 
tendo essa oportunidade quando chegou é ... que abriu as inscrições, eu fiz, então 
aí eu tive essa oportunidade de vir pra cá, mas eu já queria antes, e assim ... queria 
estudar na UESB, queria estudar, a meta era essa, se eu não tivesse num curso da 
UESB, porque querendo ou não, a instituição né ... acaba prevalecendo, além da 
qualidade que tem e isso é visível, eu posso dizer isto porque já frequentei outra 
instituição, a instituição tem credibilidade, então né ... gosto de aprender, eu gosto 
de aprender, pra mim isso é mais importante. 
Pesquisadora: Quando você foi selecionado, quais foram as suas expectativas 
com relação ao curso? 
P1: Na verdade ... a minha expectativa era aprender mesmo, não, não tinha assim 
... ah! ... eu chegando lá ... vai ser fácil, vai ser difícil? Não tinha isso em mente, 
quando eu vim pra cá eu vim com aquela expectativa do novo, que será que vai 
acontecer? Mas sempre esperando compreender, conseguir, como a gente costuma 
dizer, dar conta do recado que é aprender mesmo e conseguir e ... aprovação 
realmente, então essa era a minha expectativa e tá caminhando aí 
Pesquisadora: você disse que o magistério lhe deu essa base pedagógica, esse 
aprender, no qual você se refere está relacionado mais aos conhecimentos 
pedagógicos ou específicos da matemática? 
P1: Com os conhecimentos específicos da Matemática, porque assim ... tinha 
situações, é um exemplo bem simples, a gente sabe como é falado a respeito, eu 
costumo sempre dar esse exemplo até com meus alunos, em números pares e 
números ímpares, uma coisa tão simples, mas como explicar, como generalizar 
essa situação, então pra mim, isso foi algo que mudou, uma coisa tão simples né? 
E a partir de um determinado valor você multiplicando ele por dois, 
generalizando ele, sempre que houver aquela multiplicação sempre acaba sendo 
um número par e o número ímpar é o mesmo valor, porém, sempre acrescentado 
de 1 e tem um termo do conhecimento, pra você ter segurança sobre o domínio 
mesmo, sobre alguns conteúdos, então isso foi muito importante pra mim. 
Pesquisadora: Essas expectativas foram alcançadas?  
P1: (Risos) ... Em parte, em parte, não, não foram alcançadas totalmente porque 
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assim ... realmente a gente tá percebendo, pelo menos eu percebo desta forma, que 
há uma certa vaidade no curso de Matemática em si, onde ... não sei se ... não 
posso dizer aqui ... se é por má fé ou não, mas parece que existe uma situação que 
... tem situações que os professores adoram, parece que adoram dificultar pra ver 
se reprova os alunos, entendeu? Pra ver se reprova, parece que é um ... o professor 
acha que um décimo, que um décimo é muita coisa e, ele coloca você numa prova 
final, quer dizer isso ao meu ver, na minha opinião é capricho. Nada mais do que 
capricho! Porque assim, se você tem uma boa base e isso até outras experiências de 
outras situações como o magistério e como outra graduação, a gente aprende mais 
no dia-a-dia fora daqui, depois daqui, depois que conclui essa graduação, cê 
aprende mais do que na própria sala de aula que muitas vezes, na maioria das 
vezes a gente só tá lá pra poder a gente adquirir uma nota, então você estuda, 
particularmente, estuda, passei, então assim ... eu falo frequentemente com meus 
colegas, se eu simplesmente terminar uma prova e entregar, eu já deletei tudo 
amanhã, é isso, aí se alguém me perguntar tal coisa aí eu falo: agora tenho que 
olhar, que eu já não sei mais. Então assim, algo que você faz mais para adquirir 
uma nota, porque o conhecimento, claro, você já tem, você já estudou pra aquilo, 
então quando você pegar, você vai lembrar e à medida que você for trabalhando 
isso, isso vai ficando mais evidente e você vai conseguindo aprender mais ainda, 
eu costumo dizer que é apenas um caminho, aqui na universidade ou em qualquer 
outra, outro campo de aprendizado se dá o caminho, porque na verdade os 
desafios a gente vai encontrar lá fora, à medida que vai vindo você vai 
conseguindo resolver, porque aqui não tem como você trabalhar tudo, não existe 
essa situação de você trabalhar tudo, então ao meu ver, o que me frustrou mais foi 
isso, não é que você quer que o professor lhe dê nota graciosa, mas que talvez ... eu 
vou usar um expressão, que me desculpe ... que não seja tão vaidoso com essa 
questão, porque muitas vezes a gente é, é, ... é a gente percebe, como eu falei que 
lá no ensino básico o aluno, muitas vezes, não vai fazer o curso de Matemática, 
então você vai reprovar um aluno só por que ele não gosta de Matemática? Ele não 
que aprender? Então os conhecimentos que a gente leva da faculdade, da 
universidade pra lá, muitas vezes não vai resolver, ele não vai fazer nada 
matemática, por mais que a gente luta, a gente ... a proposta que a universidade 
tem, até pra o curso, é voltada pra isso, que a gente aplique coisa aqui, tem alguns 
professores que fazem isso, ter alguns conteúdos de aplicação mesmo pro ensino 
básico, é feito, mas há uma diferença, porque lá, quando o aluno não quer, ele não 
quer mesmo, o ensino básico é diferente da universidade, no ensino superior, 
porque aqui eu sei o que quero e porque estou aqui, mas lá muitas vezes eles não 
sabem e segundo, a maneira de se avaliar lá é totalmente diferente da maneira que 
se avalia na universidade, logo, dependendo do que for, ele vai ficar e vai 
passando, e vai passando, ele não vai aprender de jeito nenhum. 
Pesquisadora: P1 no que se refere ao ensino de Matemática, quem era o 
professor João antes de ingressar e depois de ingressar no curso? 
P1: Era um professor ... (silêncio) ... eu vou, eu vou dizer assim ... inseguro pra 
certos conteúdos, até porque a matemática que hoje se aplica como Ensino Médio, 
se aplica no Ensino Médio, se aplica no Ensino Médio é, é, ... ela é, se eu não estou 
enganado, pra não cometer nenhuma gafe, ela era aquela matemática do ensino 
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científico, a matemática que tinha aqueles cursos profissionalizantes, do ensino 
científico, mais voltado ... e algo que eu não tive base, por exemplo, no magistério 
você ver uma matemática que mau, mau, chega em função, só no primeiro ano, a 
partir do segundo ano vai regressando porque é pra você ensinar, hoje, do 1º ao 5º 
ano. 
Pesquisadora: Faz um estudo dos assuntos que já foram estudados no 
Fundamental II, de 5ª a 8ª séries. 
P1: Isso, ...... com muita insegurança e já teve conteúdos de eu falar alguma coisa 
em um ano, aquele conteúdo era novo, aí com o passar do tempo no ano seguinte 
eu já tinha uma outra visão, porque eu já tinha trabalhado aquele conteúdo, tinha 
visto algumas coisas, tinha aprendido outras, então era inseguro, hoje não, tenho 
mais segurança naquilo que eu falo e até tenho mais recursos, mais fonte de poder 
buscar e pesquisar mais e hoje eu pesquiso mais do que antes e agora seria isso aí... 
Pesquisadora: Então automaticamente você respondeu a próxima pergunta. 
E com relação às dificuldades, quais eram as suas dificuldades no curso? 
P1: Olha, as dificuldades no curso, primeiro é no sentido de locomoção é, então 
assim o curso ... ele, ele, pelo pouco que eu conheço do curso com relação a coisas 
informais mesmo, assim, a respeito que seria... seria um acordo entre estado, 
município e governo federal, onde nós teríamos alguns, algumas ajudas de custo 
em termo de locomoção pra cá, só que isso foi firmado num pacto e não com uma 
obrigação e quando se é feito num pacto, a gente sabe que as vezes não acontece, 
principalmente agora e outra dificuldade pra gente até deixar alguém é, é, ... no 
nosso lugar, que o nosso trabalho continua, eu sou professor de 40 horas, trabalho 
na zona rural, não tenho como retornar pra minha cidade e voltar pra zona rural 
pra poder pelo menos um turno, quem trabalhava até o ano passado tinha o turno 
noturno, este ano não tem, só é diurno, então assim fica muito complicado você 
deixar, então os órgãos competentes de lá ora pagava a pessoa ora s alunos 
ficavam sem aula porque eu não admitia, eu cheguei até a falar, se fosse o caso, em 
ir pra justiça pra poder resolver isso porque eu não ia pagar do meu bolso, algo 
que eu tou fazendo, sou funcionário efetivo, tou fazendo pra uma melhoria na 
educação do próprio município, então essa é a situação que tem e a outra situação 
é o espaço de tempo pra gente estudar, porque por mais, por exemplo, o modelo 
da PARFOR é uma semana por mês, então você pega de 7:30 da manhã de 
segunda-feira até 5:30, seis horas da tarde, então é muito cansativo e a maneira 
que os professores trabalham também tem trabalhado de maneira condensada, pra 
mim isso é muito complicado porque, principalmente quem trabalha com 
matemática, trabalha muito com a questão visual e as vezes condensa demais e um 
turbilhão de coisa, pra se ter uma ideia eu tive, eu tive seis, seis aulas de ... 
progressão, é progressão,  que nas seis aulas eu conseguir ver PA, a soma, tudo de 
vez, eu falei assim: se o curso tivesse aluno que conseguisse algo desse tipo, a 
gente acabava e todo mundo aprendia matemática, então é desumano e assim, 
devido o formato como é que está, todos passam atividades, então, que dizer, você 
passa uma semana aqui e fora daqui você tem seu trabalho e tem também que dá 
conta das atividades daqui, então é muito pesado, pra gente nesse sentido, então 
são essas dificuldades: primeiro, locomoção e a questão de espaço pra estudo, 
porque dificulta bastante. 
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Pesquisadora: Com relação a alguns conhecimentos específicos você teve 
alguma dificuldade de aprendizagem? 
P1: Tive, tive, ... (risos) ... primeira dificuldade que eu tive foi na questão das 
deduções, é algo que eu nunca ... que é novo, não tinha feito, segundo, geometria, 
geometria euclidiana pra ser específico, eu tive muita dificuldade, muita 
dificuldade mesmo porque é ... não via, era novo realmente e eu não tava 
conseguindo dar conta, eu inclusive não fiquei, nunca fiquei em nenhuma final, 
graças a Deus, pra isso, mas eu sofri demais por conta disso, então assim, a 
rigorosidade que vivo é muito grande, então assim, tinha coisas que eu, a gente 
via que era aplicado e a gente não poderia falar algo além do que tava ali, quando 
tentava antecipar o professor falava: não, mas essa parte eu não falei, não era essa 
parte agora, quer dizer, aí você fica se policiando sem saber, ou você adianta ou 
você mantém ali até ... aí vem a questão de você trabalhar muito condensado 
porque você não tem, .., não sei, não conheço a graduação regular do curso, 
porém, ao meu ver, pelo que a gente trabalha em escolas regulares, você teria mais 
tempo em uma quantidade menor e o conteúdo de desenvolver mais e pra gente 
isso não é, trabalha mais os conceitos e simplesmente quando é cobrado, cobra, ..., 
que matemática é assim, é algo que eu vi até hoje de uma prova que tinha, aí teve 
um problema e agente questionou a determinado professor que não tava batendo, 
a gente não conseguia fazer o cálculo, ele verificou achou, ..., foi um erro na hora 
de digitar lá, mas aí ele falou: não, então diga que é indeterminado, eu errei né, aí 
foi eu que falei pra ele depois, falei: não, se eu não sei nem como é ... pra eu dizer 
que isso aqui é indeterminado eu tenho que ter uma gama de conhecimento que 
me falta, eu não tenho condição de dizer que ..., então matemática tem dessas 
coisas, até pra você falar que não isso, isso aqui não é um celular não (pegou o 
aparelho de celular), aí eu tenho que explicar porque que não é um celular, então a 
questão é bem mais complexa pra gente, pra quem não tem esse costume, então 
entendeu? Então assim, foi uma das coisas que eu senti mais dificuldade, foi 
dedução, ..., hoje melhorei, graças a Deus eu tenho melhorado, porque é algo que 
eu me cobro muito, que é uma deficiência que eu tinha, então a gente tem que 
resolver pra gente passar as etapas, então eu melhorei, mas, mesmo assim, 
geometria deu muito trabalho (risos),  
Pesquisadora: É que geralmente o magistério não trabalha a parte de geometria. 
P1: Não trabalha. 
Pesquisadora: Qual a contribuição que o PARFOR de Matemática teve/tem para 
o seu processo formativo? 
P1: Oh! Primeiro, garantir meu emprego, em primeiro lugar ele vai garantir meu 
emprego, isso é fato, porque assim, hoje na escola que eu atuo pode chegar um 
outro professor de matemática, eu sou amparado por lei, até por tá cursando o 
PARFOR, então a vaga é minha, então ninguém pode chegar lá e dizer não a vaga 
é minha, não já tem dono, então foi a primeira contribuição que o PARFOR me 
trouxe né, a segunda foi me dá subsídios mesmo em termos de conhecimento 
específicos pra poder trabalhar nos conteúdos com mais clareza, pra poder ter um 
diálogo melhor com meus alunos e assim, e a base, na base dos questionamentos 
deles eu tenho uma resposta, não que, vamos dizer, que vai tá tudo na mente, mas 
você já tem uma noção, você sabe por onde caminhar, porque coisa ruim é quando 
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o aluno percebe a insegurança do professor, porque ele perde a credibilidade, 
então como alguns professores meus da, do PARFOR sempre fala né, o professor 
sempre tem que conhecer um pouquinho mais do que o aluno, porque se não ... 
dificulta pra ele, então essa é a, ..., pra mim é a maior contribuição, é meu 
aprendizado, porque até porque financeiramente não vai me render nada em 
termos de trabalho, eu canso de dizer: eu faço porque gosto, porque quero 
aprender, porque eu sou concursado já com especialização , então uma graduação 
a mais, ela não vai fazer ... trazer retorno financeiro (risos) ... só se eu fizer o 
mestrado, então é isso aí.  
Pesquisadora: Muito obrigada P1. 
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ENTREVISTA DE P2 
PALAVRAS EVOCADAS 
Desafio 
Responsabilidade 
Estudo 
Conhecimento 
Problema 
ORDEM DE PRIORIDADE 

1. Desafio 
2. Conhecimento 
3. Responsabilidade 
4. Estudo 
5. Problema 

 
Pesquisadora: Boa tarde! O título da pesquisa é: A representação de professores 
de um Plano Nacional de Formação de Professores (PARFOR) de Matemática 
sobre os saberes docentes para atuar na Educação Básica. 

A Primeira pergunta é: Gostaria que você relatasse um pouco sobre sua 
formação antes de ingressar no PARFOR de Matemática 

P2: Antes de ingressar, eu tenho pedagogia, fiz aqui na UESB e já trabalhava com 
Matemática desde que iniciei e ... ao trabalhar na prefeitura. Aí, assim ...até que 
gosto do, ..., da parte pedagógica e meu olhar, principalmente pra Matemática é 
uma Matemática voltada mais para, para uma Educação Matemática, uma 
Educação Matemática mais humana. Então, mesmo trabalhando com Matemática 
e tendo Pedagogia, mas eu tinha um cuidado de trabalhar uma matemática que os 
meninos não tivesse pavor dessa disciplina durante as minhas aulas. 

Pesquisadora: Quais foram as influências que levaram você a lecionar a 
disciplina de Matemática? 

P2: Primeiro porque eu sempre gostei de matemática, desde que eu estudo, que eu 
lembro, eu sempre gostei de matemática, é tanto que no tempo que eu estudava a 
gente fazia grupo de estudo e quem ensinava as minhas colegas era eu, em 
matemática, aí depois que eu terminei o magistério, que eu fiz o magistério, aí foi... 
passei no concurso da prefeitura e tive a oportunidade pra ensinar até outras 
disciplinas, que no caso me deram inglês e outras disciplinas, eu fiquei sem saber 
o que fazer, porque inglês eu não gostava e uma colega pegou matemática e 
desenho geométrico e ficou também numa saia-justa, porque ela também não 
queria essa carga horária e a gente entrou em acordo e trocamos, ela pegou inglês 
e soltou uma matemática pra mim juntamente com desenho geométrico, ai foi 
quando eu fiquei na área mesmo e porque foi uma oportunidade que acabou 
sendo, não era minha, mas acabou ficando comigo, aí eu sempre gostei e fui 
ficando e, por ser uma área restrita também, que há algum tempo atrás não tinha 
professor pra matemática, a maior dificuldade das escolas era ter professor pra 
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matemática, como eu gostava e queria ficar na área, aí comecei a ensinar 5ª 
(quinta) e 6ª (sexta) série de matemática, no Ensino Fundamental II. Foi justamente 
por isso que eu entrei, justamente pelo gostar e a oportunidade que surgiu. 

Pesquisadora: Além de Matemática a Srª já lecionou outra disciplina? 

P2: Já, já lecionei, porque geralmente a gente pega pra completar a carga horária, 
principalmente quem tem 40 horas como eu, aí pego matemática e uma outra 
disciplina. Na época que eu comecei logo eu pegava matemática, geografia e 
história. Aí levei anos ensinando essas disciplinas, aí depois fiquei na parte de 
coordenação, quando eu terminei aqui o curso, aí o pessoal quis que eu ficasse na 
coordenação, eu na época não queria sair da sala de aula, mas aí acabei ficando na 
coordenação durante uns 6 anos, depois que eu sair da coordenação voltei pra 
matemática, aí voltei só pra matemática, a escola cresceu, tinha mais salas, fiquei 
só com matemática e este ano estou com matemática mais Meio Ambiente pra 
completar a carga horária. 

Pesquisadora. Entendi, e a quanto tempo a Srª já ensina? 

P2: 22 anos, kkkkk, sou velha kkkk 

Pesquisadora: Legal, kkkkkkk 

P2: kkkkkkkkkk. Sou velha, velha, kkkkkk. Eu já tenho colegas hoje que trabalham 
comigo que foram meus alunos, que foram alunos, por exemplo, na 5ª série, aí 
quando eles assim, oh! Isso aí eu aprendi com a pró Mara. Eu digo êpa! Comigo 
não, você tá enganado, foi com outra pessoa, kkkkkkk, nuca lhe ensinei, você 
barbado desse jeito kkkkkk e velho não kkkkk. 

 

Pesquisadora: Qual a sua avaliação sobre as formações antes de ingressar no 
presente curso? 

P2: Em relação a que, eu não entendi. 

Pesquisadora: Sua formação antes de ingressar no presente curso, a Sª fez 
Pedagogia,  

P2: Pedagogia, isso.  

Pesquisadora: Antes de Pedagogia você fez magistério? 

P2: Magistério. Quando eu terminei a 8ª série, na localidade onde eu moro que é 
Jaguaquara, tinha a oportunidade de você ingressar para o magistério ou fazer o 
Básico para você fazer o ensino médio normal, que na época não era nem médio 
era segundo grau. Aí por opção, por querer ser professora, então a gente começa a 
ficar doido logo cedo, kkkkkkke porque é uma opção que não tem muito retorno 
financeiro, mas eu sempre gostei, eu brincava de escolinha, essas coisas, então 
acho que era meu mesmo ser professor e hoje eu acho que eu faço outras coisas, 
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mas se eu tivesse a oportunidade de fazer outra coisa eu faria sim, mas eu não 
deixaria de 20 horas de sala de aula, que eu gosto. Aí na época que eu queria o 
magistério, então eu disse gente: vou fazer logo o magistério, aí fiz o magistério, 
que naquela, na época da gente era mais um curso técnico voltado mesmo para a 
atuação de Educação Básica, voltado para a educação de 1ª a 4ª série, Ensino 
Fundamental I, é tanto que a formação do magistério era voltado mesmo para a 
educação de 1ª a 4ª séries, num era pra atuar de 5ª a 8ª, então foi uma formação 
boa, pra de 1ª a 4ª, agora que hoje, depois que eu ingressei, que comecei estudar, 
matemática e tudo mais eu fiquei pensando o ruim foi pra mim porque em relação 
a algumas coisas de matemática que eu poderia avançar nessa época que eu tava 
mais com a cabeça fresca, menos problema na vida eu não tive a oportunidade 
porque acabei fechando o ciclo, porque eu fui pra um curso que não dava muita 
asa, é tanto que a gente, ..., eu que gostava de matemática, na escola agente 
reclamava porque a matemática dada era a matemática que a gente já tava enjoada 
de ter, que era uma matemática voltada mais para as séries iniciais e a gente 
queria uma coisa mais avançada, daí eles explicavam pra gente que não, que a 
gente tava ali pra ser professor e atuar naquelas séries, entendeu? Aí fiz o 
magistério, mais assim eu gostei, comecei a atuar porque no ano seguinte eu 
pretendia fazer alguma coisa a mais, ou ingressar ... pra fazer o vestibular, teve o 
concurso da prefeitura aí eu passei, aí fui logo imediatamente trabalhar, não, não 
parei pra pensar se eu ia fazer um vestibular ou fazer alguma coisa, passei logo no 
concurso, aí eu tive que assumir 40 horas logo, aí não tinha como pensar e antes, 
antes também tinha a dificuldade de você fazer curso aqui em Jequié era grande, 
hoje é bem fácil, hoje tem faculdade, na época que eu terminei faculdade era um 
sonho, era coisa assim... cansou de meu pai ... eu falava ah! Quero fazer faculdade 
disso, aí meu pai falava: “oxe! Bestagem, faculdade? Tu já não está trabalhando? 
Pra que? Faculdade é só pra gente rico e, de fato, se eu fosse pensar, o dinheiro 
que eu recebia não dava nem pra eu manter metade de 15 dias aqui em Jequié, 
vindo e voltando, não daria, porque eu recebia na prefeitura que era menos de um 
salário mínimo na época. 

Pesquisadora: Quando a Srª concluiu o magistério? 

P2: Rapaz!... Eu acho que foi em 92 (1992), por aí 92,93 

Pesquisadora: E aí a Srª iniciou logo a faculdade de Pedagogia em qual ano?  

P2: 96 (1996),  

Pesquisadora: Este período em que a Srª concluiu o magistério  

P2: 96 não, 2000, terminei em 2004. 

Pesquisadora: Neste período em que a Srª concluiu o magistério até iniciar a 
faculdade de Pedagogia a Srª ficou dando aula? 

P2: Dando aula e fazendo cursos, que a prefeitura oferecia cursos de formação, 
oferecia cursos na área que eu já estava atuando, que era matemática, aí eu sempre 
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gostei de fazer cursos, é tanto que hoje eu digo assim: eu tenho tanta pasta de 
cursos, não sei pra quê, fiz tanto curso, as pastas estão lá, só pegando traças, que a 
gente vai fazendo, vai estudando vai fazendo uma coisa, mas nunca parei. 

Pesquisadora: É! Mas conhecimento nunca é demais, sempre é bom. 

P2: É ... 

Pesquisadora: Em qual instituição que a Srª fez a faculdade? 

P2: Aqui na UESB mesmo. 

Pesquisadora: Concluiu em ...  

P2: 2004. 

Berg: O que te motivou a ingressar no PARFOR de Matemática? 

P2: Tá atuando em Matemática... de forma ilegal, né? Pra lei eu, eu ainda estou 
ilegal, no sentido da lei e também por uma questão de ter a formação adequada, tá 
na carga horária, até para os meninos terem mais segurança na professora 
formada em Matemática, pois geralmente quando você pega uma turma nova, o 
que eles perguntam: Ah! Professora, a Srª é formada em que? Aí geralmente fala 
Pedagogia, aí eles ficam, oxem!, e a Srª  ensina Matemática? Aí você vai ter que 
explicar, no meu caso eu sempre explico, sempre trabalhei matemática, antes do 
PARFOR mesmo, sempre trabalhei matemática e ainda pretendo fazer uma 
faculdade, era meu discurso, né? De Matemática. Agora é diferente, quando eles 
perguntam eu já respondo tô cursando Matemática, então pra ficar dentro, ter 
direito e também ... até aprender mais, meu objetivo era aprender mais e melhorar 
a minha atuação lá, onde eu estava, que quando você vai fazer um curso a sua 
ideia é que aquilo vai voltar pra seus alunos de alguma forma, vai melhorar sua 
atuação não é? Então a ideia principal minha era esta. 

Pesquisadora: Quais eram as suas expectativas em relação ao programa, ao 
PARFOR? 

P2: Foram tantas as expectativas, hum ... gente ... muito bom, fiquei muito feliz, 
muito feliz, muito feliz... Assim porque, quando eu fiz Pedagogia aqui, não tinha 
matemática, que hoje já tem, né? No regular tem Matemática, mas não tinha, era 
Pedagogia em um turno, pra você fazer o vestibular e no meado do ano você fazia 
pra ... opção Letra, ou Pedagogia, ou Química, como eu não queria Química, eu 
não gostava muito, enfermagem essas coisas não pensava né? Que eu não tenho 
nem condição de tratar de uma pessoa doente assim ... equilíbrio emocional acho 
que não tenho, então eu não queria, ou era Pedagogia, ou seria Letras que era o 
que a Universidade tinha a oferecer, como eu gostava, eu preferia mais fazer 
Pedagogia e eu queria fazer pela manhã por conta ... eu moro em Jaguaquara e pra 
vir pra cá de noite tinha medo da BR, então fiz vestibular em janeiro e se eu não 
passar, foi o primeiro vestibular, se eu não passar, no meado do ano eu vou tentar 
Letras. Aí eu tento Letras porque a opção de manhã vai ser Letra, no próximo eu 
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tento Pedagogia de novo, aí quando eu fiz, eu passei, aí agora eu disse: já passei, 
vamos cursar. Quando eu tava no quarto ou foi no sexto semestre, aí chegou 
matemática, aí o pessoal ficou falando: ahh! Tu gosta de Matemática, sempre quis, 
porque não faz o vestibular pra matemática, aí eu falei: é... poderia, até pensei, 
fiquei intensamente balançada, mas financeiramente , não seria viável, porque eu 
já tinha tempo de prefeitura, mudaria meu nível, meu salário ia aumentar 40% a 
mais, aí eu disse: não, vou terminar Pedagogia, já tô no sexto semestre, só faltam 
dois, num vou sair, depois eu vou ver se eu faço num outro momento quando 
tiver oportunidade. Aí ... assim que saiu essa inscrição eu fiz, todo ano, a gente 
tava comentando hoje pela manhã inclusive, todas as vezes eu olhava pra ver o 
resultado, se tinha saído, se deu certo, se não ... e nada. Aí quando eu relaxei, que 
eu disse assim esse negócio não vai sair mais nada, esse programa não vai à frente 
não, num vai sair, aí quando minha colega me ligou, que também tava inscrita, 
dizendo que o nome da gente tava no site da uesb e que a gente tinha que tá aqui 
no outro dia pra já pra aula, aí eu fiquei muito feliz, a expectativa era grande, 
muito grande, que primeiro ... melhorar o conhecimento, melhorar a minha 
prática, melhorar ... a minha atuação em sala de aula, no fundamental. 

Pesquisadora: E essas expectativas foram alcançadas, estão sendo alcançadas?  

P2: (silêncio) ..., eu hoje me considero frustrada  

Pesquisadora: É? Relata um pouquinho. 

P2: Risos ... eu me considero frustrada no sentido assim ... porque quando a gente 
fala “Curso de Formação” (pausadamente), pelo menos eu entendo, não sei 
porque eu tenho a parte pedagógica e isso também parece que tá no sangue, tá na, 
na ... eu acho assim ... formação ... você tem um olhar diferenciado pra aquela 
clientela, é diferente de um ... um curso regular, num tô dizendo aqui que não 
deveria trabalhar os conteúdos, não é isso, trabalhar sim, mas de que forma esses 
conteúdos deveria ser trabalhados? E de que forma ser cobrado desse professor? E 
quais as ideias que eu vou dar pra esse professor? Pra que ele possa transpor isso 
pra sala dele e isso eu não vi, entendeu? Eu não vi. Mesmo naqueles assuntos que 
eu já estou lá na minha prática trabalhando, o que eu vejo aqui é que, que é quase 
impossível eu fazer lá, porque se não meus alunos vão pegar uma pedra e rumar 
na minha cabeça porque como eu falei, hoje a gente pega umas turmas que a gente 
tem, os alunos já vem com pavor de Matemática, se eu vou pra sala querendo 
assustar com a Matemática assustadora, a tendência é que eles não me queira nem 
como professora, eles já criam uma rejeição quanto a pessoa, não é mais quanto a 
Matemática, então quem tá atuando lá, que ver, que convive com isso, tem que 
fazer o máximo possível pra os alunos gostar de você  e lhe aturar, digamos, em 
sala de aula pra que você consiga que ele aprenda Matemática, que hoje os 
meninos estão chegando na 7ª série sem saber as operações básicas, sem saber o 
que é necessário para aquela série, então tenho muito cuidado e aqui eu vi, eu 
aprendi muita coisa, não resta dúvida, principalmente eu que vim do Magistério, 
que não tive uma Matemática de 2º grau, então tive que aprender uma Matemática 
de 2º grau há troncos e barrancos, praticamente sozinha, pra dá conta da 
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Matemática daqui da Universidade, que é uma matemática mais apurada, então 
eu tive que fazer duas coisas e não tive oportunidade no sentido de até... de um 
momento maior de aprendizado meu, eu precisava de mais tempo, entendeu? 
Então eu me senti frustrada nesse sentido, esperava mais do programa. 

Pesquisadora: P2, no que se refere ao ensino de Matemática, quem era a 
professora P2 antes de ingressar no curso?  

Pesquisadora: Oh! Tem dois lados... eu continuo com a mesma visão no sentido 
assim de, de, de ... que a Matemática não deve ser vista como um bicho papão. 
Agora aprendi muito aqui, que a gente também tem que cobrar algumas coisas 
que as vezes a gente deixava até pra o segundo plano, de se cobrar, porque lá na 
frente a gente pode ter uma necessidade e a deficiência dele não pode ficar nas 
minhas mãos, como se foi eu quem deixei, então é ... eu me sinto diferente, mesmo 
com esse mal estar de não ter alcançado aquilo que eu consegui aqui, eu vejo uma 
P2 diferente, aprendi muito aqui também e principalmente aprendi a Matemática 
mais ... assim... a nível de conhecimento maior, que eu tinha meu universo de 
conhecimento era menor e isso é fato, porque eu fiz o Magistério, hoje o meu 
universo de conhecimento é bem maior. 

Pesquisadora: Então houve uma mudança, a Srª considera que houve uma 
mudança? 

P2: Houve uma mudança, mesmo com as frustrações, que eu esperava que o curso 
tratasse essa ideia assim que eu tenho de professor. Se eu sou professora, vou 
conhecer aqui, mas vou ter uma oportunidade até digamos assim ... da própria, do 
próprio PARFOR, da oportunidade de trabalhar na frente, trazer ideias de como 
fazer uma aula diferente desses conteúdos, não, aqui é mais quadro, quadro, 
quadro e a gente sufoca e é lista, é lista, é lista, é lista, é lista, é lista (risos), se a 
gente não respirar, a gente morre estafada (ofegante) de tanto resolver lista, 
entendeu? 

Pesquisadora: Entendi. 

P2: E eu não posso fazer isso lá... lá eu tenho que tratar isso, fazer a Matemática, 
porém de forma diferente, que os meninos trabalham com o lúdico, trabalham 
com jogos, eles trabalham com resolução de problemas, que os meninos trabalham 
com modelagem de forma que não sinta esse peso tão grande ..., não é que eu não 
vou trabalhar lista, não é que não vou trabalhar exercícios, mas não coisas 
alongadas que vai deixar meu aluno com medo de entrar, ... que eu entre na sala. 

Pesquisadora: Quais as series que a Srª trabalha? 

P2: Hoje estou o 6º Ano que é antiga 5ª né? 7º e 7ª série, que lá ainda tem uma 
turma que é do ciclo anterior, aí tenho duas 7ª séries. 

Pesquisadora: Quais as dificuldades enfrentadas ao logo do curso? 

P2: Pra gente que mora fora, a primeira questão é locomoção, segundo, financeiro, 
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porque arcar com o curso é complicado, muito complicado, principalmente que a 
ajuda que a gente tem da prefeitura não corresponde ao que a gente gasta mensal 
com o curso em termos de, de, de alimentação, transporte e pagar (ênfase) uma 
substituição que eu tenho que sair, eu tenho que vir pra aqui, eu tenho que pagar 
uma pessoa pra ficar no meu lugar. 

Pesquisadora: Então é a senhora que paga? 

P2: Isto. 

Pesquisadora: Do seu bolso?  

P2: É! Eu recebo esta ajuda de custo, que eles chamam de ajuda de custo, mas com 
uma ajuda irrisória pra o meu gasto aqui e o que eu tenho que colocar alguém em 
meu lugar e hoje, o pessoal, por ser professor, acham que o professor tá ganhando 
bem, então não querem dá mais uma manhã de aula por R$ 20,00; R$ 30,00. Eles 
querem R$ 40,00; R$ 50,00 por uma manhã de aula, pra quem tem 40 horas, no 
meu caso, um dia meu de substituição é R$ 80,00, entendeu?  

Pesquisadora: Entendi. 

P2: Então o financeiro e, sem contar eu tenho que vir pra aqui e mais uma semana 
antes eu tenho que deixar todas as atividades da semana, tudo organizada, meu 
planejamento, até uma resolução de exercícios que eu deixo, eu deixo tudo 
respondido, pra pessoa, digamos assim, não depender de nada, pra que ele não 
tenha dificuldade, principalmente que é Matemática e por ser Matemática, eles 
quere que tudo esteja bem detalhado, bem resolvido, então essas já são as maiores 
dificuldades: locomoção, a questão financeira e também o vir ter que ter de deixar 
uma pessoa no lugar, que é a preocupação é grande, você tá aqui e de repente a 
pessoa não pode ir e a escola não quer nem saber, a escola não que o período vago, 
porque entende que eu recebo pra que esteja tudo bem, mesmo que esse valor não 
corresponda ao que é necessário. 

Pesquisadora: A srª é efetiva? 

P2: Sim, efetiva. 

Pesquisadora: Qual contribuição que o PARFOR de Matemática teve/tem em 
seu processo formativo? 

P2: Pra mim, foi bom, em termo de formação, mesmo com essas questões de, de, 
de ... não achando que o, o curso em si é voltado pro professor, o curso é de 
licenciatura normal mesmo, mesmo achando isto, mas em termo de formação de 
conhecimento, de mudança de postura mesmo, você tem que rever algumas coisas 
que você fez, que você faz, ou até mesmo perceber que tinha algumas coisas que 
você precisa estudar mais, né? Isso é bom.  

Pesquisadora: Ok! Então a gente finaliza e agradece a sua participação na nossa 
pesquisa. 
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ENTREVISTA  P3 
 
PALAVRAS EVOCADAS 
Compromisso 
Desafio 
Paciência 
Respeito 
Inovação 
ORDEM DE PRIORIDADES 

1. Compromisso 

2. Respeito 

3. Inovação 

4. Desafio 

5. Paciência 

Pesquisadora: Carina já explicou né, gostaria que você falasse sobre a sua 
formação antes de ingressar no PARFOR. 
P3: Não possuo nenhuma formação, essa é a primeira formação agora em 
matemática na PARFOR. 
Pesquisadora: Já ensinava? 
P3: Sim, sim. 
Pesquisadora: Mas fez magistério? 
Matheus: Sim eu fiz magistério, ah! Sim, a formação que eu tenho é a do Ensino 
Médio, que é a formação normal do magistério e trabalhava lá no Ensino 
Fundamental, aí eu fui transferido pra trabalhar com matemática, aí através disso 
eu tive a possibilidade de entrar na PARFOR, no curso aqui do PARFOR em 
matemática, só tinha, no caso, o magistério mesmo. 
Pesquisadora: O que lhe levou para o PARFOR de matemática? 
P3: Na verdade eu sempre gostei de matemática, aí como eu trabalhava ensinando 
matemática, eu sempre gostei de matemática, aí precisava ter uma formação na 
área porque você não pode ficar mais assim trabalhando é ... ensinando sem ter 
uma formação na área, então como eu trabalhava com matemática e o curso 
regular é mais complicado porque eu moro em outra cidade, então aqui no curso 
que é o PARFOR eu tive possibilidade de vir frequentar isso porque eu não tinha 
formação, nem em outra área e como eu trabalhava com matemática teria que vir 
cursar e a PARFOR deu essa possibilidade  
Pesquisadora: Qual sua avaliação da sua formação antes de entrar no curso? A 
formação do magistério que antecede você entrar no curso novo? 
P3: A avaliação que eu faço do magistério é a seguinte: é que eu acho assim é 
insuficiente pra que eu continue numa sala ensinando matemática, então a 
princípio o magistério é voltado pra gente trabalhar de 1ª a 4ª séries, no Ensino 
Fundamental e pra que eu continuasse trabalhando com o Ensino Fundamental II, 
trabalhando com matemática eu preciso de uma formação específica, que no caso 
em matemática é, é, ..., num momento, há um tempo atrás a formação do 
magistério, podemos dizer assim era suficiente, porém para trabalhar com o 
Fundamental I, no caso, 1ª a 4ª séries, ou 1º ao 5º ano, mas devido às necessidades 
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de estar trabalhando com matemática no ensino fundamental, aí se faz necessário 
que a gente tenha uma formação em nível superior em matemática, que no caso é 
... 
Pesquisadora: Quanto tempo você trabalhou antes de fazer o PARFOR? 
P3: Matemática. Três anos. Trabalhei três anos com matemática, os anos anteriores 
eu trabalhava com o Fundamental I, no caso 1º ao 5º ano, 
Pesquisadora: O que te motivou a ingressar no PARFOR? 
P3: Oh! O motivo que mais uma vez repito é sempre ter afinidade com a 
matemática e não ter cursado antes é ... devido aqui na região só ter matemática, 
praticamente aqui na uesb, no curso regular e a situação financeira pra mim cursar 
aqui, curso regular muito complicado, muito complicado curso regular, e, e, e, ..., é 
uma oportunidade porque só vem uma semana, teve outra possibilidade da gente 
ficar vindo duas vezes na semana e, e ... uma oportunidade, na verdade, apesar de 
... o primeiro fator gostar de matemática, porque se eu não gostasse de matemática 
eu procuraria uma área a fim, mas porque eu gosto de matemática, então gostar de 
matemática e achar uma oportunidade dessa, acho que foi o ponto fundamental, 
ideal pra vir fazer o PARFOR aqui e, e, ... principalmente ... e o fator mesmo é a 
dificuldade, porque curso de matemática na região é bastante complicado e pra 
deslocar, ..., porque eu moro em outra cidade, moro em Itaquara pra poder vir 
para cursar aqui em Jequié, regular, regularmente, o curso regular é muito 
complicado, então foi uma grande oportunidade. 
Pesquisadora: Quais as suas expectativas com relação ao programa, PARFOR? 
P3: As expectativas alcançadas ou ....? 
Pesquisadora: O que é que você pensa? 
P3: O que eu penso do PARFOR? 
Pesquisadora: O que você pensava antes de vir? 
P3: Pronto. Oh! À princípio é ... eu fiquei assim um pouco assustado, já por causa 
do curso e o que ... eu acho assim que mais dificultou, o que mais me preocupou 
foi essa ideia de ficar muito tempo fora, acho que foi a grande preocupação, 
porque a gente fica uma semana aqui e fica três semanas, praticamente no mês 
sem, sem aula, então ... tinha muito medo de não ter um acompanhamento e isso, 
de um de um certo fato aconteceu, porque a gente ficou uma, a gente ficou muito 
tempo, muito tempo longe da... de ter acesso, de ter um contato com, com a 
universidade, com os professores e isso as vezes atrapalha, e, e, e, ... mas ... assim 
... em relação ao curso, no geral, as minhas expectativas eram as melhores, por que 
eu tinha a ideia de, de, de sempre quis cursar matemática, então minhas 
expectativas eram as melhores com relação a conseguir concluir o curso, ter o 
diploma em matemática, então ... e, e, ... na verdade além de ter esse diploma, o 
mais importante era adquirir o conhecimento, adquirir é ... possibilidades de 
melhorar a educação na cidade onde eu moro e, e, até em outros lugares onde eu 
possa também trabalhar. 
Pesquisadora: As suas expectativas era de melhorar e até trabalhar em outas 
cidades, e essas expectativas estão sendo alcançadas? 
P3: De certa forma sim, porque eu acredito que sim, porque é, é, ..., apesar das 
dificuldades que nós encontramos no curso, nós aprendemos muito, adquirimos 
muito conhecimento, com uma certa parte acontece alguns problemas, mas acho 
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assim: o curso, o curso tá sendo gratificante em relação a parte do conhecimento, 
porque a gente adquiri muito conhecimento e isso, acho que tá melhorando, tanto 
a minha prática como o desenvolvimento, o desenvolvimento na escola onde 
trabalho, eu acho que tá contribuindo. 
Pesquisadora: Vou fazer um questionamento: no que se refere ao ensino de 
matemática quem era o professor P3 antes de ingressar no curso?  
P3: Eu era um professor mais tradicionalista, não, não tinha muitas ideias voltadas 
pra metodologia, porque, na verdade, a gente reproduzia, eu reproduzia o que vi 
com meu professor e, ... com o curso aqui, aí nós podemos é, é, ... eu me vejo assim 
... já me ponho no lugar de pensar uma metodologia adequada, ..., por que utilizar 
resolução de problemas aqui? Por que eu vou utilizar é ... uma modelagem 
matemática em tal lugar? Então a gente só pode, só consegue pensar diferente ou 
dá possibilidades de melhorar o ensino a partir do momento que você vivencia 
isso, porque, normalmente, antes, eu só reproduzia o que eu vivenciei em sala de 
aula, porque normalmente foi aquele ensino tradicionalista, que o professor 
sempre tava lá ... colocava aquilo no quadro e mandava a gente é ... fazer as 
atividades, então, até o momento ... antes eu praticamente reproduzia isso, porque 
era o que eu conhecia na verdade, então ... e através do curso, o que a gente vai 
vivenciando aqui e com a parte pedagógica que dá o que as vezes tem ... assim, 
contribui muito para a minha formação, eu pude ... então a partir daí a gente pode 
pôr nossa característica na sala de aula, pôr o meu conhecimento para o 
desenvolvimento da educação e dos alunos. 
Pesquisadora: Continua. Você estava com seu pensamento e eu cortei (chegou 
uma pessoa na sala em que a entrevista estava sendo realizada). 
Então pra você, o que mudou? 
P3: Exatamente. Exatamente. Antes eu falei que só ... que a gente, praticamente, só 
repetia o que eu vivenciei lá com meu professor, na verdade. E com o curso aqui, 
depois de tá cursando a gente vê possibilidades de, de, ... a gente mudar a 
metodologia, a gente muda o, o, o, ... nosso pensamento a respeito do ensino, 
porque antes ... aquela ideia de você chegar do quadro, passar aquela atividade 
que normalmente, quando eu aprendi era assim, então ... e, e, ... praticamente só lá 
no quadro e hoje não, hoje a gente ver que a criança é ... aprende brincando e aqui 
tem esse apoio de, de, digamos assim ... de fundamentação teórica pra (tá 
gravando?), ... aplicar isso, para aplicar isso no dia-a-dia e antes não tinha é ... na 
verdade, .... então nós podemos falar, digamos assim, ficou bastante claro e foi, foi, 
foi trabalhado como a gente ... trabalhar com resolução de problemas, a 
etnomatemática, é, é, ..., a modelagem, então são coisas que ... de benefícios que o 
curso é ... nos deu, nos possibilitou pra, para a nossa prática no dia-a-dia. 
Pesquisadora: Então tá proporcionando mudar sua prática? 
P3: Tá sim, sim,  porque assim não é uma coisa ... que muitas vezes não é uma 
coisa que a gente muda assim de uma hora pra outra, é algo que tem que ser aos 
poucos, porque não adianta dizer que tudo que eu aprendi aqui eu tô aplicando, 
não é assim, porque também é uma coisa que deve ser passado aos poucos para os 
alunos, porque se você levar totalmente diferente é um baque, então aos poucos tá 
mudando, eu acredito tá mudando, eu acho que tô melhorando minha prática, eu 
acredito que já melhorou, já contribuiu pra melhora. 



147 
 

Pesquisadora: Quais as dificuldades encontradas ao longo do curso? 
P3: Oh! É ... as dificuldades a respeito assim oh! ... primeiro é ... eu posso falar no 
geral?  
Pesquisadora: Pode. 
P3: Então as dificuldades, primeiro em relação ... a gente não ter nenhuma ajuda 
de curso pra, pra, pra vir para aqui, porque a minha cidade não, não dá nenhuma 
ajuda de custo, é... recebemos acho que duas bolsas aqui da PARFOR, foi a 
contribuição daqui do ..., da universidade, é ... enquanto a relação da parte de ... 
dos professores, acho assim, a parte pedagógica, a parte da Educação Matemática, 
os professore da Educação Matemática vem com uma visão e a parte dos ... da 
exata mesmo, outra. É isso que muitas vezes pega, são muitos rigorosos, é ... 
pegam pesado mesmo e as vezes, eu acho assim ..., porque nós estamos em 
formação, por que a ideia aqui ..., porque todos, na minha sala mesmo, do curso ... 
já tem sua ... a maioria já tem formação em outra área e nós estamos aqui porque 
queremos aprender matemática, queremos aperfeiçoar a prática, então e ... é certo 
que tem que ter o rigor, mas eu acho, que as vezes é ... coisas simples eles pegam 
pesados demais, então eu acho assim ... e essas dificuldades que a gente mais 
enfrenta aqui é essas, o professor não sendo humano, que ir mesmo no rigor e eu 
acho que isso tem atrapalhado e muito, acho que foi um dos grandes problemas 
que nós enfrentamos aqui, neste curso. 
Pesquisadora: Qual a contribuição do PARFOR de Matemática tem/tem no seu 
processo formativo? 
P3: Ah! ... Eu acho que é ... a contribuição é enorme, porque é ... a princípio é a 
minha primeira formação e isso vai contribuir pra o meu crescimento profissional, 
eu acho que já tá contribuindo é ... então eu acho que ... tem grande importância na 
minha formação. 
Pesquisadora: Então só tenho que agradecer a você. 
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ENTREVISTA  P4 
 
PALAVRAS EVOCADAS 
Paciência 
Transformação 
Compromisso 
Responsabilidade 
Respeito 
ORDEM DE PRIORIDADE 

1. Compromisso 

2. Responsabilidade 

3. Paciência 

4. Respeito 

5. Transformação 

 
Pesquisadora: Boa tarde! O título da pesquisa é: A representação de professores 
de um Plano Nacional de Formação de Professores (PARFOR) de Matemática 
sobre os saberes docentes para atuar na Educação Básica. 
Você pode contar um pouco de sua história enquanto professor. 
P4: Minha formação anterior foi a Licenciatura em Pedagogia, fiz é... na faculdade 
privada 
Pesquisadora: Qual foi a faculdade? 
P4: FACE, Faculdade de Ciências Educacionais, e teve uma duração de 
aproximadamente 6 anos... foi assim ..., uma formação que me deu muito mais 
experiência pra tá atuando em sala de aula, apesar de, de eu ter feito pedagogia só 
ensinei nas series iniciais no meu primeiro ano de experiência, logo em seguida né, 
eu atuei no Ensino Fundamental II, principalmente com a disciplina de 
Matemática. Mas foi uma experiência muito boa. 
Pesquisadora: E há quanto tempo você leciona? 
P4: Eu leciono já faz 15 anos 
Pesquisadora: Então desses 15 anos 14 anos é como professor de Matemática? 
P4: 14 anos como professor de Matemática, é isso mesmo. 
Pesquisadora: O que te influenciou a ser professor? 
P4: Primeiro é ..., na minha família a gente já havia a experiências das minhas 
mulheres, a questão: a minha tia, a minha mãe, as mulheres da minha vida, elas 
sempre mostraram ter um prazer em ensinar, demonstravam isso no dia-a-dia, 
comprometimento em casa com as atividades, com a produção das atividades, a 
preocupação com as correções, a preocupação com os alunos e isso foi chamando 
atenção e segundo uma própria orientação da minha mãe, ela disse que era um 
mercada mais aberto, que a gente poderia ter é, é, ..., logo um emprego assim que 
se formasse, então isso me incentivou bastante e ela tinha razão, assim que eu me 
formei já atuei, nem esfriei, rsrsrs, já fui atuando. Fiz magistério, então desde cedo 
com esta preocupação de ser professor realmente. 
Pesquisadora: Essa graduação em Pedagogia, que você fez, era à distância ou 
presencial? 
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P4: Era a distância, na verdade foi o formato que a gente é ... que havia assim uma 
abertura maior pra gente estar é ... participando, então alguns colegas de trabalho 
falaram, me perguntaram, eu tinha um ano de experiência, então elas não, pode ir 
agora, é o que vai dar, é Pedagogia e tal e pra sua prática vai ser bom e aquela 
coisa toda, então eu acabei sendo influenciado por elas e a gente fez a inscrição, 
todo processo, concurso, fui aprovado, então vamos encarar, rsrsrsr. Daí a gente 
começou a fazer lá em Santo Antônio de Jesus, longe, era só aos sábados os 
encontros presenciais, mas todos os sábados. 
Pesquisadora: Com relação a essas duas formações que você teve anteriormente, 
a do magistério e a de Pedagogia, sobre essas formações que você teve, qual a 
avaliação que você faz dessas formações? 
P4: Olha só é o colégio estadual de ... eu me formei lá em Ibirataia era um colégio 
bem visto, era não, ainda é bem visto na cidade e os professores bastante 
dedicados, então a estrutura do magistério era uma estrutura que reforçava bem o 
que era ser professor, eu avalio assim é é ... como uma formação bem sólida 
mesmo, a gente saiu aptos a estarmos atuando em sala de aula de fato. Pedagogia, 
foi uma formação que exigiu muito mais de mim porque eu trabalhava durante a 
semana e no final de semana tinha é a aula presencial e eram muitos livros, muitas 
apostilhas, tudo muito grande pra gente ter que fazer, à distância você só 
consegue se dar bem, só consegue extrais o melhor do curso quando você se 
dedica e havendo dedicação, não só minha, mas como o grupo que é ... sempre 
dava aquele ânimo pra pra ... a gente não desistir né? Porque era longe e o curso 
era um pouco demorado então é, no geral, os professores ..., ótimos professores, 
consigo lembrar, por exemplo, de uma professor de Antropologia Cultural, 
maravilhoso, um professor muito, muito é ... responsável e seguro daquilo que ele 
passava pra gente, como vários outros, foi um curso muito bom, muito bom 
mesmo. 
Pesquisadora: E esses dois cursos que você fez, eles deram uma base para você 
atuar enquanto professor de matemática? 
P4: Olha só é, infelizmente no magistério, é algo que eu não escondo quando eu 
converso com o pessoal é ... algumas mulheres elas sentem mais dificuldade em 
aprender o conteúdo de Matemática. A gente tava trabalhando, por exemplo, no 
primeiro ano, na primeira série do Ensino Médio de Magistério, a gente tava 
trabalhando com funções e elas, pela dificuldade, elas solicitaram uma reunião 
com a coordenação do colégio e solicitaram que fosse passado o conteúdo apenas 
do Ensino Fundamental I, era realmente o que o magistério tinha visão, então 
acataram essa, esse pedido das meninas, eu particularmente não fui muito a favor, 
mas era a minoria e a gente foi ... saiu apto, como eu já disse, as meninas tinham 
muita dificuldade em matemática, a gente saiu aptos a estarem atuando de 
primeira à quarta série na época, hoje do segundo ano ao quinto ano né, então 
nesse primeiro momento essa, essa é a minha avaliação. Em Pedagogia, a gente 
trabalhava muito mais com as técnicas né, dinâmicas de aplicação em sala de aula, 
então era muito mais a metodologia do ensino de matemática do que o ensino de 
matemática propriamente dito, a gente não via muito a relação com os conteúdos 
matemáticos, mesmo porque na grade curricular a carga horária é estipulada, 
especificada, a disciplina de matemática e de metodologia do ensino de 



150 
 

matemática era muito baixo, a gente não tinha esta visão como a gente tem agora. 
Pesquisadora: O que te motivou a ingressar no PARFOR? 
P4: Eu sempre gostei de Matemática, não é? Eu fiz a minha primeira tentativa 
quando nem era PARFOR, eu nem lembro qual era o programa, foi o primeiro 
programa antes do PARFOR e ... passei, estava na praia, rsrsrs, estava na praia e 
infelizmente perdi a data que fui chamado, foi três dias apenas e quando fiquei 
sabendo, eu fiquei todo alegre lá, o meu é é diretor na época, o diretor do colégio 
onde eu trabalhava estava lá também e eu falei oh! Guarda a minha vaga que eu 
passei no curso de Matemática e eu vou faze e tal, inclusive na UNEB lá em Ipiaú e 
... fiquei todo eufórico, quando eu fui procurar saber das informações pra retornar 
pra eu fazer a inscrição, fiquei sabendo que eu já tinha perdido a vaga, porque já 
tinha passado o período da inscrição. Mas eu sempre gostei, não arrisquei antes 
porque não havia essa exigência, não tinha, mas eu sempre tive facilidade em 
pegar os livros é ... analisar os conteúdos, estudar direitinho a aula como era 
proposta, programar minha aula, fazer o que estava no planejamento e passava de 
maneira fácil para os alunos, tanto é que até hoje eles falam dessa relação de que 
realmente eles aprendiam mais, não gostavam de matemática, mas agora era 
diferente, pelo fato de ter uma simpatia pelo professor, eles se esforçavam mais, 
então eu sempre gostei é ... a primeira vez, infelizmente não abriu a turma aqui 
né? Eu acho que abriu em Vitória da Conquista, ..., não sei se é lá que tem a UESB 
Pesquisadora: Tem 
P4: É. Só que pra gente ia ficar ruim a locomoção e tudo mais, aí e quando eu fui 
chamado em final de 2012, foi uma alegria, só alegria, Eu falei é: agora eu faço, 
agora eu faço, vai ser bom. 
Pesquisadora: Ok! Quando você foi aprovado, quais eram as suas expectativas 
com relação ao curso? 
P4: Olhe, eu tinha, eu tinha, na verdade receio, porque aqui na UESB a gente já 
sabia da fama de reprovação, que a reprovação no curso de matemática era muito 
alta e eu ficava me perguntando: por que? Seria a rigidez dos professores, porque 
infelizmente quando a gente é ... tá no nosso dia-a-dia a gente percebe que alguns 
colegas que passaram pelo curso regular, somente pelo curso regular, eles sentem 
uma certa dificuldade de atingir o aluno, no momento que o aluno é...possa 
perceber o conteúdo, saber como é resolver algumas situações né? É como se ... só 
pincelasse, é o que a gente ver aqui, na maioria das vezes né, é como se apenas 
pincelasse o conteúdo e o aluno não tivesse entendendo nada, como se tivesse 
falando grego pra os alunos e eu tinha esta preocupação: por que os professores 
saem assim? Por que eles não têm uma relação é ... mais amigável com os alunos? 
Por que os alunos diziam é ... que é a matéria que é a pior de todas, um bicho de 
sete cabeças, mas também o professor, os professores são é ... professores duros, 
são professores rígidos, eu ficava me perguntando, porque eu era o oposto disso, 
será que eu ia é ... será que eu iam me dar bem? Será que ia dar certo? Será que não 
ia? Então eu tinha um receio, então assim, criei uma expectativa muito grande pra 
o curso, mas quando começou, graças a Deus, me encaixei muito bem, gostei 
muito. 
Pesquisadora: Então essas expectativas que você tinha antes de ingressar no 
curso, elas foram alcançadas? 
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P4: Foram alcançadas sim! O curso, de fato, ele me fez enxergar que a matemática, 
com um domínio maior, ela é melhor trabalhada na sala de aula, você explora 
muito mais dos alunos, você explora muito mais dos livros didáticos, você explora 
muito mais dos conteúdos, então é ... a PARFOR ela vem auxiliar o professor né, 
nesse dia-a-dia em sala de aula, principalmente com as disciplinas, as disciplinas 
humanas, algumas de metodologia, ajudam bastante e pra quem já tem a prática é 
melhor ainda. 
Pesquisadora: No eu se refere ao ensino de matemática, como era o professor P4 
antes de ingressar no PARFOR? 
P4: Bem. Antes do PARFOR, eu já era um professor amigo, né? É ... que 
independente da minha profissão ser ... eu me preocupei muito com mês alunos, 
né? Me preocupava em aplicar em atividades avaliativas o que realmente eu dei, 
aquilo que eles alcançaram né? Dificilmente trabalhava aquilo que eles não 
alcançavam em avaliação, eu utilizava isto pra gente é ... reformular a maneira de 
passar, de orientar, de ... saber se as dificuldades era dele em estar aprendendo o 
conteúdo, ou minha em estar passando, mas é, é, ... eu sempre, eu já tinha esta 
relação com os meus alunos, passando uma matemática diferente daquelas que a 
gente ouvia no primeiro dia de aula é ... quando a gente entra na sala a gente 
percebe no primeiro dia de aula, quando fala que é o professor de matemática eles 
têm um certo receio, todos em silêncio. Porque é matemática né, então eu via que 
aqueles alunos haviam passado por outros professores, eles tinham um receio não 
só da disciplina, mas também do professor de matemática, do professor carrasco, 
ao mudar, ao mudar esta prática, ao mudar esta visão deles, eu sempre percebi 
que eles davam mais em troca, então a PARFOR, após ter entrado aqui, ela só me 
deu mais subsídios pra tá trabalhando com os alunos na sala de aula, ..., de certa 
forma esta minha prática eu não mudei. 
Pesquisadora: E depois do PARFOR mudou alguma coisa? 
P4: Após o PARFOR, mudou apenas a questão de, de você ter um domínio maior 
sobre o conteúdo, de você ter uma base e essa base é uma base que realmente 
auxilia o professor o professor de matemática, porque você já introduz um 
conteúdo sabendo qual vai ser o meio, qual vai ser o fim, procurando assim é, é, ... 
várias formas, várias maneiras de trabalhar com os diferentes tipos de alunos que 
a gente tem na sala, cada um aprende de um jeito, então a PARFOR auxiliou. 
Pesquisadora: Com relação às dificuldades, você teve alguma? 
P4: Olha eu tive, as minhas dificuldades, as minhas dificuldades eu tive poucas, 
né, né, principalmente após o falecimento da minha mãe é.... (choro), foi ... um 
momento duro que eu tive que ... (choro) que superar, superar, eu tive que buscar 
forças, porque é ... ela era tudo, então ... infelizmente a gente não pode, os 
professores não compreendem, ..., o fato de qe eu falo que tem que ser amigo, eu 
sempre procurei saber dos meus alunos a origem das dificuldades né, deles e 
quando a gente passa pra os professores, ah! Tá acontecendo isso, ou aquilo, uma 
parte compreende, mas outra não, a minha queda de rendimentos foi, foi visível, 
principalmente na disciplina de Teoria dos Números, eu, eu, não tive dificuldade 
nenhuma de, na, na, em fundamentos é ... , da matemática II, que trabalhava muita 
questão de redação, muito, mas nuca tive dificuldade nesse sentido, mas por conta 
disso eu tive esta queda de rendimento. É, Teoria dos Números, mas as outras eu 
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não, não me senti assim acuado, recuado, em nada, graças a Deus sempre tive 
facilidade em aprender os conteúdos. 
Pesquisadora: De alguma forma, o curso levou em consideração a sua 
experiência docente? 
P4: Na maioria não e na grande maioria, a maciça maioria não. Muitos professores 
trataram a gente como crianças, principalmente agora no final do curso, o final do 
curso tá sendo muito ruim pra gente, tá sendo tudo muito rigoroso, os professores 
ficaram mais rígidos e a gente percebe que este percurso que a gente viveu até 
aqui, vários deles, é como se eles não tivessem criado relação nenhuma com a 
gente, né, muitos professores é, é, ..., são compreensíveis, mas a grande maioria 
não. Né, veio mesmo assim a parte teórica e massificou a teoria, a teoria, a teoria, a 
teoria, a teoria e, inclusive os créditos práticos das disciplinas, na grande maioria 
das vezes, eram apenas as atividades que nem foram computadas em carga 
horária, né, a gente tinha a parte prática em sala de aula, em pesquisa, em 
atividades e nem eram computadas. Agora no final muitos professores estão 
deixando a gente bem mais nervosos com o curso. 
Pesquisadora: Qual a contribuição que o PARFOR teve/tem para seu processo 
formativo? 
P4: Para o meu processo formativo o PARFOR é...(silêncio), na verdade vem 
acrescentar, né, veio acrescentar. Eu sempre gostei de estudar e ... a PARFOR de 
Matemática mostrou que se não estudasse, eu ficaria pra traz, então desde o início 
eu venho procurando isso né, entrar, entrar no eixo do curso, conforme, conforme 
o curso exige, então acho que acrescentou né, acrescentou e muito na minha 
formação, na minha prática, no dia-a-dia e, no mais, eu só tenho a agradecer. Fora 
esses pequenos entraves kkkkk, mas eu só tenho a agradecer, tendo a 
oportunidade de tá participando do PARFOR.  
Pesquisadora: P4 nós agradecemos a oportunidade de você ter separado um 
tempo para contribuir com a nossa pesquisa. 
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ENTREVISTA  P6 

 

PALAVRAS EVOCADAS 

1. Sabe tudo 

2. Medo 

3. Terror 

4. Sabedoria 

5. Estudioso 

ORDEM DE PRIORIDADE 

1. Sabedoria 

2. Estudioso 

3. Sabe tudo 

4. Medo 

5. Terror 

Pesquisadora: Boa tarde! O título da pesquisa é: A representação de professores 
de um Plano Nacional de Formação de Professores (PARFOR) de Matemática 
sobre os saberes docentes para atuar na Educação Básica. 

Pesquisadora: Você pode falar um pouco sobre a sua formação antes de 
ingressar no PARFOR? 

P6: A minha história como professor. ... Na verdade eu comecei na educação eu ... 
eu digo que eu não escolhi ser professor, eu me tornei professor, eu comecei com 
17 anos de idade, consegui me efetivar com 18 anos de idade, fiquei na Educação 
Básica por quatro anos, aí a partir daí fui pra o Fundamental II, trabalhar com a 
disciplina de Matemática e eu trabalho com a disciplina à cerca de ... tem 12 anos 
aproximadamente com a disciplina de matemática 

Pesquisadora: Há quanto tempo você trabalha enquanto professor? 

P6: tem 17 anos, 17 ou 18 anos 

Pesquisadora: Você disse que iniciou aos 17 anos, você fez algum curso 
profissionalizante ou fez só a Pedagogia? 

P6: Não ... eu, eu fiz todas as etapas, quando eu comecei eu tinha 17 anos, porque 
eu sou de maio, então quando comecei não tinha completado 18 anos ainda em 
regime de contrato. No ano seguinte eu fui efetivado como professor leigo e ... 
passou aí, se eu não me engano, dois anos, três anos e isso foi no ensino médio, aí 
eu fiz o magistério que era o pró-formação, fiz o pró-formação e depois do pró-
formação passado o tempo eu fiz a graduação em Pedagogia, mas eu sempre quis 
fazer matemática e aí eu já me inscrevi no PARFOR e fiquei aguardando ser 
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chamado pra fazer. 

Pesquisadora: Esse curso do pró-formação era a nível de Ensino Médio? 

P6: Foi a nível de Ensino Médio, Ensino Médio, é o antigo Magistério. 

Pesquisadora: Para atuar enquanto professor, você sofreu alguma influência? 

P6: É como eu falei, eu me tornei professor né? acaba, a gente acaba se 
identificando, na educação é assim ... a gente entra e vai se identificando ou sai 
logo, ou vai se identificando e vai ficando, fica permanente né? 

Pesquisadora: Sobre essa formação que você teve anteriormente, o magistério e 
o curso de pedagogia, qual a avaliação que você faz dessas formações? Lhe deu 
algum suporte para atuar enquanto professor de matemática? 

P6: Deu, deu, eu costumo dizer que, eu acho que todo professor tem que passar 
pelo curso de Pedagogia, mesmo fazendo o curso de matemática, agora eu tenho 
realmente a certeza de que eu preciso do curso de Pedagogia, principalmente nas 
séries iniciais e assim também em se tratando da escola pública, que a gente recebe 
um público diferenciado de todas as classes, de todos os níveis, então assim, esse 
olhar pra o outro como se fosse você mesmo é necessário e o professor de 
matemática às vezes é muito ... objetivo, é ou não é e deixa de formar, deixa de 
fazer essas observações e levar assim ou acertou ou errou, isso é complicado. 

Pesquisadora: Então o curso de Pedagogia lhe deu essa condição? 

P6: Facilitou, contribuiu bastante. 

Pesquisadora: E, no que se refere aos conhecimentos específicos da disciplina? 

P6: Na verdade, os conhecimentos específicos da disciplina, isso se deu na minha 
trajetória escolar né? até o Ensino Médio, então assim ... nas cidades pequenas 
sempre tinha isso, quem ia se destacando vai acabar tendo a facilidade e acaba 
falando: ah! Fulano sabe e as vezes acha, porque sabe responder o que tá na prova 
e tudo mais, acha que aquilo ali vai ser também suficiente para ensinar, e que é 
diferente né, ... ajuda, não deixa de ajudar, porque você fez a pergunta antes sobre 
o medo por que existe uma afeição a matemática, o medo da disciplina, o terror à 
disciplina. 

Pesquisadora: Então assim, essa é a avaliação que você faz do curso, e com 
relação ao PARFOR, o que te motivou a ingressar neste curso? 

P6: Eu sempre quis fazer o curso de matemática né? aí eu me inscrevi no, na 
PARFOR, eu já tinha feito o vestibular da UESB, tinha sido classificado, mas acabei 
não sendo chamado, aí eu me inscrevi na PARFOR e aí também não tentei mais o 
vestibular, fui fazer pedagogia e fiquei nessa ... esperando aí ser chamado, mas 
assim eu sempre quis fazer, sempre quis. 

Pesquisadora: Quando você terminou o curso de Pedagogia? 
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P6: Pedagogia eu terminei em 2010. 

Pesquisadora: E em 2013 você iniciou o PARFOR? 

P6: Foi 

Pesquisadora: Após sua aprovação quais as suas expectativas com relação ao 
curso? E essas expectativas foram alcançadas? 

P6: Muitas delas sim, outras não, a gente também e aí eu costumo dizer o seguinte: 
que existe uma certa diferença, um distanciamento entre a universidade e a escola 
pública e que a universidade ela prepara pra atender esse público, mas existe um 
distanciamento no seu, na sua parte interna, no que diz respeito a questão da 
formação do professor mesmo, pra o preparo desse profissional para o mercado de 
trabalho. Eu vejo e as vezes a gente faz essa discussão no curso aí, no curso de 
matemática, que há um certo distanciamento no que diz respeito ... não todos, mas 
principalmente nas disciplinas de mais, de ... específicas, então existe isso. 

Pesquisadora: Você pode citar algumas dessas expectativas? 

P6: Tipo assim, fazer matemática é pra poucos, é ... só tá aqui quem é gênio, fazer 
matemática é a mesma coisa de pular de um prédio de 10 andares, então assim ... 
isso aí é assim, a gente que tem uma compreensão da vida, de como é a vida, de 
lhe dar com pessoas, de lhe dar com crianças, isso na verdade acaba é ... agredindo 
a gente, entendeu? Porque fica parecendo ... imagina se eu for levar isso pra meu 
aluno, que muita das vezes tem a ... a refeição principal é a da escola, entendeu? 
Aí, então acaba ... isso acaba, de certa forma, dificultando, não deixando assim ser 
a parte negativa do curso. Essa é uma das ... 

Pesquisadora: No que se refere ao ensino de matemática, como era o professor 
P6 antes de ingressar no curso? E como é o professor P6 hoje? 

P6: Olha, ... o curso, ele dá um ...abre um leque pra gente também, embora eu 
tenha citado como eu falei aqui algumas coisas negativas e eu ainda não tenha 
citado todas, mas a gente começa a ... existe muitos profissionais, professores que 
fazem com que a gente pense diferente, entendeu? É ... o seu orientador é um dos, 
porque é ... isso facilita com que a gente é ... precisa despertar um gosto nesse 
aluno também pela disciplina de matemática, não é fazer com que ele só aprenda, 
então assim ... isso o curso me trouxe um pouco, eu costumo dizer assim: pra 
minha prática eu levo a parte boa, pra outro lado, pra mim, pra discussão aí eu 
vou fazer uma abordagem também das duas, entendeu? Mas mudou, mudou 
bastante também, contribuiu. 

Pesquisadora: Essa contribuição foi com relação aos conhecimentos específicos 
ou com relação aos conhecimentos pedagógicos? 

P6: A conhecimentos específicos mesmo, na parte pedagógica é como ... também 
contribui porque como eu já havia feito uma graduação, mas também contribui, 
mas especifico mesmo em algumas, em algumas áreas e ver alguma formas 
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também de poder tá trabalhando em relação aos conhecimentos específicos, isso 
ajuda bastante, porque tinha coisa que a gente aprendeu de forma muito 
mecanizada e tal, direcionada, então a gente tem ... isso, isso contribuiu um pouco.  
Assim, a gente acaba tendo respostas a questionamentos feitos  pelos alunos, não 
explicando a matemática do “porque sim”. Então nesse aspecto foi, foi, foi ... assim 
... foi interessante, eu achava que deveria ser até mais, mas o que aconteceu foi 
interessante, ajudou! 

Pesquisadora: Quais eras as suas dificuldades no curso 

P6: Eu acho que já comecei falando né, e assim é ... o formato do curso, é um 
formato de formação, é ... o caráter é de formação, porém na sua execução, eu diria 
... na maior parte, falando em percentual, não vem em caráter de formação, cite 
alguns exemplos antes né, então não vem em caráter de formação, vem em muitas 
vezes na forma punitiva, vem na forma da prova por prova, da nota por nota, 
então assim ... pra gente isso não é em caráter de formação, ... não seria aprovar de 
qualquer jeito, não é isso, mas a gente fazer uma discussão até mesmo em torno 
dos conhecimentos específicos, pra que isso possa facilitar o nosso entendimento 
pra gente aplicar amanhã no dia-a-dia, que quando a gente fala afeição até pra 
gente, até pra gente trabalhar isso, sempre ... embora a gente seja professor sempre 
fala: oh! Isso aí eu não compreendi bem, isso eu quero aprender, então assim ... 
tem parte nos conhecimentos específicos que é ... foi negativo mesmo, ao invés de 
contribuir, ficou assim visto por visto de alguma forma. 

Pesquisadora: E com relação aos professores das disciplinas pedagógicas, você 
teve alguma dificuldade? 

P6: Não, não, não, não, não. 

Pesquisadora: E de locomoção, transporte? 

P6: Tive, tive, tive e tenho, porque a gente, por exemplo, eu não tenho carro e aí 
tem que vir no ônibus, tem que sair mais cedo, outra hora tem que vir de moto, 
pra vir de moto corre risco de retornar a noite ou mais tarde, então essa locomoção 
... a prefeitura dava uma ajuda, retirou a ajuda, então assim, nesse outro aspecto 
que eu acho um distanciamento da universidade em relação ao curso, esse é um 
dos ... por que uma coisa é eu enquanto professor do município e aluno da 
universidade e pedir ajuda de custo, outa coisa é ter um respaldo pra se chegar, 
um respaldo legal, um documento, um pedido da universidade pra manutenção 
dessa ajuda de custo. 

Pesquisadora: O curso de alguma forma valorizou a sua experiência enquanto 
professor? 

P6: Em alguns aspectos não, em algumas disciplinas não, isso aí não ... por 
exemplo, ... é que são tantas disciplinas que você acaba até esquecendo é ... Teoria 
dos Números, é ... é por que a gente acaba esquecendo ... as disciplinas mais 
específicas da área de exatas, não todas, pra não ser injusto com alguém também. 



157 
 

Pesquisadora: Os conteúdos abordados no curso lhe dá condição de atuar 
enquanto professor de matemática na Educação Básica? 

P6:  Em parte ...em parte, como eu falei, de acordo como é as cobranças, as vezes 
acaba não dando, entendeu? Por que assim, tem coisas que a gente vai ter que 
buscar mesmo, não tô negando que o professor tenha que fazer isso, fazer esse 
papel, mas em se tratando de uma graduação de formação de professores, acredito 
eu que deveria ser mais direcionado, principalmente esses conteúdos, essas 
disciplinas, tá trabalhando de forma direcionada na questão da formação mesmo. 

Pesquisadora: Qual a contribuição que o curso teve/tem para o seu processo 
formativo? 

P6: Eu diria que ... é como eu falei antes né, eu não quero ser redundante, 
contribuiu, eu até mencionei algumas das coisas, contribuiu em algumas 
disciplinas, em a forma de ver alguns conteúdos, em forma de passar também 
alguns conteúdos, mas poderia, isso poderia ter acontecido de forma mais 
significativa, poderia ter acontecido também em outras disciplinas, tá entendendo? 
Não só três, quatro ou cinco disciplinas, então a carga sobre a gente acaba sendo 
grande demais. 

Pesquisadora: Ok! O6. Você gostaria de falar mais alguma coisa referente ao 
curso? 

P6: Não. A gente entra na universidade e acaba também que não é aquilo que a 
gente imaginava que é, de fato né, em algumas ... principalmente nas disciplinas 
específicas, não que isso não tenha dado condição ou melhorado a minha vida, a 
minha prática profissional, não ter contribuído, jamais ...ficar quatro anos aqui e 
não aprender nada, aí o problema seria completamente meu (risos), mas 
contribuiu, acho que o formato do curso que deveria mudar, porque assim, muitas 
coisas não aconteceram, muitas respostas a gente ainda não tem, muita coisa que 
poderia ser resolvida de uma forma prática, objetiva e direta, não acontece e isso 
vem acontecendo, vem arrolando, entendeu? Há algum tempo, então isso acaba 
dificultando, você pega, por exemplo, hoje no final do curso, tem gente que tem 
vontade de desistir, tem gente que pensa em desistir, a gente tá previsto pra 
terminar em julho, agosto, nesse meado aí de junho/julho. Já no final e tem gente 
que ainda que ainda pensa em desistir, porque é uma carga muito grande. Pra 
você ter uma ideia, na lista de frequência eram matriculados, no começo tinha 50 
alunos, começou, tinha em torno de uns 40 e aí hoje tem 16. A evasão foi muito 
grande. 

Pesquisadora: Obrigada! 
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ENTREVISTA      P7 

PALAVRAS EVOCADAS 

1. Odiada 

2. Mitos 

3. Conquistar 

4. Dia-a-dia 

5. Dificuldades 

ORDEM DE PRIORIDADE 

1. Odiada 

2. Mitos 

3. Conquistar 

4. Dia-a-dia 

5. Dificuldades 

 

Pesquisadora: Boa tarde! O título da pesquisa é: A representação de professores 
de um Plano Nacional de Formação de Professores (PARFOR) de Matemática 
sobre os saberes docentes para atuar na Educação Básica. 

Gostaria que você relatasse sobre sua formação anterior ao PARFOR. 

P7: Enquanto professora é uma história assim ... desde a infância, desde criança 
que eu tinha o sonho de ser professora, de preferência professora de matemática e 
sempre eu vim em busca de fazer com que este sonho viesse a se tornar realidade. 
Primeiro a minha família não aceitava por ser professora, que eu deveria ter uma 
outra profissão e que professor não, e uma escolha minha eu decidir ser e venho 
nessa conquista todo esse tempo, tem 20 anos que eu ensino é ... venho lecionando, 
mas só agora que eu consegui fazer uma licenciatura em matemática, eu iniciei 
uma licenciatura de História, concluir, porém só tá faltando questões de 
documentação, questões burocráticas, foi tanto que por isso que eu coloquei não, 
mas eu não estava satisfeita, eu fiz História, gostei do curso, foi bom pra minha 
profissão, pra minha carreira profissional, foi bom, mas não tinha chegado ao meu 
objetivo porque o que eu queria era ser professora de matemática, mesmo eu 
tendo a licenciatura em História, mas continuava ensinando matemática, foi 
quando surgiu essa oportunidade de fazer a formação na área onde você atua, por 
isso que eu .... 

Carina: Antes de iniciar o curso de História você já atuava enquanto professora, 
você tinha outra formação? 

P7: Sim. Já. O antigo magistério. Fiz o magistério. 

Pesquisadora: Há quanto tempo você leciona Matemática? 
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P7: Professora de Matemática eu já leciono há 16 anos, só lecionando matemática. 

Pesquisadora: Qual a avaliação que você faz das suas formações anteriores? 

P7: É ... no antigo magistério tinha aquela questão de preparar para atuar de 1ª a 4ª 
séries né, Ensino Fundamental I e por esse preparo e por falta de profissional para 
o Ensino Fundamental ... de início me colocaram logo no Fundamental II e eu senti 
assim a .... uma certa dificuldade e de início faltava-me preparo pra lhe dar com a 
situação de trabalhar no Fundamental II, porque o que eu vivenciei no magistério 
foi tudo para o Fundamental I, totalmente diferente é ... a metodologia, todas 
aquelas questões de como trabalhar com o aluno, com o é ... fazer uma abordagem 
de explicação de assuntos, tudo isso era diferente do Fundamental II, então o 
primeiro ponto foi a dificuldade de trabalhar no Fundamental II e não ter 
nenhuma preparação para isso e, quando eu fui para o curso de História, eu estava 
em um curso, onde eu não estava usando nada do curso, porque eu tava 
ensinando matemática de Fundamental II e Ensino Médio, mas eu tava no curso 
de história e eu observava o que é que tem de matemática aqui, não tem nada e eu 
continuava na mesma dificuldade, como é que eu vou trabalhar determinados 
conteúdos? Como é que eu vou ajudar meu aluno se eu mesmo tô em dificuldade 
em determinadas situações? Então, se fosse para ensinar História, talvez eu 
poderia me sair muito bem porque o que eu estava aprendendo no curso de 
História era para estar ensinando História e não Matemática, então essa foi a 
dificuldade. 

Pesquisadora: Você disse que estava ensinando também no ensino médio, 
quanto tempo você lecionou neste nível? 

P7: Eu ensinei três anos no Ensino Médio. 

Pesquisadora: E hoje, você continua no Ensino Médio ou só no Ensino 
Fundamental II? 

P7: Hoje eu estou no Fundamental II e no primário, 20 horas em cada. 

Pesquisadora: O que te motivou a ingressar no PARFOR de Matemática? 

P7: Primeiro, a vontade de fazer uma formação na área onde eu queria, eu quero é 
... melhorar, a primeira opção é essa e a segunda, foram as dificuldades que eu 
encontrei, porque eu observo que os alunos eles têm uma resistência à matemática, 
tem uns certos mitos que a Matemática tem, que a Matemática é difícil, que é só 
pra poucos e eu queria, de uma forma mostrar pra eles que a Matemática não é 
isso, não é bem assim, que podemos é ... mesmo que não somos superdotados, 
mas podemos adquirir conhecimento dentro da Matemática e, de mim mesmo, do 
meu conhecimento mesmo eu não ia conseguir sanar essa dificuldade, essas 
dificuldades que eles tinham, então quando surgiu o curso, eu imaginei assim ... 
essa formação pra professor, com certeza, é o que eu estou buscando pra uma 
melhoria profissional, eu vou encontrar lá neste curso, a motivação foi essa. 

Pesquisadora: Quais eram suas expectativas com relação ao curso? 
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P7: As expectativas era de que eu viesse aprender mais, viesse, de uma certa 
forma, aperfeiçoar o que eu já vinha trabalhando, certo? Essas duas expectativas 
eram as principais, então eu fundamento nestas duas expectativas. 

Pesquisadora: E elas foram alcançadas? 

P7: É isso que não foi, até agora, eu já estou no último semestre, elas não foram, 
porque eu observei que: é uma formação de professores, realmente? ou só é 
colocar a pessoa lá só pra aplicar conteúdos e meramente isso? Eu fico me 
questionando todos os dias, ontem mesmo eu tava na sala, e isso aqui tá me 
ajudando em que? Em uma determinada aula, porque não tava influenciando em 
nada o que a professora tava passando, não tava sanando o que eu queria, o meu 
buscar não tava e ... foi isso, de uma certa forma causou até uma desmotivação, 
uma vontade assim de querer até desistir, ah! não era isso que eu tava querendo, 
mas como eu já estou aqui e eu busquei isso, vou até o final, mas não superou 
minhas expectativas, é totalmente diferente, eles têm uma metodologia que não é 
... fala que é um curso de formação para professores, mas no final, não forma nada, 
nada na área profissional, é como um depósito de fórmulas, de cálculos, sem nexo, 
sem fundamento, sem objetivos, certo? É ... vai, por exemplo, o aluno lá no Ensino 
Médio vai estudar matriz? Vai. Mas não é uma matriz no nível que eles mostram, 
então porque que não mostra, oh! a matriz aqui nesse nível que vocês verem lá no 
Ensino Médio, que vocês podem trabalhar assim, mas tem isso aqui que eu posso 
oferecer, eu crio que se é ... um curso de formação seria, na minha concepção seria 
assim, mostrar é ... como seria o trabalhar lá na sala de aula e não meramente é ... 
chegar num nível só, só no nível acadêmico mesmo, assim ... só os cálculos que 
eles apresentam sem uma preparação pra nós na sala de aula, fora da realidade da 
sala de aula, entendeu? 

Pesquisadora: Sim, estou entendendo.  

Pesquisadora: P7, no que se refere ao ensino de matemática, como era a 
professora P7 antes de ingressar no curso? E posteriormente como está sendo a 
professora P7 após o ingresso aqui no curso? 

P7: Antes do curso eu era aquela professora que repetia muitas coisas da, das 
minhas professoras de Matemática, entende? É ... muitas metodologias que ela 
usaram na época quando eu era estudante e eu transpus para os meus alunos. E 
hoje eu não faço mais isso, porque eu vejo que algumas metodologias que os meus 
professores usou e que usam hoje aqui na faculdade não faz bem, então eu tento 
tirar, por exemplo, aquelas listas de exercícios quilométricas que chega a dar sono 
só de olhar, hoje eu não faço mais isso e eu já fiz, porque era o referencial que eu 
tinha, porque meus professores faziam isso e hoje eu não faço... aquela prova de ... 
você aplicar um conteúdo aqui e na hora da prova dá um questão totalmente 
aversa ao que tava, ao que foi aplicado, isso eu não faço mais, nem ... sempre 
quando eu vou é preparar a aula, preparar a atividade, eu fico sempre pensando, 
eu sentada aqui nas cadeiras aqui, ah! o pessoal fala aqui que o curso foi ruim, mas 
eu tô sempre tentando buscar alguma coisa de bom que ele trouxe ... foi refletir 
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algumas práticas que eu vinha fazendo e que hoje eu não faço, essas é ... imitações 
que eu fazia, hoje eu sou mais dinâmica, no sentido assim, do eu mesmo, não tá 
copiando mais de professores anteriores, entendeu? Hoje eu tento ser autêntica, 
fazer o que eu acho tá certo, pra mim tá certo, não que vai prejudicar o aluno. 

Pesquisadora: Muito boa sua fala. E quanto as suas dificuldades, você teve 
alguma dificuldade durante o curso? 

P7: A minha principal dificuldade, no início, a minha dificuldade maior foi que eu 
tenho um problema de saúde que não é detectado ainda, assim ... se você 
perguntar: qual é o nome da doença? eu não sei lhe falar, mas eu sei resumir assim 
... eu tenho uns problemas é ... crises fortes de dores de cabeça e que chega a ter 
fases de amnésia, então nessa fase de amnésia eu perco a memória, esqueço tudo, 
não lembro de nada, ninguém, que eu sou, o que faço, assim ... nada. Então apaga, 
sabe uma memória de computador? Quando o computador dar um pani, que 
apaga tudo, que você perdeu tudo ... então é isso que acontece comigo, mais ou 
menos assim, e no primeiro semestre, eu acho que foi no primeiro semestre, 
aconteceu, já tinha acontecido essas crises de amnésia antes e, no primeiro 
semestre, aconteceu e ... é ... do, do período que acontece até o período que eu fico 
com amnésia, aí eu volto para um ... eu posso lembrar de uma parte do tempo de 
alguma área de minha vida e viver aquilo ali, de pra entender?  

Pesquisadora: Sim, deu pra entender. 

P7: E viver aquilo ali, então eu estava no primeiro semestre ou foi o segundo e 
aconteceu e eu não lembrava e vinha pra sala e não sabia o que tava estudando, 
nem o porquê que eu estava na sala e ... fiquei, pela questão do tratamento, porque 
o médico pediu pra que eu continuasse a rotina pra não parar a memória, pra que 
ela voltasse a funcionar, como um carro, o motor voltasse a funcionar e, eu fiquei 
vindo, meramente ocupar um espaço, mas estudar mesmo, absorver, tudo isso 
não, acho que foi uns seis meses, eu não tenho certeza de tempo, porque eu volto, 
quando eu volta da amnésia, eu volto para o dia que eu tive a crise de amnésia, 
entendeu? Então eu fiquei os seis meses de 2013, aí esses seis meses eu não lembro, 
então o que você perguntar o que aconteceu em 2013 para mim, eu não sei, porque 
eu fiquei com essa amnésia, então teve o primeiro semestre, se você me perguntar 
o que foi que aconteceu, não sei, professores, é ... conteúdos, então as dificuldades, 
a primeira dificuldade foi essa, de me manter no curso com esse problema, 
entendeu? E agradeço muito assim a questão de uma amiga, Marilene por ter me 
ajudado e eu cheguei até aqui. A segunda dificuldade é a questão do transporte, 
por morar em Jaguaquara aí vai, volta todo dia, pega BR congestionada e tem 
acidentes, todas essas questões, aí chega tarde em casa, chegar e ainda ter que 
trabalhar ... é difícil pra conciliar essa ... 

Pesquisadora: Na semana que você está aqui, não fica alguém no seu lugar? 

P7: Eu pago uma pessoa pra ficar durante o dia e à noite eu dou aula, porque se 
for pagar pra ficar os dois turnos torna-se pesado, assim ... custa caro, é caro pagar 
dois professores, fica caro é ... para mim. É uma semana bem desgastante, corrida, 
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aí eu chego daqui da faculdade, vou direto pra escola, não passo em casa, eu já 
venho já com o material da aula pra ir direto pra escola, porque não dá tempo ir 
em casa, então quando eu chego em casa é 10:30 (noite), 10:45 (noite), o horário 
que eu vou chegar em casa, aí pra no outro dia estar linda e maravilhosa (risos), 
pra que novamente ... então todas essas questões é ... desgastante, a segunda 
dificuldade e a terceira, é questão de ... família, filhos e todas essas questões, pra 
conciliar tudo é bem complicado, pelo fato de morar fora. 

Pesquisadora: E no curso em si, você teve alguma dificuldade? 

P7: No curso eu tenho a dificuldade na questão de não aceitar o modelo do curso, 
o jeito que o curso é, por ter um modelo na minha mente, que eu acho que deveria 
ser e como ele anda e tenho certas dificuldades assim com a maneira que alguns 
professores trata, porque se é um curso de formação de professores ... eu sou 
professor, eu tô aqui me capacitando, me preparando pra melhorar a minha 
prática lá, na minha sala de aula, então por que que tenta de alguma forma 
desmotivar, é ... palavras que as vezes até machuca, tem professores que falam 
palavras que até machucam, outra hora ... preparar atividades que você ver que 
não vai lhe ajudar em nada, então eu tenho essas dificuldades, acabo ficando até 
irritada, muita das vezes eu acabo me irritando com essas situações e as 
dificuldades de, de, ... uma outra dificuldade que eu não posso deixar de falar é a 
questão de ... como fiz magistério, aí não tenho alguns conteúdos de Ensino 
Médio, os pré-requisitos de Ensino Médio, alguns ... e eu não tive conhecimento e 
de repente chega assim e PÁ! Um livro! Aí eu ... da onde veio isso? Como? Se eu 
não tenho o conhecimento prévio, então até pegar, estudar, pegar o conteúdo e 
entender determinadas situações demanda tempo e, infelizmente, a gente não tem 
esse tempo, porque é um encontro e no outro encontro já tem a prova e aí esse 
período que nós vamos para casa tem enes coisas para fazer que não dá tempo, ter 
um tempo reservado para estudo, como estudávamos quando era adolescentes, 
quando não tinha filhos, quando não tinha trabalho, todas essas questões, o tempo 
de estudo é resumido, não vem dizer que tem um tempo de estudo é ... 
abrangente, que não tem, nós que hoje trabalha, tem filho, casa, marido, muitas 
coisas, o tempo de estudo é resumido, então eu tenho essas dificuldades pra 
absorver rapidinho o conteúdo e desenvolver ali, rápido. 

Pesquisadora: Na sua história você relata que tem um tempo de experiência em 
sala de aula, enquanto professora de matemática, em algum momento o curso 
valorizou a sua experiência docente? 

P7: Sim ... alguns momentos, porque ... claro ... como eu disse antes, valorizou 
porque assim eu sempre tento tirar alguma coisa de bom do que eu estou fazendo. 

Pesquisadora: Mas o curso aproveitou essa sua experiência? 

P7: Ah! Desculpe. Reformule a pergunta, por favor. Você quer saber se o curso 
aproveitou a minha experiência enquanto professora de matemática? 

Pesquisadora: Sim 
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P7: Eu creio que não ... eu acho que não tava preocupado se, se o profissional tinha 
experiência ou não, eu observo assim que eles acham que nós somos estudantes de 
primeira viagem, chegou ali ... ver muito disso, até na sala, na maneira, no 
comportar, nos gestos, é ... um comportamento de como nós estivéssemos é ... uma 
tá tábua rasa, veio ali só pra absorver, não temos, não temos nada, nada assim pra 
oferecer, eu não acho que o curso ... aproveitou minha experiência, em nenhum 
momento eu vi isso, não, não percebi não. 

Pesquisadora: Qual a contribuição que o PARFOR de Matemática teve/tem para 
o seu processo formativo? 

P7: Além de mudar alguns conceitos que ... pré-conceitos, mudou meu olhar para 
a ... em ver a Matemática como ela é hoje, tirou ... eu continuo ainda com aquela 
mente que a Matemática, eu ela é possível para todos, apesar daqui eu ver que não 
é, que os professores têm a Matemática como um topo, é selecionado, mas eu 
consegui ver isso e eu observo que, profissionalmente eu cresci, eu cresci na, na, 
no que eu queria, pouco, mas eu cresci no que eu queria, que era aperfeiçoar mais 
o meu trabalhar, o meu lhe dar com os alunos, não ter só aquele olhar, só a razão, 
porque aqui tem muito de só a razão, então eu tentei não fazer isso com ... com a 
minha vida profissional, em transpor o que eu vivo aqui lá, pra os meus alunos, eu 
tentei, de uma certa forma, fazer isso, então houve um crescimento profissional no 
entanto com a participação do curso.  

Pesquisadora: P7, muito obrigada! 
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ENTREVISTA    P8 

PALAVRAS EVOCADAS 

1. Responsabilidade 

2. Dificuldade 

3. Chato 

4. Desafiador 

5. Divertido 

ORDEM DE PRIORIDADE 

1. Responsabilidade 

2. Desafiador 

3. Dificuldade 

4. Chato 

5. Divertido 

Pesquisadora: Boa tarde! O título da pesquisa é: A representação de professores 
de um Plano Nacional de Formação de Professores (PARFOR) de Matemática 
sobre os saberes docentes para atuar na Educação Básica. 

Você pode relatar um pouco sobre sua formação antes de ingressar no PARFOR. 

P8: Sim, eu leciono já faz 20 anos, comecei lecionar é ... de contrato, no Estado, há 
16 anos eu passei no concurso da prefeitura de Jequié e eu passei como professora 
do Magistério, ensinei até 2009 é ... primário né, que é o Fundamental I e em 2009 
eu assumir a disciplina de Matemática em uma outra escola, que a professora de lá 
faleceu e eu assumir a sala dela e, de lá pra cá eu venho trabalhando com a 
disciplina de Matemática e aí vir fazendo cursos, cursos, cursos e em 2013 eu tive a 
oportunidade de ingressar no PARFOR de Matemática e tô até agora esperando aí, 
sair ... (risos) 

Pesquisadora: Você disse que havia feito o curso de Pedagogia e o Magistério, 
qual a avaliação que você faz dessas duas formações que você teve antes de 
ingressar no PARFOR? 

P8: É ... o Magistério porque era o início, era nova e assim ... eu fiz por falta de 
opção, na verdade não tinha outro ... contabilidade eu não queria, como aqui em 
Jequié se resumia no curso técnico de Contabilidade ou Magistério, ou formação 
geral né, aí eu optei por Magistério, mas foi por opção, por opção não por falta de 
opção na verdade e aí eu comecei fazer, gostei né, de ensinar, ... no estágio de 
Magistério eu descobri que eu gostava de ensinar né, e comecei ensinando e aí 
passei no concurso, no ano de 2000, aqui em Jequié e aí fui lecionar, só que foi 
totalmente diferente, porque eu fui lecionar na zona rural, alunos multisseriados, 
pra mim foi assim um baque e aí quando eu comecei a ingressar em 2004, no curso 
de Pedagogia que muita coisa foi mudando na prática né, porque você tem uma 
prática de Magistério, então quando você chega no curso de Pedagogia, é muito 
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romantismo também, mas é muito bom, sabe, e eu gostei muito do curso assim ... e 
o curso de Matemática, pode falar do curso de Matemática agora? 

Pesquisadora: Antes de você falar do curso de Matemática, você sofreu alguma 
influência para a sua carreira docente? 

P8: Não, não. 

Pesquisadora: O que te motivou a ingressar no PARFOR? 

P8: Em 2006, eu peguei uma substituição aqui no município de Jequié, aqui no 
curso de Matemática, de Jequié, que era fluxo, fluxo escolar e aí eu vir porque eu 
tava com muita dificuldade, porque eu não lembrava muito os assuntos né, aí 
tinha que parar pra estudar e tal, aí em 2009, quando eu assumi a disciplina, eu fiz 
o Gestar, aí teve os cursos né, de ... aperfeiçoamento, teve o Gestar, que era ... que é 
o curso voltado à prática em sala de aula, você conhece o Gestar? 

P8: Já ouvi falar 

P8: O Gestar, ele é assim, você leva as atividades pra sala de aula e você e aplica 
com os alunos e torna a fazer uma análise daquilo que tá dando certo ou não e ele 
é muito bom e eu gostei do curso do Gestar e me interessei, a coordenadora do 
curso do Gestar me incentivou a fazer o curso de Matemática e também pela 
necessidade de tá ensinando Matemática né, fiz formação em Pedagogia, não tinha 
muita coisa a ver e aí eu senti a necessidade de ingressar no curso de Matemática. 
A princípio, eu fiz o vestibular aqui na UESB por duas vezes e não passei, num 
outro eu fui classificada, mas não chamou e aí eu continuei, mas eu continuei 
estudando, na verdade, eu não parei, continuei estudando e aí surgiu a 
oportunidade em 2013 de ingressar no curso, de Matemática, mas a visão 
completamente diferente do curso de Pedagogia, eu tomei um choque e também 
daquilo que você ensina em sala de aula, quando se fala curso de formação, você 
vem com a ideia de eles vão dar um suporte pra você trabalhar em sala de aula e, 
na verdade, não foi isso o que aconteceu e não tem sido, em algumas disciplinas 
sim, mas na maioria não, aí você se depara com algumas coisas que você 
totalmente ... não tem nada a ver com a sala de aula e aí ainda existe essa lacuna, 
infelizmente, o curso de formação não, não preencheu a lacuna que precisa para a 
sala de aula, há uma ponte, muito grande entre a sala de aula da Educação Básica 
e a universidade pública de formação. 

Pesquisadora: Então, pelo que você falou, você tinha algumas expectativas, essa 
foi uma das expectativas que você teve, além dessa que você acabou de citar 
havia mais alguma expectativa com relação ao curso? 

P8: Não assim, porque eu, eu sempre convivi com pessoas que fizeram o curso de 
Matemática e sempre ... ah! tu vai ver o que é, não tem nada a ver ... sempre 
mostrava a realidade do curso, mas você vem toda empolgada achando que nada 
... achando que o curso de formação será diferente e aí as expectativas sempre você 
cria, você acha que sempre vai ser diferente, mas depois você se depara com a 
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realidade e assim o que mais me ... me deixa assim incomodada com o curso de 
Matemática com a forma como o professor, ele age. O professor de Matemática até 
de uma forma, de um modo geral, na minha escola é assim, os alunos eles olham e 
falam: olha, a professora nem parece que é professora de Matemática, a senhora é 
tão legal, porque a maioria dos professores de Matemática se acha assim, a 
senhora deveria ensinar outra disciplina, porque depois que eu entrei aqui meu 
pensamento mudou completamente em relação a sala de aula, porque as 
dificuldades que eu venho enfrentando, eu vir que não precisava ser tão radical, 
né, com, com o ensino, como eu vejo a radicalidade dentro do curso de 
Matemática e meu olhar mudou completamente em reação a meus alunos, mudou 
assim, radicalmente, eu fazendo o curso de pedagogia, não me senti tão humana 
como fazendo o curso de Matemática (risos),  

Pesquisadora: Interessante! Geralmente o curso de Pedagogia que dá ... que 
sensibiliza o lado mais humano do professor. 

Vanessa: É, isso. 

Pesquisadora: No que se refere ao ensino de Matemática, como era a professora 
Vanessa antes de ingressar no PARFOR? 

P8: Se eu te falar que não mudou eu estaria mentindo, mudou muito, você tem 
uma visão, assim ... você acaba sendo pesquisador, pra mim foi excelente, o que 
mudou foi isso, você começa a pesquisar aquilo que não deu certo, você vai, você 
começa a aprender algumas coisas, novas técnicas em relação a isso, aí você vai 
pesquisar o que você vai trabalhar com o aluno pra que dê certo, porque 
matemática, infelizmente, hoje no Brasil é um bicho papão né? E onde eu trabalho 
mais ainda, porque é zona rural, os alunos não têm perspectiva nenhuma, eles não 
querem, sabe ... pra você instigar eles a querer aprender, a querer tá ali trazendo 
pra eles uma realidade do dia-a-dia e que ele precisa, porque a Matemática tá 
presente em todo lugar e pra você trazer isso pra eles é um desafio e o curso do 
PARFOR trouxe isso pra mim, isso eu posso dizer, trouxe de bom esse ponto 
positivo da PARFOR, essa questão de você ser um pesquisador, não um 
pesquisador assim, mas aquilo que você vai olhando, o que não deu certo, por que 
o aluno não aprendeu aquilo? O que foi que? O que deu errado aqui? Então bora 
ver o que que a gente pode melhorar pra que a aprendizagem seja ...aconteça de 
fato, isso posso falar, que a PARFOR me ajudou, não posso negar. 

Pesquisadora: Sobre as dificuldades, você teve alguma dificuldade? 

P8: Minha maior dificuldade eu acho que foi por conta assim ... eu não tive a base 
necessária pra o ensino de Matemática, porque eu fiz Magistério e não tive essa 
base e aí quando eu cheguei no curso da PARFOR, nos conteúdos de Matemática 
eu senti dificuldade, porque eu só ensinava, até então, alunos do 6º ano ao 8º ano, 
esse ano, do ano passado pra cá que eu comecei pegar o 9º ano e aí você percebe 
que muitos dos conteúdos que você trabalha aqui na universidade, a base teria 
que ser do Ensino Médio, né, e eu nunca ensinei Ensino Médio, nunca ... não 
lembro assim dos conteúdos do Ensino Médio, porque não teve tanta base assim, 
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porque foi o magistério e você sabe que o Magistério a gente trabalha mais a 
questão voltada pra o ensino, pra parte metodológica e eu tive essas dificuldades, 
muitas, tive não, estou tendo até agora (risos) ... acabou e eu acho assim, a forma 
como os professores planejaram a Plataforma, por que como é formação de 
professores eu acho que o olhar deveria ... não um olhar especial, de passar a mão 
na cabeça, mas a grade, a forma como ser trabalhado deveria ser diferente, porque 
eles tão preparando já professores pra atuar e, sinceramente, eu saio, como disse 
anteriormente, eu saio com essa lacuna pra atuar em sala de aula, eu saio, o curso 
de formação não conseguiu preencher essa lacuna. 

Pesquisadora: De alguma forma, o curso levou em consideração, valorizou a sua 
experiência docente? 

P8: Em momento nenhum ... em momento nenhum o curso valorizou a minha 
atuação como professora ... não mesmo... o que eu acho interessante é porque eu já 
faço meu segundo curso de formação, é isso, o de Pedagogia eu fiz como formação 
aqui na UESB e foi totalmente diferente, você trazia as práticas em sala de aula, 
trabalhava no pode ser melhorado, então eu achei, quando eu entrei na PARFOR 
de Matemática eu achava que ia seguir essa mesma linha, entendeu? Foi 
completamente diferente ... e aí essas foram as dificuldades no curso de 
Matemática, porque eles não têm esse olhar em relação à Educação Básica, se fala 
muito, mas a prática é pouca, da Educação Básica é. 

Pesquisadora: Qual a contribuição que o PARFOR de Matemática teve/tem para 
o seu processo formativo enquanto professora de Matemática?  

P8: A minha, a contribuição que eu acho, que eu tenho certeza que o PARFOR 
deixou pra mim e vai deixar é que eu preciso ter um olhar diferenciado pra o meu 
aluno, não homogêneo, sabe? A minha sala não é homogênea, a minha sala é 
heterogênea, então eu tenho que saber se aquele aluno sabe mais um pouquinho, 
eu tenho que entender, eu preciso avançar diferenciado com ele e a PARFOR não, 
ela coloca os alunos tudo no mesmo patamar e acha que tudo é igual e não pode 
ser assim, então essa foi a marca que a PARFOR deixou pra mim, ter um olhar 
diferenciado com meu aluno, então a professora que foi o ano passado eu já mudei 
esse ano, eu vi o que não deu certo o ano passado, esse ano eu já tô procurando 
mudar, entendeu? Então eu não vejo isso aqui, não vejo, ... assim porque, quando 
os professores da PARFOR, eles já receberam a gente, já foi dizendo: ah! é melhor 
se jogar da ponte do Mandacaru do que continuar no curso da PARFOR (risos), 
entendeu? Então já foi assim, amedrontando a gente o tempo todo, meu Deus do 
céu! Então você já vem pra aqui pedindo pra morrer, (risos) ... eu falei, eu falei 
ontem que eu disse que eu ia procurar um psicólogo, porque a sensação que você 
tem é que você é burra completamente, que você não sabe nada e o profissional 
que tá lá na sala de aula desenvolvendo com o aluno parece que some quando 
você chega aqui dentro, meu Deus! às vezes você fica em crise, realmente eu disse 
a ... meu irmão faz psicanálise e eu tô fazendo um pouco de análise com ele em 
relação a isso, porque eu entrei em crise completamente ... eu não gosto desse 
curso, eu não gosto, eu odeio esse curso (choro), desculpa, ...  
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Pesquisadora: Fica tranquila P8, eu reconheço que é um curso muito difícil, eu 
também fiz Matemática e eu também tive alguns momentos de angústia como 
você está tendo agora, só que meu curso era direcionado, teoricamente, a pessoas 
que não tinham nenhuma experiência, diferente da forma como o PARFOR tem 
abordado.  

Muito obrigada por sua contribuição com a nossa pesquisa. 
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ENTREVISTA    P9 

PALAVRAS EVOCADAS 

1. Profissão 

2. Vocação 

3. Missão 

4. Responsabilidade 

5. Desafio 

ORDEM DE PRIORIDADE 

1. Responsabilidade 

2. Desafio 

3. Profissão 

4. Missão 

5. Vocação 

P9: Boa tarde! O título da pesquisa é: A representação de professores de um 
Plano Nacional de Formação de Professores (PARFOR) de Matemática sobre os 
saberes docentes para atuar na Educação Básica. 

Você pode relatar um pouco sobre sua formação antes de ingressar no PARFOR? 

P9:  Bom, na verdade, quando eu comecei a trabalhar já foi na minha formação 
inicial que era Educação Física, 12 anos atrás e assim, pra mim foi uma grande 
satisfação, era bastante jovem, então a gente vê as coisas com outros olhos né? 
Muita expectativa, então assim a gente sai da universidade e vai pra escolas cheio 
de ideias inovadoras e quando a gente chega lá agente se depara com uma série de 
coisas que as vezes a gente nem imagina né, então é ... pra mim foi uma 
experiência incrível quando eu comecei a ser professora e ao longo dos tempos eu 
vou me descobrindo cada vez mais, depois que eu tentei o enquadramento foi que 
eu comecei a trabalhar com Matemática aí ... 

Pesquisadora: Quanto tempo? 

P9: 10 anos, já tem 10 anos que eu trabalho com Matemática, isso, ... 10 anos, não, 
12 anos mais ou menos e aí de lá pra cá não parei mais. 

Pesquisadora: Então você tem 12 anos como professora de Matemática e há 
quanto tempo você leciona? 

P9: Há 14 anos, 

Pesquisadora: Você sofreu alguma influência à carreira docente? 

P9: Na verdade, tudo ao contrário, porque a minha família, todos fizeram o 
Magistério e eu não quis fazer, eu fiz a formação geral, que era o científico e minha 
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mãe, minhas irmãs, todas fizeram o Magistério e eu prometi pra mim mesma que 
eu não seria professora e, por incrível que pareça, acabei virando professora, mas 
não me arrependo não. 

Pesquisadora: Qual a avaliação que você faz dessa formação anterior? 

P9: Bom, é ... foi um pouco de falta de opção mesmo, não foi muito a minha 
primeira opção, eu queria fazer outras coisas e aí como aqui na cidade não tinha, 
não tinha condição de mim deslocar e custear os estudos fora daqui, então acabei 
fazendo pra Educação Física, fui aprovada, depois eu pensei até em migrar para 
outro curso né, não fiz, fiz outro vestibular, mas não fui aprovada dentro da vagas 
e aí acabei concluindo o curso e logo que concluir o curso fui aprovada em um 
concurso público e a necessidade financeira também acabou me deixando assim ... 
refém, de certa forma disso aí, que eu não tinha como voltar pra estudar, eu tinha 
que continuar trabalhando, então me deslocava pra fora da cidade, porque não era 
aqui, então era desgastante, que eu viajava todos os dias e ... assim, logo no início, 
pra mim, foi muito ruim, foi uma dificuldade muito grande, porque ... apesar de 
existir as vagas, haviam REDAs nos lugares né, dessas vagas e a gente sempre 
sabe que a questão política interfere muito, então praticamente eu ia perder a 
minha vaga por conta disso, então eu lutei muito, batalhei, depois de muito tempo 
foi que eu consegui ser convocada e comecei a trabalhar, aí também eu só consegui 
minha remoção depois que eu completei meu estágio probatório e aí quando eu 
consegui minha remoção, eu já estava trabalhando com a Matemática e não quis 
mais deixar de trabalhar com a Matemática, hoje eu trabalho mais com a 
Matemática do que com a própria Educação física, é tanto que quando abriram as 
inscrições do PARFOR, eu me inscrevi logo e era pra eu ter feito junto com a 
primeira turma e eu não sei por que que eu não fui chamada, já era pra eu ter 
concluído este curso e a nossa turma mesmo ficaram uns três anos aguardando 
pra começar, porque eles alegavam que não tinha espaço aqui na universidade e 
tudo, mas a gente já tinha que ter concluído este curso, porque ficar tanto tempo 
ensinando, eu sabia que em algum momento eu ia perder a vaga, alguém ia chegar 
habilitado e eu não poderia permanecer e como eu trabalho a noite, a noite não 
tem Educação Física também né, então eu não estou na minha área de formação, 
então eu sempre fiquei assim, meio que insegura, então eu falei: já que eu acredito, 
já que eu já me identifico com a Matemática, eu vou me habilitar, então eu 
procurei o curso justamente por isso. 

Pesquisadora: O que te motivou a ingressar no PARFOR? 

P9: Acabei respondendo na questão anterior. 

Pesquisadora: Então essa sua experiência acabou te motivando a ingressar no 
PARFOR, quais eram suas expectativas antes de ingressar no curso? 

P9: Bom, quando eu pensei em ingressar no curso, além da habilitação, eu queria 
também aprimorar meus conhecimentos, porque quando eu comecei a trabalhar 
com a Matemática eu tive que procurar nos livros, na internet, em algumas aulas, 
aulas de vídeos, o que eu não sabia pra passar pra meus alunos e pra mim isso foi 
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muito difícil, só que como eu comecei a trabalhar logo com o ensino médio, pra 
mim acho que já foi muito gratificante, porque eu já comecei já daquele patamar 
mais alto, do Ensino Médio, então eu já fui adquirindo mais segurança né, em 
passar pra os alunos o conhecimento e depois que eu comecei a trabalhar com eles, 
comecei a fazer alguns cursos né, o Gestar, alguns cursos de aperfeiçoamento pra 
também facilitar e aí quando eu comecei o PARFOR eu falei: pronto, agora eu vou 
ter realmente a base que eu não tenho, mas depois que eu comecei o curso, eu 
descobri que a minha vontade mesmo era de fazer o curso regular, porque assim, 
pra gente que trabalha e que vem pra aqui fazer só uma semana de aula é difícil, é 
complicado, sempre fica um pouco a desejar, pra conciliar tudo é muito difícil e 
sempre fica algum conteúdo, alguma coisa assim, ou passa muito rápido, ou que 
deixa de ver realmente, então pra nossa necessidade enquanto professora eu acho 
que o curso do PARFOR é assim ... cronograma, tudo, bem feito, mas pela minha 
ansiedade, pela, pelo que eu penso, eu gostaria de ter feito regular é ... presencial, 
se fosse uma opção minha, se na época que eu fiz o curso de Educação Física já 
tivesse o curso de Matemática, eu teria feito o curso de Matemática, regular. 

Pesquisadora: Diante disso, você pode afirmar se suas expectativas com relação 
ao curso foram alcançadas? 

P9: Sim. Foram alcançadas sim. 

Pesquisadora: No que se refere ao ensino de Matemática, como era a professora 
P9 antes de ingressar no PARFOR? E depois que ingressou? O que mudou? 

P9: Eu percebo uma grande diferença, porque a gente quando não tem muito 
conhecimento, a gente fica muito limitado e todo ano trabalhando com 
determinadas turmas, apesar das dificuldades que as turmas apresentam pra 
gente, e a gente busca tentar sanar, mas com o auxílio dos professores aqui, a 
gente consegue descobrir mais coisas, a gente consegue perceber que a gente tem 
outras maneiras de passar pra o aluno aquele conteúdo né, então a gente 
conseguiu se ajudar é ... no caso, eu, meus colegas, enquanto professores, que 
agente compartilhava né, nossas experiências, nossas dificuldades e os professores 
nos auxiliaram nesse sentido, o que eu mais gostei do curso foi isso, essa reflexão 
né, do nosso trabalho, o que que a gente pode levar pra sala de aula o que a gente 
aprende aqui e aquele mesmo contraponto, que o aluno sempre pergunta pra 
gente: o pró em que que eu vou usar isso na minha vida? Então eles tentaram 
ajudar a gente nesse sentido, de como fazer o aluno perceber que aquilo que a 
gente tá transmitindo pra ele, o que a gente tá compondo junto com ele é 
importante, o que vai ser necessário pra vida dele, então isso pra mim foi o mais 
importante. 

Pesquisadora: Você teve alguma dificuldade durante o curso? 

P9: Sim, tive, tive e tenho, é como eu lhe falo, a questão de conciliar o tempo e pelo 
fato de eu trabalhar a noite, eu saio daqui e ainda vou trabalhar a noite, então as 
atividades, tarefas que a gente tem que fazer e apresentar no decorrer da semana 
às vezes a gente fica ... é muito cansativo. 
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Pesquisadora: E com relação às disciplinas, você teve alguma dificuldade? 

P9: Sim, também ... alguns professores, a gente pensa que algumas metodologias 
usadas por alguns professores, às vezes nós não estávamos muito acostumados né, 
e a gente começa a comparar determinados professores uns com os outros, então 
às vezes a gente sente uma certa diferença no método de trabalho de um para o 
outro e também é ... no sentido de que quando a gente quer aprender a gente tem 
que fazer determinado sacrifício, então a gente abre mão de uma série de coisas, 
então quando a gente vem pra aqui a gente fica às vezes pensando: poxa! Tem 
coisas que eu deveria tá fazendo agora, mas eu tô aqui, então a gente fica sempre 
assim, com aquela angústia e a gente não pode fazer as duas coisas ao mesmo 
tempo, então essas dificuldades a gente sempre fica ponderando e tentando 
superar, mas graças a Deus a gente conseguiu superar isso. 

P9: E tá quase acabando. 

P9: Exato, exatamente (risos). 

Pesquisadora: A forma como o curso está organizado, valoriza a sua experiência 
enquanto professora? 

P9: Sim, eu acredito que sim, o que nós estávamos até discutindo essa semana é 
que assim, o fluxograma do curso foi feito assim, de uma forma que chega certo 
ponto e o coordenador fala: oh! a gente vai ter que incluir mais um semestre pra 
vocês e aí remanejaram algumas disciplinas e muitas vezes a gente não concordou 
muito, porque a gente queria concluir logo, mas depois a gente olha, a gente não tá 
modificando pra prejudicar é pra o bem de vocês, a gente conseguiu compreender 
isso, só que algumas disciplinas foram ofertadas assim, na medida que aparecia 
um professor disponível, então o que a gente tava discutindo é que, determinadas 
disciplinas que era pra ter sido ofertada no início do curso, ao longo do curso, 
estão sendo ofertadas agora, então acabou sobrecarregando a gente, em meio ao 
TCC, em meio ao Estágio Curricular, que agora era pra gente tá um pouco mais 
aliviado pra ficar mais atento pra essas questões do curso, então acabou ficando 
algumas disciplinas mais pedagógicas no início do curso es demais, é ... 
específicas, acabaram ficando muito juntas, alguns são pré-requisitos, de fato, aí 
tem que aguardar né, quando oferecer e vamos estudar outro ... mais muitas 
disciplinas a gente acabou atropelando muito por conta dessa organização que foi 
feita né, quando tinha um professor disponível ofertava, não tinha acabava 
ficando pra depois. 

Pesquisadora: P9 qual é a contribuição que o PARFOR teve/tem pra o seu 
processo formativo enquanto professora de Matemática? 

P9: Eu acredito que essa contribuição foi válida, está sendo válida, pretendo dar 
continuidade, provavelmente num mestrado, na área de Matemática e eu sempre 
levo pra escola, falo com meus alunos: olhe, estou estudando, olhe, ainda não 
estou ... não concluir meu curso, mas o que eu estou aprendendo lá eu tô trazendo 
aqui pra vocês né, e estou muito satisfeita, eu estou me sentido realizada, só que é 
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... eu fico pensando no ... assim, quando a gente faz um curso desse, a gente pensa 
no antes, no durante e no depois, não é isso? Aí eu fico me questionando, quando 
eu concluir o curso a gente não pode parar, tem que continuar lendo, tem que 
continuar pesquisando, porque tem muitas pessoa que acha assim, ah! vou fazer o 
curso, ser aprovada, pegar meu diploma e jogar de lado, não pode ser assim e o 
aluno é o que mais estimula né, a buscar conhecimento e se aperfeiçoar cada vez 
mais, quando ele traz uma dúvida, uma angústia, a gente não sabe, a gente tem 
que admitir, oh! eu vou buscar pra lhe trazer uma resposta, ajudar, entendeu? 
Então eu quero continuar tendo essas dúvidas mesmo, porque a gente sabe que 
ninguém é perfeito, ninguém sabe tudo, eu pretendo continuar estudando, 
continuar buscando outras formas de aprender, se for o caso até de pegar algumas 
disciplinas aqui no curso regular pra poder conseguir abstrair um pouco mais do 
que for possível, o que tiver ao meu alcance, ainda falei, se fosse o caso de a escola 
aderir a algum programa, PIBID, não sei ... alguma coisa de vínculo com a 
universidade, que eu estaria disposta. 

Pesquisadora: Qual é a escola que você trabalha? 

P9: Numa escola periférica em que existe uma discriminação muito grande, mas 
quando a gente trabalha num local, a gente valoriza muito e a gente vê que a 
realidade é totalmente diferente e a maioria dos colégio ativaram algumas 
modalidades no noturno e migraram vários alunos pra lá, então a gente tem que 
melhorar e aperfeiçoar cada vez mais pra dar valor a esses alunos que estão nos 
procurando, eu estou realmente satisfeita com o curso, muito satisfeita mesmo, só 
penso que assim, é ... existe uma distribuição no cronograma, fluxograma, não sei 
qual é o nome certo é ... do crédito, da disciplina, às vezes tem o crédito teórico e 
prático e às vezes aquele crédito prático, eles nos deixam assim atividades para 
serem feitas, pesquisas de campo e chega a um determinado ponto que outros 
cursos, a gente tava comparando e que deixava o aluno com essa carga horária 
livre pra fazer esse tipo de trabalho e a gente, não foi feito isso, eles falaram é a 
carga horária vai toda completa, dentro do horário de vocês, o curso tem que dar 
aula na sala, inclusive alguns professores discutiram isso com a gente: olha eu tô 
passando lista de exercícios, eu tô passando pesquisas, vocês vão a campo, vão 
fazer as atividades, mas a coordenação não está permitindo que seja abatida, não 
podem ser computadas, aí nós fizemos uma reunião, solicitamos que colocasse 
noite, que era ora poder ver se a gente conseguia também até tá reduzindo até um 
pouco né, colocou uma semana apenas. Um mês de aula, nesse horário, depois não 
colocou mais e aí eu acho que isso sufocou um pouco a gente, porque a gente tinha 
um monte de tarefas a fazer, mas a gente ficava a semana inteira aqui e a carga 
horária nunca que completava, sempre era em sala de aula, sempre sala de aula, 
então acho que isso deveria ser revisto, entendeu? Dentro da questão do curso, 
que a carga horária prática, essa carga horária prática tem que ser dentro do 
horário, que é cumprida dentro das aulas teóricas, as atividades que propuseram 
pra nós não foram computadas e é difícil a gente encontrar tempo pra isso, muitos 
alegam que é até falta de responsabilidade, falta de compromisso, não é nada 
disso, não é assim, porque todo mundo que estar aqui, que tá ali é professor, todo 



174 
 

mundo tem família, a maioria tem filhos, todo mundo trabalha, a maioria dos 
alunos são de fora, então se deslocam, todos os dias vem, vão, vem, vão ... às vezes 
a gente vem pra aqui com um espaço de 15 dias, nem chega a completar um mês, 
agora mesmo a gente retorna dia 16, então são quinze dias apenas de diferença, é 
bem sacrificante, é uma modalidade bem desgastante, então a gente faz muito 
sacrifício, muito sacrifício mesmo e, além disso, tem um trabalho pra gente dar 
conta e a gente tem que adiantar tudo antes de vir pra aqui, quando sai daqui a 
gente tem que voltar pra lá e dar conta também lá, então é muito exaustivo, de 
verdade, então a gente tá fazendo mesmo muito sacrifício, mas tudo tem um 
preço, então ... vamos consegui. Já estamos finalizando. 

Pesquisadora: Muito obrigada por contribuir com a nossa pesquisa. 

 

ENTREVISTA    P14                   

 PALAVRAS EVOCADAS 

1. Sabidão 

2. Detestado 

3. Professor 

4. Alunos 

5. Dificuldade 

ORDEM DE PRIORIDADES 

1. Professor 

2. Aluno 

3. Dificuldade 

4. Sabidão 

5. Detestado 

Pesquisadora: Boa tarde! O título da pesquisa é: A representação de professores 
de um Plano Nacional de Formação de Professores (PARFOR) de Matemática 
sobre os saberes docentes para atuar na Educação Básica. 

 Você pode relatar um pouco de sua história enquanto professor? 

P14:  Em 1998 me formei, Magistério, habilitação de 1ª a 4ª séries, mas sempre 
lecionei de 5ª a 8ª séries, coincidentemente geometria, que na época era Desenho 
Geométrico, as disciplinas que eu lecionava, depois em 2003 ... 2002 fiz o 
vestibular da UNEB, passei pra Letras, cursei por conta que era o único curso, fui 
fazer também só como experiência pra ver se eu passava no vestibular, nunca 
tinha feito o vestibular, foi a primeira vez que fiz, passei, fiquei em uma boa 
colocação, resolvi levar o curso à frente, então estou professor de Língua 
Portuguesa, quando vir assumir foi depois do curso também, que até então eu 
ensinava Matemática e continuei ensinando as duas disciplinas 
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concomitantemente. 

Pesquisadora: Você sofreu alguma influência para a carreira docente? 

P14: Tive, meus pais, apesar de não terem formação, mas eles sempre diziam que, 
principalmente minha mãe, que daria pra gente a formação que ela não tinha e ser 
professor era o que tava no alcance dela e era algo também que estava à disposição 
da gente e a gente foi embarcando, foi legal. 

Pesquisadora: Há quanto tempo você leciona? 

P14: Anterior a conclusão do Magistério, em 1997 quando a gente começou, 1998 a 
gente fez o estágio, mas em 1997 a gente começou na Educação de Jovens e 
Adultos no EJA-BAHIA, de lá pra cá sempre lecionando, 20 anos vai fazer agora 
(risos).  

Pesquisadora: Neste período você sempre trabalhou com Geometria? Teve outra 
disciplina? 

P14: Ah! já tive uma salada de frutas, é ... frutas não, disciplinas, inicialmente foi 
só na área de exatas, só Matemática e Geometria, mais Geometria, que eu ensinava 
5ª, 6ª, 7ª e 8ª, fiquei bastante tempo com essa disciplina, depois ... também pegava 
Matemática junto, peguei dois anos seguidos Matemática, mas a direção do 
colégio me dava mais Geometria, só vim pegar na área de humanas, Língua 
Portuguesa aí ... quando eu concluir o curso, que aí eu passei a trabalhar no Estado 
... com o REDA, aí no REDA eu tinha que pegar o que viesse, Português, 
Geografia, já peguei Sociologia, já peguei Artes, já peguei Matemática, já peguei ... 
só não peguei História, mas Filosofia ... tudo a gente já pegou. 

Pesquisadora: Com relação ao Magistério e ao curso de Letras, qual a avaliação 
que você faz dessas formações? 

P14: Sem fazer comparação com a atual? 

Pesquisadora: Sim 

P14: Acho ... o Magistério deu pra gente uma, base, um suporte pra que a gente 
fosse pra sala de aula né? a princípio como a formação seria para atuar até a 4ª 
série, a gente é ... teoricamente não teria medo, bicho de sete cabeças, já que a 
gente já foi direto pra a ... o ensino Fundamental II, quando a gente foi pra 
universidade, que a gente passou a ver alguns conceitos, alguns conteúdos, que a 
gente percebeu a importância de um curso de formação, na verdade não era um 
curso de formação de professores, era um curso de formação normal, que ... não é 
como esse da PARFOR que a gente faz, mas a gente vai vendo que alguns 
amadurecimentos ... de conhecimentos são importantes pra que a gente vá pra sala 
de aula e isso não chegue lá e faça aquilo que a gente bem entende, como a gente 
acha que é do nosso jeito, ou que a gente aprendeu ou por que viu ou por que o 
professor ensinou no ... a um tempo atrás e achou que era legal e trás, porque 
existe um fundamento no ensinar, existe uma ideia do saber, então por isso que ... 
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acho ... são importantes é ... embora o curso de Magistério hoje já foi praticamente 
extinguido, mas que foi muito importante pra minha vida, porque foi ele que me 
deu o primeiro passo pra puder entender a nossa ... do que é professor, do que é 
conduzir uma sala, do que é se relacionar com o aluno. 

Pesquisadora: E quanto ao curso de letras? 

P14: O curso de Letras, na verdade, foi um curso que eu fui fazendo ... que eu 
sempre quis fazer Matemática, sempre e aí fui fazer Letras porque em Ipiaú só 
tinha Letras e aí eu passei e fui cursando, a turma me influenciou a continuar no 
curso, gostei do curso só a partir do final, nos três primeiros semestres não gostei, 
mas é importante para qualquer pessoa que queira compreender o processo de 
ensino, que queira compreender a Língua Vernácula, como no caso a língua ... 
formação ... habilitação em Língua Portuguesa e Literaturas só vernáculas, então 
pra mim foi importante porque me deu algum conhecimento, eu esperava que 
fosse trabalhar algumas coisas que na escola se trabalha, que, de fato, passou-se 
longe, tipo gramática, curso de Letras eu não vi, a gente vai aprendendo com o 
dia-a-dia, com algumas coisas, mas de qualquer forma, foi um curso excepcional 
porque me deu, deu pra mim também essa ideia ... daquele amadurecimento que 
eu precisava quando eu tive a formação do Magistério, aí o curso veio trazer pra 
mim esse amadurecimento. 

Pesquisadora: O que te motivou a ingressar no PARFOR? 

P14: Como eu já tinha dito, era meu sonho fazer Matemática é ... eu dizia que: um 
dia que eu tivesse oportunidade eu faria Matemática e quando eu estava ... REDA, 
é ... eu peguei uma disciplina de Matemática e eu vi que abriu lá o curso de 
formação de professores né? a minha condição naquele momento permitia é ... me 
inscrever, me inscrevi, tanto que eu tinha duas opções, fui convocado para as duas 
opções, ou para Ciências Sociais ou para Matemática né? como o sonho falou mais 
alto, eu optei por Matemática. 

Pesquisadora: Você afirmou que trabalhou no Fundamental II e no Ensino 
Médio, qual nível de ensino você está lecionando atualmente? 

P14: Atualmente estou no Fundamental I (risos). 

Pesquisadora: Quando você foi selecionado para fazer o PARFOR de 
Matemática, quais eram as suas expectativas com relação ao curso? 

P14: Amadurecimento, porque assim ... quando a gente não tem formação na área, 
aquela ... é ... a gente faz o que nós vimos de professores, então tive professores de 
Matemática que me marcou, alguns negativamente e outros não e quando fui pra 
sala como professor de Matemática, por gostar da disciplina, por ter afinidade é ... 
eu não queria imitar alguns professores e quando a gente veio ... a questão da 
PARFOR, oi justamente pra me dar base, embasamento teórico pra fortalecer 
aquilo que eu tenho dado. 

Pesquisadora: Suas expectativas foram alcançadas? 
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P14: Nenhuma ... 

Pesquisadora: Como assim? 

P14: quando a gente chegou aqui no curso é ... assim como Letras, eu esperei que 
alguns conteúdos fossem trabalhados é ... em sala de aula e aqui o que a gente 
percebeu, na verdade, foi que os professores, em maior parte, eu posso colocar 
aqui estatisticamente que 80% dos professores aqui não via o curso de formação 
de professores como uma formação de professores, de professores que já estão em 
sala de aula e professores que já estão em curso, já estão lecionando e aqui o que a 
gente vê são professores que estão preocupados com o conteúdo e não com a 
forma de passar, de passar o aprendizado, em alguns casos, muitos me marcaram 
... muitos dos conteúdos passados aqui, que foram colocados aqui no curso, pra 
gente foi praticamente como algumas pessoas me marcaram negativamente, não 
trouxe pra mim ... trouxe pra mim o que eu não vou fazer em sala de aula, é esse o 
aprendizado que alguns me deixaram aqui, mas a expectativa de amadurecimento 
do curso, com o curso ... parece que eu sair pior do que eu entrei, parece. 

Pesquisadora: Deve ser uma sensação estranha essa de entrar no curso e sair pior 
do que entrou. 

P14: Na verdade Pesquisadora, assim ... a gente a sabe que é uma turma especial, a 
gente não tem o ... plano de curso, do curso em Matemática em mãos, a gente 
nunca recebeu e parece que a maioria dos professores também não tem, mas pelas 
nossas pesquisas, pelas nossas leituras, pelo que foi apresentado pelo 
coordenador, no início do curso, a visão do curso, totalmente diferenciada das 
atitudes dos professores, então aquilo que é importante é nota, dois décimos faz 
importância, coisa que a gente vê que lá no Fundamental II, no Fundamental I e 
Médio, que a gente sempre fala que a nota não diz que o aluno sabe, mas a nota 
leva o aluno a algum lugar e aqui a situação parece que é essa, aqui preza-se pela 
nota e não pelo conhecimento, então teve assuntos que ... muito importante pra 
gente, que a gente precisa, vai que ... sala de aula a gente bate e aqui foi passado 
como uma simples pincelada, porque foi priorizado dá outras coisas que talvez a 
gente não vai trabalhar, a gente que já trabalhou no Médio e, alguns conteúdos, 
por exemplo, que a gente não consegue cumprir lá, a gente sabe disso, parece que 
foram os que foram priorizados aqui no curso e, dessa forma, vai trazendo na 
gente uma frustração, parece que ou você não sabe o conteúdo ou você não sabe o 
que é proposto, que é bem estranho, como você colocou, parece que a gente vais 
continuar fazendo os mesmos erros que a gente tava praticando antes de, de ser 
professor, como eu já te disse, todo curso ou toda ... a gente teve um 
amadurecimento, a gente acredita que a gente vai ter um amadurecimento depois 
que essa pressão passar, essa pressão psicológica, essa ´pressão de entrega de 
trabalhos, essa pressão de realizar prova toda semana, todo encontro que a gente 
vem tem que ter prova, se não tiver prova não tem nota, então acho que quando 
passar isso, a gente precisar algumas coisas, a gente vai ter, pelo menos, o 
esperado pra melhorar nossa prática, que eu acredito que assim ... por algumas 
atitudes dos professores aqui, que eu não quero repeti em sala de aula, eu acredito 



178 
 

que eu já aprendi alguma coisa. 

Pesquisadora: No que se refere ao ensino de Matemática, como era o professor 
P14 antes de ingressar no PARFOR? E depois? O que mudou? 

P14: Era mais humano ... eu acho ... eu ... praticamente, quando eu vivi algumas 
situações aqui no curso, eu falei que eu não queria repeti ações de professores lá 
na minha sala de aula e eu cheguei a repetir, depois, na minha reflexão, eu fui 
perceber que eu estava fazendo aquilo que eu não queria fazer, talvez estava 
descontando nos alunos aquilo que eu recebia aqui no curso, eu era muito mais 
humano, isso eu tenho certeza, eu posso dizer assim, sem medo de errar, de estar 
falando bobagem, mas o curso trouxe pra gente uma carapuça talvez que não é 
para o professor e aquela ideia de trazer que é a disciplina de Matemática, ela é 
difícil, pelo menos isso, eu tenho falado com meus alunos que não é, não é que ... 
ela é abstrata, ela pode estar no abstracionismo, mas essa dificuldade não se tem, 
muitas vezes parece ... como a gente percebe aqui na universidade, é que o assunto 
que a gente tá dando aqui é que a gente não sabe e, na verdade aquele assunto que 
a gente trabalha lá, que a gente já trabalhou e trabalha com firmeza e chega aqui, 
quando o professor coloca à prova, coloca a gente é ... na pressão, a gente não 
consegue dar a resposta à altura, talvez por deixar de ser mais humanos com o 
curso de Matemática. 

Pesquisadora: Então, com base no que você falou, mudou o comportamento no 
que se refere a humanidade para com as alunos, e com relação aos 
conhecimentos? Visto que o Magistério e o curso de Letras não te dar uma base 
teórica para você atuar enquanto professor de Matemática. Mudou alguma 
coisa? 

P14: Sim, totalmente, teve assuntos, por exemplo, que a gente não viu no 
Magistério, por ser uma habilitação para de 1ª a 4ª séries, então muitos assuntos a 
gente não viu, alguns professores entrava em sala de aula pressupondo que a 
gente já tinha passado por isso e por isso, alguns não enxergaram com essa 
formação, para esse curso da PARFOR com esse objetivo, de trazer à gente essa, 
esse conteúdo que não trabalhou bem e dar subsídios pra que a gente possa 
ensinar. Como tudo na vida é uma pesquisa, todo conteúdo que a gente vai pra 
sala de aula, que a gente precisa dar, é através da pesquisa, então assim, tudo que 
eu ... Matemática ... tive que dar pra meus alunos do Ensino Médio, eu tive que 
aprender, ou com a ajuda de alguém ou sozinho, alguns professores aqui 
ignoraram essa, esse fato, portanto alguns não trouxeram conhecimento, mas o 
curso em si, ele tem uma carga horária ideal para qualquer curso, isso porque a 
gente já passou por um curso, a gente sabe, é ... ideal, mas faltou a gente ver afinco 
alguns desses conteúdos. 

Pesquisadora: Quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou no 
curso? 

P14: Dificuldade a gente sempre tem, porque nada vem fácil, nada é jogado no seu 
colo, você tem que conquistar pra pegar. Primeiro a nossa dificuldade era ser 
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liberado da escola, enquanto REDA, graças a Deus, eu tive uma direção da escola 
que compreendeu, que dava pra gente esse apoio, esse suporte, então a gente é ... 
enquanto professor, tinha dificuldade de ser liberado da escola, mesmo 
entendendo, aí tive situações, por exemplo, que eu vinha aqui ... trabalhava e teria 
que ir para a escola, aí algumas vezes deixava atividades, mas a maioria da vezes 
eu tive que deixar a aula pra ir lá pra escola, tive também dificuldades quanto 
assim, o Estado não deu nenhuma ajuda, nenhum recurso, então todo curso foi 
bancado por mim e mais aí é ... é coisa que tava previsto no orçamento e a gente já 
sabia né? nossa dificuldade, basicamente foi essa de a gente ter eu trabalhar e 
estudar sem ser liberado, porque um dos ... até onde se dizia que a gente teria esse 
direito, de ser pelo menos liberado do trabalho e isso não aconteceu, deu pra gente 
muita dificuldade.  

Pesquisadora: E quanto as disciplinas? Teve alguma dificuldade? 

P14: Sim, principalmente às ligadas à Álgebra, que a gente tá vendo as notas e tá 
com dificuldades, disciplina como Álgebra, Introdução à Teoria dos Números, sã 
disciplinas que a gente percebe que não é apena “o aluno” Zenildo, mas generaliza 
para a turma inteira e a gente fica nesse contexto de ... é a gente que não sabe ou o 
professor que não tá sabendo passar, ou a gente não tá tendo conhecimento, ou a 
nossa base não foi suficiente é ... é nesse aspecto. 

Pesquisadora: Em algum momento o curso valorizou a sua experiência docente? 

P14: Nunca. Aqui não. Aqui não se trata a gente como professor, eles até falam que 
tá trabalhando com professor, mas na hora de fazer uma prova, na hora de cobrar, 
que a gente, por exemplo, fica igual ao alunos do Ensino Médio lá sentadinhos, 
enfileirados, sem olhar um para o outro, nessa hora eles lembram que a gente é 
professor, mas na hora de trazer conteúdos, não. Aqui a relação é como se a gente 
estivesse, fôssemos uma tábula rasa, que ele está colocando o conhecimento e a 
gente tem que aprender aquilo e como o curso ele é modular, a gente tem que ter 
uma semana e, por exemplo, a gente tem 20 horas de um professor, essas 20 horas 
a gente tem que condensar tudo ali e aprender, então a gente não tem prática de 
exercícios, prática de exercícios a gente manda pra casa, a gente não consegue tirar 
as dúvidas, as vezes por email e aí a gente só vais se ver no próximo encontro e no 
próximo encontro já tem que ter uma prova por que tem que ter três avaliações, eu 
não consigo compreender por que a gente tem que ter três avaliações pra formar 
21 pontos e essas avalições têm que vir exclusivamente de provas, não consigo 
conceber algo nesse sentido, então a gente não é considerado como professor para 
a mediação desses conhecimentos, a gente é professor para outras cobranças. 

Pesquisadora: Por não valorizar a sua experiência, isso lhe trouxe alguma 
frustração? 

P14: Mais por conta disso Pesquisadora, porque assim, a gente sabe que a gente 
precisa ter a formação pra poder ser habilitado pra dar aula de Matemática, pra 
gente não correr o risco de passar para o aluno algo que assim ... só por nossas 
pesquisa por aquele fundamento é ... a gente passar algo inacabado, o conteúdo 
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inacabado, ou então só passar por cima pra dizer que passou pra cumprir lá. Esse 
que... trás pra gente, porque o que a gente queria era esse conhecimento, a gente 
queria esse embasamento, a queria ter é ... assim, esse conhecimento na sua 
totalidade, quando alguém questionar a gente falar: não, é por conta disso que está 
... lógico ... com as outras experiências de algumas disciplinas como Prática de 
Ensino, que leva a gente a pesquisar algumas coisas, a gente vai buscando outros 
meios, a gente vai descobrindo, por exemplo, eu não conhecia, ou não trabalhava a 
História da Matemática dentro das minhas aulas, quando eu comecei, que a gente 
começou vendo algumas coisas de algumas disciplinas, eu passei a entender como 
é que se trabalha isso e aí a gente foi, foi colocando é ...  resolução de problemas, 
por exemplo, tem pra gente ... é ... eu entendi uma coisa e quando a gente tá 
estudando, quando a gente tá ... vai à pesquisa, a gente descobre outras, então são 
situações como essa que faz com que a gente queria, ou pode dizer, faltou alguma 
coisa pra nós. 

Pesquisadora: Qual a contribuição que o PARFOR teve/tem para o seu processo 
formativo? 

P14: Parece que eu quero falar mal do PARFOR, mas eu não quero falar mal não, 
mas assim ... eu digo que o que eu esperava, ainda não chegou a 50% de 
contribuição para o meu processo de formação, é ... assim ... a minha expectativa, 
basicamente frustradas aqui, é ... estou terminando o curso porque a gente é ... 
estou terminando o curso porque a gente tá é ... chegando ao final, já pensei em 
desistir duas vezes, fui aconselhado pelos colegas a prossegui, é ... tem disciplina 
que a gente tira nota excelente, tem disciplina que a gente tira 1,0 (um), zero, então 
assim, é aquele paradoxo tão grande que você não em ânimo, então pra mim ... eu 
preferia fazer o regular, o curso regular, pra mim seria muito mais ... porque eu 
teria mais tempo pra puder estudar, ter mais contato com o professor vária vezes 
seguidas durante o mês, porque dessa forma que a gente via, durante uma 
semana, dois dias na semana, por exemplo e depois disso a gente não tinha mais, 
então ... 

Pesquisadora:  Você gostaria de falar mais alguma coisa? 

P14:  Que o curso tivesse professor que compreendesse a filosofia do curso, porque 
se o professor, ele é obrigado a conhecer o plano político pedagógico da escola 
onde trabalha para que pudesse assim ... melhorar para que a escola cresça, não 
cresça apenas em número, mas pelo menos a escola seja uma referência, então 
primeiro os professores deveriam conhecer o que que o curso está propondo, se 
isso acontecer eu tenho, ... eu teria certeza  e absoluta que muitas das coisas que 
foram feitas aqui, não teriam acontecidos, então esse seria o primeiro passo. 
Segundo passo é ... talvez é ... essa ideia de modular, subseccionar, em vez de a 
gente vir uma vez no mês, a gente vir finais de semana, talvez, seria uma sugestão 
por conta que assim ... a gente fica muito tempo distante do professor e a gente 
fica se acesso ao professor, tem professor, por exemplo, que morava em Salvador e 
aí o acesso era por email e às vezes o email não era respondido, então a gente não 
tem esse contato ... até pra tirar dúvida, então eu acho que talvez é ... tirar o 
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modular e colocar semipresencial de forma que a gente pudesse tá mais tempo e 
mais próximo, acho que seria uma outra sugestão, facilitaria mais o contato e a 
aprendizagem com o professor. 

Pesquisadora: Ok! Muito obrigada por sua participação. 
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APÊNDICE II 

  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Em conformidade com a Res. CNS 466/12) 

 

Prezado (a) Senhor (a),  

O (A) Senhor (a) está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), 

de uma pesquisa científica intitulada “a representação de professores de um Plano 

Nacional de Formação de Professores (PARFOR) de matemática sobre saberes 

docentes para atuar na educação básica”, de responsabilidade da pesquisadora 

Carina de Sousa Gomes Sena. O objetivo geral dessa pesquisa é analisar qual 

representação que o aluno do PARFOR de Matemática tem sobre ser professor de 

Matemática e a influência deste Programa na reconstrução de conhecimentos para 

a formação do professor que ensina matemática. 

Caso aceite contribuir com a nossa pesquisa, solicitaremos ao Senhor (a) a 

sua colaboração na entrevista em profundidade e a permissão para o uso da 

gravação de áudio. 

Todas as informações prestadas serão transcritas e conforme a sua 

autorização, serão utilizadas para fins acadêmicos com vistas a atender ao 

desenvolvimento da presente pesquisa.   

Vale destacar que o nome do (a) participante não será divulgado e este (a) 

terá liberdade para desistir de participar da pesquisa, sem nenhuma penalidade a 

qualquer momento, além disso, pode pedir esclarecimentos sobre qualquer 

informação relacionada à pesquisa. Os dados coletados durante a realização da 

pesquisa serão guardados em mídias digitais por tempo indeterminado, sob a 

responsabilidade da pesquisadora. Informamos que o (a) Senhor (a) terá acesso 

aos resultados dessa pesquisa na medida em que eles sejam publicados.  

Informo-lhe ainda que em toda pesquisa há riscos, mesmo que sejam 

mínimos. Assim, mesmo respondendo à entrevista proposta, podem gerar alguns 

desconfortos, bem como a divergência de ideias.  

Em caso de dúvidas, antes, durante e depois da pesquisa, o(a) Senhor(a) 
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poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UESB, pelo 

telefone (73) 3528-9727 ou e-mail cepjq@uesb.edu.br. Em qualquer momento, eu 

também poderei sanar qualquer dúvida sobre os conteúdos da minha pesquisa 

pelo telefone (73) 9969-3075 ou por meio do e-mail: cari_nasena@hotmail.com. 

Se o (a) Senhor(a) aceitar participar desta pesquisa, peço que assine este 

convite em duas vias; uma das quais ficará com o (a)Senhor(a) e a outra será 

arquivada pelo pesquisador responsável por esta pesquisa. 

A sua participação será relevante para a realização dessa pesquisa, na qual 

teremos a oportunidade de contribuir com o processo de formação do professor de 

Matemática (inicial ou continuada), bem com a produção do conhecimento 

cientifico.  Agradecemos a sua colaboração, pois entendemos que ela é muito 

importante para a realização dessa pesquisa. 

Eu,_________________________________________________, aceito o 

convite para participar espontaneamente da referida pesquisa. 

______________, ______ de ____________ de _______ 

 ___________________________________________  
Assinatura do (a) participante da pesquisa 

 
__________________________________________  

Carina de Sousa Gomes Sena 

Pesquisadora Responsável 

 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

– UESB 
CAP - 1º andar 

Av. José Moreira Sobrinho, S/N - Bairro: 
Jequiezinho 

CEP: 45.206-510  
Jequié – Bahia  (73)3528 9727 

cepuesb.jq@gmail.com ou cepjq@uesb.edu.br 

Mestranda: Carina de Sousa 
Gomes Sena 

 cari_nasena@hotmail.com  
(73) 9969-3075  

Prof. Dr. Jorge Costa do 
Nascimento  

pepeucosta1@hotmail.com  
Profª. Drª. Alba B. Vieira Vilela 

albavilela@gmail.com  
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