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Ando devagar porque já tive pressa  

Levo esse sorriso porque já chorei demais  

Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? 

Só levo a certeza de que muito pouco eu sei 

Ou nada sei.  

 

Conhecer as manhas e as manhãs,  

O sabor das massas e das maçãs,  

É preciso amor pra poder pulsar,  

É preciso paz pra poder sorrir,  

É preciso a chuva para florir 

 

Penso que cumprir a vida seja simplesmente  

Compreender a marcha e ir tocando em frente  

Como um velho boiadeiro levando a boiada 

Eu vou tocando os dias pela longa estrada eu vou 

Estrada eu sou.  

 

Todo mundo ama um dia todo mundo chora,  

Um dia a gente chega, no outro vai embora  

Cada um de nós compõe a sua história 

Cada ser em si carrega o dom de ser capaz  

De ser feliz. 

 

Ando devagar porque já tive pressa  

E levo esse sorriso porque já chorei demais  

Cada um de nós compõe a sua história,  

Cada ser em si carrega o dom de ser capaz 

de ser feliz. 

 

Aos meus pais Dante e Elmira, quando tudo 

começou. 

 



RESUMO 

SILVA, Robson Nunes da. Licenciatura em Matemática: desafios na formação de professores 

para a educação básica. (Dissertação) Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Educação. 

Orientadora: Profa. Dra. Irene Jeanete Lemos Gilberto. Universidade Católica de Santos, 2017, 

161 p. 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida na Linha de Pesquisa I – Formação e Profissionalização 

Docente, no Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Educação da Universidade Católica 

de Santos. O tema surgiu a partir da experiência do pesquisador em sala de aula, quando 

percebeu as dificuldades enfrentadas pelos seus alunos na utilização dos conteúdos de 

Matemática, aplicada à Informática, bem como da sua participação, como gestor de uma 

instituição pública, na criação do Projeto Pedagógico de um Curso de Licenciatura em 

Matemática. O objetivo do trabalho foi investigar como os professores de Matemática que 

atuam na Licenciatura têm enfrentado os desafios da formação de futuros professores para a 

educação básica. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, realizada com professores e alunos, e 

que está sendo referenciada teoricamente em estudos de Marcelo Garcia, Pimenta, Gatti, entre 

outros. Para a realização da investigação foram aplicados questionários a alunos de primeiro, 

terceiro e quinto semestres de dois cursos de Licenciatura em Matemática, da Região 

Metropolitana da Baixada Santista - um de uma instituição privada e outro, de uma instituição 

pública. As respostas obtidas subsidiaram a elaboração das entrevistas semiestruturadas 

realizadas com professores de matemática destes mesmos cursos. Os dados trazem resultados 

sobre os desafios enfrentados pelos formadores e aponta questões relevantes por eles trazidas 

sobre sua própria formação, o início da carreira, os motivos que os levaram à escolha da 

profissão, além das dificuldades enfrentadas como professores de matemática e como eles se 

percebem professores. Da análise dos dados foi possível refletir sobre as situações vivenciadas 

pelos pesquisados e compreender como eles buscam superar as fragilidades dos alunos em 

relação às dificuldades específicas da área de matemática, de modo a propiciar uma boa 

formação aos estudantes.  

Palavras-chave: Licenciatura em Matemática. Professor de Matemática. Formação de 

Professores. Formadores de Docentes. 

 

 

  



ABSTRACT  

SILVA, Robson Nunes da. Math Teaching Undergraduate Program: the challenges to train new 

teachers for the Basic Education. (Dissertation) Master’s Degree in Education.  Tutor: Profª. 

Drª. Irene Jeanete Lemos Gilberto. Santos Catholic University, 2017, 161 p. 

 

This research has been developed along the Teacher Training and Development line of research, 

at the stricto sensu Post Graduation Program in Education at the Catholic University in Santos. 

The topic has emerged from the researcher’s experience in the classroom, when he saw the 

difficulties students face while trying to apply Math concepts to IT contents, as well as his role 

as a manager in a public institution, and while writing the Pedagogical Project for a Math 

Teaching Undergraduate Program. The aim of this paper was to investigate how Math 

professors, who teach in undergraduate teaching programs, have dealt with the challenge of 

training new Math teachers for the Basic Education in Brazil. This is a qualitative research, that 

has been carried out with both teachers and students, based on the works of Marcelo-Garcia, 

Pimenta, Gatti among others. In order to carry the investigation, we applied a questionnaire to 

students who were respectively, on the first, third and fifth terms of two Undergraduate Math 

Teaching Programs – a private and a public one – in the Metropolitan Region of Baixada 

Santista in the state of São Paulo, Brazil. Answers have served as a springboard for later, semi-

structured interviews with professors in the same programs. Data has brought results about the 

challenges teacher trainers face, and pointed to relevant questions about their own training, the 

beginning of their teaching career, not to mention the difficulties they face themselves as 

teachers. From the analysis of the data, it was possible to reflect upon the situations participants 

experienced and to understand how they overcome students’ fragilities as regards to the specific 

difficulties within the Math area, in order to provide proper training for these students. 

Key-words: Teacher Training in Maths. Math Teacher. Teacher Education. Teacher Trainers.  
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INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa teve sua origem a partir de reflexões sobre minha prática docente 

como professor de uma disciplina de um curso técnico profissionalizante de informática, em 

relação às dificuldades enfrentadas pelos alunos quanto ao conhecimento de conceitos básicos 

matemáticos na solução dos problemas lógico-matemáticos e computacionais.  

Logo após me formar na área de tecnologia como Tecnólogo em Processamento de 

Dados (Centro Universitário Lusíada – Santos, SP - UNILUS, 1989), aos 21 anos de idade, 

participei de um concurso público para professores de ensino de 1º e 2º, em uma escola 

técnica da rede pública federal localizada na cidade de Cubatão – SP, onde fui aprovado. 

Iniciei como professor em 1990, com uma turma de adolescentes, sem ter nenhuma 

experiência no ensino e contando apenas com a boa vontade de alguns amigos, professores 

experientes, que se dispuseram a me dar orientações de como atuar na sala de aula. O 

conhecimento relativo ao conteúdo a ser explorado não seria problema, uma vez que havia 

feito uma boa graduação e tudo estava muito recente em minha memória. Enfim, iniciei 

minha aula em uma tarde de sexta-feira, para a qual havia me preparado arduamente, 

ensaiado, medido cada uma das palavras que iria dizer. Mas como iria enfrentar os alunos? 

Preparei um pequeno roteiro e os textos que iria escrever no quadro negro, baseado na minha 

experiência como aluno. Na verdade, havia adaptado as lições de um professor meu. Idealizei 

alguns exercícios e testei. Tinha tudo para dar certo, não fosse eu ter me esquecido de levar tal 

material no dia da minha primeira aula. Se desistisse diante da insegurança e do medo, jamais 

me perdoaria, mas estava sem coragem. 

Entendi que não tinha mais como voltar atrás. Eram aproximadamente 40 alunos que, 

ao me apresentar, entreolhavam-se incrédulos e se perguntavam o que aquele professor que 

também era, praticamente, um adolescente fazia de pé diante deles? O que pretendia? Seus 

olhares eram desafiadores. E então, logo em seguida, veio a pergunta: “Como você pode 

querer nos ensinar se não tem nenhuma experiência como professor?” Senti o chão se abrir 

aos meus pés. Iniciei, porém, as atividades, tentando retomar o que havia ficado registrado na 

minha memória durante meus incansáveis ensaios. Explorei cada tópico proposto, tentando 

estabelecer relação entre teoria e prática. A cada momento sentia que conseguia me aproximar 

um pouco mais dos alunos, olhando firme nos olhos de cada um, procurando mostrar firmeza 

nas minhas falas. 
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As disciplinas com as quais trabalhava (Técnicas e Conceitos de Programação e 

Programação de Computadores) estavam relacionadas à minha área de formação e exigiam 

bastante raciocínio lógico, posto que utilizamos conteúdo da matemática como elemento para 

o desenvolvimento das atividades da disciplina. Nessas aulas, era perceptível a grande 

dificuldade que os alunos tinham de compreender e assimilar o conteúdo trabalhado devido à 

pouca compreensão das questões relacionadas à matemática. Aliado a este fato, também havia 

a minha dificuldade de conduzir as aulas, uma vez que a minha formação estritamente 

tecnológica estava distante das disciplinas pedagógicas.  

Assim, parti em busca de uma formação que pudesse alicerçar meu conhecimento 

técnico às teorias da Educação, de forma a proporcionar aos meus alunos um ensino mais 

coerente com as suas carências e necessidades. Em 1992, ao ingressar em um curso de 

Licenciatura para a formação de professores, oferecido pelo CEFET-PR - Centro Federal de 

Educação Tecnológica do Paraná, atual Universidade Tecnológica do Paraná - UTFPR, pude 

finalmente ter os primeiros contatos com esses embasamentos teóricos. Posso afirmar que 

esses estudos possibilitaram melhorar a forma como eu conduzia minhas aulas e me ajudaram 

na aproximação dos conteúdos a serem ministrados aos meus alunos, facilitando a 

compreensão de quais eram suas dificuldades em matemática e que prejudicavam a 

assimilação dos conteúdos das disciplinas. 

No entanto, ainda insatisfeito com os resultados, após participar de um processo 

seletivo, em 1995, realizei a minha inscrição em curso de pós-graduação lato sensu – 

Educação Tecnológica, oferecido pelo CEFET-MG- Centro Federal de Educação Tecnológica 

de Minas Gerais1. Como trabalho de conclusão de curso, apresentei monografia intitulada 

“Educação na Sociedade do Futuro”, baseada nos estudos de Alvin Tofler2.  

Este autor estudou movimentos denominados “Ondas” e dividiu-os em três períodos: a 

Primeira Onda teria iniciado com a revolução agrícola, que trouxe grande expansão e 

modificações na área de produção alimentícia, tendo a Inglaterra como a principal precursora; 

a Segunda Onda veio com a revolução industrial, provocando grandes modificações na 

sociedade daquela época; a Era da Informação, iniciada pela Terceira Onda tem como foco o 

conhecimento como algo intangível que vem marcando o futuro dos cidadãos. Na concepção 

                                                        

1 Atual Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas – IFSULDEMINAS 

2 Durante mais de três décadas Alvin Tofler, autor e visionário americano, especializou-se em vislumbrar o futuro e a escrever 

sobre o que ocorreria no meio social, econômico e tecnológico. Seus livros mais importantes foram “Choque de Futuro” e 

“Terceira Onda”. Escreveu, ainda, sobre a chegada da Quarta Onda, período no qual a biotecnologia seria integrada à vida 

das pessoas, convergindo a biologia à tecnologia da informação. 
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do autor, o conhecimento é, cada vez mais perecível, e na perspectiva do autor, a educação na 

sociedade do futuro será baseada não no conhecimento apenas, mas na capacidade que cada 

indivíduo tem de (re)aprender, de adquirir novos conhecimentos e de dar novos sentidos, o 

que Howard Garder3 chamou de Inteligências Múltiplas. 

Apoiado na nova experiência e conhecimentos adquiridos no curso, passei a refletir 

sobre novas metodologias de ensino que permitissem melhorar a qualidade das minhas aulas, 

dedicando mais tempo ao estudo de alguns tópicos que possibilitassem mudanças na minha 

prática.  

Em 2006, e sempre ligado às tecnologias, procurei uma formação em nível de 

Mestrado na área de Informática, na Universidade Federal de Uberlândia, onde tive a 

oportunidade de fazer algumas disciplinas como aluno especial, no curso de Engenharia da 

Computação.  

Nesse período, desenvolvi pesquisa sobre a utilização da realidade aumentada4 em 

dispositivos móveis. No entanto, este curso teve de ser interrompido, inicialmente por 

problemas particulares, mas, sobretudo, por entender que não teria condições de prosseguir os 

estudos nesta área, morando tão distante do campus daquela universidade. Apesar disso, meu 

interesse em pesquisar assuntos ligados à educação foi crescendo à medida que também 

atuava como coordenador e gestor de cursos na área tecnológica.  

Mais recentemente, passei a atuar como gestor de um campus do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, e um novo desafio se apresentou na minha 

carreira: a criação e implantação de um projeto de Licenciatura em Matemática que este 

Instituto passaria a oferecer a partir do 1º semestre de 2016. 

Assim, surgiram vários questionamentos, entre eles: quais as diferenças entre ser 

professor e educador? Quais relações devem ser estabelecidas entre as disciplinas de conteúdo 

específico e as de conteúdo pedagógico na Licenciatura? Os alunos da Graduação em 

Matemática têm consciência da importância das disciplinas pedagógicas na sua formação? O 

                                                        
3 Formado no campo da psicologia e da neurologia, o cientista norteamericano Howard Gardner causou forte impacto na área 

educacional com sua teoria das inteligências múltiplas, divulgada no início da década de 1980. Seu interesse pelos processos 

de aprendizado já estava presente nos primeiros estudos de pós-graduação, quando pesquisou as descobertas do suíço Jean 

Piaget (1896-1980). Por outro lado, a dedicação à música e às artes, que começou na infância, o levou a supor que as noções 

consagradas a respeito das aptidões intelectuais humanas eram parciais e insuficientes. Fonte 

https://novaescola.org.br/conteudo/1462/howard-gardner-o-cientista-das-inteligencias-multiplas)  

4 A Realidade Aumentada possibilita a fusão entre o mundo real e o mundo virtual, modificando a forma como executamos 

tarefas através de uma maior interação. 

 

https://novaescola.org.br/conteudo/1462/howard-gardner-o-cientista-das-inteligencias-multiplas
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que é preciso para ser professor de Matemática hoje? 

Tais questionamentos me levaram a buscar uma formação em nível de mestrado e, a 

partir do meu ingresso no Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Educação, oferecido 

pela Universidade Católica de Santos, pude conhecer pesquisas sobre formação de professores 

e me apropriar de teorias e conceitos da área.  

Ao iniciar minha participação no Grupo de Pesquisa “Educação e Tecnologias”, 

coordenado por minha orientadora, observei que os debates realizados vinham ao encontro 

dos meus questionamentos e, assim, pude encontrar terreno fértil para iniciar a investigação 

sobre a formação de professores, com foco na Licenciatura em Matemática, na perspectiva de 

alunos e professores. Para além da experiência como professor e da minha atuação como 

gestor, senti-me compelido a buscar aprofundamento teórico na área de Educação para a 

realização da pesquisa.    

A formação inicial de professores é fundamental para a melhoria da educação básica, 

considerando que o futuro professor necessita conhecer o seu papel de formador, o que 

significa que não é somente ensinar matemática. Além disso, o professor realiza seu trabalho 

em condições diversas e necessita ter domínio aprofundado dos conhecimentos e aprimorar 

sua prática educativa diária.  

Assim, tomando como pressuposto que o futuro professor necessita conhecer o seu 

papel na formação dos estudantes, o que significa ter domínio dos conteúdos e saber como 

ensinar matemática, propus como questão da investigação: quais desafios os professores da 

Licenciatura em Matemática enfrentam no processo de formação dos futuros 

professores para a educação básica?  

Como objetivo geral, a pesquisa propõe investigar os desafios enfrentados pelos 

professores de Licenciatura em Matemática. Como objetivos específicos: 1) estudar os 

documentos que tratam das diretrizes para formação de professores para a educação básica e, 

especificamente, para os cursos de Licenciatura em Matemática; 2) delinear as principais 

questões detectadas em pesquisas sobre formação de professores; 3) apresentar dados da 

pesquisa com vistas ao estudo de categorias; 4) analisar as principais categorias emergentes 

dos dados da investigação. 

Em relação ao tema “formação de professores”, este tem sido objeto de debates nos 

últimos tempos, o que também justifica a importância desta pesquisa na área de Matemática, 

que também é uma área de formação. Desta forma, uma investigação que toma como sujeitos 
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os professores formadores que atuam na Licenciatura em Matemática exige a compreensão da 

complexidade do que é ser professor hoje. Por isso, busca-se, aqui, identificar o perfil do 

professor formador, as condições em que esses professores têm realizado seu trabalho e os 

desafios que se apresentam nos processos formativos de futuros professores.   

Em um estudo denominado “Formação de Professores no Brasil: características e 

problemas”, Gatti (2010) apresentou um estudo dos currículos e ementas de Licenciaturas em 

Pedagogia, Língua Portuguesa, Matemática e Ciências Biológicas, levando em consideração a 

legislação relativa à formação de professores, as características socioeducacionais dos 

licenciados e as características dos cursos formadores de professores, a partir de pesquisas 

publicadas entre 2008 e 2009. Para Gatti e Barretto (2009, p.13),  

De qualquer angulo que se focalize a questão, quer na perspectiva dos que se 

nutrem dos ideais de educação para a construção de uma sociedade mais 

justa na distribuição de seus bens e na preservação de valores de 

solidariedade e de coesão social, quer na perspectiva dos que se preocupam 

com a eficiência interna dos processos educativos e com a eficácia na 

preparação do aluno para participar das transformações em curso no mundo 

contemporâneo, a formação de professores sobressai como fator relevante.      

 

Em relação aos cursos de Licenciatura em Matemática, os alunos chegam 

despreparados ou com conhecimentos matemáticos inconsistentes, sendo que muitos deles 

estão há muito tempo sem estudar ou, ainda, não têm tempo para estudos fora da sala de aula, 

conforme dados colhidos com a pesquisa exploratória realizada com os licenciandos de 

Matemática.  

Para este estudo foi escolhida a investigação qualitativa, que selecionou como sujeitos 

professores formadores do curso de Licenciatura em Matemática e alunos de duas Instituições 

de Ensino Superior da Região Metropolitana da Baixada Santista – uma pública e uma 

privada. Para a coleta de dados, foi aplicado um questionário aos alunos desses cursos, com 

objetivo de identificar o perfil e mapear as dificuldades que encontram no curso de graduação, 

com vistas à compreensão dos sujeitos. Para os professores, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas, nas quais puderam livremente expressar seus pontos de vista sobre as 

questões postas.  

Esta dissertação, além da Introdução, compreende três capítulos. O primeiro capítulo, 

intitulado “Formação de professores de Matemática para a educação básica”, traz um estudo 

sobre o cenário da área de Matemática, com base nos dados do MEC, e analisa questões 

voltadas aos cursos de graduação, com foco no perfil dos professores e dos alunos da 
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Licenciatura, além de um estudo das Diretrizes Curriculares para os Cursos de Matemática.  

O segundo capítulo, “Percurso metodológico da Pesquisa”, traz uma descrição dos 

processos da pesquisa, dos instrumentos utilizados e seus procedimentos para a coleta de 

dados, além dos critérios de seleção dos sujeitos.  

No terceiro capítulo “A pesquisa com os professores da Licenciatura em Matemática” 

traz uma análise dos dados coletados, com foco em questões sobre as dificuldades enfrentadas 

pelos professores formadores na Licenciatura em Matemática, assim como os desafios que são 

postos a eles na formação dos alunos e as condições institucionais para a superação de tais 

dificuldades.  

Completam a estrutura desta Dissertação, as Considerações Finais e as Referências 

Bibliográficas. Nas Considerações Finais é apresentada uma síntese dos resultados da 

pesquisa e, a partir das contribuições dos sujeitos são apresentadas sugestões para novas 

abordagens às pesquisas futuras relacionadas à atuação dos professores de Matemática que 

atuam na formação de licenciados na área de Matemática. 
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CAPÍTULO I – PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA: CENÁRIOS DA 

FORMAÇÃO INICIAL 

Este capítulo contextualiza a pesquisa e apresenta três cenários: o primeiro, elaborado 

a partir de dados do MEC sobre professores da educação básica e cursos de graduação em 

Matemática. O segundo cenário compreende um breve estudo sobre as Diretrizes Curriculares 

para formação de professores para a educação básica e, especificamente, sobre as Diretrizes 

Curriculares para os Cursos de Matemática e tem por objetivo introduzir aspectos da 

legislação sobre formação de professores na Licenciatura. Na última parte do capítulo, é 

apresentado o terceiro cenário que corresponde ao estudo sobre a pesquisa realizada com 

alunos da Graduação em Matemática, cujo objetivo é trazer dados sobre o perfil dos alunos na 

Licenciatura e as dificuldades que encontram durante a formação.   

O objetivo deste capítulo é mostrar, por meio das três perspectivas (dados colhidos 

pelo MEC, proposta de formação de professores nas diretrizes para formação de professores 

da educação básica e análise dos dados obtidos com alunos da Graduação de Matemática), 

como se articulam esses cenários, no que se aproximam e no que se distanciam.   

 

1.1. O cenário da Licenciatura em Matemática nos dados do MEC  

Com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 1996 

(LDBEN Nº 9.394/96), várias mudanças foram implementadas na educação superior, 

podendo-se destacar a alteração do Sistema Federal de Ensino Superior, que permitiu a 

adoção de diversos formatos para a constituição de Instituições de Ensino Superior – IES 

(escolas superiores ou institutos superiores, faculdades, faculdades integradas, centros 

universitários ou universidades) (BRASIL, 1996), e os Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia, criados a partir da Lei Nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008 que, além 

de ofertarem educação profissional e tecnológica em todos os seus níveis e modalidades, 

também deveriam ofertar, no mínimo, 20% das suas vagas para os cursos de licenciatura 

(BRASIL, 2008).  

Os dados analisados mostram um rápido crescimento das IES no Brasil, 

especificamente, das particulares. Se, em 2002, o Brasil possuía 1.637 instituições de ensino 
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superior (BRASIL, 2002), em 2014 o INEP5 apontou no Censo da Educação Superior que o 

país já contava com mais 731 novas instituições, registrando um aumento de 44,65% em 

relação ao ano de 2002 (BRASIL, 2015). Os dados do MEC mostram que, em 2013, 2.391 

instituições participaram do Censo, podendo-se perceber uma pequena redução nas 

instituições das categorias administrativas, municipal e privada, em relação ao ano anterior. E 

apesar do gradativo número de instituições ao longo da última década, é possível perceber a 

tendência de estabilização do número de IES (BRASIL, 2013), conforme se lê no gráfico 

abaixo. 

Gráfico 1 – Evolução do número de IES no Brasil 

 

Fonte: Censo da Educação Superior – MEC/INEP 

 

Os dados apresentados pelo INEP são bastante significativos e revelam, também, o 

aumento da oferta de vagas nas graduações de todo o país. Neste contexto, destacamos o 

número de vagas para os cursos de Licenciatura que, em 2014, registrou um aumento de 

8,24% em relação ao ano de 2010 (BRASIL, 2015).  

 

 

 

 

                                                        
5 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 



21 

 

 

Gráfico 2 – Matrículas em Licenciaturas 

 
 

Fonte: Censo da Educação Superior – MEC/INEP 

 

Outro dado importante, registrado pelo INEP (BRASIL, 2013), é a predominância do 

número de instituições privadas de ensino superior em 2013, que representava 87,4% do total 

das IES, superando o número de instituições públicas em funcionamento no país. Também 

podemos observar que esta proporção vem sendo mantida ao longo do período analisado. 

(BRASIL, 2010; 2013) 

Nas análises dos dados realizadas pelo INEP, as matrículas, nos cursos de graduação, 

apontam um aumento de 7,1% entre 2009 e 2014, e de 110,1% no período compreendido 

entre 2001 e 2010, que podem ser atribuídas ao aumento da oferta de vagas na Rede Federal 

de Ensino, em decorrência do aumento de IES públicas, além de novos campi e a programas 

de incentivo ao acesso e à permanência dos estudantes na educação superior, através e 

programas como o Fies e o Prouni (BRASIL, 2011). 

Em relação à oferta de cursos de Licenciatura em Matemática, no ano de 2002, 

existiam 418 cursos presenciais em todo o país; em 2007, 564; e em 2014 passaram a ser 

ofertados 572 cursos (BRASIL, 2002, 2007, 2015), um crescimento aproximado de 40%, 

totalizando pouco mais de 57 mil matrículas. 

Essa é uma análise mais ampla, da qual fazem parte os professores formadores dos 

cursos de Licenciatura em Matemática. Com um foco apenas no estado de São Paulo, onde a 

pesquisa está sendo realizada, os dados do INEP mostram que é onde está localizado o maior 
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número de IES do Brasil, tanto públicas (95) quanto privadas (502) (BRASIL, 2014). 

Apenas para completar os dados relativos aos cursos de Licenciatura em Matemática, 

seguindo os passos de Gatti (2009), apresentamos abaixo alguns dados relativos ao 

desempenho dos alunos no ENADE6 de 2014, quando os cursos de Matemática foram 

avaliados. Segundo os extratos obtidos no site7 do INEP, 490 instituições participaram dessa 

avaliação. 

Na avaliação dos cursos pode-se verificar que: 

 Em uma escala de pontos de 1 a 5, apenas 3,6% dos cursos obtiveram nota 

máxima; 14,28% dos cursos conseguiram conceito 4; e 34,7% dos cursos 

avaliados ficaram com conceito 3, situando-se na média das notas; 

 O número de instituições com conceitos 1 e 2 surpreende, por estar em torno de 

44,79% dos cursos avaliados; 

 19 instituições ficaram sem conceito, mas não foram informados os motivos. 

Com esses dados quantitativos iniciais, podemos constatar a necessidade urgente de 

estudos relativos às condições e ao trabalho dos professores formadores na Licenciatura em 

Matemática. 

 

1.1.1 Perfil dos professores que estão atuando na educação  

Os dados do Censo Escolar de 2014 revelam que há no país 2.184.267 professores 

atuando na educação básica em todas as séries (BRASIL, 2014b), com maior concentração no 

Estado de São Paulo. 

Os dados mostram, ainda, que na Região Metropolitana da Baixada Santista, 20.077 

professores atuam nesse nível do ensino, havendo uma concentração de 60,8% superior de 

professores do sexo feminino, confirmando os dados apresentados nos estudos de Gatti (2010) 

quanto à feminização da docência no país, em decorrência da criação das primeiras Escolas 

Normais, no final do século XIX, período este em que as mulheres eram atraídas para o 

magistério das turmas iniciais da educação básica. 

 

                                                        
6 Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 
7 http://inep.gov.br/web/guest 

http://inep.gov.br/web/guest
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Gráfico 3 – Número de docentes atuando na Educação Básica 

 

Fonte: Censo Escolar da Educação Básica – 2014 

 

O gráfico a seguir traz dados sobre o número de professores que atuam nas escolas dos 

diferentes municípios da Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS), espaço onde foi 

realizada a pesquisa. 

 

Gráfico 4 – Número de professores da Educação Básica, por sexo, na RMBS 

 
Fonte: Censo Escolar da Educação Básica – 2014 

 

Um estudo realizado pelo Ministério da Educação sobre o perfil desses professores 

mostra que 31 deles têm somente o Ensino Fundamental e 3.124, apenas o Ensino Médio, 

evidenciando a necessidade de formação superior dos professores para a educação básica, 

além da formação pedagógica adequada nas licenciaturas. Os dados mostram que, mesmo 

entre aqueles que são graduados, 10,6% não fizeram curso de licenciatura, sendo que apenas 

uma pequena parcela do total de professores possui cursos de pós-graduação em nível de 

especialização (6.090), mestrado (223) e doutorado (30) (BRASIL, 2015). 
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Abaixo, os dados sobre escolaridade e formação acadêmica dos professores da 

educação básica, extraídos do Censo de 2014. 

 

Tabela 1: Número de Docentes na Educação Básica por Nível de Escolaridade8 e Formação 

Acadêmica 

Município Total Fundamental Ensino 
Médio 

Ensino Superior 
 

Graduação Pós-Graduação 

Total Com 
Licenciatura 

Sem 
Licenciatura Especialização Mestrado Doutorado 

Bertioga 829 2 161 666 592 74 259 3 - 

Cubatão 1714 3 204 1.507 1.372 135 644 32 9 

Guarujá 3054 5 437 2.612 2.359 253 970 31 5 

Itanhaém 1206 - 254 952 858 94 208 10 2 

Mongaguá 658 2 93 563 482 81 219 3 - 

Peruíbe 902 1 109 792 703 89 279 5 1 

Praia 
Grande 

2731 4 402 2.325 2.119 206 642 11 - 

Santos 5598 11 939 4.648 4.107 541 1.758 93 12 

São 

Vicente 
3385 3 525 2.857 2.541 316 1.111 35 1 

Fonte: Adaptado da tabela 2.4 do Censo Superior da Educação Básica – 2014 

 

Uma breve análise dos dados referentes ao nível de escolaridade e à formação 

acadêmica dos professores da educação básica na tabela acima, mostra que, embora em alguns 

dos municípios da Região Metropolitana da Baixada Santista haja um contingente de 

professores com mestrado e doutorado, ainda há um número significativo de professores que 

não possuem Licenciatura. Esse fato é reiterado no estudo sobre as metas do PNE (BRASIL, 

2014, p. 48). 

Estudo do INEP mostra que a proporção de professores com formação de 

nível superior concluída ou em andamento atuando nos anos iniciais do 

ensino fundamental regular, em 2013, era de 77,2%; e, nos anos finais do 

ensino fundamental regular, de 88,7%. Não é raro encontrar professores 

atuando em sala de aula sem a formação específica, como nas áreas de 

Matemática, Física, Química e Biologia, entre outras. Esse quadro mostra 

que as políticas de formação docente no ensino superior, em especial nas 

licenciaturas, precisam ser incrementadas de modo a universalizar esse 

acesso. Para que isso ocorra, será necessário estabelecer estratégias que 

garantam a formação específica, obtida em curso de licenciatura na área de 

conhecimento em que atuam, alterando o quadro observado entre os anos de 

2007 a 2009, que não mostra mudança significativa nessa formação.  

  

A meta 16 do Plano Nacional de Educação (PNE) prevê a formação, “em nível de pós-

graduação, de 50% (cinquenta por cento) dos professores da educação básica, até o último ano 

                                                        
8 Ensino Regular, Especial e/ou Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
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de vigência deste PNE” (BRASIL, 2014, p.51), com vistas a garantir a formação continuada 

aos professores da educação básica. 

Em relação ao gênero dos docentes da educação básica na região, percebe-se, também, 

que o número de professores do sexo masculino é menor que o de professores do sexo 

feminino, independentemente da idade, além de a faixa etária até 24 anos ter a menor 

concentração de professores, o que poderia ser indicativo da baixa procura dos jovens 

professores pela profissão.  

Tabela 2 – Número de docentes na educação básica, por gênero e idade, na RMBS 

Município 

Até 24 anos 
De 25 a 29 

anos 

De 30 a 39 

anos 

De 40 a 49 

anos 

De 50 a 54 

anos 

De 55 a 59 

anos 

60 anos ou 

mais 

F M F M F M F M F M F M F M 

Bertioga 12 5 71 20 235 52 246 36 72 15 34 4 20 7 

Cubatão 24 5 99 27 453 103 495 117 167 55 76 28 46 19 

Guarujá 67 10 178 38 665 154 878 172 390 71 216 47 137 31 

Itanhaém 20 7 100 26 331 89 301 64 104 32 52 21 45 14 

Mongaguá 12 5 58 24 164 54 171 40 50 15 28 9 19 9 

Peruíbe 12 9 60 28 205 67 262 54 88 17 44 18 29 9 

Praia Grande 104 34 280 71 743 229 629 161 188 64 116 32 57 23 

Santos 111 19 386 112 1.496 307 1.497 287 563 133 296 91 228 72 

São Vicente 67 34 287 70 932 199 855 212 311 79 160 49 97 33 

Fonte: Adaptado da tabela 2.3 do Censo Superior da Educação Básica – 2014 

Um olhar sobre a tabela aponta que há um número menor de professores mais jovens, 

tanto do sexo masculino quanto do feminino, atuando nos municípios de Bertioga, 

Monguaguá e Peruíbe, em relação aos demais municípios da região. 

Se na educação básica a maioria dos professores é do sexo feminino, na educação 

superior, os dados divulgados pelo INEP mostram números bem diferentes: são 216.775 

professores do sexo masculino e 179.820 professores do sexo feminino – 1,2 professores para 

cada professora atuando no ensino superior. E, ainda que haja uma pequena parcela de 

professores sem a graduação (14 professores) e 2% tenham somente a graduação, é neste 

estágio da formação que se concentra o maior número de professores com títulos de pós-

graduação.  
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Gráfico 5: Número total de docentes por grau de formação 

 

Fonte: Censo da Educação Superior - 2014 

 

De modo geral, em consonância com o documento sobre o Plano Nacional de 

Educação (Brasil, 2014), pode-se afirmar, com base nos dados obtidos sobre os professores da 

educação básica que atuam em escolas da Região Metropolitana da Baixada Santista, que “o 

acesso à formação universitária de todos os professores da educação básica, no Brasil, não se 

concretizou, constituindo-se ainda uma meta a ser alcançada no contexto das lutas históricas 

dos setores organizados do campo educacional em prol de uma educação de qualidade para 

todos” (BRASIL, 201, p. 48). 

Observa-se, assim, a precariedade da formação de professores que atuam na educação 

básica, sendo que a superação dos atuais níveis de formação está prevista no Plano Nacional 

de Educação (PNE), especificamente na Meta 15, onde se afirma que se deve: 

garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PNE, 

política nacional de formação dos profissionais da educação de que tratam os 

incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, assegurado que todos os professores e as professoras da educação 

básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de 

licenciatura na área de conhecimento em que atuam (BRASIL, 2014, p. 12).  

O mesmo documento deixa clara a importância da formação dos professores, 

“requisito indispensável ao exercício profissional docente e em atividades correlatas” 

(BRASIL, 2014, p. 48).  
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1.1.2  Os números na Licenciatura  

No Censo da Educação Superior de 2014, foram contabilizados aproximadamente 6,5 

milhões de matrículas em cursos presenciais de graduação; sendo que, em toda a Região 

Sudeste, registrou-se quase a metade dessas matrículas – 47% do total, distribuídas nos 

períodos diurnos (967.613) e noturno (2.081.198).  

Ainda na região sudeste, a maioria das matrículas realizadas nos cursos de graduação 

em Matemática, corresponde à predominância do público feminino, representando 71% do 

total. Em comparação ao ano de 2008, houve um aumento de 1% das matrículas no país. Em 

compensação, 9.194 alunos concluíram o curso em 2008 e apenas 7.216 alunos puderam 

concluir em 2014, evidenciando a queda no total de concluintes. 

Os dados apresentados evidenciam alguns aspectos da realidade educacional dos 

professores da educação básica.  Em 2001, com a aprovação do Parecer pelo Conselho 

Nacional de Educação – CNE/CP 09/2001 e, em 1º de julho de 2015, com a publicação da 

Resolução Nº2 que define as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial 

em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e 

cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada, desenha-se um novo cenário 

para a formação de professores.  

No documento, publicado em 2001, a proposta é de um novo paradigma de formação, 

que tenha como objetivo a formação de professores para a educação básica.  

A perspectiva de formação profissional apresentada neste documento inverte 

a lógica     que tradicionalmente presidiu a organização curricular: em lugar 

de partir de uma listagem de disciplinas obrigatórias e respectivas cargas 

horárias, o paradigma exige tomar como referência inicial o conjunto das 

competências que se quer que o professor constitua no curso (BRASIL, 

2001). 

 

Entre os aspectos da formação de professores apontados no Parecer CNE/CP 09/2001 

(BRASIL, 2001), estão os saberes relacionados ao que e como ensinar, o estudo da identidade 

do professor articulada aos saberes específicos da área e os conteúdos específicos da área a 

partir de uma perspectiva pedagógica. 
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1.2 O cenário de formação de professores nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

formação inicial em nível superior 

 

  

O Parecer CNE/CP 09/2001 traz orientações quanto à formação dos licenciandos, 

destacando a importância de o projeto pedagógico propiciar ao estudante da Licenciatura uma 

formação voltada para o aprender a ser professor. Assim, considera que a formação do futuro 

professor não pode ser idêntica à do bacharel e, a partir dessa perspectiva, a Licenciatura 

passa a constituir um projeto específico de formação, diferente daquele do bacharelado.  

No desenho do perfil do egresso da licenciatura, destacam-se no referido documento 

as competências referentes ao domínio dos conteúdos a serem socializados e ao domínio do 

conhecimento pedagógico.  

As novas Diretrizes Curriculares Nacionais estabelecidas pela Resolução Nº 2 e 

aprovadas pelo Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação, por sua vez, definem os 

cursos de formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação 

pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada. 

Em seu artigo 9º definem que os cursos de formação inicial para os profissionais do 

magistério para educação básica, em nível superior, compreendem: a) cursos de graduação de 

licenciatura; b) cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados; c) cursos de 

segunda licenciatura. 

Nesse contexto, as novas Diretrizes estabelecem que: 

1. cabe à instituição formadora definir, no seu projeto institucional, as formas de 

desenvolvimento da formação inicial dos profissionais do magistério da educação 

básica, articuladas às políticas de valorização desses profissionais e à base comum 

nacional explicitada no capítulo II da Resolução Nº 2 CP/CNE; 

2. a formação inicial do profissional do magistério da educação básica deve capacitá-

lo tanto para o exercício da docência, quanto para a gestão educacional e escolar 

na educação básica;  

3. a formação inicial ofertada aos profissionais do magistério deve ser ofertada, de 

forma presencial, preferencialmente, e com elevado padrão acadêmico, científico e 

tecnológico cultural. 

Com isto podemos compreender que a proposta para a formação inicial na 
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Licenciatura está voltada ao exercício da profissão de professor. De acordo com Dourado 

(2015), a formação estará voltada ao magistério da educação básica, em suas diversas etapas e 

modalidades de ensino, assim como em outras áreas onde sejam previstos conhecimentos 

pedagógicos, compreendendo a articulação entre estudos teórico-práticos, investigação e 

reflexão crítica, aproveitamento da formação e experiência anteriores em instituições de 

ensino. 

As Resoluções CNE/CP 1 e 2, de fevereiro de 2002, instituíram as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível 

superior, curso de licenciatura, de graduação plena e a duração e carga horária desses cursos, 

respectivamente. A partir da publicação das novas Diretrizes Curriculares Nacionais, dadas 

pela Resolução Nº 2, de 1º de julho de 2015, a carga horária mínima das licenciaturas passou 

de 2.800 horas para 3.200 horas, e o prazo mínimo para a sua integralização passou de três 

anos letivos para oito semestres, ou quatro anos letivos. E, embora alguns itens da Resolução 

tenham permanecido iguais, em outros houve mudanças, como podemos verificar no Artigo 1º 

da Resolução CNE/CP Nº 2, de fevereiro de 2002, transcrita a seguir, 

I – 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, 

vivenciadas ao longo do curso; 

II – 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado a partir do 

início da segunda metade do curso; 

III – 1.800 (mil e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos curriculares 

de natureza científico-cultural; 

IV- 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades acadêmico-

científico-culturais. 

Parágrafo único. Os alunos que exerçam atividade docente na educação 

básica poderão ter redução da carga horária do estágio curricular 

supervisionado até o máximo de 200 (duzentas) horas. (BRASIL, 2002) 

 

Em comparação ao Artigo 13 da Resolução CNE/CP 2, de 1º de julho de 2015, 

§ 1º Os cursos de que trata o caput terão, no mínimo. 3.200 (três mil e 

duzentas) horas de efetivo trabalho acadêmico, em cursos com duração de, 

no mínimo, 8 (oito) semestres ou 4 (quatro) anos, compreendendo: 

I – 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, 

distribuídas ao longo do processo formativo; 

II – 400 (quatrocentas) horas dedicadas ao estágio supervisionado, na área de 

formação e atuação na educação básica, contemplando também outras áreas 

específicas, se for o caso, conforme o projeto de curso da instituição; 
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III – pelo menos 2.200 horas dedicadas às atividades formativas estruturadas 

pelos núcleos definidos nos incisos I e II do artigo 12 desta Resolução, 

conforme o projeto de curso da instituição; 

IV – 200 (duzentas) horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento 

em áreas específicas de interesse dos estudantes, conforme núcleo definido 

no inciso III do artigo 12 desta Resolução, por meio da iniciação científica, 

da iniciação à docência, da extensão e da monitoria, entre outras, consoante 

o projeto de curso da instituição. (BRASIL, 2015, p.11) 

Ao analisarmos as duas Resoluções, podemos verificar que a prática como 

componente curricular permaneceu com quatrocentas horas, mas o total de horas para os 

conteúdos curriculares de natureza acadêmico-científico-cultural, definido no inciso III, do 

Artigo 1º da Resolução CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002, passou de 1.800 horas para 

2.200 horas para formações específicas dos cursos de licenciatura, na nova Resolução, além 

da mudança das “atividades acadêmicos-científico-culturais” no Artigo 1º, inciso IV, para 

atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas específicas de interesse dos 

estudantes. 

A busca pela melhoria das políticas educacionais vai ao encontro de elementos tidos 

como essenciais na formação de professores, como por exemplo, a obrigatoriedade do 

cumprimento de 400 horas de Prática como Componente Curricular – PCC, ao longo do 

processo formativo, promovendo a articulação entre teoria e prática, “ambas fornecendo 

elementos básicos para o desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades necessários à 

docência” (Art. 13, § 3º, da Resolução Nº 2/2015). 

De acordo com esta Resolução, a prática deve ser iniciada no primeiro ano do curso, 

não ficando restrita ao estágio curricular obrigatório, descrito no § 6º, do Art. 13, e deve ser 

desenvolvida em todos os componentes curriculares, durante o processo de formação. 

A formação de professores para a educação básica tem sido objeto de estudo de 

pesquisadores, tanto no campo da formação propriamente dita como no campo das políticas 

de formação, e conforme registrou Dourado (2015, p.304), 

É importante salientar que a formação de profissionais do magistério da 

educação básica tem se constituído em campo de disputas de concepções, 

dinâmicas, políticas, currículos. De maneira geral, a despeito das diferentes 

visões, os estudos e pesquisas, já mencionados, apontam para a necessidade 

de se repensar a formação desses profissionais. 

No contexto da legislação e das políticas educacionais, os documentos definidores das 

novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica 

trazem orientações para a organização dos cursos de formação inicial, com vistas ao 
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desenvolvimento profissional do docente e suas implicações para a qualidade social na 

educação básica. Destaque-se que a formação de profissionais do magistério para a educação 

básica constitui um elemento indispensável para o desenvolvimento da educação brasileira, 

em todos os níveis.  

No Art. 61, da Lei de Diretrizes e Bases - LDB/1996 (BRASIL, 1996), é definido este 

profissional: 

Art.61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, 

nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos 

reconhecidos, são: 

I–professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na 

educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; 

II–trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com 

habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e 

orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas 

mesmas áreas; 

III–trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou 

superior em área pedagógica ou afim. 

O Parecer CNE/CP Nº 2/2015 (BRASIL, 2015) define que os cursos de formação 

inicial, respeitadas a diversidade nacional e a autonomia pedagógica das instituições, 

constituir-se-ão dos seguintes núcleos: 1) núcleo de estudos de formação geral, 

compreendendo áreas específicas e interdisciplinares, e do campo educacional, seus 

fundamentos e metodologias, e das diversas realidades educacionais; 2) núcleo de 

aprofundamento e diversificação de estudos das áreas de atuação profissional, incluindo os 

conteúdos específicos e pedagógicos e a pesquisa priorizada no projeto pedagógico das 

instituições, em sintonia com os sistemas de ensino; 3) núcleo de estudos integradores para 

enriquecimento curricular dos estudantes. Define, ainda, que os cursos de formação de 

professores que estão em funcionamento terão de se adaptar a esta Resolução no prazo de dois 

anos, a contar da data de sua publicação. 

Além das Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior 

(cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda 

licenciatura) e para a formação continuada, ditadas pela Resolução CNE/CP Nº2, de 1º de 

julho de 2015, que definem, entre outras coisas, o tempo de duração e a carga horária dos 

cursos de licenciatura, o Parecer CNE/CES 1.302/2001, estabelece de forma mais específica 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Matemática: Bacharelado e 

Licenciatura, onde estão explicitadas as diferenças entre os dois tipos de curso, o perfil do 
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egresso de cada um, assim como as competências e habilidades a serem desenvolvidas e a sua 

estrutura, enfatizando a necessidade de cumprimento de estágio curricular pelos licenciandos, 

referindo-se à prática como geradora de conhecimento. 

É de suma importância observar o que dizem as Diretrizes para os cursos de 

Matemática, pois ao desenvolver seu trabalho, os formadores de professores devem conhecê-

las e integrá-las nas suas atividades diárias como professor, ainda que seja para desenvolver 

críticas e compreender que, muitas vezes, essas diretrizes estão distantes da realidade que ele 

vivencia e do profissional que está formando (SILVA, 2009). 

Segundo o Parecer supracitado, os egressos do curso de Bacharelado em Matemática, 

devem apresentar o seguinte perfil: “ ter uma sólida formação de conteúdos de Matemática 

que os prepare para enfrentar os desafios das rápidas transformações da sociedade, do 

mercado de trabalho e das condições de exercício profissional”. 

Já o perfil dos licenciados em Matemática é assim definido:  

 ter visão de seu papel social de educador e capacidade de se inserir em diversas 

realidades com sensibilidade para interpretar as ações dos educandos; 

 ter visão de que a contribuição da aprendizagem da Matemática pode oferecer 

formação para o exercício da cidadania; 

 ter visão de que o conhecimento matemático pode e deve ser acessível a todos.    

Quanto aos currículos dos dois cursos, o documento propõe que eles devem ser 

pensados, levando-se em consideração o desenvolvimento das seguintes competências e 

habilidades: 

 capacidade de expressar-se, escrita  e oralmente, com clareza e precisão;  

 capacidade de trabalhar  em equipes multidisciplinares;  

 capacidade de compreender, criticar e utilizar novas ideias e tecnologias para a 

resolução de problemas;  

 capacidade de aprendizagem continuada, sendo sua prática profissional também 

fonte de produção de conhecimento; 

 habilidade de identificar, formular e resolver problemas na sua área de aplicação, 

utilizando rigor lógico-científico na análise da situação-problema;  

 estabelecer relações entre a Matemática e outras áreas do conhecimento; 

 ter conhecimento de questões contemporâneas; 



33 

 

 ter conhecimento abrangente necessário ao entendimento do impacto das soluções 

encontradas num contexto global e social; 

 participar de programas de formação continuada; 

 realizar estudos de pós-graduação; 

 trabalhar na interface da Matemática com outros campos de saber. 

Além dessas, o documento também faz referência a outras competências e habilidades 

próprias do educador matemático, como as listadas a seguir: 

 elaborar propostas de ensino-aprendizagem de Matemática para a educação 

básica; 

 analisar, selecionar e produzir materiais didáticos; 

 analisar criticamente propostas curriculares de Matemática para a educação 

básica; 

 desenvolver estratégias de ensino que favoreçam a criatividade, a autonomia e a 

flexibilidade do pensamento matemático dos educandos, buscando trabalhar com 

mais ênfase nos conceitos do que nas técnicas, fórmulas e algoritmos; 

 perceber a prática docente de Matemática como um processo dinâmico, carregado 

de incertezas e conflitos, um espaço de criação e reflexão, onde novos 

conhecimentos são gerados e modificados continuamente; 

 contribuir para a realização de projetos coletivos dentro da escola básica. 

Em relação à estrutura do curso, o documento apresenta duas orientações nas quais os 

conteúdos curriculares deverão se apoiar: 

1. partir das representações que os alunos possuem dos conceitos matemáticos e dos 

processos escolares para organizar o desenvolvimento das abordagens durante o 

curso; 

2. construir uma visão global dos conteúdos de maneira teoricamente significativa 

para os alunos. 

Da leitura dos documentos sobre formação de professores para a educação básica, 

depreende-se um paradigma de formação que supere o modelo centrado nas disciplinas 

específicas e que tenha como objetivos: 1) uma formação que abranja outras dimensões da 

atuação profissional dos professores e não fique restrita à preparação para a regência; 2) o 

conhecimento da realidade das escolas, do relacionamento com alunos e com a comunidade; 

3) o desenvolvimento profissional dos futuros professores, incluindo a formação continuada.  
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Assim, os documentos propõem a imersão gradativa dos futuros professores no 

ambiente escolar, com objetivo de integrar teoria e prática. Nesse aspecto, destaca-se a 

importância dada nos documentos à articulação entre as disciplinas de cunho pedagógico e as 

disciplinas específicas, com vistas à atuação do futuro professor da educação básica.  

 

1.3  O cenário do Curso de Licenciatura em Matemática nas IES pesquisadas 

Nesta parte da Dissertação, trazemos dados da pesquisa exploratória realizada com os 

alunos da Graduação, com objetivo de desenhar o cenário de formação do curso de 

Licenciatura em Matemática. Buscamos identificar o perfil dos alunos das licenciaturas e os 

motivos que os levaram à escolha do curso, além das dificuldades que encontraram durante a 

formação e como buscaram superá-las.  

 

1.3.1  O perfil dos alunos do Curso de Matemática 

O perfil do aluno e/ou futuro professor de matemática tem sido objeto de estudo e 

discussão em muitos trabalhos na área de formação de professores. Apoiados nos estudos de 

Dario Fiorentini, Beatriz D’Ambrosio, entre outros, é considerado elemento fundante para a 

construção dos projetos pedagógicos das Licenciaturas em Matemática. 

Entendemos que, para efetuarmos uma investigação acerca das dificuldades que os 

professores formadores têm enfrentado, foi fundamental conhecer o perfil do aluno que 

ingressa em um curso de Licenciatura em Matemática. Desta forma, esta pesquisa inicial e 

exploratória teve por objetivo descrever quem são os alunos matriculados nos dois cursos de 

Licenciatura analisados, por que motivo escolheram o curso e quais as dificuldades que 

encontraram durante sua formação.  

Para tanto, propusemos a esses alunos um questionário, elaborado com questões 

relativas à idade, sexo, ano de ingresso na Licenciatura, semestre em que está matriculado, se 

trabalhavam e/ou estudavam e informações sobre a sua formação básica. Indagamos, também, 

sobre os motivos que os levaram a escolher a Licenciatura em Matemática e se foi sua 

primeira opção, além das dificuldades na aprendizagem do curso e como foram sanadas, se 

pretende ser professor, entre outras. 

Participaram desse estudo 62 alunos de quatro turmas matriculados em três semestres, 
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distribuídos conforme quadro a seguir: 

 

Quadro 1 – Distribuição dos alunos nas turmas pesquisadas 

Instituição 1º semestre 3º semestre 5º semestre 

Pública19 20 - - 

Privada 13 7 22 

Total 33 7 22 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016) 

 

Dos 62 alunos, 19 tinham de 16 a 20 anos e 15, de 21 a 25 anos. Esses dois grupos são 

considerados faixa etária ideal (GATTI, 2010) e representam 54,8% da amostra. Nas faixas de 

26 a 30 anos, havia 8 alunos; nas faixas 36 a 40 e 46 a 50 anos, havia 6 alunos, assim como 

havia 5 alunos entre 31 a 35 anos e apenas 3 alunos com faixa etária entre 41 e 45 anos, sendo 

que nenhum aluno disse ter mais de 50 anos. Em relação ao sexo, 33 eram do gênero 

masculino e 29, do gênero feminino, o que se contrapõe aos dados apresentados pelo INEP 

que registrou no Censo da Educação Superior de 2014, que 71% de matrículas foram 

realizadas por alunos do sexo feminino, nos cursos de Formação de Professor de Matemática 

(BRASIL, 2014). 

Ao responder sobre sua formação na escola básica, 71% dos alunos afirmou ter 

estudado apenas em escola pública em todos os níveis de ensino; os demais responderam que 

estudaram tanto em escola pública quanto em escola particular ou somente em escola 

particular em todos os níveis de ensino. A maioria dos alunos estava matriculada no primeiro 

semestre do curso, o que representa 53,2% do total, seguido pelo quinto semestre com 22 

alunos e apenas 7 no terceiro semestre. Registramos 32 alunos ingressantes em 2016 e 18 em 

2014 e, nos anos 2013 e 2015, computamos 2 e 7 alunos, respectivamente. No curso oferecido 

pela IES privada, a Licenciatura é de três anos e chamou atenção o fato de ainda haver 3 

alunos frequentando o 5º semestre, uma vez que suas matrículas foram realizadas em 2012. 

Os dados mostram, ainda, que quase metade dos alunos está trabalhando em outra área, e que 

20% já atuam como professores. Desta amostra, apenas 37% dos alunos estão se dedicando 

somente aos estudos. 

Quando questionados se a Licenciatura em Matemática seria a sua primeira formação, 

43 alunos (quase 70% do total de alunos investigados) responderam afirmativamente. Uma 

relação de outra(s) formação(ões) anterior(es) que os alunos já tinham realizado está 

apresentada no quadro seguinte. 

                                                        
9 A primeira turma de Licenciatura em Matemática desta Instituição iniciou no primeiro semestre de 2016. 
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Quadro 2 – Formação(ões) anterior(es) dos alunos 

Área Administração 

 

Informática 

 

Química 

 

Comércio 

exterior 

 

Educação 

Licenciatura 

Pedagogia 

Música 

Turismo 

 

Comunicação 

Jornalismo 

 

Número de 

respostas 

7 5 3 2 2 1 1 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016) 

 

Dos alunos que cursaram Administração, um deles cursou apenas o 1º ano e um 

respondeu que fez Licenciatura em Processos Químicos. 

Quando questionados se a Licenciatura em Matemática foi sua primeira opção no 

vestibular, 44 alunos responderam afirmativamente; 15 responderam negativamente e 3 não 

fizeram vestibular e, quando perguntados por que escolheram o curso de Matemática, 

responderam que pelo fato de gostar de Matemática e desejar ser professor, conforme 

apresentado no quadro a seguir. 

 

Quadro 3 – Motivo da escolha do curso Licenciatura em Matemática pelos sujeitos 

Semestre 
Gostar de 

matemática 

Identificar-se com 

o curso 

Ter facilidade na 

área 

Desejar ser 

professor 
Gostar de ensinar 

1º 12 2 4 11 4 

3º 4 - - 4 - 

5º 7  1 3 6 1 

Total 23 3 7 21 5 

Fonte: dados da pesquisa (2016) 

 

1.3.2  Processos de formação  

Na busca por verificar se os alunos receberam orientações sobre o curso de 

Licenciatura em Matemática, percebemos que a IES privada tem realizado ações de 

orientação ao aluno ingressante, com objetivo de diminuir a defasagem de conhecimentos que 

trazem para a Universidade. 

Uma dessas ações é o Programa de Iniciação à Vida Acadêmica – PIVA10, que tem 

como objetivo propiciar a adaptação dos alunos ao novo universo, tanto quanto aos conteúdos 

básicos, como na realidade do novo curso (SILVA, 2013). Esse programa foi concebido 

                                                        
10 O público alvo do programa são os ingressantes do primeiro semestre dos cursos de Graduação e tem como objetivo 

preparar os novos alunos da Universidade para a construção da trajetória profissional a partir de aulas, encontros e atividades 

especiais focadas nas peculiaridades de cada formação profissional. 
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inicialmente sob o título de “Curso de Nivelamento”. Aprovado pela Instituição em 1999, 

atenderia aos alunos ingressantes daquele ano. Silva (2013), em sua pesquisa sobre o PIVA, 

revela que, como ponto de partida, foi solicitado a todos os professores das disciplinas do 

curso de Engenharia que indicassem os conteúdos do ensino fundamental e médio que eram 

trabalhados em suas aulas, mas que os alunos não dominavam. De posse desse material, foram 

elaborados alguns tópicos de Matemática e Física básicos para serem trabalhados juntamente 

com os alunos ingressantes no mês de janeiro. Em relação aos alunos que participaram deste 

programa - que abordou conteúdo do ensino fundamental e médio - , eles mostraram um 

desempenho nas aulas superior aos demais, credenciando o curso perante os professores. Com 

o sucesso do projeto, a Universidade acabou por institucionalizá-lo com o nome Programa de 

Iniciação à Vida Acadêmica – PIVA, ampliando para outros cursos, sempre trabalhando os 

conteúdos relativos à Matemática e à Língua Portuguesa, do ensino fundamental e médio. 

As falas dos sujeitos que participaram desta pesquisa, além de registrar a importância 

do PIVA, também apontam para a atuação do coordenador do curso, que os orientou em 

relação ao funcionamento do curso e da universidade, além de se empenhar para realizar o 

programa de reforço e revisão com conteúdos do ensino médio, e de organizar grupos de 

estudo para auxiliar os alunos nos “assuntos básicos da matemática”, conforme registra um 

dos respondentes. 

Sobre as dificuldades que enfrentam na aprendizagem da Matemática, 7 alunos 

afirmaram que, durante a sua formação no ensino médio, algumas matérias não foram dadas, 

como por exemplo matemática e física, indicando pouca base durante esse período formativo, 

o que provocou uma defasagem no conhecimento neste nível da educação e, assim, seguiram 

para a graduação sem o “preparo necessário”, de acordo com um dos alunos. Observe-se que 

um dos alunos apontou uma questão relevante quanto à sua formação, quando afirma que não 

teve professor de Matemática durante a educação básica.  

Em relação às dificuldades que os alunos enfrentaram nos dois primeiros anos nas 

disciplinas do Curso de Matemática, elas se fazem presentes em suas falas, e mostram as 

fragilidades na formação em Matemática no ensino fundamental e médio. Essas fragilidades 

podem ser representadas nas seguintes respostas: 

“Relembrar ou rever matérias que talvez nem tenha aprendido”. 

 

“Dificuldades em algumas disciplinas que não tive no ensino 

fundamental e médio ou não aprofundei no assunto”. 
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“A maioria dos iniciantes do curso de Matemática não teve uma base 

adequada na educação básica. Tive muita dificuldade em física, tendo 

em vista que não tive aulas no ensino médio”. 

A pesquisa mostrou que, em relação às disciplinas específicas, os alunos disseram que 

enfrentam dificuldades com a disciplina de Física e, para um dos sujeitos da pesquisa, “além 

de ter tido professores fracos, (..) nunca tinha tido uma aula de laboratório e nem tinha 

elaborado um relatório”. As disciplinas Psicologia da Educação, Problemas do Homem 

Contemporâneo e Didática também aparecem como dificuldades para alunos da instituição 

privada. 

O tempo de formação anterior ao ingresso no curso de Licenciatura em Matemática 

também apareceu como um fator negativo, o que aumenta as dificuldades para o aprendizado 

da disciplina. Nas respostas dos sujeitos, eles destacam que não estudam há muitos anos – o 

menor tempo foi de 5 anos e o maior tempo foi de 28 anos. Nas suas respostas, eles dizem que 

ainda estão aprendendo a lidar com as dificuldades de “relembrar todo o ensino fundamental e 

médio” e, “até engrenar de novo foi um pouco complicado”. Outros apontaram as dificuldades 

em se adaptarem novamente aos estudos após anos “fora das salas de aula”, além de que 

muito conteúdo utilizado nas aulas é relativo à educação básica, mas que não tiveram, e agora 

sentem o reflexo dessa lacuna. 

A falta de tempo para estudo em função do trabalho também foi registrada nas falas 

dos respondentes, como abaixo: 

“Tempo para estudar, pois trabalho com jornada de 32 horas/aula e 

não posso abrir mão das condições”; 

“Pelo tempo, 17 anos sem estudar, ficou um pouco puxado estudar, 

trabalhar e dar atenção à família”; 

“O tempo de formada no ensino básico, separar espaços para a 

família, trabalho e universidade”. 

Além dos fatores apresentados acima, os alunos também relacionaram outras 

dificuldades que enfrentaram durante o curso, tais como: problemas pessoais, dificuldade na 

adaptação ao curso, dificuldades para chegar à instituição para estudar, quantidade de 

conteúdo dado, falta de hábito de estudo, ou ainda a “falta de didática dos professores”, como 

afirmou um dos alunos. 

Dos 62 alunos questionados, 13 não responderam a questão e somente 4 afirmaram 

não enfrentar dificuldades no Curso. 
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Para a superação das dificuldades, os alunos procuram estudar individualmente, com a 

ajuda de colegas e/ou de professores. E, para um grupo de 17 alunos, eles foram incisivos ao 

afirmar que estudar intensivamente é a melhor forma de tentar superar as dificuldades e 

relembrar a “matéria voltada ao ensino fundamental e médio” também pode ajudar.   

Sempre aliado a outras formas de estudo, como por exemplo, leitura, vídeos ou 

pesquisas na Internet, os alunos também buscam nos colegas a ajuda de que necessitam, como 

exemplificam alguns sujeitos quando afirmam que estudam “através de vídeo aulas, [com a] 

ajuda dos colegas e dos próprios professores”. Além desses meios, alguns alunos também 

recorrem aos professores para ajudá-los nos seus estudos, o que se confirma na fala de um dos 

alunos: “Tive que me dedicar muito até o presente semestre, com a ajuda dos professores, 

colegas, grupos de estudos, bem como pesquisas em livros e na internet”. Mas, para outro 

aluno, matriculado no 5º semestre do curso, superar as dificuldades foi só uma “questão de 

adaptação”, pois à medida que ele foi se “adaptando à faculdade e, com o auxílio dos 

professores, teve sanadas essas dificuldades”. 

Nas respostas apresentadas no questionário, pôde-se, ainda, identificar outra forma de 

estudo que os alunos utilizam para dirimir as suas dificuldades no curso: o grupo de estudos. 

Outros alunos também afirmaram que se reúnem com seus colegas para estudar em grupo, 

como respondeu um dos sujeitos: “Ainda tenho muitas dificuldades em Física, porém procuro 

sanar as dúvidas sempre nos grupos de estudos com os colegas da classe”. 

Importante destacar aqui que 37% dos alunos pesquisados participam de grupos de 

estudos, buscando sanar as dificuldades de aprendizado dos conteúdos dados no curso, 

entendendo que esta prática é necessária para “(...) obter esclarecimentos, e também auxiliar 

outros alunos”, como afirma um deles. A frequência desses encontros é variada e, em sua 

maioria, são realizados aos sábados à tarde, mas também podem ocorrer às sextas-feiras e 

antes dos horários das provas, reforçando a ideia de que é preciso um auxiliar o outro quando 

“tem dificuldade nas matérias”.  

Perguntamos, ainda, aos alunos, se gostariam de acrescentar algum comentário sobre a 

sua formação no curso de matemática; suas respostas foram divididas segundo: a) satisfação 

com o curso, professores e instituição; c) grade curricular; d) tempo de curso, conforme se lê 

no quadro 4. 
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Quadro 4 – Comentários dos alunos sobre a sua formação na Licenciatura em 

Matemática 

a) Quanto à satisfação com o 

curso 

“É muito além do que eu esperava”. 

“Está bom o nível de ensino e as formas de ensino”. 

“Estou gostando bastante do curso”. 

b) Quanto aos professores e a 

instituição 

“Fiquei muito satisfeito ao perceber a intenção da instituição em nivelar a 

turma para em seguida forçar um pouco mais, causando uma impressão de 

enfrentar os índices de abandono no curso superior”. 

“Estou adorando e muito surpreso com o empenho dos professores dessa 

instituição. Gosto também, pois não temos só aulas de exatas, mas também de 

ensino e prática de ensino o que é de suma importância”. 

“Que os professores designados para o curso possuam no mínimo alguma 

experiência com Educação Básica. Experiência em sala de aula mesmo. Pois 

somente assim terão algo a acrescentar. A seleção de profissionais para um 

curso de licenciatura deve ser muito criteriosa neste sentido”. 

“Parabenizar a todos os professores pela disponibilidade, paciência, dedicação 

e incentivo meu curso é excelente, ótima instituição e ótimos professores, 

creio que chegarei preparada no mercado de trabalho”. 

c) Quanto à grade curricular “É essencial uma grade que torne homogênea a turma no que diz respeitos aos 

conteúdos”. 

“Gostaria que tivéssemos matérias mais focadas ao ensino que vamos oferecer. 

Vejo muita coisa que verdadeiramente considero desnecessário”. 

“Gostaria que tivesse mais aulas com matérias pedagógicas para utilizar com 

os alunos”.  

“Gostaria de aprender muito mais. Sei que a faculdade não pode sempre 

absorver e cuidar da defasagem de conhecimento do ensino médio, mas seria 

interessante estudar um meio de abranger esta parte”. 

d) Quanto ao tempo de curso “Pelo muito conteúdo do curso deveria ser pelo menos 4 anos”. 

“Gostaria de ter formação de 4 anos, pois todo o conteúdo foi muito "corrido" 

por conta do período”.  

“Poderia ser estendido por mais um ano e a formação mais voltada para o 

ensino básico”. 

e) Quanto à Matemática “A matemática é essencial para o aprendizado do estudante, tudo na vida leva 

um pouco de matemática, e é necessário acabar com um tabu que matemática é 

difícil”. 

“É a melhor opção que pode escolher mesmo com as dificuldades encontradas 

vale a  pena fazer o que gosta”. 

“Gostaria muito de terminar o meu curso e sei que vou conseguir porque sou 

persistente e espero futuramente prestar concursos públicos para ingressar 

nessa área – educação”. 

Fonte: dados da pesquisa (2016). 

 

Destaquem-se alguns aspectos em relação à “necessidade” ou não de desenvolver 

determinados conteúdos, “desnecessários”, que apontam para: a) falta de perspectiva do 

processo de formação na área específica; b) ausência de reflexão, por parte dos professores, 

dos objetivos da disciplina e sua relação com os demais componentes curriculares; c) debate, 

com os alunos, sobre os processos formativos. 

Ainda que a maioria dos comentários tenha feito referência aos aspectos positivos do 

curso, algumas falas se evidenciam, indicando a necessária relação entre a educação básica e a 

formação inicial, seja em relação à experiência de professores na educação básica ou à 

formação voltada para a prática docente na escola que, na fala de um dos alunos, pode sugerir 

uma formação em quatro anos. Também foi observada a importância das disciplinas 
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pedagógicas na formação inicial de professores e a revisão da matriz curricular, em vista de 

maior integração entre as disciplinas. 

“Gostaria que tivéssemos matérias mais focadas ao ensino que vamos 

oferecer. Vejo muita coisa que verdadeiramente considero desnecessário”. 

“Gostaria que tivesse mais aulas com matérias pedagógicas para utilizar com 

os alunos”.  

“Que os professores designados para o curso possuam no mínimo alguma 

experiência com Educação Básica. Experiência em sala de aula mesmo. Pois 

somente assim terão algo a acrescentar. A seleção de profissionais para um 

curso de licenciatura deve ser muito criteriosa neste sentido”. 

“Poderia ser estendido por mais um ano e a formação mais voltada para o 

ensino básico”. 

Em síntese, a pesquisa realizada com os alunos trouxe aspectos relevantes para a 

compreensão do cenário educacional do ensino superior das instituições investigadas. 

Apontou, ainda, como os alunos procuram sanar as dificuldades em relação aos conteúdos e 

também a importância do apoio institucional para a formação desses estudantes.  

Nas diretrizes sobre a formação de professores para a educação básica, fica 

evidenciada a necessidade, por parte dos professores, da compreensão de uma formação 

ampla e contextualizada do ensino e dos processos formativos dos alunos. Abrir espaços para 

formação dos alunos além da sala de aula é um modo de estimular os futuros professores da 

educação básica a valorizar o conhecimento e a aprender a aprender com os colegas, além de 

estabelecer relações com o outro e adquirir confiança na própria capacidade de pensar e de 

encontrar soluções.  

As Diretrizes Curriculares para a formação de professores para a educação básica 

propõem que as instituições, ao elaborar o projeto pedagógico, incluam núcleos de estudos 

integradores, além de atividades práticas que propiciem vivências dos alunos na área 

educacional, de modo a diversificar os estudos e as experiências em sala de aula e fora dela.  

Sob esse aspecto, a proposta das diretrizes está em consonância com o que pensam os alunos 

sobre a formação do professor de Matemática, considerando que o curso poderia ser estendido 

por um ano para aprofundamento da formação de professores, incluindo disciplinas 

pedagógicas e, também, que os professores estivessem mais envolvidos com questões da 

educação básica.  

Nesse sentido, as falas dos alunos de Matemática estão bem próximas aos textos dos 

documentos sobre formação de professores nas licenciaturas, que priorizam a formação de um 

profissional articulada à formação específica a partir de uma perspectiva pedagógica: aprender 

a ser professor. 
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CAPÍTULO II – PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

Este capítulo descreve o percurso metodológico da pesquisa realizada que incluiu o 

estudo exploratório realizado com os alunos de Licenciatura em Matemática, o estudo de 

resumos de Dissertações e Teses que trataram da formação de professores de Matemática, 

cujo objetivo foi conhecer resultados de pesquisa sobre o objeto da investigação e as 

entrevistas realizadas com professores dos cursos de Licenciatura em Matemática.  

 

2.1  A pesquisa qualitativa  

Para atingir os objetivos deste trabalho, buscou-se desenvolver a investigação sob o 

ponto de vista da pesquisa qualitativa, na qual se valorizam as crenças, as percepções, as 

concepções, os sentimentos, os valores e o comportamento dos sujeitos pesquisados 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994). Com esta metodologia, pode-se obter uma aproximação entre o 

pensamento e os sentimentos vivenciados no exercício do magistério, permitindo conhecer os 

professores de Matemática, formadores de professores das Licenciaturas em Matemática de 

duas Instituições de Ensino da Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS). 

A metodologia é uma parte valorizada dos trabalhos de pesquisa, pois é através dela 

que se organizam os conhecimentos e a visão de mundo vinculados aos elementos teóricos. 

Para esta pesquisa, a metodologia possibilitou compreender quais as dificuldades que os 

professores da Licenciatura em Matemática encontram na formação de professores de 

matemática para a educação básica. 

Nos trabalhos com pesquisa qualitativa não há a preocupação com a generalização, e, 

de acordo com Minayo, (1996), “numa busca qualitativa, preocupamo-nos menos com a 

generalização e mais com o aprofundamento e abrangência da compreensão seja de um grupo 

social, de uma organização, de uma instituição, de uma política ou de uma representação”. 

Desta forma, foram escolhidos somente os professores licenciados em Matemática e seus 

coordenadores e, para assumir definitivamente o caráter qualitativo, esta pesquisa procurou se 

aprofundar no mundo dos significados das ações e relações humanas durante o processo de 

interpretação dos dados coletados. 

Neste trabalho, assumimos a concepção de investigação qualitativa definida por 

Bogdan e Biklen (1994, p.16), como “um termo genérico que agrupa diversas estratégias de 
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investigação que partilham determinadas características. Os dados recolhidos são designados 

por qualitativos, o que significa rico em pormenores descritivos relativamente a pessoas, 

locais e conversas, e de complexo tratamento estatístico”. 

E, para melhor esclarecer esta opção, continuamos com Bogdan e Biklen (1994, p.49), 

quando dizem que  

A abordagem da investigação qualitativa exige que o mundo seja examinado 

com a ideia de que nada é trivial, que tudo tem potencial para constituir uma 

pista que nos permita estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do 

nosso objeto de estudo. 

Sendo assim, Bogdan e Biklen (1994, p.47 a 50) apresentam as principais 

características para uma investigação qualitativa em Educação, destacando-se que: 

1. Na investigação qualitativa a fonte direta de dados é o ambiente natural, 

constituindo o investigador o instrumento principal; 

2. A investigação qualitativa é descritiva; 

3. Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo que 

simplesmente pelos resultados ou produtos; 

4. Os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma 

indutiva; 

5. O significado é de importância vital na abordagem qualitativa. 

 

Entendemos que essas características representam as conceituações, condições e ideias 

que fundamentam a pesquisa qualitativa e que funcionam como princípios que devem ser 

considerados no tratamento metodológico de uma investigação. 

Muito embora alguns dados quantitativos tenham sido utilizados para apresentar 

informações relativas aos alunos matriculados nos dois cursos de Licenciatura em Matemática 

e do Censo da Educação Superior promovido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais – INEP, nesta investigação, o foco principal foram as falas dos sujeitos 

expressas nas entrevistas, conforme orientam Bogdan e Biklen (1994); Lüdke e André (1986). 

 

2.2. Mapeamento de questões postas pelos pesquisadores em teses e dissertações 

Para realização desta pesquisa, procurei, na plataforma da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, os trabalhos sobre o objeto da 

pesquisa: formação de professores de Matemática e seus desafios. Esse mapeamento foi 

realizado durante o primeiro semestre de 2016, usando os descritores “formação de 
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professores”, “licenciatura em matemática” e “prática docente”, o que resultou em 6.412 

registros encontrados para esses termos. Com a leitura dos títulos desses trabalhos pude 

perceber que o conteúdo não apresentava relação, de fato, com o meu objeto de pesquisa.  

Em um segundo momento, retornei ao site da CAPES para nova busca, usando os 

descritores “Formação de Professores”, “Licenciatura em Matemática”, “Professor de 

Matemática”, “Desafio” e “Formação de Formadores de Docentes”. Com esses descritores, 

foi possível encontrar 900.839 registros. A pesquisa no banco de dados de teses e dissertações 

da CAPES permite combinações de palavras-chave, possibilitando ao pesquisador encontrar 

um maior número de trabalhos próximos aos descritores escolhidos. Assim, utilizei os filtros 

Educação e Professores de Matemática, reduzindo a amostra para 6.943 trabalhos. 

Aplicados os filtros, selecionei as publicações mais recentes, cujo tema era formação 

de professores e, dos cem primeiros trabalhos da lista obtida nesse mapeamento inicial, 

destaquei os títulos de dissertações e teses referentes ao período compreendido entre 2000 e 

2015 que tratavam diretamente do tema formação de professores de Matemática. Como 

resposta, obtive 5 teses de doutorado e 6 dissertações de mestrado, resultando na amostra 

apresentada no quadro a seguir. 

 

Quadro 5 – Número e distribuição dos trabalhos encontrados por ano e grau acadêmico 

Ano Mestrado Doutorado Total por ano 

2000 - 2 2 

2004 1 - 1 

2006 1 1 2 

2009 1 1 2 

2010 1 - 1 

2012 2 - 2 

2014 - 1 1 

Total  6 5 11 

                                     Fonte: Dados, a partir do Banco de Dados da CAPES (2016). 

 

Em seguida, foi feita a leitura dos resumos dos seguintes trabalhos:  

1) Visões dos formadores da Licenciatura em Matemática na construção dos saberes 

docentes (HARUNA, Luiz Hiroaki, Universidade Est. Paulista Júlio de Mesquita Filho 

–  Rio Claro, 2004); 

2) Aprendizagem da docência do professor formador de educadores matemáticos 

(BITENCOURT, Loriege Pessôa, Universidade Federal de Mato Grosso – Cuiabá, 

2006); 

3) Docência no Ensino Superior: Professores Formadores e Sua Formação 

(ZANOTELLI, Germana Albuquerque Costa, Universidade Estadual do Ceará – 

Fortaleza, 2006); 
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4) Os professores formadores do curso de Licenciatura em Matemática: condições da 

docência (SILVA, Sandra Regina Lima dos Santos, Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo – São Paulo, 2009); 

5) As influências dos formadores sobre os licenciados em Matemática (SANTOS, Ronan 

Santana dos, Universidade Federal de Goiás – Goiânia, 2010); 

6) A Matemática na formação inicial de professores dos anos iniciais: uma análise de 

teses e dissertações defendidas entre 2005 e 2010 no Brasil (OLIVEIRA, Gaya 

Marinho de, Universidade Federal do Rio de Janeiro – Rio de Janeiro, 2012); 

7) Professores formadores de professores de Matemática (BELO, Edileusa do Socorro 

Valente, Universidade Federal do Pará – Belém, 2012); 

8) Ensino de ciências e matemática e formação de professores: marcas da diferença 

(GONÇALVES, Terezinha Valim Oliver, Universidade Estadual de Campinas – 

Campinas, 2000);   

9) Formação e desenvolvimento profissional de formadores de professores: o caso dos 

professores de matemática da UFPa (GONCALVES, Tadeu Oliver, Universidade 

Estadual de Campinas – Campinas, 2000);  

10) Formação de formadores de professores de Matemática: Identificação de 

possibilidades e limites da estratégia de organização de grupos colaborativos 

(JÚNIOR, Armando Traldi, Pontíficia Universidade Católica de São Paulo – São 

Paulo, 2006);  

11) Professores formadores dos cursos de Licenciatura em Matemática do Estado de 

Minas Gerais (COSTA, Váldina Gonçalves da, Pontíficia Universidade Católica de 

São Paulo – São Paulo, 2009);   

12) Professores do curso de Licenciatura em Matemática em início de carreira no ensino 

superior (SILVA, Sandra Regina Lima dos Santos, Pontíficia Universidade Católica 

de São Paulo – São Paulo, 2014). 

 

 

 

2.2.1. Estudo de resumos 

A partir das categorias: objeto de pesquisa, problema de pesquisa, fundamentação 

teórica, metodologia e resultados, pude observar que apenas cinco trabalhos apontavam para o 

meu objeto pesquisa, a saber:  

 Visões dos formadores da Licenciatura em Matemática na construção dos saberes 

docentes (HARUNA, Luiz Hiroaki, Universidade Est. Paulista Júlio de Mesquita 

Filho –  Rio Claro, 2004); 

 Aprendizagem da docência do professor formador de educadores matemáticos, 

(BITENCOURT, Loriege Pessôa, Universidade Federal de Mato Grosso – Cuiabá, 

2006); 

 Os professores formadores do curso de Licenciatura em Matemática: condições 

da docência (SILVA, Sandra Regina Lima dos Santos, Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo – São Paulo, 2009);   

 Professores formadores de professores de Matemática (BELO, Edileusa do 

Socorro Valente, Universidade Federal do Pará – Belém, 2012);  

 Professores do curso de Licenciatura em Matemática em início de carreira no 

ensino superior (SILVA, Sandra Regina Lima dos Santos, Pontíficia Universidade 
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Católica de São Paulo – São Paulo, 2014). 

O trabalho de Haruna (2004) indicou a necessidade de atualização constante em 

conhecimentos ligados à Matemática, para o exercício da docência, além da necessidade dos 

conhecimentos de outros saberes/conhecimentos ligados à formação do futuro professor de 

matemática. Para o pesquisador, é preciso concatenar as ideias dos atores envolvidos na 

formação, assim como os objetivos que a Licenciatura deve atingir. 

Para Bitencourt (2006), cada professor formador tem um percurso singular e sua 

aprendizagem da docência do ensino superior se constrói e reconstrói, constantemente, 

conforme os saberes que vão significando ao longo de suas experiências de formação e como 

profissionais.  

De acordo com o pesquisador, os professores formadores significam seus saberes de 

maneira distinta, de acordo com oportunidades, opções e reflexões que fazem no decorrer de 

sua profissão de professor, seja na educação básica ou no ensino superior.  

Os resultados da pesquisa realizada por Bitencourt (2006) mostram que as 

aprendizagens da docência do ensino superior variam conforme o modo como os professores 

formadores atribuem significado à formação inicial que cursaram e ao fato de a sua prática na 

educação básica e no ensino superior ser ou não reflexiva.  

A dissertação de Silva (2009) mostrou que o grupo de professores investigado tem se 

dedicado à continuidade dos estudos e buscado uma melhor qualificação para atuar no curso 

de licenciatura. Os dados obtidos mostraram que as influências sofridas pelos antigos mestres 

no decorrer da trajetória dos formadores e a atuação na educação básica revelaram-se de 

fundamental importância para suas escolhas e atuação profissional. No entanto, os professores 

pesquisados mobilizaram diferentes saberes que emergiram à medida em que desenvolveram 

seu trabalho. 

Na pesquisa de Belo (2012) os resultados indicam que o processo de formação dos 

docentes universitários, no caso específico dos professores formadores de professores de 

Matemática, necessita de ações formativas, que visem possibilitar, a esses profissionais, 

conhecimentos mais abrangentes a respeito da docência e das dimensões que estão 

subjacentes à mesma. A pesquisa indicou que a necessidade de os formadores de professores 

de matemática refletirem para melhor compreenderem suas práticas formativas e, assim, 

contribuir para a formação de futuros professores de matemática. 

Silva, Sandra (2014), em sua tese de doutorado, concluiu que de modo geral, que os 
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docentes, em início de carreira, enfrentam desafios pedagógicos e institucionais. No 

enfrentamento desses desafios, o formador iniciante depara-se com situações que demandam 

uma preocupação formativa mais complexa sobre o ensinar e aprender no ensino superior. A 

pesquisa também trouxe fortes evidências de que uma especificidade do trabalho desses 

iniciantes é a busca de apoio junto aos colegas mais experientes.  

No decorrer das análises, a pesquisadora apontou alguns aspectos sobre o grupo de 

docentes pesquisado: 1) sentem-se valorizados ao trabalharem com alunos que os respeitam e 

avaliam a experiência anterior na educação básica como estruturante para sua atuação no 

curso de licenciatura; 2) trabalham num ambiente agradável e solidário com os pares que 

possibilitam trocas de materiais pedagógicos e orientações; 3) consideram que o início da 

carreira constituiu-se de forma isolada, quando se confrontaram com os dilemas que se 

apresentam nessa fase da docência.  

Esta pesquisa conclui que os formadores vão buscando alternativas para enfrentar os 

desafios da profissão, evidenciando que são capazes de produzir sua própria aprendizagem 

baseada na prática pedagógica. 

O estudo dos resumos trouxe, assim, alguns dados importantes para a compreensão do 

objeto da pesquisa, a saber:  

1) o exercício da docência exige conhecimentos específicos e saberes/conhecimentos 

ligados à formação do futuro professor de matemática; 

2) a aprendizagem da docência do ensino superior é uma construção constante e se 

desenvolve de acordo com os saberes que vão sendo significados ao longo das 

experiências de formação e como profissionais; 

3) a aprendizagem da docência do ensino superior varia conforme o modo como os 

professores formadores atribuem significado à formação inicial que cursaram;  

4) a prática reflexiva constitui um elemento fundamental na formação da docência e é 

fundamental para que os formadores de professores de matemática possam melhor 

compreender suas práticas formativas e contribuir para a formação de futuros 

professores de matemática; 

5) os docentes, em início de carreira, enfrentam desafios pedagógicos e institucionais, 

sendo que muitos buscam alternativas para enfrentar os desafios da profissão, 

especificamente a aprendizagem baseada na prática pedagógica. 

Os resultados apontam aspectos da docência relacionados ao início da profissão 
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docente e, também, à prática reflexiva e ao desenvolvimento profissional docente. Esses 

dados foram importantes para a compreensão do objeto da pesquisa e também para a análise 

das informações obtidas com os questionários aplicados aos alunos e as entrevistas realizadas 

com os professores.  

 

2.3. Instrumentos de coleta de dados 

2.3.1. Questionário  

O questionário possibilitou a caracterização dos alunos em formação nas licenciaturas 

em Matemática nas instituições pesquisadas. De acordo com Fiorentini e Lorenzato (2007, 

p.117 apud SILVA) é um dos instrumentos mais tradicionais de coleta de dados e pode servir 

como fonte complementar de informações, sobretudo na fase inicial e exploratória da 

pesquisa. 

Acreditando que era preciso confrontar o perfil dos alunos matriculados nos cursos de 

Licenciatura em Matemática com o que os professores formadores pensam sobre esses alunos, 

buscando subsídios que pudessem investigar esses pressupostos e permitisse compreender 

com mais clareza o problema de pesquisa a ser investigado, elaborei, auxiliado pela minha 

orientadora, um estudo exploratório com os alunos de dois cursos de Licenciatura em 

Matemática da Região Metropolitana da Baixada Santista - RMBS, através da aplicação de 

um questionário.  

Este instrumento foi divido em duas partes: a primeira continha questões objetivas nas 

quais pudesse ser identificada a faixa etária dos alunos, gênero, ano de ingresso na 

universidade, semestre em que estava matriculado, e informações relativas à sua formação 

básica; na segunda parte foram colocadas questões abertas que permitissem o mapeamento de 

algumas informações, tendo como principais: 1) o motivo pelo qual escolheu a Licenciatura 

em Matemática; 2) se a Licenciatura em Matemática foi a primeira formação, se teve a 

Licenciatura em Matemática como sua primeira opção de curso no processo vestibular; 3) 

quais as dificuldades que encontrou nos anos iniciais do curso e como estas foram sanadas; 4) 

se participava de algum grupo de estudo; 5) se pretendia ser professor; 6) o que considerava 

mais importante para a sua formação; 7) se havia participado do PIBID11.  

O questionário continha questões objetivas e questões abertas, cuja finalidade era 

                                                        
11 PIBID – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. 



49 

 

colher dados para a compreensão dos sujeitos e, assim, realizar pesquisa qualitativa. Ele foi 

aplicado no final do primeiro semestre de 2016 a 62 alunos dos dois cursos, assim divididos: 

33 alunos do primeiro semestre, sete do terceiro semestre e 22 do quinto semestre, tendo 

ocorrido em dias e períodos diferentes, considerando-se que se tratava de dois cursos de 

Licenciatura em Matemática distintos, ofertados em períodos distintos em duas instituições 

diferentes. O questionário continha 23 questões abertas e fechadas e estava dividido em dois 

eixos: dados pessoais e formação no nível superior. 

Nos dias marcados, antes da aplicação do questionário, foi feita a exposição dos 

objetivos da pesquisa, esclarecendo que era necessário que respondessem com honestidade e 

de forma criteriosa, salientando que não era preciso se identificar e que o sigilo das respostas 

estaria garantido. 

Da análise das respostas obtidas pelos questionários aplicados aos alunos, foi possível 

construir um roteiro de entrevistas para ser aplicado aos professores. A seguir, foram 

selecionados um professor e o coordenador de cada curso referido. As entrevistas 

semiestruturadas foram realizadas nos campi das duas instituições. A partir de sua análise foi 

possível refletir sobre as situações vivenciadas e os desafios enfrentados pelos professores de 

matemática, procurando-se focalizar questões relevantes à formação dos sujeitos da pesquisa, 

início da carreira, dificuldades enfrentadas como professor, motivos que os levaram à escolha 

da profissão e como eles se percebem professores, entre outros. 

Com os resultados apresentados no Censo da Educação Superior de 2014, publicados 

pelo MEC/INEP, além dos estudos de Gatti (2010) e das respostas obtidas foi desenhado um 

cenário dos alunos matriculados nos cursos, número de cursos de licenciatura oferecidos 

atualmente, número de formados por ano e o número de professores em exercício.  

Os dados obtidos por meio da aplicação de questionários aos alunos e de entrevistas 

com os professores configuram a pesquisa no modelo de investigação qualitativa, na qual se 

procura compreender os fenômenos estudados. A pesquisa qualitativa possibilita a 

compreensão do cotidiano, visto que pode realçar o intersubjetivo das falas dos sujeitos e 

possibilita ao pesquisador perceber questões relativas à realidade social dos sujeitos. 

 

2.3.2 A entrevista semiestruturada 

As informações sobre os professores foram obtidas por meio de entrevistas 
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semiestruturadas, cujo roteiro foi elaborado em conjunto com a minha orientadora, para que 

se constituíssem uma forma de conhecer a trajetória e o perfil dos sujeitos que atuam nas 

licenciaturas em Matemática nas instituições selecionadas para a pesquisa. 

Para Szymanski (2002), a entrevista tem sido empregada em pesquisas qualitativas 

como uma solução para o estudo de significados subjetivos e de tópicos complexos demais 

para serem investigados por instrumentos fechados num formato padronizado. Uma vantagem 

dessa técnica em relação a outras é a possibilidade de se criar uma interação com o sujeito, 

possibilitando uma atmosfera de influência recíproca entre o entrevistador e o entrevistado. 

Lüdke e André (1986, p. 34) esclarecem que 

A grande vantagem da entrevista sobre outras técnicas é que ela permite a 

captação imediata e corrente da informação desejada praticamente com 

qualquer tipo de informante e sobre os mais variados tópicos. Uma entrevista 

bem feita pode permitir o tratamento de assuntos de natureza estritamente 

pessoal e íntima, assim como temas de natureza complexa e de escolhas 

nitidamente individuais. Pode permitir o aprofundamento de pontos 

levantados por outras técnicas de coleta de alcance mais superficial, como o 

questionário. E pode, também, o que a torna particularmente útil, atingir 

informantes que não poderiam ser atingidos por outros meios de 

investigação, como é o caso de pessoas com pouca instrução formal, para as 

quais a aplicação de um questionário escrito seria inviável. 

Apoiados em Lüdke e André (1986, p.35-36), reconhecemos na entrevista o principal 

instrumento de coleta de dados para esta investigação, esclarecendo que em se tratando de  

pesquisa sobre o ensino, a escola e seus problemas, o currículo, a legislação 

educacional, a administração escolar, a supervisão, a avaliação, a formação 

de professores, (...) ao entrevistarmos professores, diretores, orientadores, 

supervisores e mesmo pais de alunos não estaremos certamente impondo 

uma problemática estranha, mas, ao contrário, tratando com eles de assuntos 

que lhes são muito familiares sobre os quais discorrerão com facilidade. 

O investigador, sendo o instrumento principal na investigação qualitativa (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994, p. 47), buscou contato direto com os professores formadores, que 

concederam as entrevistas que, com sua autorização, foram devidamente gravadas e 

transcritas. 

Em uma pesquisa qualitativa, os investigadores se preocupam mais em obter os dados 

através de instrumentos diversificados que permitam ao sujeito da pesquisa melhor expressar 

a sua linha de pensamento, de modo a analisar os dados de forma mais indutiva. Pressupondo 

que os dados não são utilizados com o propósito de confirmar ou invalidar hipóteses 

construídas previamente, eles foram analisados com base nas falas dos sujeitos.  

Esta forma de investigação não se estabelece mediante a operacionalização de 
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variáveis, ou com o objetivo de obter respostas para questões prévias ou testar hipóteses. Nela 

se formulam questões que buscam investigar o objeto proposto, em toda sua complexidade e 

em contexto natural, permitindo ao pesquisador compreender o significado que os outros dão 

aos seus próprios fazeres (BOGDAN e BIKLEN, 1994).  

No estudo que aqui se propõe, questões que solicitavam do investigado informações 

sobre a sua experiência como professor de Matemática - quais os professores formadores que 

fizeram diferença na sua formação e que despertaram o desejo de ser professor; como se 

percebiam como professor de Matemática; sua visão entre a Licenciatura e o Bacharelado em 

Matemática; quais as dificuldades de aprendizagem que os alunos levam para a licenciatura e 

o que faziam para diminuir tais dificuldades - foram alguns dos tópicos que nortearam a 

elaboração do roteiro das entrevistas com os professores formadores e coordenadores de 

curso. 

O objetivo era levantar dados através do diálogo com os sujeitos selecionados, e a 

entrevista nos pareceu ser uma técnica apropriada e que possibilitaria registrar as reflexões 

desses sujeitos. 

Com o objetivo definido, e dependendo da disponibilidade de tempo dos sujeitos para 

a realização da entrevista semiestruturada, busquei, nos estudos de Szymanski (2002), as 

orientações para a realização dessa tarefa. 

Para Bogdan e Biklen (1994, p.134), na investigação qualitativa, as entrevistas podem 

ser a principal estratégia de coleta de dados, ou podem ser utilizadas em conjunto com a 

observação participante, análise de documentos e outras técnicas, afirmando que 

Em todas estas situações, a entrevista é utilizada para recolher dados 

descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador 

desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos 

interpretam aspectos do mundo. 

A fim de nos prepararmos melhor para o diálogo com os sujeitos selecionados, foi 

preciso buscar, no estudo de Szymanski (2002, p.12), como melhor utilizar esta técnica. Para 

a autora, 

A entrevista face a face é fundamentalmente uma situação de interação 

humana, em que estão em jogo as percepções do outro e de si, expectativas, 

sentimentos, preconceitos e interpretações para os protagonistas: 

entrevistador e entrevistado. Quem entrevista tem informações e procura 

outras, assim como aquele que é entrevistado também processa um conjunto 

de conhecimentos e pré-conceitos sobre o entrevistador, organizando suas 

respostas para aquela situação. A intencionalidade do pesquisador vai além 

da mera busca de informações; pretende criar uma situação de confiabilidade 



52 

 

para que o entrevistado se abra. Deseja instaurar credibilidade e quer que o 

interlocutor colabore, trazendo dados relevantes para o seu trabalho. A 

concordância do entrevistado em colaborar na pesquisa já denota sua 

intencionalidade – pelo menos a de ser ouvido e considerado verdadeiro no 

que diz -, o que caracteriza o caráter ativo de sua participação, levando-se 

em conta que também desenvolve atitudes de modo a influenciar o 

entrevistador. 

E dando continuidade aos seus ensinamentos, Szymanski (2002, p. 14), afirma que 

Por outro lado, a entrevista também se torna um momento de organização de 

ideias e de construção de um discurso para um interlocutor, o que já 

caracteriza o caráter de recorte de experiência e reafirma a situação de 

interação como geradora de um discurso particularizado. Esse processo 

interativo complexo tem um caráter reflexivo, num intercâmbio contínuo 

entre significados e o sistema de crenças e valores, perpassados pelas 

emoções e sentimentos dos protagonistas. 

 Neste processo, entrevistador e entrevistado participam ativamente deste momento, 

estabelecendo uma interação e permitindo que o conhecimento seja organizado de forma 

específica. Holstein e Gubrium (1995, p. 4 apud Szymanski, 2002, p. 14) enfatizam que “o 

processo de produção de significado é tão importante para pesquisa social quanto o 

significado que está sendo produzido”. O movimento reflexivo que a narração exige acaba por 

colocar o entrevistado diante de um pensamento organizado de uma forma inédita até para ele 

mesmo Szymanski (2002, p. 15). 

Assim, o pesquisador, realizador da entrevista, deve compreender todas as questões 

que envolvem esse momento, procurando, desde o contato inicial com os sujeitos, estabelecer 

empatia, confiança e credibilidade 

Os apontamentos de Szymanski (2002, p. 57 a 58) acerca da entrevista, como técnica 

de coleta de dados, mostram a necessidade de  

Considerar a dimensão psicológica e ética da interação face a face presente 

numa situação de entrevista, no sentido de dimensionar os dados nela 

obtidos e situá-los dentro dos limites que se delineiam no encontro entre 

duas pessoas que se apresentam com determinado gênero, idade, nível 

socioeconômico, aparência, disposições afetivas, modo de compreender o 

fenômeno e intencionalidades. [...] isso não inviabiliza a entrevista como um 

rico instrumento de pesquisa. Pelo contrário, desvela novas possibilidades na 

compreensão dos fenômenos que se quer investigar. Informa que esse 

momento, muitas vezes, propicia uma reestruturação de ideias. É uma 

consideração que mostra o caráter dinâmico das informações que obtemos 

em nossas investigações e aponta para o cuidado de não apresentá-las como 

definitivo, mas sim como um instrumento que traz em seus interior a 

possibilidade de transformação. 



53 

 

Seguindo as orientações de Szymanski (2002), registradas anteriormente, 

apresentaremos a seguir a forma como foram conduzidos os trabalhos – a seleção dos sujeitos 

da pesquisa, o contato inicial, a preparação das entrevistas, a sua realização, a classificação e 

análise dos  dados obtidos. 

 

2.3.3 Critérios para a seleção dos entrevistados 

Como o objetivo desta pesquisa é identificar as dificuldades dos professores de 

Matemática que atuam nos cursos de Licenciatura em Matemática e os desafios que enfrentam 

na formação de professores para a educação básica, primeiramente, procurei selecionar as 

Instituições de Ensino Superior da Região Metropolitana da Baixada Santista que oferecessem 

este curso na forma presencial. Para esta seleção, foi feita uma varredura nos sites de internet, 

através das páginas oficiais dessas instituições.  

O mapeamento de instituições na Região Metropolitana da Baixada Santista mostrou 

que há 4 (quatro) instituições que oferecem curso de Matemática, sendo 1 pública e 3 

instituições privadas. Apenas a instituição pública oferece curso diurno: nas demais, os cursos 

ocorrem no período noturno. As instituições privadas estão localizadas no município de 

Santos e a pública, no município de Cubatão. Uma das instituições privadas tem 3 turmas e a 

instituição pública, apenas 1 turma. 

Com base nessas informações, optei por selecionar apenas duas instituições, uma 

privada e uma pública.  O critério utilizado para a seleção da instituição privada foi histórica - 

por ser a mais antiga na região; e para a seleção da instituição pública, por ser o curso mais 

novo da região, que iniciou a oferta da primeira turma em Licenciatura em Matemática a 

partir de 2016. 

Outra busca que realizei no site das instituições selecionadas esteve voltada para o 

quadro de professores de Matemática atuantes nos cursos de licenciatura em Matemática, com 

a finalidade de compor a amostra dos sujeitos a serem entrevistados.  
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Os Currículos Lattes12 dos professores formadores, sujeitos desta pesquisa, também 

foram utilizados como fontes de informações de dados e acessamos a Plataforma Lattes para 

identificar os professores com formação em Licenciatura em Matemática. 

Conforme aponta Duarte (2002, p. 141) “a definição de critérios segundo os quais 

serão selecionados os sujeitos que vão compor o universo de investigação é algo primordial, 

pois interfere diretamente na qualidade das informações a partir das quais será possível 

construir a análise e chegar à compreensão mais ampla do problema delineado”. 

Desta forma, seguindo os ensinamentos registrados por Szymanski (2002, p.19) entrei 

em contato com os coordenadores das licenciaturas dessas duas IES, fazendo uma 

apresentação formal sobre quem era o pesquisador, sua instituição de origem, a fim de 

apresentar a eles o problema e os objetivos da pesquisa. Cabe aqui ressaltar que, ao tomarem 

ciência da investigação proposta, ambos se mostraram empolgados, enfatizando a sua 

relevância e desejando ter acesso ao resultado final.  

Com o coordenador da IES privada, tive uma reunião inicial que não foi registrada, 

pois se tratava de uma conversa informal e preliminar. Neste mesmo dia, ficou acertado que 

ele enviaria um e-mail com a relação dos endereços eletrônicos dos professores de 

Matemática atuantes na Licenciatura.  

No mesmo mês, enviei uma carta ao coordenador, através de correio eletrônico, ao 

qual anexei o roteiro da entrevista semiestruturada elaborada, contendo as perguntas que 

seriam feitas. Em pouco tempo o coordenador nos respondeu, também, através de correio 

eletrônico, encaminhando o endereço de eletrônico de nove professores como sugestão para a 

coleta de dados através de entrevista.  Depois dessas informações, elaborei uma carta padrão13 

que foi encaminhada aos respectivos professores. 

  

2.4 Procedimentos para a pesquisa 

Antes do início da entrevista, é preciso obter o consentimento do entrevistado, de 

forma que se constitua um foco de ética para esta ação. A ideia era a de que os professores 

que aceitassem participar da pesquisa pudessem escolher o local, data e horário de sua 

                                                        
12 O Currículo Lattes se tornou um padrão nacional no registro da vida pregressa e atual dos estudantes e pesquisadores do 

país, e é hoje adotado pela maioria das instituições de fomento, universidades e institutos de pesquisa do País. Por sua riqueza 

de informações e sua crescente confiabilidade e abrangência, se tornou elemento indispensável e compulsório à análise de 

mérito e competência dos pleitos de financiamentos na área de ciência e tecnologia. (CNPq, 2017).   
13 Conforme Adendo 1. 
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conveniência para que pudéssemos realizar a entrevista.  Registro aqui que tanto os 

professores da IES privada quando da IES pública tiveram seus nomes originais substituídos 

por outros fictícios, a fim de garantir a privacidade das suas informações. 

 

 

2.4.1 Procedimentos para as entrevistas com os professores e coordenador da Instituição 

privada 

De todos os professores contatados, apenas três responderam a mensagem, mostrando-

se disponíveis para o encontro.  

Na sua mensagem, a Profª Amélia questionou se eu pretendia entrevistar, também, o 

Prof. Thiago e se haveria a possibilidade de se marcar as duas entrevistas para a mesma data e 

horário, externando preocupação em não ter todas as respostas, indicando que, assim, ficaria 

mais tranquila. Ressaltou que, no dia seguinte, teriam uma reunião do Colegiado do Curso de 

Engenharia Civil e que, após esse horário, estariam livres e à disposição para a entrevista. 

Tendo concordado com a data e o horário proposto, a própria Profª Amélia se incumbiu de 

marcar com o Prof. Thiago para que fossem juntos ao encontro. 

A entrevista foi marcada na própria Universidade onde atuam e foi realizada na sala 

dos professores, em um local próximo à porta de entrada. A Profª Amélia questionou se a 

entrevista poderia ser feita juntamente com o Prof. Thiago, ambos ao mesmo tempo, sendo 

preciso explicar que, para este tipo de entrevista, seria necessário que fosse de forma 

individual, mas que poderiam permanecer próximos.  

A primeira a falar foi a Profª Amélia e, antes de iniciar a entrevista, fizemos a leitura 

do Termo de Aceite e Livre Consentimento, quando solicitei autorização para a gravação das 

falas. Por ser uma sala de professores e por estarmos muito próximos à porta de acesso, o 

movimento de entrada e saída de pessoas era bastante intenso. Assim, como o volume das 

conversas ao nosso redor era alto, dificultava, por vezes, a compreensão do que era dito. 

Algumas pessoas que passavam pelos entrevistados os cumprimentavam e, às vezes, paravam 

para discutir assuntos relacionados a alunos em comum, obrigando o pesquisador a 

interromper a gravação do áudio. Para os dois entrevistados, os procedimentos foram os 

mesmos. 

As gravações foram realizadas por meio de um aplicativo instalado no aparelho celular 

do pesquisador e, embora todos os testes tivessem sido feitos anteriormente, descobri 
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posteriormente que várias partes das entrevistas tinham sido perdidas, tendo de ser 

invalidadas. Contudo, entrei novamente em contato com os dois professores, solicitando a 

gentileza de concessão de nova oportunidade e, assim, pude refazer a sessão de entrevista, 

porém apenas o Prof. Thiago retornou e-mail, alguns dias depois, já com as respostas das 

questões apresentadas, em forma de texto na própria mensagem. 

A entrevista com o Prof. Silvio (também coordenador do curso da IES privada) foi 

realizada posteriormente à qualificação, marcada pessoalmente com o pesquisador em local, 

dia e horário de melhor conveniência para ele. 

 

2.4.2  Procedimentos para as entrevistas com os professores e coordenador da Instituição 

pública 

O contato com os professores formadores da instituição pública foi feito de forma 

direta. À semelhança do que ocorreu para a coleta de dados na instituição privada, na 

instituição pública conversei inicialmente com a coordenação do curso de Licenciatura, e 

solicitei que me indicasse os professores da área que estavam atuando no curso.  

Com as informações obtidas por intermédio da coordenação do curso, estabeleci 

contato, pessoalmente, com todos os professores indicados, apresentando a proposta de 

pesquisa e convidando-os a conceder entrevista. Salientei, mais uma vez, que estava 

selecionando apenas professores licenciados em Matemática. 

Após aceite do convite, compareci nos dias e horários marcados com cada um dos 

sujeitos da pesquisa para realizar as entrevistas. Neste caso, o local foi definido pelo 

pesquisador, que solicitou uma sala vazia e livre de ruídos localizada na própria instituição de 

ensino onde trabalha. 

Após a coleta de dados por meio das entrevistas, o pesquisador fez a transcrição das 

informações e elaborou quadros de pré-análise para o estudo das questões trazidas pelos 

pesquisados. 

 



57 

 

CAPÍTULO III – OS DESAFIOS ENFRENTADOS PELOS PROFESSORES DA 

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

Este capítulo traz a análise dos dados obtidos com os sujeitos da pesquisa, professores 

formadores da Licenciatura em Matemática, descrevendo o perfil de cada participante, com 

informações sobre sua formação, experiências, percepções acerca do que é ser professor e os 

desafios que têm enfrentado na formação de professores para a educação básica.  

  

3.1 Formação de professores 

Em relação à formação de professores para a educação básica, a Lei Nº 9.394, 

aprovada em 20 de dezembro de 1996, e que institui as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, traz, no artigo 61, indicadores quanto aos profissionais da educação escolar 

básica (BRASIL, 1996, Art. 61). 

Art. 61.  Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, 

nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos 

reconhecidos, são: 

I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na 

educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; 

II – trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com 

habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e 

orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas 

mesmas áreas 

III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou 

superior em área pedagógica ou afim. 

IV - profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas 

de ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou 

experiência profissional, atestados por titulação específica ou prática de 

ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada ou das 

corporações privadas em que tenham atuado, exclusivamente para atender ao 

inciso V do caput do art. 36; 

V - profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica, 

conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação. 

Na continuidade deste artigo, o parágrafo único apresenta a caracterização da 

formação dos profissionais para a educação básica e estabelece como fundamentos: 1) sólida 

formação básica, que propicie o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas 

competências de trabalho; 2) associação entre teorias e práticas, mediante estágios 

supervisionados e capacitação em serviço; 3) aproveitamento da formação e experiências 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm#art61iv.
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anteriores, em instituições de ensino e em outras atividades (BRASIL, 1996). 

A pesquisa desenvolvida por Haruna (2004) considera a formação de professores 

como um processo que não se completa em um curso ou em um período, mas que implica 

contínuo aperfeiçoamento, o qual não se limita ao início da formação, mas percorre toda a 

atividade docente (HARUNA, 2004, p.32). 

Esse aspecto é trazido nos estudos de Pimenta e Anastasiou (2002, p.104), que 

sinalizam o despreparo dos professores para a atuação em cursos de nível superior, afirmando 

que eles “dormem profissionais e pesquisadores e acordam professores”, pois nunca tiveram 

uma formação específica em relação à formação docente. Desenha-se, assim, um cenário em 

que a formação dos professores, tanto para atuar na educação básica quanto no ensino 

superior, é vista como uma das fragilidades no processo educacional. 

O artigo 66 da Lei Nº 9.394 refere-se à preparação para o exercício no magistério 

superior e, nesse aspecto, concordamos com Silva (2009, p.26;  2014, p.70) quando ressalta 

que a preparação do professor para este nível de ensino deverá ocorrer, prioritariamente, em 

programas de pós-graduação stricto sensu, mas não exclusivamente, conforme pode ser 

interpretado o Parágrafo único deste Artigo. 

Art. 66. A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em 

nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e 

doutorado. 

 

Parágrafo único. O notório saber, reconhecido por universidade com curso 

de doutorado em área afim, poderá suprir a exigência de título acadêmico 

(BRASIL, 1996). 

Neste sentido, os sujeitos desta pesquisa estão construindo suas carreiras buscando um 

aprimoramento profissional que lhes permita atuar no desenvolvimento da aprendizagem dos 

alunos, uma vez que “atuar nesse segmento de ensino, implica um conjunto de tarefas 

complexas que requerem saberes disciplinares culturais, afetivos, éticos, metodológicos, 

psicológicos, sociológicos e políticos” (CUNHA, 2010). 

 

3.1.1 Formação de Professores de Matemática 

Segundo os dados do INEP divulgados através do Censo da Educação Superior, em 

2014 havia no Brasil 396.595 professores com diferentes graus de formação: 34,68% com 

Doutorado, 39,56% com Mestrado, 23,56% com Especialização, 2,18% somente com 



59 

 

Graduação e 0,02% atuando sem graduação, desenvolvendo atividades diversas (BRASIL, 

2017). 

A formação de formadores no nosso país não é baseada no ensino, o que leva a um 

desvirtuamento do desenvolvimento de um trabalho que deveria ser voltado às questões 

humanas da formação. O modelo de formação vigente está configurado para a pesquisa e 

concentra sua atenção para o desenvolvimento da carreira profissional na qual as instituições 

de nível superior, por exigência das políticas estabelecidas, centram as qualificações na pós-

graduação stricto sensu, que por sua vez estão centrados na especialização de um determinado 

conhecimento e na capacitação para a pesquisa. 

Para a formação de professores, realizada nos cursos de licenciatura, o melhor seria 

que dela participassem aqueles profissionais que ao mesmo tempo em que atuassem nos 

cursos de formação, também estivessem desenvolvendo atividades de ensino nas próprias 

escolas de educação básica, criando-se assim um diferencial em relação a outros cursos. 

Evidente é a importância da valorização do seu grau de especialização, contudo deve-

se considerar que tão importante quanto seus títulos, também é a sua experiência e percurso 

na área da Educação. Entende-se que para formar professores de matemática é necessário ter 

não apenas conhecimento aprofundado, mas a vivência nos diversos níveis de ensino, 

sobretudo naquele para qual foi formado: a Educação Básica. 

É possível compreender o conceito de formação de diversas maneiras, e para Marcelo 

Garcia (1999) a 

(...) formação pode também ser entendida como um processo de 

desenvolvimento e de estruturação da pessoa que se realiza com duplo efeito 

de uma maturação interna e de possibilidades de aprendizagem, de 

experiências dos sujeitos. (MARCELO GARCIA, 1999, p. 19). 

Desta forma, o autor evidencia que o professor em formação, ao realizar o curso como 

parte inicial de seu desenvolvimento profissional influencia na sua própria formação. 

A formação pode levar em conta aspectos diferentes, dependendo do ponto a partir do 

qual se olha o objeto (a que se oferece e se organiza exteriormente ao sujeito) ou a partir do 

sujeito (aquela que é dada por iniciativa pessoal). Para Marcelo Garcia (1999), o conceito de 

formação pode ter diversas concepções, mas quase todas está associada ao conceito de 

desenvolvimento pessoal. 

O professor formador está formando um profissional, e por isso é importante que 
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esteja sempre atualizado em relação à legislação de ensino e às mudanças que ocorrem dentro 

da escola de formação básica. Neste sentido, referindo-se aos elementos da profissão que 

constituem a formação, Pimenta e Anastasiou (2002, p.107) ressaltam que “formação 

acadêmica, conceitos, conteúdos específicos, ideal, objetivos, regulamentação, código de 

ética” são questões importantes que devem ser observadas no processo de profissionalização 

continuada dos formadores. 

Pimenta e Anastasiou (2002, p. 15) nos alertam que “Ser professor requer saberes e 

conhecimentos científicos, pedagógicos, educacionais, sensibilidade, indagações teóricas e 

criatividade para encarar as situações ambíguas, incertas e conflituosas”, pois os professores 

formadores, na sua prática profissional, precisam mobilizar esses saberes. 

Ao debater sobre o tema formação de professores, Marcelo Garcia (1997, p.54) 

evidencia que ao se tratar da formação de professores, assumimos determinadas posições 

(epistemológicas, ideológicas, culturais) relativas ao ensino, ao professor e aos alunos. E 

continua, citando Sacristán (1990), afirmando que portanto, “a formação de professores deve 

proporcionar situações que possibilitem a reflexão e a tomada de consciência das limitações 

sociais, culturais e ideológicas da própria profissão docente”. 

Assim, é preciso que os professores formadores tenham em si a visão de agentes 

transformadores, possibilitando aos futuros professores momentos nos quais possam pensar, 

refletir, discutir, sobre os temas relacionados ao universo do cotidiano escolar. 

D’Ambrosio (1996) ressalta que para que o ensino de Matemática seja de qualidade, é 

necessário que os professores observem que existe uma interdependência entre as disciplinas 

específicas e as disciplinas pedagógicas, que possibilita ao futuro professor de Matemática 

compreender o que é a Matemática, como se constitui a atividade matemática e como ocorre a 

sua aprendizagem. E, para além da formação teórica que o futuro professor precisa para 

desempenhar suas atividades, o conjunto das disciplinas de um curso de Licenciatura em 

Matemática deve permitir a formação de um profissional reflexivo. 

É neste caminho que os dados obtidos nesta pesquisa serão analisados, buscando 

refletir sobre as dificuldades e desafios encontrados pelos formadores no exercício da 

docência, sua compreensão acerca dos alunos que estão em formação na licenciatura, futuros 

professores, e o profissional que desejaria formar. É relevante ressaltar que esta compreensão 

é de suma importância para a percepção do seu fazer formador e das questões que 

impossibilitam a formação de um bom profissional.   
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3.2 Perfil dos entrevistados 

Descrevemos, neste item, o perfil dos sujeitos da pesquisa que atuam nas licenciaturas, 

formando os futuros professores de Matemática, procurando contextualizar as peculiaridades 

desses sujeitos, a fim de ter um ter melhor entendimento das suas falas, da sua trajetória de 

formação e experiências profissionais. 

Conforme afirmado anteriormente, foram entrevistados 4 professores que atuam em 

duas Licenciaturas em Matemática, em duas instituições (uma pública e outra privada) da 

Região Metropolitana da Baixada Santista, sendo que deste grupo dois também atuam como 

coordenadores desses cursos. 

 

1) Professora Martha 

A Prof.ª Martha é licenciada em Matemática pela Universidade Estadual de Campinas 

– Unicamp, e, desde cedo, já havido tomado a decisão de ser professora. Quando estava no 

nono ano (antiga oitava série), tinha intenção de fazer magistério, mas desistiu, optando, 

então, por realizar um curso técnico profissionalizante de Informática. Ela relata que “não 

tinha dificuldade em nenhuma matéria”, por isso pensava que poderia dar aulas de qualquer 

disciplina. Durante o ensino médio profissionalizante, sua professora era considerada “o terror 

da matemática”, como ela afirma, e por não ter dificuldades naquela disciplina, ajudava muito 

seus amigos de turma que não conseguiam bons resultados. Este fato, segundo a professora, 

influenciou na sua escolha profissional, passando a atuar na Licenciatura em Matemática logo 

após terminar a graduação. 

 Ela afirma que um grande diferencial na sua formação foi o fato de a Unicamp exigir 

que os alunos da Licenciatura façam estágio em escola pública. No período em que 

desenvolvia seu estágio, também atou como estagiária em uma escola particular bastante 

tradicional na cidade de São Paulo, permanecendo em cada uma delas por um ano. Assim que 

finalizou sua graduação, partiu em busca de uma vaga no programa de Mestrado da própria 

universidade. Naquele período, no entanto, a Instituição não ofereceu o curso, e, por isso, 

submeteu seu projeto à USP. Naquela época, quando estava em seu segundo ano do curso de 

mestrado, participou de concurso público para atuar como professor de educação básica na 

rede estadual de São Paulo, ao mesmo tempo em que participava de processos seletivos para 

professor em escolas particulares. Em 2007, quando estava terminando as disciplinas do 
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curso, foi convocada para assumir aulas nas escolas públicas do Estado de São Paulo, ao 

mesmo tempo em que foi convidada para trabalhar em uma escola de formação de 

professores.  

 A professora alega ter tido muita sorte no seu início de carreira, porque se saiu muito 

bem em diversas entrevistas das quais participou para vaga de professor de Matemática em 

escolas particulares na cidade de São Paulo. A professora comenta:  

Eu tinha uma revista. É até absurdo eu dizer isso, mas eu tinha uma revista 

Veja que tinha as 50 melhores escolas de SP. E aí eu mandei o currículo para 

as 10 primeiras. Pensei: se nenhuma me aceitar eu mando paras as próximas. 

Porque eu não tinha referencial, não conhecia nada em São Paulo, e eu fiz 

entrevistas em várias delas. Só que eu sempre caia na última fase porque eu 

era muito nova, nunca tinha entrado em sala de aula. Então as pessoas me 

queriam como monitora, queriam que eu ficasse na escola fazendo alguma 

coisa, mas eu não queria, eu já estava no Estado, aí eu já queria entrar na sala 

de aula. Só que algum coordenador que ninguém sabe até hoje quem foi, 

encaminhou o currículo para essa empresa que fazia formação (...). E eles 

gostaram do meu currículo, fiz processo seletivo e passei. Então, eu digo que 

tive sorte por essas pessoas terem pensado que talvez eu tivesse perfil para 

trabalhar nesse outro lugar. 

 Assim, durante quase oito anos em que atuou nesta escola nunca se sentiu sozinha. 

Como trabalhou com formação de professores durante anos, percebeu que uma das queixas 

que faziam mais frequentes era que se sentiam sozinhos; por isso para ela o professor é 

“muito sozinho”, o professor de matemática principalmente, pois não têm por hábito 

conversar sobre como dar aula, nem trocar informações sobre os alunos com professores de 

outras áreas, em relação ao ensino, e nesse ponto, não teve dificuldades. 

 Durante a sua trajetória a Prof. Martha teve professores tanto de conteúdo matemático 

quanto de metodologia que cumpriram seu papel, reafirmando seu desejo de se tornar 

professora. Por isso, resolveu voltar à Universidade onde concluiu seu curso de licenciatura 

para realizar o doutorado em Educação Matemática. Para ela os cursos que oferecem nessa 

área têm “um olhar bem humano”, e que pode marcar a transformação na vida de um aluno. 

 A professora não sabe ao certo por que escolheu a profissão, mas afirma ter crescido 

em um ambiente familiar no qual sua mãe e sua madrinha também eram professoras, e ao 

afirmar seu desejo de seguir a carreira docente foi questionada por sua mãe se não estava 

enganada.  Ao entrar na faculdade, percebeu que havia pessoas que se preocupavam com as 

outras, que queriam, de fato, que o aluno avançasse mais no conteúdo, concluindo, assim, que 

estava no lugar certo.  

Pela primeira vez está dando aulas no curso de Licenciatura em Matemática, na 
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disciplina Práticas de Ensino, mas também tem aulas em um curso técnico de informática 

integrado ao ensino médio na mesma instituição. Para ela, “quando você forma um futuro 

professor é muito difícil você não ter o pé na sala de aula.  A pessoa fica falando sobre tem 

que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas se ela não tiver o pé em sala de aula não fica muito 

claro”[sic]. Também considera ser importante dar aulas para os alunos desse nível, pois viver 

a sala de aula pode subsidiar a sua prática na formação, principalmente para que essa prática 

não se torne obsoleta.  

 

2) Professora Diana 

Em 2002, a Profª Diana integralizou o curso de Licenciatura em Matemática na 

Universidade Católica de Santos. Naquela época, o curso ainda previa uma duração de 4 anos. 

No ano seguinte, iniciou estudos da Língua Inglesa, com o objetivo de se preparar para os 

testes de proficiência dos processos seletivos de pós-graduação, antes de seguir a carreira 

acadêmica. No ano de 2005, ingressou no programa de Mestrado em Educação Matemática da 

PUC São Paulo, apresentando a sua dissertação para a banca em 2007. Logo em seguida foi 

em busca de uma vaga no Programa de Doutorado da mesma universidade, mas, por 

problemas internos na própria universidade, acabou adiando seu ingresso. Fez algumas 

disciplinas na UNESP, durante 2009, mas por estar longe da sua residência, resolveu 

abandonar o curso, uma vez que não tinha condições para se mudar para outra cidade. 

Ingressou no doutorado em 2010 no programa de Educação Matemática e concluiu no mês de 

fevereiro de 2014, quando submeteu sua tese à banca avaliadora. 

Começou a atuar oficialmente como professora de Matemática em 2002, quando 

estava no último ano da licenciatura. Por ter uma bolsa mérito, pôde deixar o seu antigo 

emprego na secretaria de uma academia de ginástica.  

Iniciou no Ensino Fundamental II, como professora de Laboratório de Matemática, em 

uma escola privada bastante importante na região onde reside e que atende estudantes de 

classe média alta. A professora não acreditava que pudesse ser aprovada nos testes para a vaga 

oferecida naquela escola, porque “eles faziam uma entrevista muito rígida com o professor de 

Matemática”. Assim, não acreditava que teria chances de ser uma professora de Matemática 

naquela instituição. Por serem aulas de laboratório de Matemática, a escola tinha muita 

dificuldade de encontrar um professor para esse fim. De acordo com a entrevistada, os 

professores “consagrados (...) têm um formato padrão de dar aulas e que não é consistente 
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com a aula de laboratório”. A professora afirma que  

a grade da escola era bastante interessante e que passava até o ensino 

fundamental I, II e médio na mesma estrutura. Eles tinham uma quantidade 

de aulas semanais de matemática, e uma vez por semana, obrigatoriamente, 

uma aula de laboratório. Eles não queriam, em hipótese alguma, que fosse o 

mesmo professor, porque eles sabiam que uma hora ou outra ele ia acabar 

usando a aula do laboratório para cumprir alguma exigência que não foi 

cumprida na aula de matemática. E eles tinham muita dificuldade, então 

quando eles perceberam que eu era nova, e assim não tinha vício de 

profissão (...). Eles investiram na minha formação e falaram: “Não, a gente 

quer que você seja professora de laboratório e a gente vai te ajudar nisso, se 

você topar” 

Durante 12 anos, atuou naquela instituição trabalhando no laboratório de Matemática 

em todos os níveis da educação básica, ensino fundamental I e II, além do ensino médio. 

Após ter concluído seu mestrado, trabalhou, também, em paralelo a este período, em 

outras instituições, dando aulas de matemática tradicional, no ensino fundamental II e no 

ensino superior. 

Para esta entrevistada, houve muitos professores, em todos os níveis de formação, que 

marcaram a sua trajetória, reafirmando seu desejo de se tornar professora. Um dos exemplos 

citados é sua orientadora de doutorado, que ainda permanece como modelo de “como tratar 

justamente a questão do conhecimento, do que a pessoa sabe, do que a pessoa não sabe, (...) 

de sempre tentar tirar alguma coisa positiva do que ela sabe e tentar usar isso como uma força 

motriz para conseguir que a gente chegue nos nossos objetivos como professor”. Durante o 

período da graduação, alguns outros professores também marcaram bastante, como exemplo, 

uma professora de álgebra que, em sua opinião, era fantástica. 

Eu digo que o dia que eu der uma aula dessa, de um conteúdo tão 

complicado tão complexo, mas tão bem colocado, uma aula com uma 

proposta, assim, muito começo, meio e fim, você, você não se perde no meio 

das explicações, uma lousa bacana. Então em termos de metodologia de 

ensino eu achava muito bacana, porque era uma coisa extremamente difícil, 

uma álgebra abstrata, e eu conseguia entender e compreender porque ela 

tinha todo um jogo de cintura, não fazia nada assim sobrenatural. Talvez a 

própria organização dela e como ela pensava que as etapas da aprendizagem 

daquele conceito deveriam ser realmente. (...) Era interessante para mim, não 

sei para os meus amigos, mas eu gostava muito.  

A entrevistada não considera ter sido preparada para enfrentar a sala de aula durante o 

seu curso de graduação, pois teve muitas coisas que aprendeu trabalhando, sendo professora, e 

foi na escola na qual trabalhou que pôde se aperfeiçoar, pois lá havia muitos cursos de 

formação continuada para suprir essas necessidades. Ressalta que os temas oferecidos para os 
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cursos eram sobre bullying, indisciplina, propostas metodológicas diferentes para movimentar 

a aula e fazer o estudante pensar um pouco diferente. A escola tinha essa preocupação, essa 

consciência de que na formação inicial do professor ficam lacunas relativas à metodologia de 

ensino que são necessárias preencher, com objetivo de melhorar o trabalho do professor. 

As dificuldades que enfrentou variaram de acordo com o nível de ensino no qual 

atuou, e enfatiza que no ensino fundamental sua maior dificuldade era o controle da 

disciplina. 

Tinha alunos muito agitados. (...) O professor de matemática, ele tem uma 

postura rígida, eu fui meio quebrando isso ao longo da minha carreira. Fui 

tentando diminuir um pouco essa rigidez, porque eu vi que ela não dava 

muito certo em sala de aula, a gente não produzia muito sendo assim. Mas 

no começo era isso, era uma necessidade de se firmar como professor, de ter 

um domínio da classe, eu ficava muito presa a isso. Então eu tinha muito 

problema com disciplina, mas porque eu via a disciplina de um jeito muito 

fechado sabe? Quando eu melhorei assim esse lado, refleti, enfim fui me 

formando, no mestrado, no doutorado e tendo acesso a outras informações, 

isso foi mudando um pouco, essa minha preocupação foi diminuindo com a 

questão da disciplina. 

Considera que a realização do mestrado foi um divisor de águas na sua formação para 

entender as dificuldades da carreira do professor, ajudando a enxergar o que é ser professor, o 

que é educação, o que é ensino, o que é conhecimento de matemática, a identificar um aluno 

que conhece ou não determinado assunto, e quais as implicações disso dentro do currículo e 

da proposta da educação básica. Dessa maneira, pôde diminuir um pouco o foco no 

conhecimento matemático e passou a dedicar mais atenção nas questões relativas ao ser 

humano, do aluno propriamente dito.  

Quanto à sua atuação no ensino superior, apresenta outros tipos de dificuldades, sendo 

que o maior problema está relacionado à falta de pré-requisitos, e percebe que tem recebido 

cada vez menos alunos com uma formação de matemática básica adequada para seguir em um 

curso de exatas – em um curso que tenha componentes matemáticos ou que dependa do 

conhecimento matemático básico. Desta forma, sua dificuldade era criar uma proposta de aula 

que pudesse auxiliar na superação dessas limitações que os alunos levam consigo para a 

graduação. 

Entende que sua licenciatura não foi “mascarada, um bacharelado em que colocaram 

meia dúzia de coisas de pedagogia e transformaram em uma licenciatura”. Na sua percepção, 

havia realmente interesse em formar um professor, mas quando ele vai para a sala de aula, ele 

lida com outras variáveis, diferentes das que são dadas na graduação, especialmente àquelas 
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relacionadas ao comportamento humano. 

3) Professor Thiago 

O Prof. Thiago concluiu seu curso de Mestrado em Educação no ano de 2004, mas foi 

anos antes, encantado com as oportunidades de vagas para professores de Matemática, quando 

estava se preparando para participar de concursos, que decidiu ser professor. Assim, começou 

a atuar como professor da educação básica em 1990, em um colégio tradicional da cidade de 

Santos, e após concluir seus estudos em um curso de Licenciatura em Matemática no ano 

anterior. Suas primeiras turmas eram alunos de quinta a oitava séries. Para ele, as 

oportunidades de emprego foram surgindo, e, para que pudesse atendê-las, nunca deixou de 

estudar, realizando diversos cursos para se manter sempre atualizado. 

Assim como a Profª Diana, também apontou o relacionamento com os discentes uma 

das dificuldades da profissão, incluindo, também, a dificuldade com a condução do processo, 

com os docentes e com a coordenação e direção. 

Para o docente, já não existe mais o respeito pela figura do professor, sendo necessário 

estar sempre atento para não entrar em um embate com o aluno, e afirma que a condução do 

processo está se tornando cada vez mais difícil, pois a sociedade está imediatista desejando ter 

retorno sem dificuldades, e “o aprendizado é um caminho árduo”. Aprende-se estudando, com 

boa vontade e acompanhando os mais experientes. 

Mesmo durante a sua atuação como acadêmico, ele buscou referências nos seus 

colegas de profissão, pois estes lhe deram a oportunidade de estar juntos, apoiando-o em sua 

jornada. Ao ser questionado sobre o que é ser professor de Matemática, afirmou: 

Ser professor de matemática é muito bom. É instigante ver o aluno aprender. 

Ser professor de matemática hoje é uma reinvenção diária. É preciso estar 

preparado com diversas metodologias, argumentos, saber explicar o básico 

para que o aluno possa ir construindo seu edifício matemático. (...) o 

professor “autoridade” é coisa do passado, hoje você precisa estar o mais 

próximo possível do aluno, sei que não dá para estar próximo de todos, mas 

tem que estar acessível.  
 

 

4) Professor Silvio 

Além de licenciado em Matemática pela Universidade Católica de Santos, o Prof. 

Silvio é, também, mestre em Educação Matemática pela PUC de São Paulo, e tem pretensões 

de aprofundar seus estudos em um curso de Doutorado. Iniciou sua experiência como 
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professor de Matemática dando aulas para turmas de ensino médio em junho de 1988, período 

no qual ainda era aluno de um curso de Engenharia Mecânica. Este curso, aliás, foi o grande 

motivador para que se tornasse professor de Matemática, levando-o a abandonar a Engenharia 

no final do terceiro ano e matricular-se na Licenciatura em Matemática na mesma 

universidade.  

Não concluí [o curso de Engenharia Mecânica]. Eu parei no terceiro ano para 

fazer matemática. Porque quando eu comecei a dar aula, comecei a gostar da 

profissão, e ao mesmo tempo eu comecei a não gostar do rumo que a 

engenharia estava tomando. Eu gostava muito de matemática e física, e 

quando você chega no terceiro ano, o curso tem muito mais desenho do que 

matemática e física, embora ainda tenha bastante aplicações da física, mas é 

muito aplicado, pouco matemático. Então eu decidi fazer matemática, por 

isso. Parei engenharia no fim do terceiro ano e comecei a fazer matemática, 

mas sempre dando aula, desde aluno de engenharia, aluno de matemática e 

continuei dando aula de matemática e física no ensino médio.  

Quando começou a dar aulas no ensino médio, tomou como base o conteúdo que havia 

estudado anos antes, durante a sua formação básica; retomava alguns assuntos e preparava 

suas aulas.  

No começo de carreira você sente um pouco mais de dificuldade, por que 

você perde um tempo maior preparando a aula; porque você precisa saber se 

você sabe o conteúdo e depois preparar efetivamente a aula, aí depois, 

conforme vão passando os anos, você tem aquela firmeza de que conhece o 

conteúdo e aí você só a prepara a aula.  

Acreditando que não estava preparado para dar aulas, começou a resolver todos os 

exercícios dos livros de Matemática e Física antes das suas aulas, para que pudessem lhe dar 

uma base melhor, pois utilizava esse conhecimento nas disciplinas de Matemática e Física da 

Engenharia que cursava, naquela época.  

Ressalta a importância da utilização da linguagem correta para o ensino da 

Matemática, e entende que esta precisa se aproximar, de alguma forma, de uma linguagem 

que o aluno entenda, 

(...) porque a matemática tem uma linguagem que o aluno precisa entender, e 

depois que você dá a linguagem correta, vai falando de uma forma que o 

aluno entenda, e então começa a absorver a linguagem. Acho que o maior 

defeito é que o cara até sabe um pouco de matemática, mas a linguagem é 

muito ruim, a forma de escrever é muito ruim. Então, nós como professor, 

temos que ajudar a melhorar tudo: a melhorar a linguagem e a matemática do 

aluno; a melhorar a escrita na maneira de escrever matematicamente, e 

também o cara tem que conhecer e dominar o conteúdo. Às vezes o cara até 

sabe fazer, mas a maneira que ele escreve, matematicamente falando, não é 

bonita, [ele conhece o conteúdo] mas não sabe a linguagem correta. 
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O Prof. Silvio entende que, para dar aula, não basta somente conhecer o conteúdo, é 

preciso ter o conhecimento didático pedagógico para repassar o conteúdo específico da 

disciplina ao aluno que está em processo de formação como professor, para que esse mesmo 

aluno possa utilizar esse mesmo “material” na sua prática profissional. 

É o que a gente chama na Educação de transposição didática. Na realidade, 

se você não domina um assunto, você não tem nem como começar a passar 

isso para o aluno. Então você tem que ter domínio do assunto, mas você 

também precisa ter uma maneira de transpor a parte matemática que foi feita 

lá pelos cientistas e matemáticos. Você precisa transportar para uma 

linguagem do aluno, mas sem perder o rigor matemático. Então a 

transposição didática é muito importante, mas não é só isso, o professor 

precisa conhecer o conteúdo, se não, não tem condição de fazer essa 

transposição (Professor Silvio). 

 E ainda sobre esse tema, o professor relata: 

Quando eu fui para a Licenciatura em Matemática, eu já tinha três anos de 

experiência, mas eu percebi que essa experiência era o espelho dos meus 

professores. Eu não conhecia nada de didática, eu era o espelho dos meus 

professores do ensino médio. Aí quando eu fui estudar matemática, é óbvio 

que a gente tem um modelo de professor, que é o modelo que você quer pra 

si, que se assemelha com algum professor que você tenha maior afinidade, 

ou que você gosta mais, que você admira mais o trabalho. Então, com o 

passar dos anos, você vai absorvendo e vai deixando de ter aquele como 

modelo, e vai criando teu próprio modelo de professor, ou seja, você vai 

estudando, e você vai absorvendo o que é importante; às vezes alguns 

conceitos pedagógicos, eles são tão importantes, que se você não absorver 

isso, você não consegue desenvolver seu conteúdo.  

 Para o Prof. Silvio, o aluno de hoje tem uma bagagem de conhecimentos muito menor 

do que o aluno que chegava ao ensino médio na década de 1990. Então, segundo o docente, o 

professor deve, inicialmente, tentar sanar os “buracos da sua formação”, e ampliar os 

conhecimentos desses alunos, para depois dar continuidade aos conteúdos específicos da 

licenciatura. 

Hoje você começa a disciplina de Cálculo com "pré-calculo", onde há a 

revisão de função e vai aprofundando com o conceito e os tipos de função 

que trabalha, para você conseguir chegar na definição de "limite", 

desenvolver "limite", desenvolver "derivada". Isso foi absorvido, não só por 

mim, mas por quase todos os professores de Cálculo. Essas coisas acabam 

sendo absorvidas, e caminha por gerar uma melhoria no aprendizado do 

aluno. 

Neste ano, completa 21 anos e meio de experiência como professor de Ensino 

Superior, na própria universidade onde se formou. 
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3.3 Aspectos da formação e da docência 

Nas falas dos entrevistados, destacam-se aspectos referentes à formação e à docência, 

entre eles: a) motivação para a escolha da profissão; b) realização de estágio em escola 

pública: c) “fator sorte”; d) bons professores formadores; e) formação no stricto sensu.  

 

a) Motivação para a escolha da profissão  

Respeitando-se o tempo de formação de cada um dos entrevistados, destacamos nas 

suas falas quais foram as razões pelas quais decidiram ingressar em um curso de Licenciatura 

em Matemática, visto que as pesquisas têm mostrado que a carreira docente tem baixa 

atratividade, portanto, baixa procura (GATTI, et al., 2010).  

Na realidade eu não escolhi essa profissão. Quando decidi pela Matemática, 

pensava em estar preparado para concursos. Cheguei a passar no concurso 

do INSS, mas na época não foi conveniente esse emprego, porque já estava 

envolvido com o magistério. Um grupo de estudos da faculdade foi uma 

grande motivação, depois ficou um tanto encantado com a procura por 

professor de matemática. (...) As oportunidades foram aparecendo. Para 

atender essas oportunidades, nunca deixei de estudar, fiz vários cursos de 

forma a estar sempre atualizado (Professor Thiago). 

 

Então a minha primeira decisão foi por ser professora. Eu não sabia 

exatamente do que, e quando eu estava na oitava série, nono ano, a minha 

intenção era fazer magistério, só que podia ser que que não ia valer só o 

magistério. Então, eu pensei, vou prestar um curso técnico (...) e eu tive uma 

professora que era o “terror da matemática” e aconteceu de eu conseguir 

ajudar meus amigos em relação ao conteúdo. E eu falei “ah talvez seja 

matemática”, talvez eu seja professora de matemática. E além disso, eu tinha 

tido uma outra professora que tinha sido um referencial de bom professor, de 

se preocupar com aluno, de ficar preocupado com a aprendizagem. Então 

calhou as duas coisas e eu falei vai ser de matemática. Porque eu não tinha 

dificuldade em nenhuma matéria (Professora Martha). 

 

Eu comecei a lecionar em 88, quando eu era aluno de engenharia. [A 

engenharia] eu parei no terceiro ano para fazer matemática. Por que motivo? 

Porque quando eu comecei a dar aula eu comecei a gostar da profissão e ao 

mesmo tempo eu comecei a não gostar do rumo que estava tomando a 

engenharia (...). E eu decidi fazer matemática, (...) mas sempre dando aula, 

desde aluno de engenharia, aluno de matemática e continuei dando aula de 

matemática e física no ensino médio (Professor Silvio).  

b) Realização de estágio em escola pública 
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A Profª Martha ressaltou o fato de a universidade na qual realizou a sua licenciatura 

exigir que os alunos realizem estágio docente em escola pública. 

Fiz quatro anos de faculdade e eu acho que um grande diferencial na minha 

formação foi que a Unicamp exigia que a gente fizesse estágio em escola 

pública. E aconteceu de eu já ter conseguido estágio em SP no Dante 

Aliguieri, que é um colégio tradicional [de São Paulo].  E pra não perder a 

oportunidade eu fiz estágio nas duas escolas ao mesmo tempo. Então eu 

fiquei um ano em cada escola. 

 

c) “Fator Sorte” 

Interessante observar, também, como dois dos entrevistados utilizaram a palavra sorte 

para justificar fatos que ocorreram ao longo da sua trajetória profissional, como nos revela a 

professora Diana, ao afirmar que no início da sua carreira docente foi admitida em uma escola 

privada para trabalhar com alunos do Ensino Fundamental II.  

O processo seletivo consistia de uma entrevista bastante rígida, segundo ela, e por isso 

não acreditava que seria possível ser aprovada e admitida naquela instituição. “Eles tinham 

uma aula muito interessante, que era de laboratório de matemática, e tinham muita dificuldade 

de encontrar um professor para dar aula disso”, revela. Foi justamente por ter pouca 

experiência que a escola a selecionou para a vaga, pois “os professores já consagrados na 

região têm um formato padrão de dar aula e que não é consistente com a aula de laboratório. 

Por isso tive sorte”. 

Ainda sobre esse tema, e ao falar sobre o início da sua carreira, conta que, muito do 

que sabe, aprendeu no exercício da profissão, pois durante a sua graduação não foi preparada 

para enfrentar diversas situações que vivem em sala de aula.   

Eu iniciei numa escola que tinha uma preocupação com isso. Então a gente 

tinha muito curso de formação continuada na própria escola pra dar conta 

dessas necessidades. Por exemplo, a gente teve curso para falar de bullying, 

de indisciplina, de propostas metodológicas diferentes para movimentar a 

aula e fazer o estudante pensar um pouco diferente. Então todo começo de 

ano a gente tinha uma semana, às vezes duas de formação de professores, 

então eu sei que muita gente não teve essa sorte que eu tive, de cair numa 

escola que pensa um pouco nisso, que sabe que a formação inicial tem uma 

série de lacunas que é importante ser preenchidas, até para o trabalho da 

escola ficar melhor. 

A professora Martha também se utiliza da palavra sorte como justificativa, pois não 

sabe muito bem como seu currículo teria sido encaminhado para uma empresa de formação de 

professores, que encaminhou convite para que ela participasse de um processo seletivo para 
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professores. 

Eu digo que eu tive muita sorte. Eu uso a palavra sorte mesmo porque eu fui 

muito bem nas entrevistas das escolas particulares. Eu tinha uma revista (...) 

Veja que tinha as 50 melhores escolas de São Paulo. E aí eu mandei o 

currículo para as 10 primeiras. Se nenhuma me aceitar eu mando paras as 

próximas. Porque eu não tinha referencial, não conhecia nada em São Paulo. 

Eu fiz entrevistas em várias delas, porém eu sempre caia na última fase 

porque eu era muito nova, nunca tinha entrado em sala de aula. Então as 

pessoas me queriam como monitora, queriam que eu ficasse na escola 

fazendo alguma coisa, mas eu não queria, eu já estava no Estado, eu já 

queria entrar na sala de aula. Só que algum coordenador que ninguém sabe 

quem foi, encaminhou meu currículo para essa empresa que fazia formação. 

E eles gostaram do meu currículo. Fiz processo seletivo e passei. Então, eu 

digo que foi sorte essa pessoa ter pensado que talvez eu tivesse perfil para 

trabalhar nesse outro lugar.  

 

d) Bons professores formadores 

Apoiados nos estudos de Cunha (2011), que buscou, em seus estudos, revelar quem é o 

“bom professor” através da investigação do seu cotidiano, sua prática e sua metodologia, 

perguntamos aos sujeitos da pesquisa, se houve professores formadores que fizeram a 

diferença na sua formação. 

Cunha (2011, p.27) nos esclarece que os estudos que colocam o professor 

contextualizado histórica e socialmente, confirmam que seu comportamento e formação estão 

relacionados com suas experiências de vida, pressupondo uma “forte relação entre o saber e 

os pressupostos da elaboração deste saber”. Contudo, a forte influência do pensamento 

positivista fez com que esta relação fosse sistematicamente banida da formação de 

professores. 

O estado atual do conhecimento que se desenvolve em nossas escolas é 

fruto, certamente, da influência positivista sobre as práticas que lá se 

desenvolvem. E o professor é o principal veiculador dessas práticas. Esta 

realidade em si desvela a contradição dos princípios positivistas. Mostra que 

o professor trata o conhecimento da forma como aprendeu e ainda da 

maneira como vivenciou experiências escolares (CUNHA, 2011, p.27) 

O professor é o principal difusor das práticas que se desenvolvem nas escolas, 

contradizendo os princípios positivistas e apresentando um sujeito que “trata o conhecimento 

da forma como aprendeu e ainda da maneira como vivenciou experiências escolares” 

(CUNHA, 2011, p.27). 

Os sujeitos aqui pesquisados se espelharam, de alguma maneira, ao longo da sua 



72 

 

formação, nos professores que passaram pela sua vida. Quando os consideram como bons 

exemplos, observaram seus hábitos, suas práticas, seus pensamentos e alimentaram-se dessas 

informações para conduzir a sua própria prática. No caso dos professores que pouco 

contribuíram ou o fizeram de forma negativa, também o professor os utiliza como exemplo a 

não ser seguido. 

Todos os sujeitos disseram que se inspiraram nos seus professores de alguma forma. 

Vejamos alguns exemplos: 

Desde a universidade, enquanto ainda era aluno, alguns professores se 

tornaram referência para mim. Encontrei alguns colegas, que me deram a 

oportunidade de estudar junto. Minha gratidão a alguns professores (...) que 

muito me apoiaram na minha jornada (Prof. Thiago).  

 

Os meus professores desde o ensino médio e ensino fundamental eram 

ótimos. Tive aula com excelentes professores. (...) e quando eu fiz 

engenharia os professores eram muito bons também, na área de matemática. 

Mas aqui, nossa! Eu tive professor bom, quase todos eram excelentes. Aliás, 

de matemática eu não posso me queixar de ninguém. (...) não tinha um que 

você não olhasse e falasse assim; “Nossa!!!”. Eles eram de estilos diferentes. 

Um era mais sorridente, mais “simpaticão”, falava mais besteiras. Outro era 

mais tímido, mais quieto, mais certinho. Mas todos eram muito bons. Todos 

eles. (...) mas o que a gente admirava, é que além deles terem boa vontade 

para fazer você entender, eles conheciam muito do assunto. Eu nunca fiz 

uma pergunta para um professor aqui que ele não deixasse de responder de 

imediato. Então eram pessoas assim (Prof. Silvio). 

 

Muitos, desde o ensino fundamental até o doutorado. Tem pessoas que eu 

falo: “Nossa é meu espelho!”. A minha orientadora de doutorado para mim é 

um modelo até hoje de como tratar justamente a questão do conhecimento, 

do que a pessoa sabe, do que a pessoa não sabe. Sempre tentar tirar alguma 

coisa positiva do que ela sabe e usar isso como uma força motriz para 

conseguir que a gente chegue nos nossos objetivos como professor. Então, se 

eu penso que que tenho tentar observar as diferenças, eu penso muito nela. 

Na graduação algumas pessoas também marcaram bastante. Eu tive uma 

professora de álgebra fantástica. (...) o dia que eu der uma aula dessa, de um 

conteúdo tão complicado, tão complexo, mas tão bem colocado, uma aula 

com uma proposta, assim, muito começo, meio e fim, você não se perde no 

meio das explicações. Uma lousa bacana, que em termos de metodologia de 

ensino eu achava muito bacana, porque era uma coisa extremamente difícil, 

uma álgebra abstrata, e eu consegui entender e compreender porque ela tinha 

todo um jogo de cintura. Não fazia nada assim sobrenatural; talvez a própria 

organização dela e como ela pensava que as etapas da aprendizagem daquele 

conceito deveriam ser e realmente era, era interessante para mim, não sei 

pros meus amigos, mas eu gostava muito. Então, tenho sim, tenho muitos 

modelos como a coisa deve ser feita, mas também tenho modelos de como 

não deve ser feita. Tive professores que eu me lembro até hoje. Eu não quero 

nem passar perto desse sujeito aqui, ou de ter uma conduta próxima a dele. 

Às vezes quando eu percebo que estou indo pra esse lado, eu penso: “Não, 

não posso. O Fulano, não quero ser que nem ele, de jeito nenhum...” (Profª 
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Diana). 

 

Quando eu entrei na faculdade que eu vi que tinha gente que se preocupava 

com o outro, que estava realmente querendo que o aluno avançasse, mais do 

que conteúdo. Eu falei “Acho que eu estou no lugar certo”. E foi por isso que 

eu voltei para o Doutorado na Unicamp, porque eu sinto que os professores 

de lá, eles têm um olhar bem humano. Porque assim, marca a questão da 

transformação que você pode ter na vida de um aluno. E isso me encheu 

mais ainda os olhos para essa área. Eu tive professores sim, tanto de 

conteúdo quanto de metodologia (Profª Martha). 

“Há um certo consenso sobre os comportamentos que se espera de um aluno”, nos 

ensina Cunha (2011, p.57), mas também em relação ao professor. Concluímos, então, que 

parte dessa relação professor-aluno já é determinada socialmente. 

Quando eu fui para a [Licenciatura em] Matemática, eu já tinha três anos de 

experiência, mas eu percebi que a minha experiência era o espelho dos meus 

professores. Eu não conhecia nada de didática, era o espelho dos meus 

professores do ensino médio. Aí quando eu fui estudar matemática, é óbvio 

que a gente tem um modelo de professor, que é o modelo que você quer para 

si, que se assemelha com algum professor que você tenha maior afinidade, 

ou que você gosta mais, que você admira mais o trabalho. Então, com o 

passar dos anos, você vai absorvendo e vai deixando de ter aquele como 

modelo, e vai criando teu próprio modelo de professor (Professor Silvio). 

Cunha (2011, p.58) revela, ainda, que há uma interferência da instituição relacionada à 

expectativa tanto dos professores quanto dos alunos. Seus estudos sinalizam que alunos de 

graus diferentes de ensino apontam expectativas diferentes relacionadas aos seus professores, 

assim como os professores desenvolvem expectativas e comportamentos diferentes. 

O Prof. Silvio, que atua no ensino médio e na graduação revela que é mais desafiante 

trabalhar com os alunos do ensino médio do que com os do superior. 

Talvez seja minha vocação, (...) por eu saber mais Matemática do que a parte 

de educação e didática. Talvez para mim seja mais fácil dar aula no ensino 

superior. Eu vi um desafio maior trabalhar no ensino médio, fazer os caras 

gostarem de matemática. 

As aulas da professora Diana na licenciatura são bem tradicionais, (...) é uma 

metodologia bem tradicional.  

Eu me percebo sendo uma pessoa na licenciatura sendo uma pessoa 

extremamente tradicional, do ponto de vista metodológico, o que não condiz 

com minha prática na carreira inteira, que não foi nem um pouco tradicional. 

Mas é interessante, porque foi uma escolha que eu fiz pro curso de 

licenciatura no próprio momento [da elaboração] do plano de aulas eu 

pensei: “Bom eu poderia começar tudo isso de um jeito diferente eu poderia 

fazer experiências, fazer toda uma trajetória diferente, mas eles são da 
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licenciatura em matemática, eles precisam saber o que é uma definição, 

como se define uma coisa formalmente”. 

Ou como a Profª Martha, que afirma dar aulas no ensino médio por considerar 

essencial para a sua atuação como formadora de professores para a educação básica. 

(...) quando você forma um futuro professor é muito difícil não ter o pé na 

sala de aula. A pessoa fica falando sobre o que tem que ser feito, mas se ela 

não tem o pé em sala de aula não fica muito claro. E eu penso que isso é 

importante. Vinte ou trinta anos atrás o ensino era diferente. Quem garante 

que daqui dez também não seja? Então, se eu não estiver em sala de aula, 

talvez eu não esteja tão a par de tudo isso, vivenciando essas mudanças.  

 

e) A formação no stricto sensu  

Conforme já apresentado acima, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

indica que o locus para a preparação para o magistério superior será em cursos de pós-

graduação, prioritariamente stricto sensu, não definindo o que é essa preparação e nem 

excluindo os demais cursos, concebendo a “docência universitária não como um processo de 

formação, mas sim como preparação para o exercício do magistério superior, que será 

realizada prioritariamente (não exclusivamente) em pós-graduação stricto sensu” (PIMENTA 

e ANASTASIOU, 2002, p.40). 

Em sua dissertação de mestrado, Bittencourt (2006, p.113) aponta que os professores 

formadores não possuem um lugar específico para a formação de professores universitários, 

diferindo, assim, dos professores formados para atuar na educação básica. Os professores 

formados nas licenciaturas têm, além de formação específica da sua área de conhecimento, 

uma preparação pedagógica para atuarem nesse nível de ensino, “com a compatibilidade das 

disciplinas pedagógicas que os preparam para lecionar com crianças”. 

A formação de professor universitário se dá nos cursos de pós-graduação, que segundo 

Masetto (2003) preparam o pesquisador para aprofundar seus conhecimentos em uma 

determinada área. Contudo, ainda são poucos os cursos de pós-graduação stricto sensu que 

têm como proposta discutir aspectos pedagógicos da docência no ensino superior. 

Apesar de a LDB não determinar expressamente que a titulação dos professores que 

atuam no ensino superior seja seguida como prioridade, Pimenta e Anastasiou (2002, p.41) 

afirmam que “a não exclusividade da formação nesse nível, expressa na lei, tem provocado 

um crescimento da oferta de cursos de pós-graduação lato sensu”, acrescentando que essa 
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titulação de especialização cumpre parcialmente a lei, significando “salários mais baixos do 

que os que seriam exigidos por titulados em cursos stricto sensu”. 

Quando comparadas com as políticas de formação de professores para a educação 

básica, percebemos que as políticas de formação para o desenvolvimento profissional de 

professores universitários são poucas, além do número reduzido de trabalhos que tratam da 

docência no ensino superior como foco da pesquisa. Silva (2009, p.113) complementa, 

afirmando que esta diferença gera certo desconforto, quando se discute a qualidade dos cursos 

de graduação e, também, a qualidade do ensino nas escolas da educação básica. 

Para Masetto (1998) é importante estabelecer uma discussão sobre o desenvolvimento 

do profissionalismo na ação docente no ensino superior, e assim examinar suas 

consequências: valorizar a profissão, pesquisar e discutir a dimensão pedagógica da ação 

docente, valorizando, dessa forma, a prática pedagógica como fonte de reflexões, de pesquisa 

e de conhecimento. 

Silva (2009) nos leva a compreender o que Masetto (1998) propõe quanto à 

metodologia dos cursos de pós-graduação: é importante que os professores universitários 

desenvolvam a formação em serviço e que a instituição disponibilize momentos para a 

discussão dos problemas que os professores enfrentam, suas questões, suas inquietações e 

curiosidades. Além disso, também ressalta a importância do trabalho em equipe, valorizando a 

troca de conhecimento, a aprendizagem com todos os membros do grupo e não só com o 

professor. 

Para Pimenta e Anastasiou (2002) as pesquisas têm mostrado que 

(...) o professor universitário aprende a sê-lo mediante um processo de 

socialização em parte intuitiva, autodidata ou (..) seguindo a rotina dos 

“outros”. Isso se explica, sem dúvida, devido à inexistência de uma 

formação específica como professor universitário. Nesse processo, joga um 

papel mais ou menos importante sua própria experiência como aluno, 

modelo de ensino que predomina no sistema universitário e as reações de 

seus alunos, embora não há que se descartar a capacidade autodidata do 

professorado. Mas ela é insuficiente. 

Desta forma, isto nos faz refletir sobre a importância de um ambiente institucional 

propício para a discussão da formação para o ensino superior, seja nos cursos de pós-

graduação stricto sensu, ou mesmo nos programa de formação continuada ofertados pelas 

universidades onde atua.  

Sobre a importância da pós-graduação na sua formação os professores Diana e Silvio 
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revelam: 

Um grande divisor de águas pra mim, com relação a entender as dificuldades 

da carreira do professor foi o mestrado. O mestrado abriu muito a minha 

cabeça com relação ao que efetivamente é ser professor, o que é educação, o 

que é ensino, o que é conhecimento de matemática, quando uma pessoa 

conhece alguma coisa, quando ela não conhece, e quais são as implicações 

disso dentro do currículo. Então o mestrado realmente foi uma fase muito 

esclarecedora, [foi quando] eu comecei a diminuir um pouco o foco nessas 

tensões, do lidar com o conhecimento matemático e passei a prestar um 

pouco mais de atenção na questão do ser humano, do aluno em si. Enfim, aí 

deu uma mudada (Profª Diana). 

 

(...) é mais desafiante, mais difícil você trabalhar no ensino médio do que no 

superior. (...) talvez seja minha vocação porque, embora eu tenha estudado 

um pouco na licenciatura e no mestrado, eu acho que quanto maior o nível 

de estudo, mais conteúdo específico e menos didática; quanto mais baixo o 

nível, menor o nível lá no ensino fundamental e segundo, mais, muito mais 

pedagogia, muito mais didática do que conteúdo especifico. Então, talvez, 

por eu saber mais matemática do que a parte de educação e didática, então 

talvez “pra” mim seja mais fácil dar aula no ensino superior. Eu vi um 

desafio maior trabalhar no ensino médio, fazer os caras gostarem de 

matemática (Prof. Silvio) 

 

3.4. Profissão professor: dificuldades e desafios 

Entre as questões trazidas pelos entrevistados em relação às dificuldades e desafios 

enfrentados na Licenciatura em Matemática, destacam-se: a) as dificuldades no início da 

docência, a falta de preparo para a sala de aula e a aprendizagem com a prática; b) superação 

das dificuldades dos alunos. 

 

a) As dificuldades no início da docência, a falta de preparo para a sala de aula e a 

aprendizagem com a prática 

A professora Diana não considera ter sido preparada para enfrentar os desafios que se 

apresentaram no exercício da sua prática docente. Revela que esses desafios variavam de 

acordo com o nível de ensino em que estava atuando. No ensino fundamental, sua maior 

dificuldade era lidar com o controle da disciplina dos alunos em sala de aula, devido aos 

alunos serem, nas suas palavras, “muito agitados”. A sua prática docente revelou que ao longo 

do tempo era possível diminuir a rigidez no controle disciplinar dos alunos, e durante seus 

estudos de pós-graduação pôde ter contato com outras informações que possibilitaram a 

mudança desta postura. 
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O professor de Matemática tem uma postura rígida, eu fui diminuindo isso 

ao longo da minha carreira. Fui tentando diminuir um pouco essa rigidez, 

porque eu vi que ela não dava muito certo em sala de aula, a gente não 

produzia muito sendo assim. Mas no começo era uma necessidade de se 

firmar como professor, de ter um domínio da classe. Eu ficava muito presa a 

isso, então eu tinha muito problema com disciplina, mas porque eu via a 

disciplina de um jeito muito fechado. Quando eu melhorei esse lado, refleti, 

enfim, fui me formando, no mestrado, no doutorado, e tendo acesso a outras 

informações, isso foi mudando um pouco, e essa minha preocupação em 

relação à disciplina dos alunos foi diminuindo.  

Revela, ainda, que a atuação em cursos superiores de graduação apresentou outras 

dificuldades, pois os alunos estão no curso porque desejam uma formação profissional, são 

mais maduros, fizeram uma escolha, porém apresentam-se sem os pré-requisitos necessários.  

Eu tenho notado isso. Cada vez menos eu tenho recebido alunos com uma 

formação de matemática básica adequada para seguir num curso de exatas, 

em um curso que tenha componentes matemáticos ou que dependa do 

conhecimento matemático básico. 

A sua maior dificuldade de atuação neste nível de ensino está relacionada à “criação de 

uma proposta de aula que possa dar conta dessas limitações que os alunos trazem; dessas 

deficiências que trazem, e tentar fazer o possível [para dar uma boa aula]”. 

Como que eu posso dar uma aula de Cálculo I e efetivamente ensinar os 

conceitos mais importantes de Cálculo I, Limite, Derivada e Integral e 

chegar no final do semestre e falar: “Bom esse cara viu, compreendeu 

Limite, Derivada e Integral”, para uma pessoa que não sabe Função, que não 

tem conhecimento de cálculo algébrico básico ou mesmo de cálculo 

numérico? Nas operações fundamentais eles falham, inclusive nisso. Então 

meu maior desafio tem sido como fazer com que eles entendam coisas do 

nível de estudo em que eles estão, pois precisariam entender outras coisas de 

matemática. 

 Essa dificuldade também é corroborada pelo professor Silvio.  

O aluno que chega no ensino médio hoje tem uma bagagem muito menor do 

que o aluno que chegava na década de 90. Então você tem que primeiro 

tentar sanar os buracos da formação, e ampliar esse conhecimento deles, para 

eles conseguirem alcançar o desenvolvimento do cálculo. Na década de 90, 

você começava o cálculo dando "limite", hoje você começa o cálculo com 

"pré-calculo", que revisa função e vai aprofundando com o conceito e os 

tipos de função que trabalha para você conseguir chegar na definição de 

"limite", desenvolver "limite", desenvolver "derivada".  

 

b) Superação das dificuldades dos alunos 

O exercício da docência exige uma preparação para a atuação do professor, pois 
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muitas vezes, ao desenvolver suas atividades, o professor do ensino superior se vê diante de 

alguns desafios com os quais precisa saber lidar. De acordo com a pesquisa exploratória 

realizada com os alunos matriculados nas duas licenciaturas pesquisadas, e apresentada 

anteriormente, eles trazem dificuldades para a compreensão dos conteúdos das disciplinas 

tratadas na graduação, especialmente no que se refere à matemática. Isto porque  

de forma geral são alunos da rede pública, quando não pararam seus estudos 

ao terminar o ensino médio, acabam de um modo geral, por concorrer aos 

cursos de menor procura e considerados de menor “status”. Entre estes estão, 

na sua grande maioria, os cursos de licenciatura [...] a grande maioria dos 

estudantes da licenciatura é oriunda das escolas públicas, com formação 

científica e cultural deficitária (grifo nosso). Além disso, muitas vezes, em 

realidade, não pretendia ser professor, mas optou por fazer licenciatura por 

ser um curso em que ele, em razão do EFM (Ensino Fundamental e Médio) 

realizado, pode concorrer com mais chance de ingresso no ensino superior 

(SILVA, p.77, 2014) 

Parece-nos que essas têm sido as principais dificuldades dos professores que 

trabalham com os alunos que se enquadram nesse perfil, no desenvolvimento das suas 

atividades. Eles são desafiados a encontrar formas de enfrentar e superar as dificuldades 

encontradas no exercício da docência. 

Para os sujeitos desta pesquisa, a visão que eles têm dos alunos com os quais 

trabalham não é muito positiva. Pimenta e Anastasiou (2002, p. 230-231) fizeram a relação de 

alguns problemas apontados por docentes de instituições de ensino superior em relação a seus 

alunos:  

Falta de interesse, de motivação ou de comprometimento com a própria 

aprendizagem; passividade; individualismo.  

Interesse na nota e em passar de ano e/ou obter diploma; 

Falta de disciplina, hábitos de estudo insuficientes; 

Nível de conhecimento ou pré-requisitos insuficientes para acompanhar a 

graduação; 

Dificuldades na interpretação, redação, leitura; 

Dificuldade de raciocínio, falta de criticidade; 

Alta heterogeneidade em cada classe e diversidade de maturidade geral. 

 

Para os sujeitos da pesquisa: 

(...) a minha dificuldade não era de formar uma aula, mas criar uma proposta 

de aula que pudesse dar conta dessas limitações que eles trazem, dessas 

deficiências que [os alunos] trazem [para o ensino superior]. Até hoje tem 

sido a minha maior dificuldade, (...). Meu maior desafio é como fazer que 

eles entendam coisas do nível em que eles estão da graduação (Professora 
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Martha). 

 

Com raras exceções os alunos que procuram a licenciatura são oriundos da 

escola pública com pouca formação. Sofrem bastante, pois o curso é 

“pesado” e [demanda] muito empenho e dedicação. (Professor Thiago). 

 

Na verdade, a gente já sabia que ia receber alunos com dificuldade, a gente 

sabia que teria defasagem, (...) a gente sabe que no fundo muitos não sabem 

matemática - sabem técnica, sabem cálculo passo a passo, mas não o pensar 

matemático. E isso é muito frequente (Professora Diana). 

 

(...) a gente tem trinta por cento de alunos que quase não têm defasagem, 

mas tem setenta por cento com muita defasagem (Professor Silvio). 

 

Apesar de os problemas apontados por Pimenta e Anastasiou (2002, p. 230-231) 

estarem relacionados, principalmente, aos alunos do período noturno, pudemos perceber que 

também os alunos do curso matutino, período em que a IES pública oferece seu curso de 

licenciatura, apresentam, em geral, as mesmas dificuldades.  

Vários podem ser os motivos que explicam o não acompanhamento dos alunos na 

disciplina, desde a organização da vida universitária, que é diferente da educação básica, até 

as dificuldades que trazem em relação aos conteúdos do ensino médio que, se não forem 

trabalhadas no curso poderão impedir esses alunos de concluir o curso, ou ainda formar mal o 

professor. 

Para Silva e Kawamura (apud Santos, 2012, p.11), esses são motivos que desgastam os 

estudantes e os envolvem em dificuldades.  

Essas dificuldades incluem, muitas vezes, o necessário desenvolvimento das 

habilidades para o estudo e o aprendizado, diferentes daquelas características 

do ensino médio. Ou requerem, também, a superação de deficiências prévias 

em suas formações, uma vez que repetências sucessivas levam ao 

comprometimento da autoestima. Dificuldades de relacionamento aluno e 

professor e aluno e aluno são também marcantes nessa categoria, na medida 

em que promovem situações necessárias à formação. Alguns desses aspectos 

são fontes frequentes de desmotivação e se transformam facilmente em 

causa de evasão. 

Os docentes que atuam nos cursos de graduação devem detectar o perfil dos seus 

alunos e propor ações de superação dessas dificuldades. Silva (2014) nos ensina, apoiada em 

Pimenta e Anastasiou (2002, p.235), que a docência deve empreender esforços para 

proporcionar aos alunos que apresentam “lacunas de conhecimento, as condições necessárias 

para que possam avançar”.  
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Nem sempre, porém, as ações propostas pelos professores surtem o resultado 

almejado, pois muitas vezes elas dependem de variáveis que por vezes fogem do seu controle. 

Vejamos, então: 

Há alunos que não têm o hábito do estudo. Há alunos que chegam na 

universidade com péssimos hábitos, inclusive o de faltar em dias de chuva. A 

universidade, o curso faz o que pode (Professor Thiago). 

Em relação à ação proposta pela Professora Diana, o Remateba, a professora revela 

que não conseguiu manter a regularidade do curso, provavelmente por ser oferecido aos 

sábados, chegando ao final com poucos alunos. 

 

3.5 Mudanças nos cursos de Licenciatura 

Recentemente foram propostas mudanças significativas nas diretrizes curriculares dos 

cursos de Licenciatura, conforme a Resolução Nº 2, de 1º de julho de 2015, que define as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de 

licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) 

e para a formação continuada, ressaltando a importância da interrelação entre os 

conhecimentos específicos e pedagógicos para a formação docente.  

Para esse novo paradigma que concebe a formação do professor para a educação 

básica na relação entre a educação superior e a educação básica, veio contribuir o Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID que trouxe subsídios para mudar o 

antigo conceito de formação de professores, ao incentivar e valorizar o magistério e aprimorar 

o processo de formação de docentes para a educação básica. Esse Programa vem se tornando 

uma importante política pública para a valorização do magistério, dando possibilidades aos 

licenciandos de atuar nas escolas por meio de bolsas concedidas pelo programa. Este está 

vinculado à Diretoria de Educação Básica Presencial, sob a coordenação da CAPES e oferece 

bolsas de iniciação à docência para que os alunos de cursos presenciais de Licenciatura 

realizem estágio nas escolas públicas e, assim, estejam inseridos na escola e tenham 

oportunidade de vivenciar o cotidiano escolar. Está implícito no Programa o objetivo de que, 

quando graduados, os bolsistas se comprometam com o exercício do magistério na rede 

pública14, procurando integrar teoria e prática, os seja, aproximando o conhecimento adquirido 

na universidade e a experiência na escola. 

                                                        
14 Fonte: www.portal.mec.gov.br/pibid  

http://www.portal.mec.gov.br/pibid
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Proposto em 2007 e regulamentado pelo Decreto Nº 7219/2010 (BRASIL, 2010), tem 

como objetivo fomentar a iniciação à docência com a finalidade de melhor qualificá-la, 

mediante projeto específico de trabalho e concessão de bolsas, que abrangem diferentes áreas 

do conhecimento (Gatti, et al, 2014), e buscam aproximar os diferentes espaços de formação, 

promovendo a inserção dos alunos de licenciatura em escolas públicas desde a formação 

inicial. E no entendimento de Ambrosetti et al (2013), 

Essa prática estreita as relações entre teoria e prática, sugerindo novas 

possibilidades de formação, com maior articulação entre os espaços de 

aprendizado da docência. 

Algumas das suas principais metas do PIBID são: 

 incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica; 

 contribuir para a valorização do magistério; 

 elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, 

promovendo a integração entre educação superior e educação básica; 

 inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação, 

proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências 

metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e 

interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados no processo 

de ensino-aprendizagem; 

 incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores 

como coformadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos 

processos de formação inicial para o magistério; e 

 contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos 

docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura. 

Para a Profa. Diana, o PIBID tem sido fundamental porque ajuda na formação do 

professor e também a melhorar a escola onde está sendo executado. A instituição onde 

trabalham as professoras Martha e Diana participa do PIBID, porém o curso no qual lecionam 

ainda não, visto que uma das regras é que o curso já tenha o 2º semestre concluído.  

Neste Programa, além de serem oferecidas bolsas aos estudantes das licenciaturas, 

também os professores, das instituições de ensino superior que orientam os alunos e os 

professores das escolas públicas que os supervisionam também são contemplados com a 

bolsa. 

Para a Profª Martha, o PIBID é a chance de o aluno da licenciatura se inserir na escola, 
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com tempo para refletir sobre a prática. Na sua visão existem dois caminhos, e observa que 

(...) às vezes o aluno entra na escola e ele não sabe o que é escola. Ele 

desiste. Isso acontece com muita frequência, a gente tem vários matemáticos, 

professores de matemática trabalhando em banco, trabalhando em área de 

logística; ou então ele assume uma postura de que “Ah, eu faço qualquer 

coisa”. Então eu acho que o PIBID é a chance de o aluno entrar na escola 

respaldado. O futuro professor vai ter ações já de professor, mas vai ter 

sempre um orientador, alguém cuidando disso, refletindo sobre o que está 

acontecendo ali naquele espaço.  

Ela considera, ainda, que, além da questão da prática, o acolhimento dos alunos na 

escola e na instituição onde estuda também é importante porque há um supervisor, um 

professor responsável, e assim pode contribuir para diminuir o medo de enfrentar a sala de 

aula, conforme registrado nas repostas do questionário aplicado aos alunos. No entanto, é 

preciso que o aluno perceba que o professor é só mais um dentro da sala e entenda que a 

aprendizagem acontece em todos os espaços. Senão, conclui: 

Não adianta você ter o PIBID, ter o estágio, e continuar com aquela ideia de 

que o professor é detentor do conhecimento. Que ele não erra, que ele é o 

modelo de pensamento e que ninguém pode pensar diferente. Porque aí você 

só vai replicar esse modelo. 

Os professores da licenciatura da IES pública desenvolveram uma oficina na qual os 

alunos do curso atuam junto aos alunos do ensino médio daquela instituição e observaram que 

muitos deles não querem falar, se isolam; outros se arriscam, sem se preocuparem se acertarão 

ou não.  

Eu acho que esse medo vem muito dessa ideia de que o professor não pode 

errar, e muito menos o professor de matemática, que é o cara do certo e do 

errado (Professora Martha).  

Para que as coisas funcionem, é preciso que a escola esteja pensando desta forma; não 

pode trabalhar com a crença de que o conhecimento está todo centrado no professor. É preciso 

ter uma postura diferente, um pensamento no qual o foco esteja na observação se o professor 

está contemplando todo mundo com seus ensinamentos, dando voz a todos os alunos e que 

todos estão construindo seu conhecimento. 

“É uma via de mão dupla, a gente está preparando um estudante pra atuar na educação 

básica”, lembra a entrevistada, referindo-se ao fato de o aluno ir à escola conveniada e 

observar o funcionamento da sua rotina e contribuir nas discussões referentes à educação. 

Ele vê como funciona a rotina da escola. Tem todo um plano de ação de 

acompanhamento por parte da gente e por parte da escola também. Ele 
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também está contribuindo, porque leva um pouco das novidades e das coisas 

que estão discutidas atualmente na educação, para aquela escola, pra aqueles 

professores, (...), e de repente ele pode tá contribuindo aí também com a 

melhoria da aprendizagem, no caso da matemática (Professora Diana). 

Os alunos da IES privada participam do PIBID e revelam a importância deste 

programa na sua formação, uma vez que possibilita uma experiência diferente ao terem 

contato com os alunos, vivenciando o dia-a-dia de uma sala de aula e os aproximando da 

realidade que enfrentarão depois de formados. Além disso, tomam a experiência como algo 

“gratificante”, “positiva” e “enriquecedora”, como revelam alguns dos respondentes do 

questionário, pois os alunos sentem-se à vontade para solicitar dos bolsistas ajuda no 

esclarecimento das suas dúvidas. 

Até pouco tempo, a IES privada dispunha de 34 bolsas para os alunos, uma para 

coordenação geral e duas para coordenação de área, para atuação nas quatro escolas de 

educação básica conveniadas. Contudo, o coordenador do curso de Matemática, Prof. Silvio, 

denuncia que, devido às políticas do Governo Federal, as bolsas têm diminuído semestre a 

semestre.  

Desde o seu início, o Programa tem se consolidado como uma ação essencial para a 

contribuição da formação inicial dos estudantes das licenciaturas, uma vez que possibilita 

preencher uma lacuna existente na maioria dos currículos dos cursos de Licenciatura, assim 

como nos órgãos de fomento para o desenvolvimento de projetos na área de ensino. 

Entendemos, portanto, que o PIBID tem uma importante relação com o futuro professor 

bolsista, pois ele faz parte da formação dos alunos, professores em formação, possibilitando 

uma melhor qualificação na sua futura atuação profissional. 

Com esse novo modelo de formação de professores, que envolve uma compreensão da 

escola e do ensino na educação básica, a Licenciatura passa a ter um projeto diferenciado do 

Bacharelado. Para as professoras Martha e Diana, muitas vezes a licenciatura é um 

bacharelado disfarçado e deveria haver diferenças entre os cursos, pois o egresso da 

licenciatura é o professor de Matemática que vai atuar na educação básica, de forma que seus 

alunos entendam e compreendam os conceitos fundamentais da área. Já o egresso do 

Bacharelado é o profissional que vai atuar, criando ou desenvolvendo novas teorias ou 

contribuindo com as teorias já existentes. 

Para a Profª Martha, o curso de Licenciatura no qual se formou foi um pouco diferente 

dos outros, pois todos os alunos que queriam fazer Física ou Matemática estudavam juntos 
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nos dois primeiros anos, e, ao final, escolhiam entre uma das duas áreas, além de optar por 

seguir o bacharelado ou a licenciatura aplicada. Acredita que se a escolha pudesse ser feita 

logo no início, os alunos poderiam aprender o conteúdo matemático já com vistas para a 

formação de professor. E considera:  

Como o curso era integral eu tive o tempo necessário para refletir sobre isso, 

porque eu tinha muitas aulas, de manhã e de tarde todos os dias. Então a 

gente tinha muita prática de ensino, muita metodologia, e aí completou. Mas 

a gente sabe que não são, os cursos não são assim. Não tem tanto espaço 

para aula, e aí fica assim só com os cálculos, com certeza. 

Com a elaboração das propostas das diretrizes curriculares para a graduação, 

conduzida pela Secretaria de Educação Superior (SESu), do Ministério da Educação, a 

Licenciatura ganhou terminalidade e integralidade própria em relação ao Bacharelado, como 

determina a legislação, que passar a exigir a definição de currículos próprios para a 

licenciatura, diferenciando-a do bacharelado. 

Em relação aos conteúdos curriculares para as duas formações, o Parecer preconiza 

que “devem assegurar o desenvolvimento de conteúdo dos diferentes âmbitos do 

conhecimento profissional de um matemático, de acordo com o perfil, competências e 

habilidades anteriormente descritos, levando-se em consideração as orientações apresentadas 

para a estruturação do curso”, e as disciplinas devem ser organizadas conforme o perfil do 

curso escolhido, conforme mostramos no quadro abaixo (BRASIL, 2002). 

 

Quadro 6 – Disciplinas específicas do Bacharelado e da Licenciatura 

Bacharelado Licenciatura 

Cálculo Diferencial e Integral 

Álgebra Linear 

Topologia 

Análise Matemática 

Álgebra 

Análise Complexa 

Geometria Diferencial 

Probabilidade e Estatística 

Física Geral e Física Moderna 

Cálculo Diferencial e Integral 

Álgebra Linear 

Fundamentos de Análise 

Fundamentos de Álgebra 

Fundamentos de Geometria 

Geometria Analítica 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Além das disciplinas elencadas no Quadro 6 para a Licenciatura em Matemática, 

também devem ser previstos os conteúdos matemáticos presentes na educação básica nas 
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áreas de Álgebra, Geometria e Análise, os conteúdos de áreas afins à Matemática, que são 

fontes originadoras de problemas e campos de aplicação de suas teorias, conteúdos da Ciência 

da Educação, da História e Filosofia das Ciências e da Matemática.  

O Quadro 7 apresenta os conteúdos pedagógicos trabalhados nos dois cursos 

pesquisados, consideradas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de 

professores em nível superior e as Diretrizes Nacionais para a Educação Básica e para o 

Ensino Médio. 

 

Quadro 7 – Disciplinas pedagógicas das licenciaturas pesquisadas 

IES Pública IES Privada 

Educação em Direitos Humanos 

Didática da Matemática 

Ensino e Aprendizagem de Números 

Tecnologias Educacionais 

Organização e Gestão de Espaços Formais e 

não Formais de Educação 

Tópicos Avançados em Novas Tecnologias 

Educacionais 

Filosofia da Educação 

Gestão e Políticas Educacionais 

História da Educação e da Educação 

Matemática 

Psicologia da Educação 

Cultura e Educação Matemática 

História da Matemática 

Currículo, Planejamento e Avaliação no 

Ensino de Matemática 

Reflexões sobre a Prática no Ensino de 

Matemática 

Tópicos Avançados em Pedagogias 

Inovadoras 

Metodologia da Pesquisa 

Atividades Acadêmicas, Científicas e 

Culturais 

Problemas do Homem Contemporâneo 

Psicologia da Educação 

Tópicos Gerais de Educação 

Diagnóstico da Realidade Escolar 

Prática de Ensino Fundamental e Médio 

Didática 

Prática de Ensino em Matemática 

História da Matemática 

Instrumentação para o Ensino da Matemática 

Políticas Educacionais da Educação Básica 

Metodologia da Pesquisa 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

A Profª Diana acredita que o professor que vai atuar na sala de aula da educação básica 

é quem vai tentar fazer com que “as crianças e adolescentes entendam a matemática básica, 

compreendam os conceitos fundamentais, saibam raciocinar, argumentar e resolver um 

problema”. Portanto, sob o ponto de vista de egresso, devem ser cursos completamente 

diferentes. 
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Na opinião da docente, o curso no qual atua é efetivamente uma Licenciatura, pois não 

tem intenção de disfarçar a Licenciatura em um Bacharelado, e se existem as disciplinas de 

Matemática específicas é porque se trata de um requisito legal declarado no Parecer CNE/CE 

1.302/2001. Na sua fala, a professora exemplifica que  

tem uma resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE), que diz que a 

gente tem que dar aula de cálculo, de álgebra linear e de geometria analítica. 

(...) A minha grade tem que ter essas disciplinas, então eu tenho que colocar. 

(...) Eu não estou querendo disfarçar a licenciatura de bacharelado, mas 

querendo mostrar para o aluno da licenciatura que existe algo a mais do que 

aquilo que ele estudou na própria educação básica e que o conhecimento 

matemático se verticaliza, que ele tem seus desdobramentos, seus 

aprofundamentos e que é interessante que ele saiba.  

O curso de Licenciatura onde atua tem algumas diferenças em relação às demais 

licenciaturas. Uma delas é que existem algumas disciplinas que tratam do ensino dos 

conteúdos; algumas disciplinas com foco no ensino e aprendizagem de conceitos 

matemáticos, mas a prática como componente curricular está associada a todas as disciplinas 

específicas do curso.  

Tem algumas disciplinas que realmente o aluno vai focar no ensino e 

aprendizagem de determinados conceitos matemáticos, mas a prática como 

componente curricular não ficou só nessas disciplinas. Então, em todas as 

outras a gente tem o viés da educação, porque a gente tem uma carga horária 

de PCC em todas elas (Professora Diana). 

A informação é corroborada pela professora Martha, da mesma instituição, ao afirmar 

que a relação entre a disciplina de conteúdo específico e de conteúdo pedagógico é feita por 

todos os professores do curso. 

Mesmo a professora que dá aula de lógica, que é um conteúdo distante do 

ensino médio, da educação básica, ela pensa como esse raciocínio pode ser 

levado para uma escola básica. Então a nossa intenção é mostrar para eles 

que nesse caso é o raciocínio que está sendo importante, e além disso as 

disciplinas têm a parte prática, a parte que já é pensada pra isso”.  

E continua esclarecendo que, na disciplina Prática como Componente Curricular, os 

alunos precisam ministrar aulas, acrescentando que o curso também oferece uma disciplina 

voltada para as práticas de ensino em todos os semestres, sempre aliada aos conteúdos que os 

alunos já aprenderam. 

O curso proposto procura relacionar os conteúdos à prática de uma maneira 

que os alunos não esbarrem em problemas de conteúdo, permitindo que 

tenham mais tempo para a discussão da didática, e os alunos percebem a 

importância dessa discussão. Nas aulas os alunos “perguntam o tempo todo: 
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mas e quando eu for professor? Mas quando eu tiver em sala se acontecer tal 

coisa?”. 

Ainda neste mesmo tema, o Prof. Thiago defende que a Licenciatura deveria ser um 

complemento do Bacharelado, parecendo ressaltar o antigo modelo de formação de 

professores conhecido como 3+1, ao defender que os professores precisam conhecer 

profundamente os conteúdos que irão ensinar, e relatando um modelo de compreensão de 

formação que funcionava no passado, no qual o aluno, após completar o Bacharelado, 

inscrevia-se na Faculdade de Educação para fazer as disciplinas específicas e se formava 

professor.  

A licenciatura deveria ser um complemento do bacharelado. Não há didática 

que dê conta se o professor não sabe o conteúdo programático. Mas isso não 

é possível. O aluno de bacharelado, sente-se muito importante, profundo 

conhecedor de matemática e não quer dar aulas no ensino básico, até mesmo 

pela baixa remuneração. Hoje num curso de licenciatura em matemática, 

estudamos algumas disciplinas iguais ao bacharelado (Cálculo Diferencial e 

Integral, Álgebra e Análise) e outras matérias voltadas ao público alvo, tais 

como fundamentos de álgebra, fundamentos de geometria e geometria 

analítica, além das próprias de formação de professores, conforme as 

diretrizes curriculares em vigor (Professor Thiago). 

Esse modelo de 3 anos de formação profissionalizante específica de áreas de 

conhecimento (bacharelado) mais um ano de formação pedagógica (licenciatura) é conhecido 

na área educacional como modelo da racionalidade técnica, pois tem em si o pressuposto de 

que é importante para o aluno em formação, futuro professor, adquirir um vasto conhecimento 

sobre os conteúdos da Ciência que vai ensinar e, somente no final do curso, ter contato com as 

teorias da Educação para aprender a aplicar práticas pedagógicas.  

Gatti (2013) nos esclarece que 

Este modelo traz o problema de se centrar o perfil de formação quase 

somente no conhecimento disciplinar específico (biólogo, físico, químico, 

linguista etc.) e não na formação de um professor para a educação básica, 

onde deverá trabalhar com crianças e adolescentes em desenvolvimento. E 

consagra também a fragmentação em cursos isolados entre si para a 

formação de docentes.  

 De acordo com este professor, o curso de Licenciatura em Matemática procura não 

separar o matemático do educador matemático, e em todas as disciplinas de formação, exceto 

aquelas onde o aluno de Matemática tem aulas com a turma de Engenharia (Cálculo 

Diferencial e integral; Geometria Analítica Vetorial e Física), e os professores são orientados a 

promover seminários entre os alunos, para que possam expor o conteúdo estudado em forma 
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de aulas. 

Em especial nas aulas de prática de ensino, disciplina que leciono para os 

segundos e terceiros anos do curso, os alunos preparam aulas, buscando 

diversas situações didáticas e apresentam essas aulas em classe para os 

colegas. Dessa forma trabalhamos o conteúdo de ensino básico com 

metodologias, o que de certa forma contribui com a formação de professores. 

Não dá para fazer milagres, nosso curso é de três anos, insuficiente para uma 

boa formação (Professor Thiago). 

No curso em que o Prof. Silvio atua, existe uma relação entre o conteúdo pedagógico e 

o conteúdo específico com o objetivo de fundamentar as disciplinas básicas, conforme 

preconizam as Diretrizes Curriculares Nacionais, que evidenciam a necessidade de incluir a 

prática na formação dos futuros professores. 

Hoje a gente tem um curso onde os professores das disciplinas específicas 

mostram como você vai usar determinados conteúdos da educação básica. 

Eu dou aula de Análise Matemática, e trabalhamos com disciplinas, por 

exemplo: você vai trabalhar Supremos de algum conjunto ou o Máximo  de 

um conjunto, a Relação do Menor do Conjunto dos Naturais (Professor 

Silvio). 

O Parecer CNE/CES 1.302/2001, relativo às Diretrizes Curriculares Nacionais, orienta 

que na Licenciatura sejam incluídos, além dos conteúdos profissionais, os conteúdos da 

Educação Básica, e devem ser “consideradas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

formação de professores em nível superior, bem como as Diretrizes Nacionais para a 

Educação Básica e para o Ensino Médio”. 

A prática como componente curricular (antiga prática de ensino) sempre foi uma 

disciplina obrigatória nos cursos de licenciatura, porém era dada de forma separada, 

desarticulada das outras disciplinas. Com isso, existiam seis ou sete disciplinas no semestre e 

uma era prática de ensino. Nela, o aluno assumia o papel de professor e pensava como ensinar 

um determinado conceito. 

Outro aspecto presente nos documentos é a utilização de tecnologias, considerando 

que os alunos devem utilizar o computador como ferramenta de trabalho desde o início do 

curso, e os professores devenm incentivar o uso deste equipamento e de outras tecnologias no 

ensino da Matemática, especialmente para a formulação e solução de problemas, que possam 

contribuir para o ensino da Matemática (BRASIL 2001). 

De acordo com o documento, para as licenciaturas, as Instituições de Ensino Superior 

poderão ainda organizar os seus currículos de modo a possibilitar ao licenciado uma formação 

complementar propiciando uma adequação do núcleo de formação específica a outro campo 
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de saber que o complemente (BRASIL, 2001). 

 

3.6  Ser professor de Matemática 

Nas suas observações, a Profª Martha considera que os professores de Matemática 

estão passando por um período de transformação, principalmente quanto à definição do que é 

ser professor, porque o ensino da Matemática sofreu muitas mudanças – o que chamam de 

tendências. O professor que atuava na década de setenta, tinha uma tendência mais tecnicista, 

quando a Matemática que respondia à sociedade era de técnica. “Era bom aquele que sabia 

fazer conta, seguir passo a passo, porque o mundo exigia essa formação, precisava dessa 

formação. Hoje em dia fazer conta passo a passo não é mais suficiente para uma pessoa ser 

bem formada”.  

Para a docente, os professores que hoje estão na sala de aula vieram de uma formação 

muito diferente, com exigências e necessidades diferentes. Assim, entende que ser professor 

de matemática hoje é “entender o que a sociedade espera de um aluno e tentar desenvolver o 

seu raciocínio”, procurando em cada um a possibilidade de avanço, encontrando meios de 

realizar esse processo. 

Embora considere difícil responder o que para ela é ser um professor de Matemática 

hoje, a Profª Diana entende que, de forma geral, a profissão  

exige que articule muitos conceitos. Não só aquele conceito da ciência em 

que você resolveu se formar ou se voltar. Então, por exemplo, eu não vejo 

hoje como ser professor de matemática se você não entende de educação. 

(...) Não precisa nem entender educação de um jeito mais amplo, de um jeito 

filosófico, mas pelo menos ter uma postura [sobre] (...) o que é educação. 

Saber responder o que é educação pra você, o que é ensinar e o que é 

aprender são coisas da parte de uma área que a gente não se aprofunda muito 

na licenciatura.  

Além disso, entende ser necessário saber lidar com o conhecimento da sua área de 

atuação, e lidar com Psicologia e Psicopedagogia para poder entender as questões dos alunos. 

Outro aspecto está relacionado ao conhecimento da legislação, da gestão, de como preencher 

diários, como elaborar planos de ensino – questões que corroboram para o entendimento de 

que ser professor de Matemática hoje, é “um desafio, é uma atividade extremamente 

complexa porque você não vai articular só um conhecimento, você não vai mexer com as 

coisas só de uma área, você vai ter que acabar mexendo com coisas de outras áreas, que talvez 

você não tenha estudado muito, mas que são fundamentais pra, pra embasar o seu trabalho”. 
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Apesar de considerar uma profissão complexa, afirma gostar,  pois “ela possibilita transitar 

por áreas que não são somente as de exatas”.  

Uma grande responsabilidade e um grande desafio - são as definições utilizadas pelos 

professores Thiago e Silvio, respectivamente, quando se referem ao que é ser professor hoje. 

Comparando sua atuação no ensino médio e no ensino superior, o Prof. Silvio acredita que no 

ensino médio o desafio é ainda maior, pois os alunos dessa fase escolar, geralmente não 

gostam da matemática. 

 

 

3.7  Formando professores de Matemática 

Ao perguntarmos aos sujeitos da pesquisa como eles se percebem professores 

formadores no curso de Licenciatura em Matemática, a Profª Martha revelou que se vê 

destoando do grupo, pois é a única, no semestre, que está discutindo a metodologia de ensino. 

Apesar de os outros também tratarem do tema, no primeiro semestre ela atua na única 

disciplina de prática de ensino e, por isso, se percebe como modelo de aula.  

A gente tem muitos alunos fazendo estágio, mesmo não remunerado e tal, ou 

dando aula particular, e eles vêm com muitos exemplos do que eu faço, às 

vezes, em sala.  

Uma das suas estratégias de aula é colocar os alunos à frente da sala de aula para que 

possam explanar determinado conteúdo aos seus colegas. Dessa maneira pôde observar que 

eles fizeram muitas coisas do mesmo jeito que a professora, quando divide a lousa e põe as 

respostas para serem socializadas com a turma. 

Então eu me sinto assim atualmente como modelo de metodologia, talvez 

porque eles só tenham essa disciplina. Talvez isso lá na frente seja diferente, 

talvez eles tenham outros modelos, é como se eu fosse a professora de 

pedagogia da didática e os outros não. 

A Profª Diana acredita ser um pouco cedo para ter essa compreensão, pelo fato ter 

dado somente uma disciplina no curso. Durante sua trajetória profissional, trabalhou por doze 

anos com aula de laboratório, e por isso sua aula se diferenciava das aulas tradicionais em sala 

de aula.  

Era sempre uma aula num ambiente diferente, era sempre fazendo os alunos 

pensarem sobre alguma experiência, (...) vamos analisar o que acontece ou 

vamos mudar as variáveis. Então é aquela coisa mesmo laboratorial. (...) Eu 
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trabalhei muitos anos no ensino fundamental com esse modelo que não é o 

tradicional. 

Apesar dessa experiência, considera suas aulas no ensino superior muito tradicionais, 

baseadas nos modelos tradicionais de ensino, e por isso se percebe na Licenciatura como uma 

professora extremamente tradicional do ponto de vista metodológico, em contraposição à sua 

experiência.  

Foi uma escolha que eu fiz para o curso de licenciatura. (...) No momento ali 

do plano de aulas eu pensei que eu poderia começar tudo isso de um jeito 

diferente, eu poderia fazer experiências, fazer toda uma trajetória diferente, 

mas eles são da Licenciatura em Matemática, eles precisam saber o que é 

uma definição, como se define uma coisa formalmente. Eles terão 

oportunidades de experimentar o lado lúdico porque terão disciplinas 

específicas para isso. 

 

A professora enfatiza que os alunos da Licenciatura precisam saber o que é uma 

definição e como se define um conceito formalmente. Eles terão outras abordagens, porque o 

curso oferece disciplinas específicas para isso. Assim, ela se vê atuando de forma bastante 

tradicional, contrariando a sua prática. 

 Para um dos entrevistados, ser professor é uma das profissões mais importantes que 

existem. 

Você formar bons professores eu acho que é tão importante quanto você ser 

um professor de formação básica. Não vejo diferença: professor é professor 

em qualquer momento (Professor Silvio). 

Considera, ainda, no entanto, que em um curso de formação de professores o seu 

trabalho tem que ser um pouco mais minucioso e que, para a maioria das pessoas, o único 

caminho capaz de transformar a vida de alguém é pela educação. Por isso, o professor que 

trabalha na formação de professores deve possibilitar aos outros a transformação das suas 

vidas. 

Não é só o fato de ser professor, é o fato de você ter a obrigação de formar 

um bom professor, porque a única coisa que transforma a vida do cidadão é a 

educação, [cujo resultado advém] do esforço que você tem. (...) Eu acho de 

extrema importância. 

O professor Thiago também afirma ser uma grande responsabilidade a formação de 

outros professores de Matemática. 
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3.7.1 A escolha profissional dos alunos de Matemática 

Os alunos que ingressaram no curso de Matemática causaram surpresa à Profª Martha, 

quando percebeu que muitos deles (aproximadamente 50%) tinham o real desejo de ser 

professor. Ela acreditava que quem procurava o curso eram pessoas em busca de alguma 

formação, entre eles, professores formados em Pedagogia que queriam ampliar a sua 

formação. Nesta turma, são quarenta matriculados, sendo que alguns já concluíram outra 

graduação e agora estão em busca de uma formação para serem professores. Estas impressões 

estão registradas na fala da Profª Martha, quando afirma 

Foi muito surpreendente. A gente achava que não, e você percebe alunos que 

inclusive estão buscando estágio, que estão dando aula particular, e mesmo 

as pessoas mais velhas foi por um sonho, a gente tem um caso de uma aluna 

que ela tinha muita dificuldade em matemática, muita, muita, assim ao 

extremo. E então ela começou a comprar livro em sebo, começou a gostar. 

Viu que tinha jeito para o negócio, e ela resolveu que ela quer ser professora 

de matemática. 

A professora destaca, ainda, que uma aluna com idade por volta de quarenta anos, com 

a descoberta da aprendizagem, está empenhada em se tornar professora. 

Para a Profª Diana, que também dá aula no mesmo curso da Profª Martha, existem três 

grupos de alunos que estão matriculados nesta turma: a) aqueles que são apaixonados pela 

Matemática e que vêm de uma classe social mais privilegiada; b) os alunos que estão 

querendo se recolocar no mercado de trabalho; c) o grupo que vê na licenciatura a 

oportunidade de vida, pois, dentro do seu contexto social, talvez seja o mais longe a que 

poderão chegar. 

Quando questionada se na turma existem alunos que não querem ser professores, ela 

diz que 

Até agora, eu não vi (...) alguém falando que está fazendo matemática 

porque quer ser outra coisa. Não, nesse grupo eu não vi ninguém se 

manifestar diretamente, mas também não sei se ficaram com receio de falar 

alguma coisa (Profª Diana).   

Esta afirmação é corroborada pelo Prof. Thiago, que acredita serem raros os alunos do 

curso que não desejam ser professor, revelando que muitos já estão dando aula no estado e na 

rede particular. 

O professor Silvio apresenta, porém, outra situação, considerando que existem dois 

tipos de alunos que estão na licenciatura - o que quer ser professor e o que está trabalhando 



93 

 

em uma empresa e quer ascender profissionalmente. 

(...) oitenta por cento dos alunos querem ser professores, e os vinte por cento 

restantes ou estão em uma empresa e querem crescer naquela empresa, ou 

eles gostam de matemática, querem trabalhar com a área de matemática e 

vieram fazer matemática e vão procurar emprego em outra área.  

 

3.7.2  Enfrentando os desafios da formação  

A fim de contribuir para que os alunos possam superar as dificuldades da sua 

formação, algumas ações, tanto individuais, dos professores das licenciaturas, quanto da 

instituição, são desenvolvidas. 

No início do curso, os professores orientam os alunos para que formem grupos de 

estudo, pois acreditam que as chances de eles seguirem o curso e se formarem são maiores se 

desenvolverem estratégias de trabalhos em grupo, trabalhando em conjunto. Desta maneira, os 

alunos se reúnem, conforme já registrado na pesquisa exploratória, para estudar os conteúdos 

das disciplinas do curso nas quais eles têm maior dificuldade. 

Tem um aluno aqui (...) que sabe Libras, e ele separou um horário [para que 

os colegas venham] mais cedo pra aprender Libras, porque é do interesse 

deles, tem vários que ficam a tarde aqui estudando. (Profª Martha) 

No entanto, nem todos os professores concordam com essa metodologia.  Prof. Thiago 

é enfático, ao dizer que não funciona. 

O aluno não dá conta de todos os afazeres. Grupos de estudos somente para 

estudar para provas.  

Aqueles que solicitam autorização para assistir aulas de Matemática no Ensino Médio, 

observam e fazem anotações e depois retornam aos seus professores com perguntas, não 

somente relativas à didática, mas também relativas aos conteúdos. 

Na opinião da Profª Diana, oitenta por cento dos alunos que chegam à graduação não 

têm os pré-requisitos necessários, e desta forma, ela tem que trabalhar com o grupo para que 

consigam compreender os conceitos novos do ensino superior.  

E eles estão utilizando as tecnologias de informação e comunicação, redes 

sociais (Facebook) e aplicativos para celular (WhatsApp) para se 

organizarem em grupos de forma independente (Profª Diana). 

Para esta professora, recuperar conteúdos para os alunos é uma forma de avançar na 
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disciplina, ou seja, não é possível ao professor da graduação ignorar as fragilidades dos alunos 

em relação aos conteúdos.  

O que a gente faz em sala de aula. Eu, por exemplo, sempre que o aluno 

pergunta sobre alguma coisa que não ficou claro ou sempre que ele quer 

retomar alguma coisa, eu sempre faço um balãozinho ali no cantinho da 

lousa e falo "Gente isso aqui é fundamental, tem que voltar pro 

fundamental". Aí a gente volta pro fundamental e revê. Então durante as 

aulas tento revisar minimamente. Pelo menos resolvo um problema daquele 

assunto que eles querem, que eles estão com dificuldade, aponto livros, falo 

"Olha, isso aqui é conteúdo da sétima série vai na biblioteca buscar o livro 

da sétima série". Enfim, isso num contexto mais local, num contexto mais 

global a gente tenta fechar o cerco com as monitorias (Professora Diana). 

Os professores formadores têm apresentado alguns projetos que tentam superar as 

lacunas de formação dos alunos, e estão expressas nas suas falas. 

Eu fiz um curso de extensão [cujo nome era] Revisitando a Matemática 

Básica – Remateba, (...) O começo do projeto foi bem bacana, a gente tinha 

muitos alunos e eles vinham agradecer. Eles sabem que precisam aprender 

matemática básica (Professora Diana).  

Da mesma maneira, nas atividades de sala de aula, outro entrevistado, procura 

aproximar alunos com diferentes níveis de conhecimento e diferentes formas de raciocínio 

para desenvolver as atividades propostas durante as aulas de práticas de ensino.  

Passei um problema de fração. Tem alunos que sabem fração e alunos que 

não sabem tão bem. Então um vai lá e bota X para resolver problema com 

fração, o outro faz por desenho, o outro por porcentagem. No momento que 

eu coloco isso na lousa eu acabo mostrando que cada um tem uma forma de 

pensar, e aquele pode avançar com a explicação do outro. Então eu não 

separo. Às vezes, até na educação básica os professores fazem isso, mas 

principalmente na licenciatura eu não separo (Professora Martha). 

E tomando como exemplo uma situação ocorrida em sala de aula, onde seus alunos 

apresentaram oito soluções diferentes para um mesmo problema, revelou que 

A última menina que foi para a lousa é a menina que não sabe fração, só que 

ela fez um desenho, um esquema tão claro que os outros falaram eu não 

acredito que eu não pensei nisso antes. (...) A forma como ela visualizou o 

problema foi uma sacada que ninguém teve, então eu valorizo também esse 

aluno que não sabe o conteúdo, mas tem uma forma de pensar que é 

interessante. 

Por ser um curso de Licenciatura em Matemática, considera importante agrupar alunos 

em diferentes níveis de conhecimento para que possam avançar juntos e aprender como lidar 

com a dificuldade do outro, pensando não somente no conteúdo, mas também no perfil do 

aluno. 
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Na turma tem dois alunos com muita dificuldade e outros dois que são muito 

bons e eles estavam afastados. Eles pediram pra montar grupos e na hora a 

aluna [que estava comandando a aula] falou: Fulano junta com Ciclano. 

Depois ela veio me falar que foi proposital. (...) “Eles não sabem geometria 

então eles iam empacar, por isso eu chamei os outros dois que tem paciência 

pra ficar junto”. 

Para a Profª Diana, quando se trata de dificuldades que os alunos trazem para a 

graduação, a entrevistada defende que é devido a dois abismos que existem na educação 

básica: um no sétimo ano do ensino fundamental, quando o aluno começa a estudar álgebra, e 

deixa a matemática concreta, aprendida até a sexta série do ensino fundamental I, e passa a 

fazer operações utilizando letras na Matemática; o outro é no ensino fundamental II para o 

ensino médio. Para ela, o ensino médio não tem proposta, não forma ninguém.  O jovem 

conclui seus estudos sem ser um cidadão de fato, como aponta a proposta do PCN. Sai sem 

uma formação profissional, sem estar capacitado para ir a uma faculdade, para planejar a sua 

carreira. São pouquíssimas escolas que observam a formação de cidadão. 

O professor do sétimo ano tem que ser um professor extremamente especial. 

Você não pode colocar qualquer pessoa pra dar aula de matemática no 

sétimo ano, porque você destrói um pensamento (...) que é importante para 

avançar na matemática. 

Para tentar diminuir as dificuldades dos alunos, ela desenvolveu um curso de extensão, 

cuja proposta era rever os conceitos da matemática básica. Não conseguiu, no entanto,  manter 

a sua regularidade, e atribui a responsabilidade ao fato das aulas serem aos sábados.  

A Profª Martha ressalta, ainda, que existem os alunos que não têm técnica nem 

raciocínio, e para isso o curso oferece as monitorias, das quais eles têm participado. Em suas 

aulas, ela procura tirar a responsabilidade do aluno por não ter conhecimento de um 

determinado tópico, ressaltando que existem diferentes tendências de educação e que eles 

vieram dessas outras tendências. 

Então você fala sempre para o aluno que ele não é culpado por isso. E aí 

quando a gente começa com esse olhar, [dizendo que ele] aprendeu de uma 

forma diferente, (...) eles vêm na monitoria. 

A Profª Diana revela ter havido um aumento no número de atendimentos aos alunos, 

mas os bolsistas que fazem monitorias de matemática, às vezes ficam até três horas à 

disposição sem atender ninguém e o período de maior procura se concentra na semana que 

antecede as provas finais. 
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A gente tenta fechar o cerco com as monitorias. Eu vou fechar a estatística 

de monitoria desse semestre hoje com os bolsistas. A gente percebeu que 

cresceu o número de atendimento, mas a gente tem horários ociosos, os 

bolsistas às vezes ficam duas, três horas a disposição e não vem ninguém 

(Professora Diana). 

No curso onde o Prof. Silvio atua há uma disciplina chamada Tópicos da Matemática 

onde são trabalhados alguns conteúdos de Matemática que normalmente não são dados no 

ensino médio, mas que  são essenciais para a formação na licenciatura. 

 

3.7.3  A proposta institucional 

Além das ações empreendidas pelos professores dos cursos, as propostas institucionais 

visam a diminuir a defasagem de conhecimentos dos alunos que chegam à universidade, de 

forma que possam ser minimizadas suas dificuldades na aprendizagem da Matemática. Nesse 

aspecto, o Programa de Iniciação à Vida Acadêmica – PIVA institucionalizado pela IES 

privada é oferecido durante todo mês de janeiro, antes do início das aulas regulares, para 

todos os alunos matriculados em qualquer curso de graduação da instituição, ressaltando-se 

que sua participação não é obrigatória. 

Em sua dissertação de mestrado15,  Silva (2013) constatou que comparecem às aulas 

do PIVA por volta de 50% dos alunos que se inscreveram para participar do Programa, e no 

ano de 2012 foi registrada a inscrição de 128 alunos matriculados nas engenharias e na 

Licenciatura em Matemática (Silva, 2013, p.42). 

O Programa oferece quatro disciplinas que servirão de apoio para os estudantes ao 

longo dos seus cursos, e o conteúdo de matemática para os alunos da licenciatura poderá ser 

consultado no Anexo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
15 Programa de Iniciação à Vida Acadêmica (PIVA): Um Desafio a Professores e Gestores Universitários 
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Quadro 8 – Distribuição das disciplinas oferecidas no PIVA 

 
Fonte: dados extraídos do trabalho de Silva (2013)15 

 

No início do curso os professores desenvolvem uma atividade intitulada Organização 

de Estudos Acadêmicos, que tem como objetivo, além da integração dos alunos, propiciar 

informação e reflexão sobre a vida acadêmica. 

 Após as atividades iniciais, os professores desenvolvem os conteúdos propostos nas 

ementas sempre proporcionando o diálogo com os alunos. 

A gente dá matemática básica que vai ajudando, o aluno fala de uma dúvida, 

você esclarece a dúvida dele; se percebe que não entendeu, você volta lá no 

conceito que está por trás daquilo que ele não entendeu e explica (Professor 

Silvio) 

O PIVA foi, então, uma forma que a IES privada encontrou para tentar diminuir as 

lacunas de formação dos alunos, fornecendo apoio para o início da sua formação na 

Universidade. E, por ter obtido bons resultados, considerando-se os resultados positivos, os 

professores que atuavam no programa em 2012 decidiram encaminhar à Reitoria um pedido 

para que o programa fosse estendido até o final do primeiro semestre de cada ano letivo, 

justificando que: a) por não ser obrigatório, o Piva acaba não contemplando todos os alunos 

ingressantes; b) a instituição promove outros processos seletivos após o início do PIVA e 

ficando estes novos ingressantes necessitam de apoio pedagógico; c) os alunos que cursam o 

PIVA regularmente acabam ao final sempre sugerindo uma continuidade durante o ano letivo 

(SILVA, 2013, p.44). 



98 

 

  Tendo a solicitação dos referidos professores sido atendida pela reitoria da instituição, 

o Programa foi estendido a todos os alunos dos cursos, cuja matriz curricular continha 

disciplinas de Matemática e/ou Física, para todo o ano letivo, de modo a abranger maior 

número de alunos demonstrando a disposição da instituição em propiciar aos seus estudantes 

apoio e acompanhamento nos estudos. 

 Na IES pública, uma das formas encontradas pelos professores para sanar as 

dificuldades dos alunos que ingressam na licenciatura foi retomar os conteúdos para, depois, 

avançar. 

A nossa grade foi feita de forma espiral. Então a gente retoma os conteúdos e 

avança. A ideia é que eles saiam daqui tendo retomado os conteúdos e 

pensado naqueles mesmos conteúdos de forma mais profunda. Por exemplo, 

eles têm a disciplina que volta para função, mas eles vão discutir a função 

lógica do computador, comportamento algébrico, comportamento 

geométrico. Não vai se restringir àquela aula que a gente tinha no ensino 

médio. (...) eu acho que tem resolvido, porque aqueles alunos que têm 

dificuldade estão tendo oportunidade de aprender, e os que não tinham 

dificuldade estão conseguindo avançar, porque sempre tem algo a mais 

(Professora Diana). 

Além disso, o Remateba proposto pela Profª Diana foi revisto e abriu a possibilidade 

para que outros professores também pudessem participar, oferecendo horários diversificados e 

atendimento ao aluno. De uma forma institucional, para a revisão de algum tópico específico 

da Matemática básica, foram criadas as monitorias. Para a Profª Diana, é importante manter 

um projeto em que o aluno possa ser atendido para tirar dúvidas sobre o conteúdo atual ou um 

assunto “antigo”. 

Também os bolsistas desenvolvem projetos de monitoria para atender os alunos da 

Licenciatura com dificuldades na disciplina. Os alunos ainda solicitam permissão aos 

professores de Matemática do ensino médio para assistir suas aulas regulares e suas aulas de 

reforço, porque “eles estão abertos a aprender”. 

Essa é uma ação específica, o grupo de matemática daqui. Todos os 

professores são organizados para ter monitoria. Então não é um atendimento 

ao discente, é um horário que o professor está em sala de aula pra tirar 

dúvidas, e a gente põe lá no painel o horário de todo mundo. A gente tem 

monitores bolsistas pra isso também, então dificilmente o aluno vai estar 

com dúvida durante um dia da semana e não vai ter ninguém de plantão aqui, 

vai ter professor, e às vezes tem os dois (Professora Diana). 

Porém, existem ainda aqueles alunos que, apesar de frequentarem a monitoria, não 

conseguem melhorar seu desempenho no curso porque precisam de outro tipo de 
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acompanhamento – o psicopedagógico, como por exemplo, dificuldades linguísticas que o 

professor de Matemática não sabe como sanar. 

Os alunos apresentam problemas não só cognitivos, mas também emocionais. A 

coordenação do curso, quando procurada por eles, ouve seus problemas, mas não se sente 

preparada para ajudar efetivamente, uma vez que não é formada em Psicologia. A Profª Diana 

também é coordenadora do curso, e lembra que 

Eles vêm chorar no nosso ombro. Às vezes eu fico duas, três horas 

conversando com um menino, ele aqui lamentando, chorando. Não sei o que 

fazer. Eu ouço, mas não tenho formação em psicologia para de repente dar 

uma assessoria melhor pra ele. Mas acho que ouvir a gente pode e tentar 

ajudar de alguma forma, mas a gente pelo menos ouve e tenta bolar um 

plano de ação, aí, pra seguir. 

Como coordenadora do curso, ela percebe que os professores também trabalham de 

forma autônoma, procurando resolver um ou outro problema, mas, em geral, é a coordenação 

do curso que faz o papel de mediação com o grupo. 

(...) algumas ações eu percebo que são puxadas por mim, mas porque, 

exatamente isso eu exerço esse papel de coordenação. Não que os colegas 

não tenham autonomia pra isso, mas é porque eu penso que eles já lidam 

com tantas coisas, aí você fica pensando, mais uma? Então, tem claro, um 

professor ou outro mais autônomo que vai atrás, que corre atrás, que busca 

suas próprias soluções, mas no geral a gente tá sempre tentando juntar o 

grupo pra distribuir o trabalho pra todo mundo e ficar, uma coisa mais 

equilibrada e menos estressante pra uma única pessoa. Então a gente tem 

essas discussões, mas o que eu não sei dizer é como isso vai influenciar no 

desempenho do aluno. 

A coordenação do curso faz quatro tipos de reunião: do colegiado, no núcleo docente 

estruturante, do corpo docente e de área, cada uma com um objetivo diferente. É na reunião da 

Licenciatura que o professor pode apresentar os problemas ou dificuldades enfrentadas na sala 

de aula para serem discutidos com a coordenação. 

Na perspectiva dos professores de Licenciatura em Matemática, é necessário buscar 

soluções para modificar o quadro de formação dos alunos oriundos da educação básica e 

promover ações que possam minimizar as lacunas na formação em Matemática. Assim, 

propõem tanto ações individuais (buscar novas estratégias em sala de aula para recuperar 

conteúdos) quanto coletivas (formação de grupos de estudo, monitoria, presença dos alunos 

em aulas dos professores no ensino médio), e até cursos de formação continuada, promovidos 

pelas instituições de ensino superior. 

Deduz-se, das falas dos entrevistados, que são profissionais comprometidos 
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institucionalmente com a formação de professores.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: UM CENÁRIO DE MUDANÇAS 

 

Ao encerrar esta fase da pesquisa, apresento algumas indicações relativas às 

características do professor formador que atua no curso de Licenciatura em Matemática, 

aliadas às questões que me levaram a compreender como foi essa formação e como ele 

desenvolve seu trabalho em sala de aula, além dos conhecimentos que adquiriu e dos desafios 

que enfrenta no exercício da docência no curso de formação de professores para a educação 

básica.  

Desta forma, procurei responder as questões que me desafiaram a realizar essa 

pesquisa, definindo a trajetória metodológica pautada na perspectiva qualitativa. Pautado 

nessa abordagem, procurei valorizar as concepções, percepções, sentimentos e valores dos 

professores entrevistados. Assim, foi possível conhecer o que pensam sobre a formação, o que 

os levou à escolha da profissão, além de colher dados sobre sua reflexão sobre a prática e os 

desafios de ser professor de Matemática.  

Algo que me chamou atenção foi o fato de ser a experiência desses professores na 

educação básica fundamental para dar sustentação à sua atuação na Licenciatura. Para lidar 

com a defasagem dos conhecimentos da educação básica dos alunos, eles apresentam projetos 

para retomar conceitos vistos no ensino básico, incentivando os alunos para que se reúnam em 

grupos, disponibilizando horário para monitoria com os professores e com os próprios alunos 

em estágio de conhecimento mais avançado. 

Além dos dados obtidos com as entrevistas dos professores, outro ponto que merece 

destaque é o reconhecimento dos alunos, matriculados na Licenciatura da instituição privada, 

em relação à formação no PIVA, programa de apoio criado para minimizar as fragilidades da 

formação na educação básica, o que nos pareceu, até o momento ser uma dificuldade muito 

presente com a qual os professores têm que lidar nos cursos de Licenciatura em Matemática. 

Com esse perfil de aluno, os professores que atuam no referido curso encontram situações que 

os levam a repensar a sua forma de ensinar, exigindo momentos de reflexão e diálogos com 

seus pares, de forma a garantir o aprendizado dos alunos. 

Assim, o trabalho do coordenador pedagógico também surge como destaque na fala 

dos professores, pois atua na aproximação do grupo, com o objetivo de discutir a formação 

dos alunos, procurando auxiliá-los individualmente, mas também levando questões para 
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serem discutidas em grupo. Este trabalho ainda permeia problemas para os quais o 

coordenador não se sente preparado para resolver, pois por vezes envolve sentimentos 

pessoais que envolvem a vida privada do aluno, possibilitando ao coordenador apenas ouvir e 

pensar em um plano de ação para ajudar o aluno. 

O estudo inicial realizado com resumos de Dissertações e Tese de Doutoramento havia 

apontado os seguintes aspectos: a) a importância dos conhecimentos específicos e 

pedagógicos para a formação do futuro professor de Matemática; b) a aprendizagem da 

docência do ensino superior como uma construção constante que se desenvolve de acordo 

com os saberes que vão sendo significados ao longo das experiências de formação e na 

profissionalidade; c) a aprendizagem da docência do ensino superior varia conforme o modo 

como os professores formadores atribuem significado à formação inicial que cursaram; d) a 

importância da prática reflexiva na formação da docência; e) os desafios pedagógicos e 

institucionais que os docentes, em início de carreira, enfrentam, buscando alternativas para 

enfrentá-los.  

Os dados da pesquisa realizada aproximam-se desses resultados mas abrem 

perspectivas para melhoria da formação do professor da educação básica e para a instituição 

de ensino superior ao contribuir para a qualidade de formação dos alunos, especialmente 

aqueles que trazem fragilidades conceituais. Além disso, os estudos coletivos e a orientação 

dos professores são fatores que contribuem para essa formação. 

O fator positivo que ressalta da pesquisa são os dados que mostram que muitos alunos 

de Matemática desejam seguir a profissão de professor, o que contraria resultados de pesquisa 

que apontam o contrário: ninguém mais quer ser professor nos dias de hoje.  

Esta pesquisa procurou conhecer as dificuldades dos professores de Matemática na 

formação de professores para a educação básica. A análise dos dados mostrou semelhanças 

entre as questões apresentadas pelos entrevistados das duas instituições investigadas: uma 

pública e uma privada. Entre as semelhanças, o perfil do aluno ingressante nas Licenciaturas 

revela lacunas em relação a conhecimento de conceitos básicos, a ponto de uma das 

entrevistadas afirmar que o ensino médio não está formando o aluno. Diante desse quadro, as 

instituições precisam se adequar para superar os problemas crônicos em relação às lacunas de 

conhecimento necessário para a formação dos futuros profissionais.  

No caso das Licenciaturas, além da ausência de conteúdos específicos ocorre o 

desconhecimento das disciplinas pedagógicas por parte de professores. De acordo com a 



103 

 

legislação, prevê-se nos projetos pedagógicos a presença de disciplinas de conteúdos 

específico e pedagógico. 

Acredito que no processo formativo dos alunos de Matemática, o corpo docente deva 

estar receptivo e comprometido com mudanças. Para que seja possível realmente proporcionar 

uma real transformação é preciso haver a articulação entre o conjunto das áreas de 

conhecimento específico e pedagógico com vistas à integração entre teoria e prática. Para isto, 

é imperativo que o grupo de professores da licenciatura desenvolva um trabalho colaborativo 

estabelecendo um diálogo que possibilite o desenvolvimento de atividades integradas. 

Observei que, segundo a trajetória profissional dos sujeitos da pesquisa, que eles têm 

buscado qualificação na área de Educação e Educação Matemática, possibilitando uma 

melhor compreensão do que é ser professor. Além disso, outra evidência que surgiu no 

decorrer das entrevistas foi a compreensão de que a experiência desses professores na 

educação básica foi fundamental para dar sustentação à sua atuação na licenciatura.  

Outro ponto importante a ser registrado é o fato de os professores entrevistados terem 

tido bons professores que marcaram, de alguma forma, a sua trajetória formativa, 

influenciando suas escolhas e sua trajetória profissional. Desta forma, espelham-se em modelo 

de professores, conforme Cunha (2011). 

Podemos citar como exemplo a experiência da Profª Martha que muitas vezes se vê 

como modelo de professor para seus alunos pelo fato de ser a única que está atuando nas aulas 

relativas às práticas de ensino. A Profª Diana, por sua vez, nas suas aulas, se utiliza de um 

modelo mais tradicional de aula por entender que os futuros professores ainda carregam 

lacunas na sua formação básica, e que terão outras oportunidades de ver outros modelos em 

disciplinas mais específicas. 

Com o perfil de aluno que vem para o ensino superior, os professores da Licenciatura 

em Matemática encontram situações que os levam a repensar a sua forma de ensinar, e exigem 

momentos de reflexão e diálogos com seus pares, de forma a garantir o aprendizado dos 

alunos, desenvolvendo cada vez mais as diferentes e possíveis estratégias de ensino e 

aprendizagem nos trabalhos em sala de aula. 

Para lidar com a defasagem dos conhecimentos da educação básica dos alunos, eles 

apresentam projetos para retomar conceitos vistos no ensino básico, incentivando os alunos 

para que se reúnam em grupos, disponibilizando horário para monitoria com os professores e 

com os próprios alunos em estágio de conhecimento mais avançado. 
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Além dos dados obtidos com as entrevistas dos professores, outro fato que merece 

destaque na pesquisa é o reconhecimento dos alunos, matriculados na licenciatura da 

instituição privada, em relação à formação no PIVA, programa de apoio criado para minimizar 

as fragilidades da formação na educação básica, o que pareceu, até o momento ser uma 

dificuldade muito presente com a qual os professores têm que lidar. 

Nesse sentido, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores 

para a educação básica vêm propondo a mudança dos projetos pedagógicos das Licenciaturas, 

no sentido de que se desvinculem da proposta do Bacharelado e incluam a formação do 

professor. 

Com relação à Legislação que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

formação de professores para a Educação Básica, acredito ser relevante registrar a 

importância da inter-relação entre as disciplinas de conteúdo específico e as de conteúdo 

pedagógico, bem como o quanto a desarticulação entre estes campos pode ser prejudicial à 

formação docente. Neste sentido, o PIBID tem sido considerado uma oportunidade de os 

alunos da licenciatura se inserirem nas escolas conveniadas ao programa e integrarem à 

prática o conhecimento obtido na sua formação. 

Para finalizar, compreendemos que no caminho do “fazer-se professor”, professores e 

futuros professores aprendem através de um processo continuum de novas situações vividas 

de forma individual ou coletiva, que devem ser (re)significadas através de reflexão, para então 

serem transformadas em experiências geradoras de novas aprendizagens. Por isso, 

entendemos que esta pesquisa não está finalizada - muitas questões ainda precisam ser 

colocadas; muitos dados ainda precisam ser levantados; muitas respostas precisam, ainda, 

serem encontradas. Assim, esperamos que os resultados aqui apresentados possam abrir 

caminho para novas pesquisas relacionadas aos professores formadores nos cursos de 

Licenciatura em Matemática. 
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ADENDO 1 

Convite enviado através de correio eletrônico aos sujeitos da pesquisa, professores de 

matemática, das duas IES pesquisadas 

 

“Prezado Professor  

  

Sou aluno do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da Unisantos, na linha de pesquisa 

Formação e Profissionalização Docente. Quem indicou seu nome foi o Prof. Ronaldo Penna Saraiva, 

coordenador do Curso de Matemática da Unisantos, e o objetivo do meu contato é convidá-lo para 

participar de uma entrevista, cujos dados servirão de subsídios para compor a pesquisa que estou 

desenvolvendo junto ao Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Educação, que tem como finalidade 

investigar quais são os desafios enfrentados pelos professores de Matemática, formadores de professores, 

em cursos de Licenciatura em Matemática. 

No anexo estão as questões que serão formuladas, e caso aceite participar da entrevista, estarei à 

sua disposição no dia, horário e local de sua melhor conveniência. 

Aguardarei seu retorno, na esperança de que aceite o convite. 

 

Att., 

 

Robson Nunes” 
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ADENDO 2 

Síntese dos resumos das dissertações e teses 

 

Título Visões dos Formadores da Licenciatura em Matemática na Construção dos Saberes 

Docentes 

Instituição Universidade Est. Paulista Júlio de Mesquita Filho/ Rio Claro 

Autor HARUNA, LUIZ HIROAKI Ano 2004 

Curso Mestrado em Educação Matemática 

OBJETO DE PESQUISA /PROBLEMA DE PESQUISA 

Buscar compreensões sobre as visões dos professores formadores da Licenciatura em Matemática a 

respeito da articulação da construção dos próprios saberes docentes com a atividade docente 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 

Buscou-se   a   utilização   das   teorias apresentadas pelos autores Tardif et al (1991), Schulman 

(1986) e Saviani (1996) sobre a tipologia dos saberes docentes. 

 

METODOLOGIA 

A delimitação do campo de pesquisa deu-se após a realização de uma coleta de dados a partir de um 

questionário semiestruturado dirigido a 12 (doze) professores, que ministram alguma disciplina 

ligada a Matemática. 

Foram    consultados    documentos    da Universidade, a   legislação   vigente   e   entrevistas. 

 

RESULTADOS 

A análise indica que os formadores percebem a existência de tais saberes/conhecimentos, mas não o 

identificam claramente; além disso, com a atualização constante em conhecimentos ligados a 

Matemática, para o exercício da docência, percebem a necessidade     dos     conhecimentos     

disciplinares     e     não     a     existência     de     outros saberes/conhecimentos ligados à formação 

do futuro Professor de Matemática.  É preciso concatenar as ideias dos atores envolvidos na 

formação assim como os objetivos que a Licenciatura deve atingir. 
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Título Aprendizagem da docência do professor formador de educadores matemáticos 

Instituição UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO, CUIABÁ 

Autor BITENCOURT, Loriege Pessôa Ano 2006 

Curso Mestrado em EDUCAÇÃO  

OBJETO DE PESQUISA /PROBLEMA DE PESQUISA 

Como os professores formadores para Educação Matemática  aprendem  a  docência  do  ensino  

superior? 

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 

Mizukami (1996; 2000; 2002), Pimenta e Anastasiou (2002); Marcelo Garcia (1999); Nóvoa 

(1991; 1992; 1995); Ponte et.al. (2003); Fiorentini (1999); Tardif, Lessard e Lahaye (1991); 

Tardif (2002); Masetto (1998; 2003); Anastasiou (2002); Tavares (2001); Sobrinho (1998); 

Fernandes (2003) e Altet, Paquay e Perrenoud (2003). 

 

METODOLOGIA 

Optamos nesta pesquisa por uma investigação de caráter qualitativo interpretativo. O processo 

de coleta de dados se deu em três momentos: o primeiro, por meio de uma coleta de dados 

documentais, o segundo através da aplicação de 05 questionários abertos e o terceiro e último 

com entrevistas reflexivas e de aprofundamento com roteiros individuais estruturados a partir de 

uma pré-análise dos dados coletados nos momentos anteriores da investigação. Por meio de uma 

pré-análise dos  dados  e  por uma questão  metodológica,  antes  de  realizarmos o terceiro 

momento da investigação  decidimos  fazer  um  recorte  e  a  limitar  a  continuidade  da  

análise  aos  percursos  de aprendizagens de apenas 03 professores formadores. A análise dos 

dados foi estruturada em três grandes blocos  que  procuraram evidenciar as  intersecções dos  

lócus formativos considerados, nos fornecendo reflexões sobre o percurso de aprendizagem dos 

três professores formadores, sujeitos da pesquisa em momentos   distintos. 

 

RESULTADOS 

Concluímos   que  cada  professor  formador  tem  um  percurso  singular  e  sua aprendizagem 

da  docência  do  ensino  superior  se  constrói  e  reconstrói,  constantemente, conforme  os 

saberes  que  vão  significando  ao  longo  de  suas  experiências  de  formação  e  como  

profissionais.   Os professores   formadores   investigados   significam   seus   saberes   de   

maneira   distinta   conforme   as oportunidades, opções e reflexões que fazem no decorrer de 

sua profissão de professor, seja na educação básica  ou  no  ensino  superior.  Além  disso,  a  

análise  nos  fez  compreender  que  as  aprendizagens  da docência  do  ensino  superior  variam  

conforme  o  modo  como  os  professores  formadores  atribuem significado à formação inicial 

que cursaram e ao fato de a sua prática na educação básica e no ensino superior  ser  ou  não  

reflexiva,  o  que  o  faz  intersecionar,  de  maneiras  diferenciadas,  todos  os  lócus formativos 

considerados na pesquisa. 
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Título Docência no Ensino Superior: Professores Formadores e Sua Formação 

Instituição UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, FORTALEZA 

Autor ZANOTELLI, Germana Albuquerque Costa Ano 2006 

Curso Mestrado em EDUCAÇÃO 

OBJETO DE PESQUISA /PROBLEMA DE PESQUISA 

O  presente  trabalho  toma  como  objeto  de  estudo  os  processos  formativos  do  professor 

orientador  da  ação docente  supervisionada  do Programa  de  Formação  Docente  em  Nível 

Superior  e  seus  processos  formativos  –  Magister  da  Universidade  Estadual  do  Ceará.  A 

investigação teve como ponto de partida a grande pergunta: como o formador dos cursos de 

professores constrói sua própria formação? A partir dessa questão, outros questionamentos 

surgiram: Quem foram os formadores do Magister? Quais os espaços de formação contínua 

oferecidos a esses professores? Em que condições de trabalho os professores formadores 

realizaram  suas  práticas?  Quais  as  dificuldades  encontradas  pelos  formadores?  Como 

construíram  sua  própria formação  no decorrer desse  trabalho?   

 

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 

Referenciada  teoricamente em  Pimenta  (2002),  Contreras  (2002),  Frigotto  (1994),  Antunes  

(2003),  Coggiola  (2001) 

 

METODOLOGIA 

Abordagem qualitativa de pesquisa. Utilizamos como procedimento de coleta de  dados  a  

análise  documental  e  entrevistas  semiestruturadas  com  10  sujeitos:  1 coordenador  geral  

do  Programa  Magister  –  UECE;  1  diretor  do  Centro  de  Educação  e,  8 professores  

orientadores  de  ADS  (Ação  Docente  Supervisionada). 

 

RESULTADOS 

Ao  concluirmos  a investigação  identificamos  que  o  professor  orientador  surgiu no  cenário  

pedagógico  como um novo agente social, que nem sempre pertence aos quadros da UECE, e 

que atuou junto aos alunos tentando fazer uma reflexão dentro de um contexto contraditório e de 

relações de trabalho desgastantes. 

 

 
 

Título A MATEMÁTICA NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DOS 

ANOS INICIAIS: UMA ANÁLISE DE TESES E DISSERTAÇÕES 

DEFENDIDAS ENTRE 2005 E 2010 NO BRASIL 

Instituição UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO 

Autor OLIVEIRA, GAYA MARINHO Ano 2012 

Curso ENSINO DE MATEMÁTICA 

OBJETO DE PESQUISA /PROBLEMA DE PESQUISA 

A  má  qualidade  do  ensino  de  matemática  nos  anos  iniciais  do  Ensino  Fundamental  no 

Brasil  tem  estimulado  o  crescimento  do  número  de  pesquisas  sobre  a  formação  do 

professor  que  atua  nessa  etapa  escolar.  O  objetivo  desta  dissertação  é  analisar  como  a 

Matemática tem sido abordada durante a formação inicial do professor dos anos iniciais, a partir 

das dissertações e teses brasileiras publicadas no período de 2005 a 2010, e quais as 

convergências e  possíveis lacunas perceptíveis nessas produções 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 

As referências  teóricas  incluíram estudos  sobre  saberes  docentes  (como  os  de Shulman,  

Tardif  e  Gauthier)  e  sobre  formação  de  professores  que  ensinam  matemática (como os de 

Ponte, Curi, Ball e Serrazina), dentre outros. 

 

METODOLOGIA 
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Os trabalhos foram obtidos através de buscas no Banco de Teses da CAPES e listagens 

publicadas pela revista Zetetiké. 

 

RESULTADOS 

Essas pesquisas revelam que os cursos de formação inicial de professores dos anos iniciais, em 

geral, não lhes oferecem uma  formação  matemática  sólida.  Apontam  problemas  como:  

ínfima  carga  horária destinada  à  formação  matemática;  tendência  a  enfatizar  aspectos  

metodológicos,  em detrimento dos conteúdos matemáticos; desarticulação entre teoria e prática; 

tendência a  privilegiar  os  números  e  as  operações,  com  pouca  atenção à  Geometria,  

grandezas e medidas  e  tratamento  da  informação.  Alguns  trabalhos  trazem  propostas  

promissoras para  alteração  deste  quadro.  Já  existe  um  razoável  conhecimento  acumulado  

sobre legislação,  programas,  ementas,  crenças  e  deficiências  na  formação  matemática.  É 

necessário  estudar  mais  os  formadores  desses  professores  e  elaborar  mais  propostas para a 

formação matemática do futuro professor, tanto no estágio quanto nas disciplinas teóricas. 

 

 

 

Título PROFESSORES FORMADORES DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA 

Instituição UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, BELÉM 

Autor Belo, Edileusa do Socorro Valente Ano 2012 

Curso EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICAS 

OBJETO DE PESQUISA /PROBLEMA DE PESQUISA 

Esta dissertação desenvolve-se a partir da pesquisa qualitativa que tem como objetivo analisar 

como os professores formadores compreendem a formação de professores de matemática. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 

Como referencial teórico, este trabalho embasa-se, principalmente, nos estudos formulados por 

Pimenta e Anastasiou (2005), Morosini (2001), Masetto (1998), Vasconcelos (2009), Gonçalves 

(2006), Cunha (2001), Chamlian (2009). 

 

METODOLOGIA 

Os instrumentos utilizados na pesquisa são os questionários e as entrevistas semiestruturadas, 

além de outros documentos, como: o Projeto Pedagógico do Curso e os Currículos Lattes dos 

formadores. 

 

RESULTADOS 

Os resultados da pesquisa indicam que o processo de formação dos docentes universitários, no 

caso específico dos professores formadores de professores de matemática, necessita de ações 

formativas, que visem possibilitar, a esses profissionais, conhecimentos mais abrangentes a 

respeito da docência e das dimensões que estão subjacentes à mesma. Possibilitando, assim, que 

os formadores de professores de matemática possam refletir, compreender e transformar suas 

práticas formativas no exercício da docência, e na formação de futuros professores de 

matemática. 
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Título Ensino de ciências e matemática e formação de professores: marcas da diferença 

Instituição UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, CAMPINAS 

Autor Gonçalves, Terezinha Valim Oliver Ano 2000 

Curso Doutorado em EDUCAÇÃO 

OBJETO DE PESQUISA /PROBLEMA DE PESQUISA 

Este  trabalho  trata  de  uma  pesquisa  narrativa  -  organizada  em  função  de  cinco princípios 

formalmente estruturados - através da qual se configura como tem se dado a formação  de  

professores  de  Ciências  e  Matemática  no  Clube  de  Ciências/Núcleo Pedagógico  de  Apoio  

ao  Desenvolvimento  Científico  da  UFPa,  quer  no  âmbito  da formação  inicial  de  

professores,  quer  no  âmbito  do  desenvolvimento  profissional  de formadores de professores, 

ao atuarem nos programas de educação continuada daquele Núcleo  em  parceria  com  outras  

instituições  locais.   

 

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 

 

METODOLOGIA 

Para  tanto,  analiso  documentos  do grupo, como projetos, relatórios e outros documentos que 

guardam a história do grupo, e busco  tratar  de  aspectos  não-documentados  nas  histórias  de  

vida  profissional  e entrevistas de oito docentes, sete dos quais ingressantes no processo quando 

estudantes universitários.  Configuro  modalidades  de  formação  inicial  antecipada  assistida  e  

em parceria, que se processam com alunos concretos no Clube de Ciências, independentes de  

promoção  curricular,  e  que  são  marcadas  por  outras  estratégias  de  formação partilhada,  

como  leituras,  seminários  e  grupos  de  trabalho,  e  do  ensino  com  pesquisa. 

 

RESULTADOS 

Nesse  âmbito,  vai  ocorrendo  a  um  só  tempo  a  formação  e  o  desenvolvimento 

profissional do sujeito, na interação com o outro - seus pares e o aluno. A formação dos sujeitos-

formadores se inicia durante a formação inicial, ao se tornarem parceiros mais experientes  de  

novos  universitários,  continua  a  se  desenvolver  ao  serem  assumidas situações  desafiadoras  

que  deliberadamente  são  enfrentadas  ou  durante  as  zonas indeterminadas do trabalho 

docente como formador ou em situações de interação com a comunidade, como em eventos de 

disseminação de conhecimentos, ou sejam, as Feiras de  Ciências.  Os  sujeitos  reconhecem  o  

seu  desenvolvimento  acadêmico-profissional, percebem a autonomia que vão 

progressivamente obtendo, ao tempo em que percebem a (trans)formação e a  incompletude de 

sua trajetória. 

 

 

 

 

Título Formação e desenvolvimento profissional de formadores de professores: o caso 

dos professores de matemática da UFPa 

Instituição UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, CAMPINAS 

Autor GONCALVES, Tadeu Oliver Ano 2000 

Curso Doutorado em EDUCAÇÃO 

OBJETO DE PESQUISA /PROBLEMA DE PESQUISA 

O objetivo deste estudo é investigar a formação  e o desenvolvimento profissional  de oito 

formadores  de professores do Departamento  de Matemática da Universidade Federal do Pará – 

UFPa. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 

Os pressupostos teóricos, nos quais se ancora os estudos, dizem respeito à formação e ao 

desenvolvimento profissional de professores pesquisadores e reflexivos suas práticas. 
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METODOLOGIA 

O material básico foi coletado mediando entrevistas semiestruturadas. O roteiro destas explorou: 

formação inicial do formador; percepções e reflexões acerca do curso de licenciatura em 

matemática da UFPa e; o modo como concebe, produz e desenvolve seu trabalho docente. 

 

RESULTADOS 

Os resultados mostram que a experiência discente e docente dos formadores se configura como 

principal responsável pela formação de saberes da prática profissional. Estes resultados apontam 

para a necessidade de construção de uma nova cultura profissional pautada pelo trabalho 

coletivo, reflexivo e investigativo. 

 

 

 

Título FORMAÇÃO DE FORMADORES DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA: 

IDENTIFICAÇÃO DE POSSIBILIDADES E LIMITES DA ESTRATÉGIA DE 

ORGANIZAÇÃO DE GRUPOS COLABORATIVOS 

Instituição PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO, SÃO PAULO 

Autor JÚNIOR, ARMANDO TRALDI Ano 2006 

Curso Doutorado em EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

OBJETO DE PESQUISA /PROBLEMA DE PESQUISA 

O presente estudo tem como objetivo compreender as possibilidades de construir um grupo de 

trabalho do tipo colaborativo, a partir de um grupo de trabalho coletivo, constituído por 

formadores de professores que ministram a disciplina de Cálculo Diferencial e Integral, numa 

instituição que tem como cultura escolar o individualismo. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 

O referencial teórico da investigação integra as áreas do conhecimento do professor, buscando 

entender como esse é desenvolvido e explicitado; da cultura escolar na perspectiva de observar 

sua interferência no desenvolvimento profissional do formador de professores e, dos aspectos 

didáticos da área de conhecimento de Cálculo Diferencial e Integral que constitui uma fonte de 

saber dos formadores de professores de Matemática. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia de pesquisa segue abordagem qualitativa do tipo estudo de caso. Foi constituído 

um grupo de trabalho coletivo, formado por sete formadores de professores que ministram a 

disciplina de Cálculo Diferencial e Integral, em uma determinada instituição do ensino superior. 

Os principais instrumentos de coleta de dados foram a observação, entrevistas e análise de 

documentos e aconteceram durante o período de abril/2004 a agosto/2006. Definimos 

categorias, a partir do nosso referencial teórico, que nos possibilitaram organizar e compreender 

os dados coletados. 

 

RESULTADOS 

analisamos as dificuldades que um grupo de trabalho coletivo enfrenta ao trabalhar de forma 

colaborativa, e concluímos que as principais são: a falta de prática na organização da pauta que 

irá orientar os trabalhos; o excesso de impressões pessoais desarticuladas com teorias que acaba 

gerando um esvaziamento das discussões; uma expectativa falsa de encontrar soluções mágicas; 

pouco conhecimento sobre a possibilidade da reflexão sobre a ação como uma estratégia de 

desenvolvimento profissional; a falta do hábito de pesquisar a própria prática. Finalmente, 

podemos afirmar que no grupo que investigamos aparecem diferentes possibilidades da 

transição do trabalho coletivo para o colaborativo e, entre elas, destacamos: os objetivos em 

comum dos formadores, a necessidade da troca de experiência e da discussão de conhecimentos 

didáticos específicos da área de Cálculo Diferencial e Integral, a busca de apoio para enfrentar 

as mudanças curriculares necessárias, o clima de camaradagem e confiança construído ao longo 

dos encontros, a busca de conhecimentos específicos do Cálculo Diferencial e Integral. 
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Título Professores formadores dos cursos de Licenciatura em Matemática do Estado de 

Minas Gerais 

Instituição PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO, SÃO PAULO 

Autor COSTA, VÁLDINA GONÇALVES DA Ano 2009 

Curso Doutorado em EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

OBJETO DE PESQUISA /PROBLEMA DE PESQUISA 

Esta pesquisa se insere na problemática que discute a formação de professores no ensino 

superior e, em especial, o trabalho do professor formador nos cursos de licenciatura. Nesse 

contexto, este estudo foi orientado pela questão: Como os professores dos cursos de 

Licenciatura em Matemática se constituem como formadores de professores e quais as 

especificidades do seu trabalho? 

O campo de pesquisa são os cursos de Licenciatura em Matemática do estado de Minas Gerais, 

tendo como participantes os professores formadores que neles atuam. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 

Os referenciais teóricos foram buscados em Bourdoncle, Roldão, Altet, Dubar, Sacristán, 

Contreras, Paquay, Ludke e Boing para discutir a profissão e a profissionalidade docente; em 

Nóvoa, Lang, Fanfani, Lamy, Jobert e Altet para discutir a profissionalização; e em Fanfani, 

Arroyo, Mancebo, Ludke e Boing para discutir o trabalho e a condição docente. 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa desenvolveu-se em duas fases. Num primeiro momento da coleta de dados, foi 

aplicado um questionário que identificou o perfil dos professores formadores e características de 

seu trabalho. Posteriormente, foram realizadas entrevistas com dezessete professores 

formadores de oito instituições, públicas e privadas, com a intenção de compreender e 

identificar as especificidades do seu trabalho. Foram analisadas as narrativas dos professores 

formadores em relação à trajetória pessoal e profissional e em relação ao trabalho na instituição 

de ensino superior em que atuam. 

 

RESULTADOS 

A pesquisa revelou que o processo de constituição desses professores, como formadores, é 

dinâmico e composto por diferentes momentos, pelos quais os sujeitos vão passando ao longo 

de sua trajetória pessoal e profissional. Os resultados também mostraram que vários fatores, 

impulsionados pelas políticas neoliberais, têm afetado o trabalho e a condição docente dos 

entrevistados e apontam para sua intensificação, fragmentação, isolamento e controle, com a 

ilusão de uma falsa autonomia e liberdade de trabalho. Teoricamente, esta tese busca trazer 

novas discussões acerca da profissionalidade docente dos professores formadores nos dias 

atuais. 

 

 

 

Título Professores do curso de licenciatura em Matemática em início de carreira no 

ensino superior 

Instituição PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO, São Paulo 

Autor SILVA, SANDRA REGINA LIMA DOS SANTOS Ano 2014 

Curso Doutorado em EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

OBJETO DE PESQUISA /PROBLEMA DE PESQUISA 

Esta pesquisa teve como objetivo identificar e problematizar os desafios e as dificuldades dos 

professores formadores em início da carreira no ensino superior, bem como as formas de 

enfrentamento encontradas para responder a essas demandas. 

O estudo foi realizado com catorze professores formadores em início de carreira, que atuam nos 

cursos de licenciatura em Matemática, sendo cinco docentes de instituições públicas e nove de 

particulares, localizadas em São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 

 

METODOLOGIA 

Para este estudo, utilizou-se a abordagem qualitativa como procedimento metodológico, 

optando-se por entrevistas semiestruturadas e questionário. 

 

RESULTADOS 

De modo geral, a análise das informações obtidas permitiu afirmar que os docentes, em início 

de carreira, enfrentam desafios pedagógicos e institucionais. No enfrentamento desses desafios 

o formador iniciante depara-se com situações que demandam uma preocupação formativa mais 

complexa sobre o ensinar e aprender no ensino superior. A pesquisa também trouxe fortes 

evidências de que uma especificidade do trabalho desses iniciantes é a busca de apoio junto aos 

colegas mais experientes. No decorrer das análises, alguns elementos mostraram-se específicos 

para esse grupo de docentes que está atuando nos cursos de Licenciatura em Matemática. Eles 

sentem-se valorizados ao trabalharem com alunos que os respeitam e avaliam a experiência 

anterior na educação básica como estruturante para sua atuação no curso de licenciatura. 

Trabalham num ambiente agradável e solidário com os pares que possibilitam trocas de 

materiais pedagógicos e orientações. O início da carreira, conforme evidenciaram os dados da 

pesquisa, vai se constituindo de forma isolada ao se confrontar com os dilemas que se 

apresentam nessa fase da docência. Os formadores vão buscando alternativas para enfrentá-los, 

evidenciando que são capazes de produzir sua própria aprendizagem baseada na prática 

pedagógica. 
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ADENDO 3 

Questionário aplicado aos alunos das licenciaturas 

 

 

Prezado(a) Aluno(a) 

Esta pesquisa, que está sendo desenvolvida no Programa de Pós-Graduação Stricto Senso da Universidade 

Católica de Santos, na linha de pesquisa Formação e Profissionalização Docente e tem por finalidade 

investigar questões voltadas à formação dos alunos do Curso de Matemática. 

Sua participação, nesta pesquisa, consistirá em responder as perguntas do questionário abaixo, contribuindo 

para um maior conhecimento sobre o tema da pesquisa. As informações fornecidas terão sua privacidade 

garantida pelo pesquisador responsável e não serão identificadas em nenhum momento, e sob esse aspecto 

o preenchimento do questionário não apresentará qualquer risco. 

Como pesquisador, agradeço a sua participação e comprometo-me a esclarecer devidamente qualquer 

dúvida que, eventualmente, o/a participante venha a ter, no momento da pesquisa ou posteriormente, pelo 

telefone (13) 98136-2017 ou pelo e-mail rob.nunes81@gmail.com. 

Aceito participar da pesquisa: (   ) Sim  (   ) Não. 

 

I. DADOS PESSOAIS 

1. Faixa etária 

(   ) de 16 a 20 anos (   ) de 21 a 25 anos (   ) de 26 a 30 anos (   ) de 31 a 35 anos 

(   ) de 36 a 40 anos (   ) de 41 a 45 anos (   ) de 46 a 50 anos (   ) mais de 50 anos 

2. Gênero 

(   ) Masculino (   ) Feminino 

 

3. Ano de ingresso na Universidade: 

 

4. Semestre no qual está matriculado: 

 

5. Você 
(   ) apenas estuda (   ) trabalha em outra 

área e estuda 

( ) é professor e 

estuda 

(  )outra. Especificar: 

 

6. Em relação à sua formação na escola básica, 
(   ) estudou apenas 

na escola pública 

em todos os níveis 

de ensino 

(   ) estudou na 

escola pública e 

na escola 

particular 

(   ) estou apenas na 

escola particular em 

todos os níveis de 

ensino 

( )outra. Especificar: 

 

II. FORMAÇÃO NO NÍVEL SUPERIOR 

 

7. Por que escolheu a Licenciatura em Matemática? 

 

 

 

8. Licenciatura me Matemática é a sua primeira opção? 

(   ) Sim (   ) Não 

mailto:rob.nunes81@gmail.com
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9. Se respondeu negativamente a questão 8, qual foi a sua formação anterior? 

 

 

 

 

10. A Licenciatura em Matemática foi a sua primeira opção no vestibular? 

(   ) Sim (   ) Não 

 

11. Quais as dificuldades que enfrentou nos dois primeiros anos em relação às 

disciplinas do Curso de Matemática? 

 

 

 

12. Como foram sanadas essas dificuldades? 

 

 

 

13. Você recebeu alguma orientação da Instituição antes de iniciar o Curso de 

Matemática? 

(   ) Sim (   ) Não Em caso positivo, especifique. 

 

 

 

14. Participa de algum grupo de estudo no curso de Matemática: Em caso positivo, 

explique. 

 

 

15. Pretende ser professor? 

(   ) Sim (   ) Não Justifique: 

 

 

 

16. O que considera importante na sua formação? 

17. Você realizou pesquisa durante o curso ou participou de projeto de pesquisa? Em 

caso positivo, especifique. 

 

 

18. O que pretende pesquisar no TCC? 

 

 

19. Você recebeu orientação para a pesquisa a ser desenvolvida no TCC? 

 

 

 

20. Você realizou estágio supervisionado? 

(   ) Sim (   ) Não 
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21. Se respondeu afirmativamente a questão anterior, explique como ocorreu o seu 

estágio e quais foram as dificuldades encontradas. 

 

 

22. Você participou do PIBID? Em caso positivo, como foi sua experiência? 

 

 

23. Você gostaria de acrescentar algum comentário sobre a sua formação no Curso de 

Matemática? 
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ADENDO 4 

Termo de livre consentimento entregue aos professores antes da entrevista. 

 

Termo de livre consentimento 

 

Prezado(a) Professor(a) 

 

Esta pesquisa está sendo desenvolvida no Programa de Pós-Graduação Stricto Senso da Universidade 

Católica de Santos, na linha de pesquisa Formação e Profissionalização Docente e tem como finalidade 

investigar quais são os desafios enfrentados pelos professores de Matemática, formadores de professores, 

em cursos de Licenciatura em Matemática. 

Sua participação, nesta pesquisa, consistirá em participar dessa entrevista semiestruturada, contribuindo 

para um maior conhecimento sobre o tema da pesquisa. As informações fornecidas terão sua privacidade 

garantida pelo pesquisador responsável e não serão identificadas em nenhum momento, e sob esse aspecto 

o preenchimento do questionário não apresentará qualquer risco. 

Como pesquisador, agradeço a sua participação e comprometo-me a esclarecer devidamente qualquer 

dúvida que, eventualmente, o/a participante venha a ter, no momento da pesquisa ou posteriormente, pelo 

telefone (13) 98136-2017 ou pelo e-mail rob.nunes81@gmail.com. 

Declaro que li o consentimento acima e aceito participar dessa pesquisa. 

 

 

 

 

Assinatura do(a) Professor(a) 

 

 

Assinatura do Pesquisador 

  

________________________________________ 

Local e data 

 

mailto:rob.nunes81@gmail.com
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ADENDO 5 

Roteiro de entrevista semiestrutura realizada com os professores das licenciaturas 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM PROFESSORES DE MATEMÁTICA 

DA LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

 

1. Fale sobre sua experiência como professor de matemática. 

a. Formação 

b. Início de carreira 

c. Dificuldades como professor 

d. Motivos da escolha da profissão 

2. Houve professores formadores que fizeram a diferença e reafirmaram seu desejo de ser 

professor? O que é ser professor de matemática hoje? 

3. Você dá aulas somente na Licenciatura em Matemática? Quais outros cursos? Por que? 

4. Como você ser percebe professor do curso de Licenciatura em Matemática? 

5. Você vê alguma diferença entre a Licenciatura e Bacharelado? Você concorda que 

muitas vezes a licenciatura é um bacharelado disfarçado com mais técnicas de cálculo 

avançado do que conteúdos que serão utilizados pelo professor no ensino básico? Você 

conhece as diretrizes que fundamentam a formação do professor de matemática? 

6. Que relações são estabelecidas entre as disciplinas de conteúdo específico e as de 

conteúdo pedagógico presentes nos cursos de licenciatura em matemática? Como os 

estudantes têm consciência da importância das disciplinas pedagógicas no processo de 

formação de um professor? No planejamento das suas aulas estão previstas relações 

com disciplinas de formação de professores? 

7. Você considera que os aluno da licenciatura em matemática querem ser professores? 

Existe algum estudo sobre os egressos do curso? 

8. Você considera que os alunos chegam à graduação não tendo domínio de 

conhecimentos que deveriam ter sido adquiridos durante o ensino fundamental e 

médio? Se sim, como você tem feito para diminuir essa “defasagem de 

conhecimentos”? Há a participação da coordenadoria do curso, nessas ações? Quando 

existem alunos, na mesma turma, com conhecimentos matemáticos em diferentes 
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níveis, o que faz para aproximá-los? Você compartilha as dificuldades dos alunos com 

outros professores da licenciatura e com a coordenação? 

9. Você propõe grupos de estudo entre os alunos? Como funciona? Existem projetos de 

pesquisa dos professores? Como os alunos participam desses projetos? 

10. Como é organizado o TCC? 

11. Você é professor do projeto PIBID? Como você vê esse projeto na formação do 

professor? 
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ADENDO 6 

Observações destacadas nas falas dos sujeitos da pesquisa 

Legenda:  

P1 = Profª Martha P2 = Profª Diana 

P3 = Prof. Thiago P4 = Prof. Silvio 

 

Perfil do professor – Formação, Início de carreira, Dificuldades como professor, Motivos da 

escolha da profissão 

Suj Respostas Comentários, observações, 

categorias 

P1 Então a minha primeira decisão foi por ser professora. Eu não 

sabia exatamente do que. E aí ehh quando eu tava na oitava 

série, nono ano, a minha intenção era fazer magistério só que 

podia ser que que não ia valer só o magistério. Então, eu pensei, 

vou prestar um curso técnico, pelo menos eu já saio com um 

diploma além do médio. E aí vim fazer informática na própria 

federal, aqui. Eh quando eu tava no ensino médio eu tive uma 

professora que era o terror da matemática, que no caso você 

sabe quem é e calhou de eu conseguir ajudar meus amigos muito 

eh em relação ao conteúdo. E eu falei “ah talvez seja 

matemática”, talvez eu seja professor de matemática. E além 

disso, eu até que já tem essa pergunta mais pra frente eu tinha 

tido uma outra professora que tinha sido um referencial de bom 

professor de se preocupar com aluno, de ficar preocupado com a 

aprendizagem. Então calhou as duas coisas e eu falei vai ser de 

matemática. Porque eu não tinha dificuldade em nenhuma 

matéria. Então no primeiro momento eu podia dar aula de 

qualquer coisa porque eu gostava de qualquer coisa. Então a 

escolha se deu por conta disso e aí eu eu fui buscar direto a 

graduação de licenciatura em matemática, neh. O curso de 

licenciatura em matemática, eh eu acabei o técnico, tive de fazer 

seis meses de estágio depois, então neste primeiro momento eu 

não prestei vestibular. E aí em entrei na licenciatura em 

matemática na Unicamp. Fiz quatro anos de faculdade e eu acho 

que um grande diferencial na minha formação foi que a 

Unicamp exigia que a gente fizesse estágio em escola pública. E 

aconteceu de eu já ter conseguido estágio em SP no Dante 

Aliguieri, que é um colégio tradicional.  E pra não perder a 

oportunidade eu fiz estágio nas duas escolas ao mesmo tempo. 

Então eu fiquei um ano no Dante e um ano na escola pública em 

SP. 

E aí acho que isso já foi ampliando um pouco o olhar de 

entender o que era uma escola, que as coisas funcionavam de 

formas diferentes. E que não era culpa do professor, não era 

culpa da escola, porque o sistema era diferente. E eu tive 

professores que incentivavam a entrada em sala de aula e tinham 

bons parceiros em escolas públicas. Então a formação, é claro, 

que a formação acadêmica em si foi importante, mas eu acho 

que esse olhar também, pra escola desde cedo fez diferença, 

neh. Quando eu acabei a Unicamp fui direto pro mestrado. Eu 

queria fazer o mestrado na Unicamp, mas não abriu vaga e aí eu 

submeti o projeto na USP e fui direto pro mestrado na USP. E 

quando eu tava, acho que no segundo ano do mestrado eu 

Trabalhar em escola privada e em 

escola pública ajudou a entender 

o que era uma escola e ver que 

“as coisas funcionavam de formas 

diferentes” e que não haviam 

culpados os sistemas é que eram 

diferentes. 

A formação é importante, mas o 

“olhar” para a escola desde cedo 

também fez diferença. 

Por ter trabalho em uma escola de 

formação de professores sempre 

teve apoio das pessoas que lá 

trabalhavam para as suas aulas e 

para o seu planejamento. 

Por sempre ter tido ajuda no 

ambiente em que trabalhou não 

considera ter passado por 

dificuldades, sobretudo àquelas 

relacionadas ao fato de o 

professor atuar de forma solitária. 
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prestei concurso pro estado e comecei a fazer várias entrevistas 

para escolas particulares. Eu já tinha feito uma grande parte do 

trabalho do mestrado, já tinha estava terminando as disciplinas e 

calhou de eu entrar no estado e de alguma forma uma escola 

particular passou o meu currículo pra uma empresa de formação 

de professores. Então eu entrei no estado ao mesmo tempo que 

entrei nesse lugar de formação de professores. Então eu brinco 

que eu nunca dei aula sozinha porque eu tinha muita gente pra 

me ajudar pra dar opinião, pra olhar planejamento, não eram as 

pessoas da escola, mas eram as pessoas desse lugar que eu 

trabalhava. Então eu entrei pra dar aula, eu me formei em 2005, 

entrei pra dar aula em 2007, foi 2007? Foi. Eh, mas sempre com 

esse acompanhamento com pessoas ao lado e pensando, como 

sempre na educação matemática, no que era melhor pra aquele 

grupo de alunos. Então esse foi o início de carreira. Foi isso. 

(...). E aí eu trabalhei lá durante 2007 a 2014. Eu trabalhei 7 

anos, quase 8 anos lá, completos neh. Então eu penso assim, que 

dificuldade como professor eu felizmente eu não tive uma 

dificuldade que eu vejo que é normal, que é ser muito sozinho. 

Acho que o professor é muito sozinho. O professor de 

matemática principalmente, porque eh... os outros professores 

não conversam sobre como dar aula, não tem tanta conversa de 

aluno com outras áreas em relação ao ensino. Eu acho que nesse 

ponto eu não tive tanta dificuldade. 

(...) porque como eu trabalhei com formação de professores eu 

conversei nesses anos com muitos professores, e é uma 

reclamação frequente de que o professor se vê sozinho, e eu 

acho que isso eu não tive de dificuldade. 

 

P2 Tá, eh, bom eu sou licenciada em matemática, eu fiz eh 

faculdade na UNISANTOS, neh, aqui na na região mesmo, é um 

curso bem bem tradicional de licenciatura, 4 anos de, eu fiz de 

99 até 2002, eu me formei, minha colação foi em 2003, mas eu 

conclui o curso em 2002, neh? Ah Eu comecei a atuar como 

professora oficialmente no último ano da faculdade, neh, eu 

felizmente tive uma, uma, uma bolsa na faculdade, uma bolsa 

mérito, (...)no último ano (...) eu já tava trabalhando num, num, 

numa escola, neh, então foi interessante por causa disso, então 

posso dizer que eu comecei ali no, em 2002 a trabalhar 

oficialmente, eh como professora de matemática e no último ano 

da minha graduação. Ah eu em 2005 entrei no mestrado em 

educação matemática, neh de 2002 a 2005 eu fiquei fazendo 

curso de inglês, porque eu sabia que a gente tinha que passar por 

provas em proficiência em línguas, então eu queria me preparar 

mais nesse sentido pra poder seguir a carreira acadêmica, neh? 

Aí em 2005 eu tentei a prova da, da PUC, foi aprovada e 

comecei o mestrado em Educação Matemática, neh, e eu fiz 2 

anos, de 2005 final de dois mil e 2005. Em 2007 eu já, já tinha 

defendido a, a, a minha dissertação, então eh, e aí eu tentei 

engajar um doutorado logo em seguida, mas a PUC teve um 

problema sério lá, demitiu um monte de professores inclusive do 

curso de educação matemática, eles acabaram formando um 

novo curso numa universidade privada e eu tinha um projeto 

aprovado pra doutorado já pra começar em 2008, mas aí veio 

essa confusão a minha orientadora foi demitida  no meio desse 

rolo aí da PUC e eu acabei postergando um pouco o início do 

doutorado, comecei efetivamente em 2010, eh eu fiquei um 

Mestrado e doutorado em 

Educação Matemática. 

As dificuldades da prática variam 

de acordo com o nível da 

educação em que atua/atuou. 

A pouca experiência como 

professora de matemática 

possibilitou seu ingresso em uma 

escola tradicional para atuar 

como professora no Laboratório 

de Matemática. 

O professor tem de trabalhar em 

várias escolas para ter um salário 

digno. 

Rigidez habitual do professor de 

matemática. 

O sctricto sensu na área de 

Educação possibilitou uma 

melhor compreensão do que é 

Educação e conhecimento 

matemático e suas implicações 

dentro do currículo e da proposta 

da educação básica. 

Os alunos chegam à graduação 

cada vez mais despreparados para 

seguir um curso de exatas no qual 

o conhecimento de matemática 

básica é primordial para o seu 
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tempo na UNESP em 2009, fiz algumas disciplinas por lá, mas 

muito longe da minha casa, assim não tinha condições de eu me 

mudar para lá, que era uma exigência dos, dos professores e 

orientadores, eu disse que eu não iria e  aí então eu optei por 

fazer em São Paulo mesmo, e eu comecei em 2010 doutorado 

em educação matemática, e...em 2014 eu concluí, neh, em 2014, 

em fevereiro de 2014 foi minha defesa e aí desde então eu tenho 

doutorado em matemática, também. Eh, bom, dificuldades como 

professor, neh? Olha, no come..., assim, eu, eu, as minhas 

dificuldades foram variando de acordo com, com os níveis de, 

em que eu atuei, neh, por exemplo... 

 

Então, eh eu comecei no ensino fundamental II, neh? E eu 

comecei como professora de laboratório de matemática, então 

eu fui atuar numa escola privada da região, uma escola bastante 

importante, neh, eh, que a, que atende aí os estudantes da classe 

média alta, eh eles faziam uma entrevista muito rígida com o 

professor de matemática, imagina eu não tinha chances de, de 

ser uma professora de matemática naquela instituição, mas eles 

tinham um aula que até muito interessante que era de laboratório 

de matemática, e eles tinham muita dificuldade de encontrar um 

professor pra dar aula disso, neh? Porque os professores de 

matemática, já, eh, consagrados aí na região eles tem meio que 

um formato padrão de dar aula e que não, não é consistente com 

a aula de laboratório, neh, então a grade da escola, era bastante 

interessante, que passava até o ensino fundamenta I, II e médio 

na mesma estrutura, eles tinham uma quantidade de aulas 

semanais de matemática e uma vez por semana obrigatoriamente 

uma aula de laboratório, neh, eles não queriam em hipótese 

alguma que fosse o mesmo professor, porque eles sabiam que 

uma hora ou outra ele ia acabar usando a aula do laboratório pra 

cumprir alguma exigência que não foi cumprida na aula de 

matemática, eh, tradicional, neh? E eles tinham muita 

dificuldade, então quando eles perceberam que eu era nova, neh, 

assim não tinha vício de profissão, ainda e tudo mais, eles meio 

que investiram na minha formação e falaram: “Não, a gente quer 

que você seja professora de laboratório e a gente vai te ajudar 

nisso, se você topar”, e eu fiquei 12 anos trabalhando no 

laboratório de matemática na, naquela instituição e eu adorei, 

assim, neh, e eu trabalhei no laboratório de matemática em 

todos os níveis da educação básica, ensino fundamental I, o II e 

o ensino médio também. Só na educação infantil que eu não 

atuei como professora, só como observadora algumas vezes, 

mas, eh, como professora do ensino fundamental I, até as 

últimas séries do ensino médio, foi muito interessante, neh? 

Paralelo a isso eu também trabalhava em outras instituições, aí 

dava aula de matemática tradicional no ensino fundamental II, 

eh no superior também, depois que eu concluí o mestrado, 

comecei a, a atuar em paralelo a isso, neh. Então aquela vida de 

professor, a gente trabalha em vários lugares, neh, pra conseguir 

ter uma renda descente, mas eu assim que eu saí da, da 

faculdade, assim no meu último ano e dali pra frente eu 

trabalhei mais no ensino fundamental II eh, do que qualquer 

outro nível e depois disso no ensino superior, ah e aí, assim, as, 

as dificuldades da carreira assim da, de ser professor, da 

profissão, vária muito de nível pra nível, neh, então, por 

exemplo, no ensino fundamental a minha dificuldade era maior, 

desenvolvimento. 
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era mesmo com o controle da disciplina, eu tinha alunos muito 

agitados, neh, e em matemática a gente, o, o, o professor de 

matemática ele tem uma postura rígida, eu fui meio quebrando 

isso ao longo da minha carreira, fui tentando diminuir um pouco 

essa rigidez, porque eu vi que ela não dava muito certo em sala 

de aula, a gente não produzia muito sendo assim, mas no 

começo era isso, neh, era uma necessidade de se firmar como 

professor, de ter um domínio da classe, e a gente, eu ficava 

muito presa a isso, então eu tinha muito problema com 

disciplina, mas porque eu via a, a disciplina de um jeito muito 

fechado sabe? Quando eu melhorei assim esse lado, refleti, 

enfim fui me formando, neh, no mestrado, no doutorado e tendo 

acesso a outras informações isso foi mudando um pouco, essa 

minha preocupação foi diminuindo com a questão da disciplina, 

mas era uma, na, no ensino fundamental uma problemática, 

neh? Eh, eu penso assim, um grande divisor de águas pra mim, 

com relação a entender as dificuldades da carreira do do 

professor foi o mestrado, o mestrado ele abriu muito, assim, a 

minha cabeça com relação a, ao que efetivamente a ser 

professor, o que é educação, neh, o que é ensino, o que é 

conhecimento de matemática, quando que uma pessoa conhece 

alguma coisa, quando ela não conhece, e, e quais as implicações 

disso dentro do currículo e da proposta da educação básica. 

Então o mestrado realmente foi uma fase muito esclarecedora, 

nesse sentido que eu comecei a diminuir um pouco o foco 

nessas tensões, assim, do, do lidar, com, com o conhecimento 

matemático e passei a prestar um pouco mais atenção no, na 

questão do ser humano, do, do aluno em si, neh, enfim aí deu 

uma mudada. Ah, no ensino superior a minha dificuldade era 

outra, neh, eu não tinha problema com disciplina, os, os adultos 

tão, geralmente tão ali no curso porque querem, fizeram uma 

escolha, então a gente não tem muito essa tensão, eles são mais 

maduros, mas a minha maior dificuldade era a questão dos pré-

requisitos, neh? Eh, a gente tem, e eu tenho notado isso, cada 

vez menos eu tenho recebido alunos com uma formação, eh, de 

matemática básica adequada pra seguir numa, num curso de 

exatas, neh, num curso que, que tenha componentes, eh, 

matemáticos, ou que dependa do conhecimento matemático 

básico, então a minha dificuldade era, era muito assim, de, como 

eu posso dizer assim, não de formar uma aula , mas criar uma 

proposta de aula que pudesse dar conta dessas limitações que 

eles trazem, neh, dessas deficiências aí que eles trazem e até 

hoje tem sido a minha maior dificuldade, neh, de, de tentar fazer 

o possível... 

P3 Formado Matemática pela Unisantos em 1989, comecei a  

trabalhar como professor em 1990, no COLEGIO SANTISTA, 

ministrando aulas de quinta a oitava séries.  Foram cinco anos 

de grande aprendizado em relação ao aspecto profissional, dada 

a  orientação dada nos cursos de formação e no apoio aos 

professores, sem dúvida uma grande escola tanto para os 

discentes como para os docentes. Conhecer  o conteúdo 

programático é uma condição necessária para o professor, mas 

não suficiente, uma vez que a postura do professor é o que 

diferencia o individuo que “dá aulas”, do profissional de 

educação.   

As dificuldades como professor, são as relacionadas com a 

condução do processo, o relacionamento com os discentes, 

Cinco anos de experiência na 

educação básica, no início da 

carreira. 

Recebeu apoio dos colegas 

professores no início da carreira. 

Além de conhecer o conteúdo é 

necessário que o professor tenha 

uma postura condizente com a 

sua atuação. 

Relaciona como dificuldades no 

início da carreira o 

relacionamentos com os 

discentes, docentes, coordenação 
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docentes, coordenação direção. Aprende-se estudando, como 

boa vontade e escutando os mais experientes. É preciso aprender 

com os erros (com os seus e com os dos outros). O respeito pela 

figura do  professor não existe mais.  O profissional de ensino 

precisa estar atendo para entrar em um embate com o aluno. A 

condução do processo torna-se cada vez mais difícil, hoje temos 

uma sociedade imediatista, que deseja ter sem dificuldades e o 

aprendizado é uma caminho árduo.  

Na realidade eu não escolhi essa profissão. Quando decidi pela 

matemática, pensava em estar preparado para concursos. 

Cheguei a passar no concurso do INSS, mas na época não foi 

conveniente esse emprego, porque já estava envolvido com o 

magistério. Um grupo de estudos da faculdade foi uma grande 

motivação, depois ficou um tanto encantado com a procura por 

professor de matemática. Na realidade não cheguei a pedir 

emprego de professor, como fazia na minha antiga profissão, 

operador de rotativa, máquina gráfica de editoras . As 

oportunidades foram aparecendo. Para atender essas 

oportunidades, nunca deixei de estudar, fiz vários cursos de 

forma a estar sempre atualizado.  

e direção. 

Um grupo de estudos da 

faculdade foi sua grande 

motivação, além da percepção de 

que havia uma grande procura 

por professores de matemática.  

 

P4 Eu sou licenciado em matemática, fiz licenciatura plena em 

matemática aqui na Católica de Santos e fiz o mestrado em 

educação em matemática na PUC de São Paulo.  Pretendo fazer 

o doutorado quando tiver um tempinho extra. Eu comecei a 

lecionar em 88. Em junho de 88, quando eu era aluno de 

engenharia.  

Não, não conclui, eu parei no terceiro ano “pra” fazer 

matemática. Por que motivo? Porque quando eu comecei a dar 

aula eu comecei a gostar da profissão e ao mesmo tempo eu 

comecei a não gostar do rumo que “tava” tomando a engenharia, 

porque eu gostava muito de matemática e física, ai você chega 

no terceiro ano, engenharia mecânica é muito mais desenho do 

que matemática e física, embora ainda tenha bastante aplicações 

da física, mas é muito aplicado, pouco matemático. E eu decidi 

fazer matemática, parei engenharia no fim do terceiro ano e 

comecei a fazer matemática, mas sempre dando aula, desde 

aluno de engenharia, aluno de matemática e continuei dando 

aula de matemática e física no ensino médio. 

Quando eu comecei, eu tomei como base o que eu tinha 

estudado no segundo grau, retomei o que eu tinha estudado 

como base, retomei algumas coisas, preparava as aulas. No 

começo de carreira você sente um pouco mais de ... 

porque você perde um tempo maior preparando a aula, porque 

você precisa saber se você sabe o conteúdo e depois preparar 

efetivamente a aula, aí depois, conforme vão passando os anos, 

aí você tem aquela firmeza de que conhece o conteúdo e aí você 

só começa a preparar aula. Então eu acho que esse começo foi 

bom, porque, como eu não me achava preparado “pra” dar aula, 

eu comecei a fazer os livros de matemática e física antes de dar 

aula, então eu estudava, resolvia os livros e acho que isso 

acabou me dando uma base maior, tanto ajudou na engenharia, 

nas aulas que sempre usam matemática e física básica, você 

sempre “tá” usando, e acabou ajudando nas aulas. Acho que foi 

um pouco difícil o começo, mas foi importante pra formação 

total no final, ele contribuiu muito, tanto que, depois que eu 

comecei a dar aula eu tive mais facilidade nas disciplinas da 

engenharia e depois facilidade em cursar as disciplinas do curso 

Tem mestrado em Educação 

Matemática e pretende fazer o 

doutorado. 

Iniciou como professor de 

matemática ainda durante o curso 

de Engenharia, e foi no final do 

terceiro ano que decidiu ingressar 

na Licenciatura em Matemática 

porque além de gostar de 

matemática e física começou a 

gostar da profissão. 

Mesmo tendo pleno domínio do 

conhecimento matemático, no 

início da carreira não se achava 

preparado para dar aulas, pois não 

tinha a formação pedagógica, 

conseguida somente após a 

conclusão da licenciatura. 

 

 

A Resolução 02/2001, das 

diretrizes curriculares para os 

cursos de formação de 

professores inviabilizou uma 

formação para uma formação 

mais aprofundada. 
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de matemática, eu acho que acabou ajudando nesse ponto. E na 

formação como professor, assim, quando você começa, a tua 

linguagem “tá” mais próxima da linguagem do aluno do que 

conforme vão passando os anos, porque você costuma aprimorar 

os seus conhecimentos específicos, e ai a tua linguagem acaba 

ficando um pouco sofisticada em comparação com a linguagem 

do aluno, ou seja, quando eu comecei com 18 anos, eu era aluno 

ainda, tinha saído a um ano e meio do colegial, então a minha 

linguagem era mais próxima do aluno; hoje a linguagem é um 

pouco mais apurada, mas a gente também tenta, depois que da a 

linguagem correta, porque a matemática tem uma linguagem 

que o aluno precisa entender, e aí depois que você da a 

linguagem correta, você vai falando de uma forma que o aluno 

entenda, e aí começa a absorver a linguagem, porque acho que o 

maior é defeito é que o cara até saber matemática um pouco, 

mas a linguagem é muito ruim, a forma de escrever é muito 

ruim, então a gente, como professor, tem que ajudar a melhorar 

tudo, a melhorar a linguagem e a matemática do aluno, a 

melhorar a escrita na maneira de escrever matematicamente, e 

também o cara tem que conhecer e dominar o conteúdo, as vezes 

o cara até sabe fazer, mas a maneira que ele escreve não é, 

matematicamente falando, não é bonita, e a linguagem, ele sabe 

o que que é, mas não sabe a linguagem correta. 

Eu acho que a maior dificuldade hoje, no ensino superior é 

quando criaram a resolução 02/2001, as diretrizes curriculares 

para cursos de formação, que coloca que o curso de licenciatura 

tem que tem 2800 horas, o que, depois tem uma resolução de 

2002 que relaciona o número de horas do curso com o número 

de anos. Então, com essa resolução, a gente tentou segurar 

muitos anos, e teve o curso até os ingressantes 2007 em quatro 

anos, e aí, o que que aconteceu? Aconteceu, que de 2008, 2009 e 

2010 o curso não abriu, de 2011 pra cá a gente teve o curso de 

três anos. Então, a maior dificuldade na formação dos nossos 

professores, é que a matemática você tem os dois anos de base e 

os dois anos de amadurecimento, então agora ficou 2 anos de 

base e 1 de amadurecimento, então, a gente queria, e, essa nova 

resolução ai de 2015, que dá dois anos, e não sabe se vai entrar 

em vigor ou não, que a gente já tem ai algumas informações que 

eles vão prorrogar, e talvez mexa na carga horária, por causa do 

lobby de algumas instituições que querem que os cursos de 

licenciatura não passe a [ter] quatro anos, na realidade pra eles é 

passar, pra nós é voltar a quatro anos, e que todo mundo aqui 

torce para que passe, para que volte pra quatro, é a intenção, 

porque a gente acha esse último ano de matemática, esse quarto 

ano, o ano do amadurecimento total, então acho que nossa maior 

dificuldade na formação do professor é tentar. A gente até 

conseguiu, a gente tem um curso de três, que é quase igual o de 

quatro, mas falta um ano de amadurecimento, então, nosso 

maior desafio, nossa maior dificuldade, é essa: tentar fazer em 

três, o que a gente fazia em quatro, tendo em vista que o aluno 

que ingressa tem menos conceito matemático do que o aluno 

que ingressava no passado, então, é um desafio bem grande. 
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Pergunta extra para o Profª Diana - Na sua graduação, você acha que vocês foram preparados 

pra enfrentar essas situações? 

Suj Respostas Comentários 

P2 Não, na ver..., não, sem dúvidas não, tem muita coisa que 

eu aprendi trabalhando, sendo professora, e assim 

felizmente eu cai numa escola que tinha uma preocupação 

com isso, então a gente tinha muito curso de formação 

continuada na própria escola pra dar conta dessas 

necessidades, neh, então por exemplo, a gente teve eh, eu 

lembro de a gente ter tido curso pra falar de bullying, de 

indisciplina, de propostas metodológicas diferentes pra, 

pra movimentar a aula, fazer o estudante pensar um pouco 

diferente, neh. Então todo começo de ano a gente tinha 

uma semana, as vezes duas de formação de professores, 

então eu sei que muita gente não tem essa sorte que eu 

tive, de cair numa escola que, que pensa um pouco nisso, 

que sabe que, que, que a formação inicial tem uma série de 

lacunas que interessante tá preenchendo, até pro trabalho 

da escola ficar melhor, neh, e, mas não, com certeza não, 

assim com relação ao conhecimento matemático e, e a 

parte de metodologia de ensino sim, eu, eu gostei muito do 

curso que eu fiz ele, eu não penso que foi uma, uma 

licenciatura mascarada, um bacharelado que colocaram 

meia dúzia de coisas de pedagogia e pronto, 

transformaram em uma licenciatura, pelo menos o curso 

que eu fiz as pessoas estavam realmente interessadas em 

formar um professor, então eh sempre tinha aquela questão 

de ó esse é o conteúdo, como que a gente começa, quais 

são as diferentes abordagens, neh? Que dificuldades 

cognitivas o aluno pode tá eh, te, pode ter ao longo da 

discussão, que faltar aqui, o que você tem que relembrar, 

então, esse tipo de coisa a gente trabalhou bastante na 

faculdade, mas a questão é que quando a gente tá em sala 

de aula a gente não lida com só com essa variável, neh? 

Eh, como a gente tá lidando com pessoas tem muita 

variável comportamental, e isso falta, falta bastante, neh, 

então como entender os comportamentos dos alunos, neh, 

e, e como gerar propostas de aula que faça com que a 

gente movimente esse comportamento pro lado que a 

gente quer, neh, e isso eu não tive, aliás, nem no 

doutorado, nem no mestrado, assim... 

O aprendizado do professor também 

se dá na prática, durante o fazer 

professor. 

A escola na qual trabalhou no início 

da carreira preocupava-se com a 

formação de seus professores no 

exercício da profissão. 

Na sua opinião na licenciatura que 

fez haviam pessoas realmente 

preocupadas em formar o professor; 

mas a questão é que quando o 

professor está na sala de aula ele lida 

com muito mais variáveis do que 

com aquelas que são tratadas 

durante o curso, especialmente 

àquelas relacionadas ao 

comportamento  humano. 

 

Houve professores formadores que fizeram a diferença e reafirmaram seu desejo de ser 

professor? O que é ser professor de matemática hoje? 

Suj Respostas Comentários 

P1 (...) até por conta disso que eu voltei para o Doutorado na 

Unicamp, porque eu sinto que os professores de lá, eles têm um 

olhar bem humano. Porque assim, marca a questão da 

transformação que você pode ter na vida de um aluno, neh. E 

isso me encheu mais ainda os olhos para essa área, neh. Eh, eu 

escolhi ser professor não sei dizer porque, mas a minha mãe é 

professora, minha madrinha é professora e eu cresci nesse 

ambiente, então eu não me via em outra profissão. E apesar 

disso não teve nenhuma forma de pressão em casa. Pelo 

contrário, quando eu disse que queria ser professora minha mãe 

só perguntou se eu não tava enganada. Você sabe como é a 

profissão, você não tá indo enganada. Não, então, neh, tudo 

Mãe e madrinha são professoras. 

O olhar humano dos professores 

marca a transformação que 

podem ter na vida de um aluno. 

Ser professor de matemática hoje 

é entender o que a sociedade 

espera de um aluno e tentar 

desenvolver seu raciocínio 

fazendo com que todos avancem. 

Sua missão é enxergar em cada 

aluno essa possibilidade de 

avanço, e aí sim buscar a forma 
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bem. Mas eu não tive pressão nenhuma para escolher, nem para 

não escolher, neh. E aí quando eu entrei na faculdade que eu vi 

que tinha gente que se preocupava com o outro, que tava 

realmente querendo que o aluno avançasse, mais do que 

conteúdo, eu falei acho que eu tô no lugar certo. Eu tive 

professores sim, tanto de conteúdo quanto de metodologia. 

(...) então, eu acho que hoje em dia a gente tá passando por uma 

transformação do que é ser professor de matemática, porque a 

matemática, o ensino da matemática sofreu muitas diferenças. A 

gente chama de tendências. Então o professor que tava lá pela 

década de setenta, ele era da tendência tecnicista, porque 

naquela ocasião a matemática que respondia a sociedade era de 

técnica. Era bom aquele que sabia fazer conta, seguir passo a 

passo, porque o mundo exigia essa formação, precisava dessa 

formação. Hoje em dia fazer conta passo a passo não é mais 

suficiente pra uma pessoa ser bem formada. Então a gente tá 

numa fase em que, os professores que estão em sala, neh, a 

gente que está em sala neh, muitas vezes veio de uma formação 

muito diferente, com exigências e necessidades diferentes. Então 

eu penso que ser professor de matemática hoje é entender o que 

a sociedade espera de um aluno e tentar desenvolver o 

raciocínio, fazer com que todos os alunos avancem, 

principalmente no raciocínio. É claro que o conteúdo é 

importante, mas eu vejo o conteúdo como a forma de 

desenvolver o raciocínio. Então pra mim, ser professor hoje em 

dia, vamos dizer assim, é a missão do professor de matemática é 

enxergar em cada aluno essa possibilidade de avanço, e aí sim 

buscar a forma como vai ser feito esse processo. Acho que seria 

isso. 

 

como vai ser feito esse processo. 

P2 Muitos, muitos, desde o ensino fundamental até o, até o 

doutorado, assim, tem pessoas que eu falo nossa é meu espelho, 

assim eu penso muito, a minha orientadora de doutorado, assim, 

pra mim é, é um modelo até hoje, assim, de como tratar 

justamente a questão do conhecimento, do que a pessoa sabe, do 

que a pessoa não sabe, tentar, eh, eh, sempre tentar tirar alguma 

coisa positiva do que ela sabe e tentar usar isso como uma força 

motriz pra conseguir que a gente chegue nos nossos objetivos 

como professor, neh, então, assim, eu, se eu penso que tentar 

observar as diferenças eh eu penso muito nela, na, na graduação 

algumas pessoas também marcaram bastante, eu tive uma 

professora de álgebra, assim, fantástica eu digo gente o dia que 

eu der uma aula dessa, neh, dum conteúdo tão complicado tão 

complexo, mas tão bem colocado, uma aula com uma proposta, 

assim, muito começo, meio e fim, neh, você, você não se perde 

no meio das explicações, uma lousa bacana, então em termos de 

metodologia de ensino eu achava muito bacana, porque era uma 

coisa extremamente difícil, neh, uma álgebra abstrata e eu 

conseguia entender e compreender porque ela tinha todo um 

jogo de cintura, não fazia nada assim sobrenatural, neh, talvez a 

própria organização dela e como ela pensava que, que as etapas 

da aprendizagem daquele conceito deveriam ser e realmente era, 

era interessante pra mim, neh, não sei pros meus amigos, mas eu 

gostava muito, então, tem, tem sim tem muitos modelos. E eu 

tenho modelos de como a coisa deve ser feita e também tenho 

modelos... de como não deve ser feita, tenho professores que eu 

me lembro até hoje, não jamais, eu não quero nem passar perto 

O professor ao longo da sua 

formação, desde a sua pré-escola, 

se espelha nos professores que 

passaram pela sua vida. Quando 

os consideram como bons 

exemplos, observam seus hábitos, 

suas práticas, seus pensamentos e 

se alimentam desses para 

conduzir a sua própria prática. 

No caso dos professores que 

pouco contribuíram ou 

contribuíram de forma negativa, 

também o professor os utilizam 

como exemplos a não serem 

seguidos.  

Para a professora ser professor é 

“uma atividade extremamente 

complexa” porque é necessário 

articular o conhecimento 

específico da área de formação 

com outras áreas de 

conhecimento, que talvez não 

tenha muito domínio, mas que 

são fundamentais para o seu 

trabalho. É um desafio, é 

complexo. 
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desse sujeito aqui, ou de ter uma conduta próxima dele, neh, e as 

vezes quando eu percebo que eu tô ido pra esse lado... “não, não 

posso, o fulano, não quero ser que nem ele, de jeito nenhum... 

Olha, eh, essa é uma pergunta um pouco difícil de você 

responder, eu penso que a profissão de professor de forma geral 

ela exige que você articule, articule muitos conceitos, não só 

aquele, aqueles conceito da ciência em que você resolveu se 

formar ou se voltar, então, por exemplo, eu não vejo hoje como 

ser professor de matemática se você não entende de educação ou 

se você, não precisa nem entender educação de um jeito mais 

amplo, neh, de um jeito filosófico, mas pelo menos ter uma 

postura pra, pra você o que é educação, saber responder o que é 

educação pra você, neh? O que é ensinar e o que é aprender, 

então, são coisas da parte de uma área que a gente não se 

aprofunda muito na licenciatura, neh. Eh, e outra coisa também 

é você lidar com a questão do seu conhecimento da sua área, 

saber matemática no caso, neh, lidar com a questão da, da 

psicologia e da psicopedagogia pra você entender o lado do 

aluno também, neh. E também a questão de, de gestão, de 

conhecimento de legislação, aquela parte mais burocrática que 

você tem que saber, que você vai lidar com, com documentos, 

você vai preencher diário, você vai formar planos de ensino e 

tudo isso, neh. Então eu penso assim: ser professor de 

matemática hoje. é, é um desafio, é uma, é uma atividade 

extremamente complexa porque você não vai articular só um 

conhecimento, você não vai mexer com as coisas só de uma 

área, você vai ter que acabar mexendo com coisas de outras 

áreas, que talvez você não tenha estudado muito, mas que são 

fundamentais pra, pra embasar o seu trabalho, neh, então, eu, eu 

penso assim, pra mim é um desafio, é complexo, mas não é 

ruim, eu gosto muito justamente porque eu tenho possibilidade 

de transitar por por coisas que não são só de exatas, neh, eu 

gosto muito de conhecer outros mundos, neh, mas é, é um 

desafio porque é, é extremamente complexo lidar com ser 

humano e ainda mais numa fase que a gente tá, em que as exatas 

estão, é, pra baixo, elas estão sem moral, digamos assim, então é 

muito mais desafiador ainda. 

P3 Mesmo na universidade, enquanto era acadêmico, alguns 

professores se tornaram referência. Encontrei alguns colegas, 

que deram a oportunidade de estudar junto.  

Ser professor de matemática é muito bom. É instigante ver o 

aluno aprender. Ser professor de matemática hoje é uma 

reinvenção diária. É preciso estar preparado com diversas 

metodologias, argumentos, saber explicar o básico para que o 

aluno possa ir construindo seu edifício matemático.  

Alguns professores se tornaram 

referência de bons professores. 

Ser professor de matemática hoje 

é uma reinvenção diária.  

É preciso estar preparado com 

diversas metodologias, 

argumentos, saber explicar o 

básico para que o aluno possa ir 

construindo seu edifício 

matemático. 

P4 
eu fui um cara de sorte, porque os meus professores já do ensino 

médio e do ensino fundamental, eram ótimos, porque eu estudei 

no colégio Santista até o segundo colegial. 

Tive aula com excelentes professores 

Quando eu fiz engenharia, os professores eram muitos bons 

também, na área de matemática. Mas aqui, nossa, eu tive muito 

professor bom, quase todos eram excelentes. Aliás, de 

matemática, eu não posso me queixar de ninguém. 

Nossa cara, não tinha um que você não olhasse e falasse assim 

Bons professores propiciaram 

uma boa formação. 

Cada professor tinha uma 

personalidade, mas todos 

primavam por dar uma boa aula. 

Os professores tinham boa 

vontade para ensinar e fazer o 

aluno compreender o conteúdo 

dado. 

“Ninguém é bom professor se 
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‘’nossa”. Eles eram de estilos diferentes. Um era mais 

sorridente, mais “simpaticão”, falava mais besteiras. Outro era 

mais tímido, mais quieto, mais certinho. Mas todos eram muito 

bons. Todos eles. 

... o que a gente admirava, que além de os caras terem boa 

vontade “pra” fazer você entender, eles conheciam muito do 

assunto. Eu nunca fiz uma pergunta “pra” um professor aqui que 

ele não deixasse de responder de imediato. Então eram pessoas 

assim, ainda são né. Alguns faleceram, outros se aposentaram. 

Mas ainda tem alguns lecionando aqui. Muito bons, muito bons 

Eu acho que o que mais me chamava atenção em todos eles, era 

a vontade de que você aprendesse, cada um do seu jeito. Todos 

conheciam muito, então o fato do cara conhecer muito, às vezes 

ele dispara. Eu sou assim, eu disparo. O aluno tem que me 

segurar, senão eu disparo. Mas, tinha professor que disparava, 

mas alguém parava “pra” fazer uma pergunta, ele parava, 

voltava. Sabe? Ele estava a 80 por hora, aí o aluno parava e ele 

dava aula a 25 por hora. Entendeu? Então acho que é isso, era o 

interesse que os nossos professores tinham que a gente 

aprendesse isso, foi bem grande, de todos eles. Eu acho que o 

conhecimento também. Acredito que eles só conseguiam fazer 

isso porque eles dominavam aquele conteúdo. Porque se... não 

sei. Eu acredito. Na minha concepção é essa. Ninguém é bom 

professor se não domina o conteúdo. Mas dominar um conteúdo 

não é só isso. 

não domina o conteúdo”. 

 

Pergunta extra para o Profª Diana – Como os alunos da licenciatura veem a área de exatas? Ser 

professor não é legal, não dá dinheiro e todo o peso na carreira do professor que a sociedade 

coloca. 

Suj Resposta Comentários 

P2 Então, assim, eu penso que, assim, esses alunos da, dessa, desse 

curso de licenciatura, tá? Eh, eles são um pouco diferentes, por 

exemplo, dos meus amigos, das pessoas que eu tive contato 

enquanto eu era licenciada, neh, então, assim, eh eu vejo, por 

exemplo, que, que eu tenho assim muitos alunos, eh que vem de 

uma classe social eh extremamente pobre, neh, então o, o 

professor ele realmente tá eh, sem moral por aí, o salário não é 

bom, mas ainda é melhor que todas as opções que eles teriam na 

vida. Neh, então eu percebo isso, eu percebo que eh, eles tem 

outras opções de trabalho, eles poderiam tá atuando eh, em 

outras áreas, mas a perspectiva de crescimento tanto pessoal 

como profissional é pequena, porque eles vão tá sempre 

trabalhando no operacional, neh, ou no subemprego, então pra 

eles, assim, eu vejo que tá se formando como professor é uma 

coisa, é muito mais que eles poderiam alcançar em, em  qualquer 

outra esfera, qualquer outro momento da vida deles, eu acredito, 

que vai mudar o pensamento deles, obviamente, conforme eles 

eh vão se desenvolvendo e crescendo no curso, academicamente 

e pessoalmente também, mas eu vejo muitos alunos nessa 

condição, e também tem um grupinho que não, tem um grupinho 

que não tem essa condição social frágil, neh, que veio de uma 

família boa, que teve condições de sustentar, neh? não passou 

por dificuldades financeiras, enfim, tem um grupinho ali que, 

pequeno, neh, eu diria de umas cinco pessoas que elas estão aqui 

porque elas são apaixonadas por matemática e porque elas tem 

uma, uma vontade, assim, muito grande de ajudar, tanto que a 

Os alunos do curso de 

licenciatura no qual leciona tem 

características diferentes dos seus 

colegas com os quais teve 

contato quando era licenciada. 

Alunos que vêm de classe social 

extremamente pobre, sabe que o 

salário não é bom, mas ser 

professor será melhor do que 

todas as opções que teriam na 

vida. Eles teriam outras opções 

de trabalho em outras áreas, mas 

não enxergam uma boa 

perspectiva de crescimento 

pessoal e profissional. 

Existe um outro grupo que, ao 

contrário, sempre teve condições 

sociais bem mais favoráveis e 

que estão no curso devido a sua 

paixão pela matemática e tem 

uma vontade muito grande de 

ajudar o próximo, de se engajar 

em coisas da sociedade. Eles 

fazem isso porque gostam e 

querem se formar. Não estão 

preocupados com o desprestígio 
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gente tá no final do primeiro semestre do curso, neh, e a gente 

tem alunos engajados em projetos em todas as esferas, eu tenho 

aluno atuando como monitor em EJA, em matemática, eh 

ajudando em qualquer coisa de extensão que a gente faça aqui, 

eh em qualquer atividade, mini curso, festa junina, eles estão em 

todas neh? Por quê? Porque eles tem essa vontade de  ajudar o 

próximo, neh, de querer se envolver com as coisas da sociedade, 

contribuir e tudo mais, e se apaixonar, são extremamente 

importantes para matemática, e meio que, ser professor juntou 

duas vontades deles numa coisa só, então eles não estão muito 

preocupados com a questão do desprestígio da profissão, coisa e 

tal, eles querem se formar, e querem ser isso porque eles gostam, 

eh, mas é um grupo pequeno, neh, via de regra os nossos alunos 

daqui, pelo menos que eu percebo no, no perfil assim, em 

conversa com eles, eles estão aqui porque, eh, eh, assim, a, é 

tudo que eles puderam conseguir, neh, e claro, deve ter uma 

afinidade com exatas, senão não iriam escolher a Licenciatura 

em Matemática, teriam escolhido em outra coisa, neh? Então 

deve ter um, um laço positivo, com relação a matemática, mas 

também tem toda aquela coisa de "poxa eu vou ter uma 

profissão, uma, vou poder fazer alguma coisa legal, bacana que 

eh, certamente é melhor que tudo que eu poderia ter antes disso, 

neh, se não fosse isso" eu, eu vejo assim, eh, um pouco do perfil 

deles, neh. 

da profissão. 

 

 

Você dá aulas somente na Licenciatura em Matemática? Quais outros cursos? Por que? 

Suj Respostas Comentários 

P1 eu dou aula na licenciatura de metodologia, de metodologia 

não, é Prática de Ensino que chama aqui, esse semestre é de 

resolução de problemas e eu dou aula no ensino médio neh, 

eu não pretendo abandonar o médio, eu fico fazendo contas 

na cabeça para ver se eu vou conseguir lá na frente abraçar 

tudo, porque eu acho que... eh quando você forma um futuro 

professor é muito difícil você não ter o pé na sala de aula neh, 

a pessoa fica falando sobre tem que fazer isso, tem que fazer 

aquilo, mas se ela não tem o pé em sala de aula não fica muito 

claro neh e eu penso que isso é importante. Então como eu 

disse que se, sei lá, à vinte ou trinta anos o ensino era 

diferente, quem garante que daqui dez também seja? E aí se 

eu não esteja em sala de aula, talvez eu não esteja tão a par de 

isso tudo vivenciando essas mudanças, eu acho que não 

pretendo largar o médio, a não ser que não dê para casar 

neh!? 

Como atua na formação de 

professores para a educação 

básica considera importante 

também dar aulas para os alunos 

desse nível. A escola onde 

trabalha oferta ensino médio e 

por isso sempre que puder vai 

escolher aulas nessas turmas. 

A professora considera 

importante viver a sala de aula, 

na prática, não formadora de 

professores, mas como 

professora para poder subsidiar a 

sua prática na formação, 

principalmente para que essa 

prática não se torne obsoleta. 

 

P2 Aqui eu dou aula na licenciatura e também nos outros cursos 

tecnológicos, neh, na automação industrial, agora na ADS 

também. 

 

P3 Eu não dou aulas somente na licenciatura. Trabalhando 

somente no curso de licenciatura, meus vencimentos ficam 

aquém de minhas necessidades. Trabalho no curso de 

administração, economia e engenharia. Até pouco tempo 

trabalhava também em escolas do ensino médio. 

O professor é obrigado a atuar 

em vários cursos e instituições de 

ensino para poder prover suas 

necessidades pessoais. 
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Pergunta extra Profª Diana –  você sente alguma diferença como professora, em dar aulas na 

licenciatura e nos outros cursos? 

Suj Respostas Comentários 

P2 É, com certeza! Neh, eh, por exemplo, uma, uma coisa que, que 

me chamou atenção é a questão do preparo, neh, é assim, eu 

tenho alunos com dificuldade na matemática, neh, no curso de 

matemática, eh, sim! Eu tenho alunos com dificuldades 

linguísticas inclusive, eles não sabem, eles não conseguem 

escrever, neh. Mas eu tenho dois alunos na licenciatura e na 

automação eu tenho uns seis ou sete, então eu percebo que essas 

dificuldades que me preocupam no ensino superior, elas 

acontecem na licenciatura, mas com muito mais frequência nos 

cursos tecnológicos, neh, de, no de automação, principalmente é 

o que eu atuo, agora vou pro ADS vou ver como funciona, neh? 

Eh, então, tanto é que a, a evasão na minha disciplina é enorme, 

neh, eu, eu, começo uma disciplina com quarenta e cinco 

matriculados e eu termino com doze, quinze pessoas 

efetivamente cursando... 

É, é cálculo, porque é assim eu não tenho muito o que fazer com 

certas pessoas, porque cálculo exige uma abstração um pouco 

maior, exige que você conheça algumas coisas de matemática e 

que tenha consolidado esses, esses modelos, e quando não tem é 

um sufoco, neh, e as vezes os alunos se desmotivam no meio do 

caminho, então, e assim, as vezes eu não tenho rota, eu não 

tenho saída, pra, pra, pra tampar, eh pra tampar essas lacunas aí, 

enfim. Mas me, me preocupa bastante. 

As dificuldades que os alunos 

apresentam variam de cursos 

para curso, mas na licenciatura 

sua incidência é menor em 

relação a outros cursos 

tecnológicos. 

Quando os conceitos não estão 

consolidados os alunos se 

desmotivam no meio do caminho 

e acabam desistindo do curso que 

está frequentando. 

 

Como você se percebe professor do curso de Licenciatura em Matemática? 

Suj Respostas Comentários 

P1 Olha eu acho que eu acabo destoando dos outros professores, 

por ser a única que está discutindo eh explicitamente a 

metodologia de ensino, apesar de os outros também tratarem 

disso, estarem preocupados com isso, no primeiro semestre essa 

é a única disciplina de prática de ensino e aí eu me percebo 

muito como modelo de aula, então por que eu digo isso? Porque 

a gente tem muitos alunos fazendo estágio, mesmo não 

remunerado e tal, ou dando aula particular, e eles vem com 

muitos exemplos do que eu faço as vezes em sala. Eh, hoje por 

coincidência os grupos começaram a dar aula, cada grupo tem 

45 minutos para dar aula, e eu percebi que eles fizeram muita 

coisa do jeito que eu faço, então ah cada grupo achou uma 

resposta, dividiu a lousa e pôs as respostas para socializar, então 

eu me sinto assim atualmente como modelo de metodologia, 

talvez porque eles só tenham essa disciplina, neh? Talvez isso lá 

na frente isso seja diferente, eles tenham outros modelos, é 

como se eu fosse a professora de pedagogia da didática e os 

outros não, neh. 

Por ser a única professora do 

semestre que está trabalhando 

com a metodologia de ensino, os 

alunos acabam vendo-a como 

modelo. Acredita que nos 

semestres mais avançados isso 

seja diferente, pois poderão ter 

aulas com outros professores de 

práticas de ensino. 

 

P2 Olha, eh, eu acho que é um pouco cedo ainda pra falar, porque 

eu só dei uma disciplina pra eles, neh, então o que é 

fundamentos de, de álgebra, enfim, então, assim, o que eu posso 

te dizer é o seguinte ã na du..., na minha trajetória profissional 

eu sempre trabalhei com o lado da matemática que não era o 

tradicional, então eu trabalhei doze anos com aula de 

laboratório, neh, então, assim, a minha, a minha aula de 

matemática nunca foi uma aula parecida com aula de 

matemática que vocês tão acostumados a ver, porque era sempre 

uma aula num ambiente diferente, era sempre fazendo os alunos 

Sua atuação na licenciatura em 

matemática utiliza uma 

metodologia extremamente 

tradicional, bem diferente daquela 

utilizada nas aulas de laboratório 

durante a sua atuação como 

professor de ensino fundamental 

II. 

Os alunos da licenciatura 

precisam saber o que é uma 
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pensarem sobre alguma experiência, dando alguma, falando oh 

tem esse problema aqui, tem esse material aqui, vamos analisar 

o que acontece ou vamos mudar as variáveis, então aquela coisa 

mesmo laboratorial, neh, então, eu, eu trabalhei muitos anos no 

ensino fundamental com esse modelo que não é o tradicional, 

neh, e o que é engraçado é que, o que que eu esperava de mim 

no, no superior? Que eu fosse levar isso, neh, pro ensino 

superior e eu não levo, eu, ou não, levo, eu levo sim, eu levo 

muito pouco, neh, eu levo muito pouco. Por exemplo as minhas 

aulas no superior são muito tradicionais, neh, eh, eh, definição, 

exercícios resolvidos, alguns modelos e a gente eh, vai trabalhar 

problemas com os alunos, dá um tempo para eles pensarem em 

algumas coisas, então, é, é uma metodologia bem tradicional, 

então, como eu me percebo? Eu me percebo sendo uma pessoa 

na licenciatura sendo uma pessoa extremamente tradicional, do 

ponto de vista metodológico, neh, o que não condiz com minha 

prática na carreira inteira, que não foi nem um pouco 

tradicional, mas é interessante, é, é interessante, até porque, 

assim, foi uma escolha que, que eu fiz pro curso de licenciatura, 

neh, na, na própria, no próprio momento ali do plano de aulas 

eu pensei, bom eu poderia começar tudo isso de um jeito 

diferente eu poderia fazer experiências, fazer toda uma trajetória 

diferente, mas eles são da licenciatura em matemática, eles 

precisam saber o que é uma definição, como se define uma 

coisa formalmente, neh. Eles precisam saber eh, o que que, o 

que que é um teorema, como que um teorema é usado pra 

provar uma propriedade, que eu sei que é a aula que eles não 

viram no ensino fundamental e no ensino médio, não é algo que 

tá ali no dia a dia do aluno, mas que faz toda a, faz parte da 

riqueza do conhecimento matemático, que é o que eles 

escolheram estudar, então, eh, e eu sei também que no curso 

eles vão ter outras oportunidades de ver esse lado lúdico porque 

a gente tem disciplinas específicas pra isso, então eu me vi 

fazendo uma coisa muito tradicional, contrariando a minha 

prática, mas em nome de um, de um pensamento assim que eu 

acho é importante porque eu sei que eles não viram, eu sei que 

eles não viram, não é comum essa abordagem que de, de 

definição, essa coisa mais formal no ensino, na educação básica 

mas foi bastante interessante, então, assim, eu me vejo como 

uma professora extremamente tradicional por enquanto. 

definição e como se define uma 

coisa formalmente. Eles terão 

oportunidades de experimentar o 

lado lúdico porque terão 

disciplinas específicas para isso. 

P3 A principio como uma grande responsabilidade porque estamos 

formando professores de matemática. Considero um grupo 

especial, porque hoje é aluno, depois é colega 

Grande responsabilidade por estar 

formando professores. 

P4 Então eu, por ser matemático, por ser professor de matemática, 

eu acho que uma das profissões mais importantes é a do 

professor. E você formar bons professores eu acho que é tão 

importante quanto você ser um professor de formação básica. 

Não vejo diferença: professor é professor em qualquer 

momento, desde a educação infantil até o professor no 

doutorado não deixa de ser professor. Tudo bem que no 

mestrado e doutorado já são professores pesquisadores, mas 

desde a pré-escola, educação infantil, até o ensino superior e 

pós-superior, não deixa de ser professor. Mas assim, acho que 

você formar professor, acho que é um trabalho que tem que ser 

um pouquinho... Não é só o fato de ser professor, é o fato de 

você ter a obrigação de formar um bom professor, porque a 

única coisa que transforma a vida do cidadão é a educação, ou 

Não importa em qual nível o 

professor sempre será professor. 

Tem obrigação de formar bons 

professores porque a única forma 

de transformar a vida de um 

cidadão é a educação. 
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sorte. Assim: ou você tem um talento, um dom natural, ou você 

tem um esforço, e esse esforço que você tem, tem que estar 

ligado a estudo, ou você tem sorte. A sorte é matematicamente 1 

em 50 milhões, então quer dizer, deve ter 4 ou 5 sortudos no 

Brasil, os demais que crescem na vida é através do estudo, a 

maioria. Tirando aqueles que tem um dom natural, que nasceu 

com aquele dom e desenvolveu sem estudar 

 

Você vê alguma diferença entre a Licenciatura e Bacharelado? Você concorda que muitas vezes a 

licenciatura é um bacharelado disfarçado com mais técnicas de cálculo avançado do que 

conteúdos que serão utilizados pelo professor no ensino básico? Você conhece as diretrizes que 

fundamentam a formação do professor de matemática? 

Suj Respostas Comentários 

P1 Sim. Então eu acho que a licenciatura e o bacharelado eles 

tinham que ter mais diferenças do que tem, neh. Eh o curso que 

eu fiz de licenciatura ele era um pouco diferente dos que a gente 

vê por aí, porque era integral eu entrava no curso, tinha o nome 

de cursão e todo mundo que queria física ou matemática fazia o 

mesmo curso durante um ano. Ao final a gente escolhia entre 

física e matemática e ao final do segundo ano entre licenciatura 

aplicada ou bacharelado. E aí, nossos dois primeiros anos eram 

comuns, quem queria licenciatura ou bacharelado fazia 

exatamente a mesma coisa, e talvez se já tivesse sido separado 

desde o começo quando eu tivesse a aula de cálculo que vai 

aprender função, talvez eu já tivesse pensado mais sobre o 

ensino ali, neh, mas como o curso era integral eu tive o tempo 

necessário para refletir sobre isso, porque eu tinha muitas aulas, 

de manhã e de tarde todos os dias, então a gente tinha muita 

prática de ensino, muita metodologia, e aí completou, mas a 

gente sabe que não são, os cursos não são assim, neh, não tem 

tantas, tanto espaço para aula, e aí fica assim só com os cálculos 

com certeza, com certeza. 

O curso que fez era em período 

integral e o primeiro ano era 

comum para quem queria fazer 

matemática ou física, e ao final 

deveriam escolher entre um dois. 

No final do segundo ano 

deveriam escolher entre 

licenciatura ou bacharelado. 

Como o curso era em período 

integral, a partir do terceiro ano 

teve o tempo necessário para 

refletir sobre o ensino, nas aulas 

de prática de ensino e de 

metodologia, o que é um 

diferencial em relação às outras 

licenciaturas sobrando pouco 

espaço para essas disciplinas. 

 

P2 Olha, é verdade, eu concordo com você por exemplo, se a gente 

fosse pegar a licenciatura da USP em matemática ela é 

exatamente isso, neh? Ela é um bacharelado disfarçado, eh, eu 

tenho pra mim que é extremamente diferente da licenciatura do 

ponto de vista da formação do egresso, no perfil do egresso, 

neh, por exemplo, que é o, que é o egresso da licenciatura? É o 

professor, e de matemática no caso da licenciatura em 

matemática, do bacharel, bacharelado é o matemático, neh o 

cara que vai atuar, eh, criando ou desenvolvendo novas teorias 

ou a, ou contribuindo com as que já existem dentro do 

conhecimento matemático, neh, então ele vai trabalhar com uma 

coisa ali mais avançada, e na licenci... na licenciatura não, a 

gente tem o professor o cara que atuar na sala de aula na 

educação básica que vai tentar fazer com que o, as nossas 

crianças e adolescentes entendam a matemática básica, 

compreendam os conceitos fundamentais saibam raciocinar, 

argumentar, eh, resolver um problema, enfim, neh, então, do 

ponto de vista de egresso, eu, pra mim são cursos 

completamente diferentes, eu acho um pecado a gente mascarar 

a licenciatura com um bacharelado por baixo ali neh? Eh, mas 

eu sei sim, que tem cursos assim, o nosso, ele não foi criado 

desse ponto de vista, neh, o nosso curso ele é uma licenciatura 

efetivamente, tá. Existem os, os, as disciplinas de matemáticas 

específicas, existem porque é uma, é um requisito legal, neh, a 

gente tem umas resoluções que a gente tem que atender, por 

Alguns cursos ainda de 

licenciatura em matemática mais 

parecem cursos de bacharelado e, 

portanto, bem diferente do ponto 

de vista do perfil do egresso. 

O egresso da licenciatura é o 

professor de matemática que vai 

atuar na educação básica, de 

forma que seus alunos entendam 

compreendam os conceitos 

fundamentais da matemática.  

O egresso do bacharelado é o 

profissional que vais atuar criando 

ou desenvolvendo novas teorias 

ou contribuindo com as teorias já 

existentes. 

As Resoluções do CNE exigem 

que as licenciaturas tenham uma 

carga horária de cálculo, álgebra 

linear e de geometria analítica. 

O curso no qual a professora atual 

não quer disfarçar a licenciatura 

em bacharelado mas mostrar ao 

seu aluno que o conhecimento 

matemático se verticaliza; tem 
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exemplo, tem uma resolução eh, do Conselho Nacional de 

Educação (CNE), neh, que, que diz que a gente tem que dar aula 

de cálculo, de álgebra linear e de geometria analítica, tá lá, neh, 

eu tenho que, a minha grade tem que ter, essas disciplinas, neh, 

eh, enfim então eu tenho que colocar, neh, ah, então, isso não é, 

eu não tô querendo disfarçar a licenciatura de bacharelado, mas 

eu tô querendo mostrar pro, pro aluno da licenciatura que existe 

algo a mais do que aquilo que ele estudou na própria educação 

básica, que o, que o conhecimento matemático ele se verticaliza, 

neh, ele tem, tem seus, seus desdobramentos, seus 

aprofundamentos que é interessante que você saiba, até de 

repente pra responder aquela fatídica pergunta do aluno "onde 

eu vou usar isso", neh, então muitas coisas em matemática a 

gente discute porque a gente sabe que tem aplicações dentro da 

própria matemática num nível mais avançado, neh. (...) então 

eu, eu vejo assim, a gente tem algumas obrigações legais pra, no 

curso de matemática, a gente tem que colocar essa questão da, 

da matemática mais avançada de nível superior que a gente 

chama, mas sempre se preocupando com a questão do ensino, 

mesmo dentro dessas disciplinas, neh, tanto é que no nosso PPC 

ele tem, quase em todas as disciplinas a gente tem uma carga 

horária de prática como componente curricular, que é 

justamente isso que propõe a gente parte da prática como 

componente curricular. A gente tá tendo que fazer com que o 

aluno volte pro ensino, volte a usar isso no ensino naquele 

conteúdo que ele tá aprendendo. No, no meu curso, por 

exemplo, de fundamentos de álgebra a gente teve também, 

então eu fiz uma abordagem extremamente tradicional com eles, 

neh, de, do ponto de vista do que é uma função, enfim e, e em 

algum momento do curso a gente falou quais são as outras, (...) 

essa (outra) abordagem é diferente, é mais lúdica, é mais pra 

chamar o aluno pra si, então em algum momento eles fizeram 

esse exercício de olhar pro ensino, então eu penso que existe 

sim licenciatura que é um bacharelado disfarçado, mas não é o 

caso do nosso, não é o caso do nosso. 

seus desdobramentos, seus 

aprofundamentos, e que é 

importante que ele saiba, até para 

poder compreender onde poderá 

utilizar os conhecimentos 

adquiridos. 

 

P3 A licenciatura deveria ser um complemento do bacharelado. 

NÃO HÁ DIDÁTICA QUE DE CONTA SE O PROFESSOR 

NÃO SABE O CONTEUDO PROGRAMATICO.  Mas isso não 

é possível. O aluno de bacharelado, sente-se muito importante, 

profundo conhecedor de matemática e não quer das aulas no 

ensino básico, até mesmo pela baixa remuneração.  

Modelo de formação 3+1 

ultrapassado. 

P4 
O conteúdo é o que menos importa. Eu vejo, na minha 

ideia, no geral, no passado foi assim: você tinha um 

Bacharelado, ia lá na faculdade de Educação, fazia as 

disciplinas e virava professor. Hoje não, hoje a gente 

tem um curso onde os professores das disciplinas 

específicas mostram como você vai usar determinados 

conteúdos da educação básica.  

Você vai dizer que as parcelas de uma soma (de 

naturais, não nulos) são menores do que a soma. 

Fazendo essa ponte: tudo que o cara aprende aqui, ele 

acaba levando de uma maneira ou de outra lá pro 

Ensino Médio. Ou pro Ensino Fundamental até, é 

importante. E a importância de estudar as disciplinas 

Nos cursos de licenciatura atuais 

os professores mostram como o 

aluno vai usar determinados 

conteúdos da educação básica. 

O curso trabalha a parte prática 

das disciplinas. 
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mais fortes. Por exemplo: Cálculo, quando você ensina 

Cálculo para um aluno; você ensina limite, derivada... 

Coisas que ele não vai ter no Ensino Médio. Mas 

ensinando o limite, derivada, fazendo derivadas, 

estudando variação de função, ele reforça todo o 

conceito de função, todas as propriedades. Por exemplo, 

você vai falar do crescimento de uma função através do 

estudo do sinal da primeira derivada. Mas o estudo do 

sinal das funções básicas tem lá no Ensino Médio. 

Então você está, automaticamente, trazendo aqueles 

assuntos do Ensino Médio, reforçando os conceitos 

deles. Então, todas as disciplinas da Matemática têm 

isso feito. 

Você reforça os conceitos que ele irá trabalhar em sala 

de aula com os alunos do Ensino Médio e Fundamental. 

Vejo meu curso (...) não tem essa cara, de um 

Bacharelado com disciplina Pedagógica. Vejo que é um 

curso de formação de professores que tem um objetivo. 

Nem tanto, se você olhar a diretriz de Bacharelado e 

olhar a diretriz de Licenciatura, o nosso curso só tem as 

recomendações que eles dão para Licenciatura. Não tem 

as recomendações das disciplinas do Bacharelado, que 

seria: Tecnologia, Equação Diferencial (se bem que a 

gente dá em Cálculo), Geometria Diferencial e Análise 

Complexa. Essas quatro é o que falta. Então, na 

realidade, hoje poderia ser foi ao contrário porque tudo 

que é dado para Licenciatura pode ser aproveitado no 

Bacharelado. Então, o cara pode terminar a Licenciatura 

e completar o Bacharelado porque vai faltar disciplinas 

que não tem relação direta com as disciplinas do ensino 

Fundamental e Médio. Mas tudo que a gente dá aqui, 

tem uma relação ou direta, a própria disciplina é aquilo 

que é dado no Ensino Médio, ou a disciplina é um 

aprofundamento, em alguns conceitos que vão te 

auxiliar a compreender melhor os conceitos que são 

trabalhados no Ensino Fundamental e Médio. Isso é o 

que eu vejo que tem no curso. Espero que algum aluno 

perceba isso. Mas, eu acho que percebe. Porque eles não 

reclamam das disciplinas do curso, eles gostam. Às 

vezes reclamam que disciplina tal tem muita leitura, ou 

muita prova, muito exercício. Mas pra quê que é dado 

essas disciplinas, eu nunca vi reclamar. Nem das 

pedagógicas, nem das específicas. E existe uma relação 

do pedagógico com o específico que a gente tem horas 

de cada uma das disciplinas, não de todas, mas das 

horas das disciplinas específicas voltadas a fundamentar 

melhor as disciplinas básicas. Ou seja, trabalha com a 

parte prática na formação de docentes. Vai mostrar pra 

quê que aquela disciplina dele vai auxiliá-lo na vida 
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dele como professor. 

 

Que relações são estabelecidas entre as disciplinas de conteúdo específico e as de conteúdo 

pedagógico presentes nos cursos de licenciatura em matemática? Como os estudantes têm 

consciência da importância das disciplinas pedagógicas no processo de formação de um 

professor? No planejamento das suas aulas estão previstas relações com disciplinas de formação 

de professores? 

Suj Respostas Comentários 

P1 Eh, no caso vai acontecer ao contrário neh. A relação entre a 

disciplina de conteúdo específico e de conteúdo pedagógico elas 

estão sendo cuidadas por todos os professores, então mesmo a 

professora que dá aula de lógica, que é um conteúdo distante do 

ensino médio, da educação básica, ela pensa como esse 

raciocínio pode ser levado para uma escola básica, então a nossa 

intenção é mostrar para eles que nesse caso é o raciocínio que 

está sendo importante, e além disso as disciplinas tem a parte 

prática, neh a parte que ela já é pensada pra pra isso, então esse 

semestre, por exemplo, todos os professores eles dão o PCC neh, 

que é a Prática como é que é. Como Componente Curricular, 

alguma coisa assim, em que os alunos precisam ministrar aulas, 

então isso está bem cuidado, além disso a gente colocou um 

disciplina de prática de ensino específica neh, não chama prática 

de ensino, mas é equivalente a isso, eh em todos os semestres 

sempre amarrado com algum conteúdo que eles já tiveram 

vamos, pelo menos uma revisão, então, esse semestre foi 

Resolução de Problemas, porque é uma questão do ensino da 

matemática que é mais genérica, mais ampla, agora no próximo, 

vai ser sobre números sabendo que eles já estudaram no primeiro 

semestre números reais, que eles já retomaram isso no primeiro, 

aí quando for no terceiro semestre vai ser prática de ensino 

relacionado a geometria, porque no primeiro ano eles tiveram 

Geometria I e Geometria II, tah, a gente tentou amarrar, de modo 

que quando a gente vai discutir a prática não esbarre em 

problemas de conteúdo, pra que tenha tempo pra discussão da 

didática não perder na discussão da didática, seria isso, e eu acho 

que os alunos tem importância, eles percebem a importância sim, 

na, das disciplinas pedagógicas neh, pelo menos na minha 

disciplina eu sinto que eles se importam, eles discutem, eles estão 

muito preocupados com sala de aula, eles perguntam o tempo 

todo, mas e quando eu for professor? Mas quando eu tiver em 

sala se acontecer tal coisa? Eles estão muito preocupados com 

isso, mas foi o que eu disse, a minha matéria é de de 

metodologia, neh de didática. E aí a pergunta última... no 

planejamento de suas aulas estão previstas as relações com as 

disciplinas de formação de professores? É ao contrário, como a 

minha disciplina é mais focada na formação de professor, eu 

tento relacionar sempre algum conteúdo que eles estão 

aprendendo, então, por exemplo, eu tive que dar uma aula, eu fui 

dar um exemplo de plano de aula, um exemplo de planejamento, 

uma aula problematizadora, eu vi que eles estavam aprendendo 

contagem e probabilidade e estavam emperrando nisso com a 

outra professora, eu escolhi esse tema propositada... de propósito 

ou então eles estavam com dificuldade em geometria na 

classificação dos quadriláteros notáveis, então quando eu fui falar 

de uma atividade com texto de lógica eu já puxei a geometria, 

então meu caminho é inverso. 

Todos os professores do curso 

fazem relação entre os conteúdos 

específicos e pedagógicos nas 

suas disciplinas. Todos eles 

trabalham com a Prática como 

Componente Particular de forma 

que os alunos precisam ministrar 

aulas relacionadas aos conteúdos 

estudados. 

Os alunos percebem a 

importância das disciplinas 

pedagógicas, eles se importam, 

discutem e estão preocupados 

com a sala de aula, e se 

perguntam, “mas e quando eu 

for professor?” 

As relações com as disciplinas 

de formação de professores são 

estabelecidas de forma inversa. 

A professora procura relacionar 

os conteúdos que os alunos estão 

aprendendo com as atividades 

pedagógicas que os professores 

têm que desenvolver na sala de 

aula. 
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(...) a minha avaliação nessa disciplina (prática de ensino) ela tá 

muito subdividida, então tem um trabalho que vai ser em grupo, 

uma prova que vai ser individual, mas que eles já sabem qual é a 

pergunta. Eu já passei a pergunta há mais de mês, neh, porque 

como eu faço formação de professores eventualmente, eu fui a 

uma formação que os professores levantaram quais eram as 

dificuldades que eles tinham em dar aula de resolução de 

problemas e quais eras as principais dificuldades dos alunos, 

então eu já passei para eles essa lista e a prova vai ser o que 

vocês fariam, neh. E eles ficaram com essa sensação que seria 

fácil. Agora que eles tão se tocando, os alunos falam... nossa no 

final das contas a sua vai ser a mais difícil, porque não é uma 

conta neh? Não é.… e toda aula a gente lê um texto e discute e 

eles vão entregando conclusões, reflexões ou faz alguma coisa 

em grupo, então eu avalio no processo, agora que eles tão se 

dando conta de que não é tão fácil, que talvez seja até mais 

difícil, porque alguns que faltaram querem entregar, só que lê 

sozinho, sem discutir é muito mais difícil depois elaborar as 

respostas das reflexões, neh? É, mas isso é muito comum, tanto 

que eu tive depois desses dois que se formaram em licenciatura 

em matemática, devo ter tido mais uns dez amigos que se 

formaram, depois, atrasados, porque iam jubilar na matemática 

pura ou aplicada e mudaram para licenciatura, porque a 

licenciatura era mais fácil. Acho que talvez a licenciatura seja 

mais fácil as matérias de pedagogia... de passar, neh, porque o 

professor considera se você tá empenhado ou não tá, mas isso 

não significa que você tá saindo bem formado. 

P2 Tem algumas diferenças de outras, de outras licenciaturas, até da 

que eu fiz. Por exemplo, eh a prática como componente 

curricular, neh, que seria o antigo chamado de práticas de ensino 

ela sempre foi um requisito no curso de licenciatura o que 

acontecia era que de repente ela era uma disciplina separada, neh, 

então o que a gente fazia? A gente tinha lá seis sete disciplinas no 

semestre uma era prática de ensino e aí era na prática de ensino 

que você se colocava no papel do professor, ou pensava nas 

questões da, de como ensinar tal conceito, neh. No curso a gente 

fez tem algumas disciplinas que tratam do ensino dos conteúdos, 

por exemplo, a gente tem ensino e aprendizagem de álgebra, a 

gente tem ensino e aprendizagem de números, ensino e 

aprendizagem de geometria, a gente tem algumas disciplinas que 

realmente o aluno vai focar no ensino e aprendizagem de 

determinados, eh, conceitos matemáticos, mas a prática como 

componente curricular não ficou só nessas disciplinas, então, em 

todas as outras a gente tem o viés da educação, porque a gente 

tem uma carga horária de PCC, que a gente chama de PCC, que é 

a Prática como Componente Curricular, em todas elas, então, por 

exemplo, esse semestre quais foram as disciplinas de matemática 

dos, dos meninos? Fundamentos de álgebra, fundamentos de 

matemática, eh, elementar e geometria plana, neh, e lógica, 

então, eh, esses quatro componentes, assim, foram matemática 

pura, mas dentro de cada um deles, neh, então, eh, pelo menos 

uma ou duas semanas do curso teriam que ser destinadas pra 

discussão sobre o ensino e aprendizagem, e, e isso efetivamente 

foi cumprido, porque, eh, eu me lembro dos alunos reclamando 

pra mim, que eu também coordeno o curso, eles "professora tem 

tanto trabalho pra fazer, tem tanto PCC pra fazer que eu não sei 

mais o que a gente faz”, então, eu percebi, assim, que os 

No curso onde atua (e que 

ajudou a criar) existe a disciplina 

prática como componente 

curricular que trata do ensino do 

conteúdo, onde o aluno se coloca 

no papel de professor e pensa em 

como ensinar determinado 

conceito. 

Em todas as disciplinas do curso 

trata-se do ensino dos conteúdos 

com vistas à educação. 
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professores também abraçaram a ideia, neh, porque uma coisa é 

tá lá no papel no PPC, neh, no teu plano de ensino, outra coisa é 

o que o cara efetivamente faz em sala de aula, que a gente não 

tem como controlar, mas essas respostas dos alunos fez com que 

eu percebesse que realmente os professores do curso abraçaram a 

ideia e cobraram dos alunos em, que, em algum momento que 

eles parassem pra pensar em como se ensina aquelas coisas na, na 

escola, neh. 

 

P3 Nosso curso de licenciatura em matemática, procura não separar 

o matemático do educador matemático. Em todas as disciplinas 

de formação, exceto aquelas onde o aluno de matemática fica 

junto com a turma de engenharia ( calculo diferencial e integral; 

Geometria Analítica Vetorial e Física), os professores  orientados 

a solicitar que os alunos façam seminários, de forma que possam 

expor conteúdo programático. Em especial nas aulas de prática 

de ensino, disciplina que leciono para os segundos e terceiros 

anos do curso, os alunos preparam aulas, buscando diversas 

situações didáticas e apresentam essas aulas em classe para os 

colegas. Dessa forma trabalhamos o conteúdo de ensino básico 

com metodologias, o que de certa forma contribui com a 

formação de professores. Não dá para fazer milagres, nosso curso 

é de três anos, insuficiente para uma boa formação, para o ano  

de 2018, conforme determinação do MEC o curso será de quatro 

anos. 

 

Desenvolve atividades práticas 

nas disciplinas específicas. 

P4 No nosso curso tem isso já, porque tem que especificar 

no PPC (Projeto Pedagógico do Curso) como são feitas 

essas horas e a gente tem isso bem especificadinho. E os 

professores, como eles têm que dar essas horas; eles 

partem dessas horas, lá na classe discutindo com os 

alunos, para dar uma atividade pros alunos para mostrar 

a utilização do conteúdo que ele está trabalhando. Fazer 

a relação do conteúdo que ele está trabalhando com a 

prática docente. Cada um faz de um jeito. Cada professor 

faz de um jeito. 

 

 

Você considera que os alunos da licenciatura em matemática querem ser professores? Existe algum estudo 

sobre os egressos do curso? 

Suj Respostas Comentários 

P1 Então eu me surpreendi, porque a gente perava, não só eu, mas a 

equipe esperava que os alunos, é o primeiro ano do curso, neh? 

Então quem fosse entrar eram aqueles, aquelas pessoas que 

estavam a fim de ter uma formação em alguma coisa, neh, a 

gente achava até que teriam professores formados em pedagogia, 

que quisessem ampliar sua formação, mas a gente tem uma 

turma boa, pelo menos uns oito alunos, deve ter até dez se 

bobear de alunos que se formaram no ano passado ou a três anos 

atrás que querem ser professor, e vieram buscando um curso de 

formação de professores, e outras pessoas mais velhas também 

que por alguma experiência eh precisaram ajudar alguém ou 

alguma coisa semelhante e vieram com essa intenção, então a 

gente tem 35 matriculados, deve vir, sei lá, não a gente tem 40 

matriculados, eles se revezam aí uns 30 mais ou menos, mas a 

gente fica nuns 20 que há vontade de ser professor realmente. 

Foi muito surpreendente, a gente achava que não, e você percebe 

Para a professora e toda a equipa 

foi uma boa surpresa perceberem 

que havia na turma muitos alunos 

(por volta de 20) com real desejo 

de ser professor, e percebe que 

eles estão buscando estágios e 

dando aulas particulares. 

Apesar de o curso ainda não ter 

egressos, existe um projeto de 

iniciação científica cujo objetivo 

é fazer um processo histórico do 

perfil dos alunos, que deverá ser 

estender ao longo do curso. 
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alunos que inclusive estão buscando estágio, que estão dando 

aula particular, e mesmo as pessoas mais velhas foi por um 

sonho, a gente tem um caso de uma aluna que ela tinha muita 

dificuldade em matemática, muita, muita assim extremo e aí ela 

começou a comprar livro em sebo, começou a gostar, neh? Viu 

que tinha jeito para o negócio, e ela resolveu que ela quer ser 

professora de matemática mas ela já deve ter quase uns quarenta 

anos, mas, por essa questão da descoberta da aprendizagem ela 

resolveu então, ela é uma pessoa que já estudou e tal, mas que 

agora ela quer ser professora, eu achei bem interessante, e aí em 

relação ao estudo sobre os egressos, a gente não tem egressos 

ainda, mas está em curso uma pesquisa de iniciação científica, 

que um dos alunos, o aluno que participa é da licenciatura que é 

pra acompanhar o perfil dos alunos, fazer um processo histórico, 

a intenção é que essa pesquisa acompanhe o decorrer do curso, 

neh. 

 

P2 Eu vejo, eu vejo sim, eh, por razões diversas como eu já te disse, 

tem um grupinho que tem aquela paixão, neh, que tem aquela 

coisa de eu quero ser professor, neh, e tem um grupo que tá 

querendo se recolocar  no mercado de trabalho e e tá vendo 

como o,  como professor, como a profissão professor como uma 

oportunidade de fazer isso, então, assim, a gente tem esses dois 

lados, neh, eh da moeda, e tem o terceiro também, neh, eu 

colocaria aí uma coisa tridimensional que são justamente esse, 

esse outro grupo de alunos, que, que é assim ó essa é a 

perspectiva de vida que poxa eu eu nunca poderia ter dentro do 

universo que eu convivi até hoje, neh, então eu veria esses três 

grupos mais ou menos, neh, aqueles que veem a, a profissão de 

professor como uma grande oportunidade da vida, porque dentro 

do contexto social deles, foi, foi talvez, o máximo que eles 

conseguiram chegar o mais longe, de repente é a primeira pessoa 

da família que se forma em alguma coisa ou tá em uma 

faculdade. Tem aquele grupinho dos apaixonados por 

matemática, que, neh, é aquela coisa utópica, neh e tem o grupo 

das pessoas que querem se recolocar no mercado de trabalho, 

que já se formaram em alguma coisa e tão agora vendo a 

oportunidade de, de ter uma outra atuação profissional, neh, 

correlata, geralmente é correlata com o que eles se formaram, 

mas, mas eu vejo assim, com um gru... até agora, eu não vi, pelo 

menos eu não ouvi também assim, neh, alguém falando "ai, tô 

fazendo matemática porque eu quero ser outra coisa", não, nesse 

grupo eu não vi, ninguém se manifestar diretamente, mas 

também não sei se ficaram com receio de falar alguma coisa, 

neh, de repente no seu questionário apareça isso, mas pelo 

menos, pra mim eu não vi até hoje alguém falar "olha eu tô 

fazendo isso aqui, mas não quero ser professor não, não quero 

saber disso", eh, e nesse grupo eu não vi ninguém, ainda, nesse 

caso. 

Então, tem estudo sobre egresso, eh, mas num contexto local, 

não existe assim, por exemplo, eh, aquelas pesquisas em larga 

escala, neh, nunca tive acesso, também não vou dizer que não 

tem, porque as vezes tem, neh? 

Então o que a gente tem, por exemplo, são os dados do Censo 

Estudantil, no, no site todos pela educação, a gente tem 

estatísticas de egressos  dos cursos da licenciatura, neh, mas eh, 

dentro da minha área educação matemática as pesquisas que 

Para a professora existem três 

grupos de alunos – (a) aqueles 

que são apaixonados pela 

matemática e que vem de uma 

classe social mais privilegiada, 

(b) os alunos que estão querendo 

se recolocar no mercado de 

trabalho e (c) o grupo que vê na 

licenciatura a oportunidade de 

vida, pois dentro do seu contexto 

social, talvez seja o mais longe 

que poderão chegar. 

O curso ainda não tem estudos 

sobre egressos em larga escala. 
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falam do egresso da licenciatura são locais, é sempre em alguma 

instituição, neh, e aí a gente pegando várias, a gente de repente 

consegue ter meio que um, um panorama pelo menos inicial, 

mas eu não vi nenhuma iniciativa de fazer uma pesquisa, eh, em 

larga escala, neh, até uma coisa mais qua... quantitativa, do que 

propriamente qualitativa, e na área da educação matemática é 

extremamente qualitativa... 

P3 Com raras exceções, os alunos de licenciatura em matemática 

querem ser professor. Muitos já estão dando aulas, no sistema 

estadual e em escolar particulares. Não temos esse estudo de 

egressos, mas encontramos com diversos  em seminários, 

congressos, ou quando a universidade dá curso de formação para 

a rede pública. 

A maioria dos alunos querem ser 

professor. 

P4 Deixa eu te explicar, noventa por cento dos nossos alunos... A 

gente tem dois tipos de alunos que vêm para cá. O que quer ser 

professor, e o cara que tá trabalhando numa empresa e quer 

crescer naquela empresa. São os dois tipos de aluno que eu 

tenho. E raramente são aqueles adolescentes que adoram 

matemática, mas não querem ser professores, são poucos. Então 

vamos dizer assim, oitenta por cento dos alunos querem ser 

professores, e os vinte por cento restante ou estão em uma 

empresa e querem crescer naquela empresa, ou eles gostam de 

matemática, querem trabalhar com a área de matemática e 

vieram fazer matemática e vão procurar emprego em outra área. 

80% dos alunos querem ser 

professores. 

 

Você considera que os alunos chegam à graduação com falta de pré-requisitos? Se sim, como 

você tem feito para diminuir essa “deficiência”? Há a participação da coordenadoria do curso? 

Quando existem alunos, na mesma turma, com conhecimentos matemáticos em diferentes níveis, 

o que faz para aproximá-los? Você compartilha as dificuldades dos alunos com outros 

professores da licenciatura e com a coordenação? 

Suj Respostas Comentários 

P1 Então, na verdade a gente já sabia que ia receber alunos com 

dificuldade, mesmo alunos que querem fazer matemática a 

gente sabia que teria defasagem, até porque não só eu mas tem 

outras pessoas do grupo que também já trabalharam como 

professoras de matemática e a gente sabe que no fundo muitos 

não sabem matemática, sabe técnica, sabe cálculo, passo a 

passo, mas não o pensar matemático, neh. E isso é muito 

frequente, então a gente já esperava, pensando nisso a nossa 

grade ela foi feita de forma espiral, então a gente retoma os 

conteúdos e avança, a ideia é que eles saiam daqui tendo 

retomado os conteúdos e pensado naqueles mesmos conteúdos 

de forma mais profunda, neh. Então, por exemplo eles têm a 

disciplina que volta para função, mas eles vão discutir a função 

lógica do computador, eh comportamento algébrico, 

comportamento geométrico, não vai se restringir àquela aula 

que a gente tinha no médio, neh, antigamente, então a gente já 

contou com essa dificuldade, neh, e eu acho que tem resolvido 

porque aqueles alunos que tem dificuldade tão tendo 

oportunidade de aprender e os que não tinham dificuldade eles 

estão conseguindo avançar, porque sempre tem algo a mais, 

neh. Então, eu acho sim que eles não chegam tendo domínio 

dos conhecimentos que eles deveriam ter, mas assim o 

conhecimento não é que eles não sabem resolver Báscara, é que 

eles não sabem quando usar Báscara e quando usar uma técnica 

que é mais rápida. 

Neh, não é que eles não saibam resolver um sistema de 

Já era esperado ter alunos com 

defasagem de conhecimentos no 

curso, pois muitos não sabem 

matemática, sabem técnica, sabem 

cálculo, passo a passo, mas não 

sabem o pensar matemático. 

A grade do curso foi feita em 

forma de espiral, de maneira que 

os conteúdos sejam sempre 

retomados para depois avançar. A 

proposta é que eles se formem 

tendo retomado os conteúdos e 

pensado nos mesmos de forma 

mais profunda.  

Alguns alunos apresentam algum 

conhecimento matemático, mas 

são técnicas e o curso exige mais 

do que isso. 

Outros alunos não têm técnica 

nem raciocínio e para isso o curso 

oferece as monitorias e os alunos 

têm participado. 

A professora procura tirar a 

responsabilidade do aluno por não 

ter determinado conhecimento 

matemático, ressaltando que 
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equações, mas é que eles não percebem o que o sistema de 

equação tem de poder de generalizar uma forma de pensar, neh, 

então eles têm até os conhecimentos, mas são técnicas e nosso 

curso exige mais do que isso, a gente espera que os alunos 

saibam mais do que isso, neh. 

Mas é claro que tem alunos que não tem nem a técnica nem o 

raciocínio, neh, aí é um problema mais sério e a gente tem as 

monitorias... os alunos têm participado. 

Eh, eu acho que a primeira coisa que tem que ficar claro, assim 

pelo menos é assim a minha postura, neh, quando eles vêm, eles 

mesmos falam, nossa professora eu não sei nada disso, eu não 

sei resolver sistema, eu não sei eh nada de fração, então eu digo 

vamos lembrar, tem as diferentes tendências da educação, você 

veio de outra exigência, neh, então você fala sempre para o 

aluno que ele não é culpado por isso. E aí quando a gente 

começa com esse olhar de olha você aprendeu de uma forma 

diferente, vem comigo ver como é, neh, eles vêm na monitoria, 

muitos alunos da licenciatura têm entrado nas nossas aulas do 

médio, eles veem o reforço do ensino médio, porque eles estão 

abertos a aprender, neh, a aprender. Essa é uma ação específica, 

o grupo de matemática daqui todos os professores são 

organizados para ter monitoria, então não é um atendimento ao 

discente, neh, é um horário que o professor tá em sala de aula 

pra tirar dúvidas, e a gente põe lá no painel tem o horário de 

todo mundo, a gente tem monitores bolsistas pra isso também, 

então dificilmente o aluno vai estar com dúvida durante num dia 

semana e não vai ter ninguém de plantão aqui, vai ter professor 

e as vezes tem os dois, as vezes calha de ter os  dois, neh!? Em 

sala de aula, como a disciplina é de prática de ensino, isso acaba 

aparecendo, neh. Então, por exemplo, ah passei um problema de 

fração, tem alunos que sabem fração e alunos que não sabem 

tão bem quanto, então um vai lá e bota X para resolver 

problema com fração, o outro faz por desenho, o outro por 

porcentagem, no momento que eu coloco isso na lousa eu acabo 

mostrando que cada um tem uma forma de pensar, e aquele 

pode avançar com a do outro, ou não neh? Então eu não separo, 

neh, as vezes até na educação básica os professores fazem isso, 

mas principalmente na licenciatura eu não separo, eu deixo 

quem sabe com quem não sabe pra ver um avançando com 

outro, neh, e nessa de fração específica, que foi na semana 

passada, foi interessante, porque tiveram acho que oito soluções 

diferente pro mesmo problema, oito formas de pensar 

diferentes, e a última menina que foi para a lousa é a menina 

que não sabe fração, só que ela fez um desenho, um esquema 

tão claro que os outros falaram eu não acredito que eu não 

pensei nisso antes. Teve gente que foi para X, teve gente que fez 

uma equação só, teve gente que fez sistema de equação, com 

acho que quatro incógnitas, eh calculou fração de fração, outro 

foi por porcentagem, mas a forma que ela visualizou o 

problema foi uma sacada que ninguém teve, então eu valorizo 

também esse aluno que não sabe o conteúdo, mas tem uma 

forma de pensar que é interessante, neh. Então eh, quando eles 

estão em diferentes níveis eu tento colocar junto pra que um 

avance com o outro, e além disso, como é um curso de 

licenciatura em matemática é importante quem sabe também ver 

como lida com a dificuldade do outro, você já vai pescando 

isso, neh. Eh, hoje mesmo na aula que o grupo deu, a gente tem 

existem diferentes tendências de 

educação e que eles vieram dessas 

outras tendências. 

Todos os professores 

disponibilizam um horário na 

semana para atender os alunos 

com suas dúvidas, e além disso 

também tem as monitorias dos 

alunos com a mesma finalidade. 

Nas atividades de sala de aula a 

professora procura aproximar 

alunos com diferentes níveis de 

conhecimento e diferentes formas 

de raciocínio para desenvolver as 

atividades propostas. 

Sempre participa à coordenação 

do que está acontecendo em sala 

de aula. 
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dois alunos com muita dificuldade e outro dois que são muito 

bons e eles estavam afastados, elas pediram pra montar grupos, 

na hora a aluna falou fulano junta com Ciclano, e depois ela 

veio me falar foi proposital porque eu sei que eles não sabem 

geometria então eles iam empacar pelo interesse, então eu 

chamei os outros dois que tem paciência pra ficar junto, neh. 

Então eu acho que isso é importante... 

(...) Então eu costumo aproximar, mesmo em prova às vezes em 

prova em dupla eu aproximo, mas não pensando só no 

conteúdo, mas também no perfil do aluno, porque não adianta 

você colocar um aluno que sabe muito, mas que não vai dar vez 

para o outro pensar, neh, então eu aproximo, mas também 

pensando no perfil de aluno, não só no conteúdo, neh. Eu 

compartilho essa questão da coordenação? Felizmente sim!  

A gente tem um grupo muito unido aqui, que conversa muito, 

eu estava com problema que eu atrasei uma matéria do primeiro 

ano e só tinha três aulas e eu não sabia o quê que ia escolher 

para terminar, não sabia se eu terminava... começava geometria, 

ou se começava a parte de fatoração. Ah e na hora eu liguei para 

a Cláudia... “Me ajuda” e juntas a gente tomou a decisão, neh? 

Ela me ajudou a pensar nisso, então posso dizer que felizmente 

sim! Eu tenho... 

 

P2 Grande parte, eu diria que uns oitenta por cento! 

Da turma, de todas elas do ensino superior que eu já atuei, oi... 

eu nunca peguei uma turma assim que eu falei "caramba esses 

caras são bons", neh, e, e falar de uma forma geral "esses caras 

são bons", neh, geralmente eu falo "ah, esse, esse e esse aqui pô 

esses caras tem uma boa base, neh, e aí a gente tem que dar um 

jeito de trabalhar com o grupo pra, não digo nivelar, não gosto 

dessa palavra, mas pra pelo menos consiga fazer com que eles 

consigam compreender os conceitos novos do ensino superior, 

neh. 

(...) o que eu percebo é o seguinte, neh, eh, que existe dois, 

existem dois abismos aí, pelo menos com relação ao conte... 

conhecimento matemático. Primeiro abismo é o que acontece 

quando a gente começa efetivamente a ensinar álgebra que hoje 

seria no sex... sétimo ano, neh, antiga sétima série, tá, então, o 

que que acontece?  A nível de ensino fundamental I, no ensino 

fundamental I a gente tá naquela coisa mais concreta 

trabalhando mais nas operações com números e formas, mas 

coisas que o aluno pode de alguma forma manipular, neh, então 

a gente tem sempre um joguinho, a gente tem sempre um 

material aí didático, neh, e a gente tah sempre procurando fazer 

a ponte, eh, entre o simbólico que é extremamente importante 

na matemática e aquilo que na prática na, eles conseguem pegar 

na mão, então o desenvolvimento da matemática e, no ensino 

fundamental I eu vejo que, que é bastante interessante que 

mesmo nas escolas públicas a gente tem um, um bom trabalho 

realizado, neh, eh, e no final das contas os, os meninos 

conseguem realizar as operações fundamentais, e tudo mais, 

neh, e até geometricamente com, com os PCNS aí a gente 

conseguiu colocar um  pouco de geometria no currículo deles, 

então, eles até vem pro ensino fundamental II eh, não digo 

assim de uma forma extremamente adequada, neh, ou como a 

gente esperaria que viesse, mas com condições de prosseguir, 

neh, aí eles fazem um sexto ano, que é o sexto ano que é a 

Para a professora oitenta por 

cento dos alunos que chegam à 

graduação não tem os pré-

requisitos necessários. Desta 

forma, ela tem que trabalhar com 

o grupo para que eles consigam 

compreendem os conceitos novos 

do ensino superior. 

Existem dois abismos na 

educação básica: um no sétimo 

ano do ensino fundamental 

quando o aluno começa a estudar 

álgebra, pois deixa a matemática 

concreta aprendida até a sexta 

série do ensino fundamental I e 

passa a fazer operações utilizando 

letras na matemática. 

“O professor do sétimo ano pra 

mim ele tem que ser um professor 

extremamente especial. Você não 

pode colocar qualquer pessoa pra 

dar aula de matemática no sétimo 

ano, porque você destrói um 

pensamento (...) que é importante 

para avançar na matemática. ” 

O segundo abismo é do ensino 

fundamental II para o ensino 

médio. O ensino médio não tem 

proposta; não forma ninguém e o 

jovem se forma sem ser um 

cidadão, de fato, de acordo com a 

proposta do PCN. Sai sem uma 

formação profissional, sem estar 

capacitado para a ir para uma 
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transição do ensino fundamental I pro ensino fundamental II, 

eles tão no fundamental II, mas aquela mentalidade de 

fundamental I, é um monte de coisa pra se adaptar, então é meio 

que um aprofundamento de tudo aquilo que foi feito no 

fundamental I, se você pegar um livro, de, de matemática do 

ensino, do sexto ano que é o primeiro ano do fundamental II, 

você vai ver que ele é repetição das coisas que apareceram no 

fundamental I com algum aprofundamento, mas em termos de 

conceito é, sabe tem pouquíssimas novidades, neh, em termos 

de operações a gente vai ter a raiz quadrada e a potenciação, 

neh, que, que é uma novidade. Eh, nas operações com, com 

frações por exemplo a gente não costuma fazer com mínimo 

múltiplo comum, eh, a gente costuma fazer com equivalência 

no, no ensino fundamental I, e no ensino fundamental II a gente 

começa a mostrar "olha tem mínimo múltiplo comum que você 

pode tá usando", então a gente faz alguns aprofundamentos, 

mas de conceitos que foram trabalhados no fundamental I, aí 

chega o sétimo ano que é quando a gente começa a ensinar 

álgebra que a gente realmente começa a colocar letras na 

matemática, aí é o abismo, o professor do sétimo ano pra mim 

ele tem que ser um professor extremamente especial, neh, você 

não pode colocar qualquer pessoa pra dar aula de matemática no 

sétimo ano, porque você destrói um, um pensamento que é 

lindíssimo que é importante pra avançar na matemática que é o 

pensamento algébrico, neh? Então, eu tenho alunos no superior 

que eles são excelentes em raciocínio lógico, se eu der um 

problema pra ele assim, algébrico eles vão fazer todo no 

numérico, vão gastar um mega tempo que uma pessoa que sabe 

álgebra levaria um décimo do tempo pra resolver, neh, porque a, 

a, o pensamento algébrico faz muita diferença, ele, ele é um 

salto qualitativo no conhecimento matemático e é aí que 

começa a parte algébrica, neh, efetivamente simbólica, neh, não 

a parte algébrica no sentido de você ver regularidades e fazer 

generalizações que isso a gente pode começar, mesmo no 

ensino fundamental I, mas a parte simbólica que começa no 

sétimo ano pra mim é ali que começa, é ali que começa o 

abismo! Neh, eh, aí o segun..., esse é o primeiro! O segundo é 

do fundamental II pro médio, do médio, o nosso ensino médio 

não tem proposta, nosso ensino médio não forma ninguém, o 

nosso jovem, o nosso jovem não tem uma cara quando ele sai 

do ensino médio, ele não sai com cara nenhuma, ele não sai 

nem sendo um cidadão que é a proposta do PCN pra, pro ensino 

médio, neh, que é você aprofundar os conceitos de modo que o 

cara consiga ser um cidadão, entender as coisas da vida e ele 

também não sabe do profissional, ele não saiu capacitado pra, 

pra ir pra faculdade, ele não, não, as vezes não sabe nem pra 

onde vai, não tem um, um preparo no ensino médio pra 

planejamento de carreira, orientação vocacional, a gente não 

coloca essas coisas na grade, são pouquíssimas escolas que eu 

trabalhei que observam isso esse lado mais formação de 

cidadão, então, pra mim é, o, do, do nono ano pro ensino médio 

é uma tristeza, porque sai do foco, a gente não forma nada, a 

gente só coloca mais itens na sacola do cara, neh, e vai 

deixando o fardo dele mais pesado, neh, pra mim eh, eh isso, e 

aí chega essa coisa no superior que não é nada, é uma coisa 

meio disforme em termos de conhecimento matemático. 

(...) eu fiz um, um curso de extensão Remateba, aos sábados que 

faculdade, para planejar a sua 

carreira. São pouquíssimas 

escolas que observam a formação 

de cidadão. 

A professora desenvolveu um 

curso de extensão cuja proposta 

era rever os conceitos da 

matemática básica, e acredita que 

devido ao horário do curso (todos 

os sábados) não conseguiu manter 

a regularidade, chegando ao final 

com pouquíssimos alunos. 

Também foram criadas as 

monitorias com vários professores 

de matemática e bolsistas 

ajudando. Todos os professores 

têm uma hora destinada ao 

atendimento ao aluno para 

esclarecer dúvidas do conteúdo do 

curso ou de algum conteúdo 

antigo. 

Quando o aluno demonstra 

dúvidas durante as aulas, e essas 

dúvidas são relativas a 

conhecimentos da educação 

básica, o professor faz uma 

pequena revisão e indica em quais 

livros poderão ter mais 

esclarecimentos. 

Houve um aumento do número de 

atendimentos aos alunos, mas os 

bolsistas (que fazem monitorias 

de matemática) às vezes ficam até 

três horas à disposição sem 

atender ninguém. 

As monitorias são para todos os 

alunos e são ofertadas, também, 

das 18h às 19h, para tentar 

atender o público do período 

noturno, mas ainda assim a 

procura é muito baixa. 

O período em que os bolsistas são 

mais requisitados é uma semana 

antes das provas finais. 

O número de alunos atendidos 

que são do período da manhã e da 

tarde é maior que o número de 

alunos atendidos do período 

noturno, que em geral estão 

chegando do trabalho ou de outros 

compromissos, cansados para 

estudar ainda mais. 

Alguns alunos que frequentam a 

monitoria não conseguem 

melhorar seu desempenho no 

curso porque precisam de um 

outro tipo de acompanhamento –o 
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era justamente, o nome do curso era revisando matemática 

básica o Remateba, eh, o começo do projeto foi bem bacana a 

gente tinha muitos alunos e eles vinham agradecer, neh, eles 

sabem que, que eles precisam aprender matemática básica 

"puxa, eu tenho, caramba essa, essa semana eu vou participar 

porque a aula é de trigonometria e eu não sei nada e eu preciso, 

neh, essa semana eu vou participar porque é equação, eu não sei 

nem o que uma equação, eu não sei resolver" aí ia lá aprende 

equação e ba, ba, ba, neh, só que aí como eu não sei se o horário 

do curso, enfim e também aquela questão de ser todos os 

sábados, então a gente não conseguia manter uma regularidade, 

a gente chego no final do projeto do curso com pouquíssimas 

pessoas, neh, assim, frequentes. Eh, e aí, a gente repensou a 

coisa, eh, pra espalhar, pra num concentrar só no sábado, e não 

só comigo, pegar muitas pessoas, ter vários horários de 

atendimento ao aluno e se eles quiserem rever alguma coisa de 

matemática básica eles pode tá usando esse horário e a gente 

criou as monitorias, neh, então a gente tem bolsista ajudando, 

todos os professores tem uma hora aí destinada a monitoria, 

justamente pra tentar atender aos alunos. Então tem essa coisa 

institucional, neh, que é de você manter um projeto em que o 

aluno possa ser atendido, neh, pra tirar uma dúvida ou do 

conteúdo atual ou de uma coisa antiga e também tem a questão 

da sala de aula, o que a gente faz em sala de aula, eu por 

exemplo sempre que o aluno pergunta de alguma coisa que, que 

não ficou claro ou sempre que ele quer retomar alguma coisa, 

"ah, isso aqui professora da pra dar uma relembrada", aí eu 

sempre faço um balãozinho ali no cantinho do, da lousa e falo 

"ó gente isso aqui é fundamental, tem que voltar pro 

fundamental", aí a gente volta pro fundamental e, e revê, assim 

minimamente, neh, então eu durante as aulas tento revisar 

minimamente, pelo menos resolvo um problema daquele 

assunto que eles querem que eles estão com dificuldade, aponto 

livros, falo "ó isso aqui é conteúdo da sétima série vai na 

biblioteca buscar o livro da sétima série", enfim, eh, e isso num 

contexto mais local, num contexto mais global a gente tenta 

fechar o cerco com as monitorias, neh. Eu vou fechar a 

estatística de monitoria desse semestre hoje com os bolsistas, 

neh, a gente percebeu que cresceram o número de atendimento, 

mas a gente tem horários ociosos, os bolsistas as vezes ficam 

duas, três horas a disposição e não vem ninguém... 

A gente tem muita dificuldade de atender o pu... o público do 

noturno, neh. Porque a gente sempre coloca as monitorias do 

noturno das 18 às 19 pra ver se pelo menos o cara chegando um 

pouquinho mais cedo consegue pegar alguma coisa e aí vem 

uma, uma meia dúzia de gato pingado. 

(...) e também aquela a cultura de que eu só preciso estudar 

antes da prova, então é quando os meus bolsistas são mais 

solicitados, neh, uma semana antes das provas finais. Eles não 

têm uma cultura de acompanhamento, eles estão muito 

cansados por causa de trabalho, por causa de outras atribuições, 

e assim, a última coisa que eles querem é estudar mais, neh, 

então, agora, eu percebo que a gente atende muito bem o 

pessoal da manhã e da tarde, neh, eles têm frequentado mais os 

horários. A licenciatura em matemática adotou aí a quarta-feira 

a tarde como horário da monitoria, porque tá o professor 

Glauber e tá o Felipe aqui o dia inteiro, então eles vêm, então 

psicopedagógico, como por 

exemplo dificuldades linguísticas 

que o professor de matemática 

não sabe como sanar. 

A coordenação do curso faz 

quatro tipos de reunião: do 

colegiado, no núcleo docente 

estruturante, do corpo docente e 

de área, cada uma com um 

objetivo diferente. É na reunião da 

licenciatura que o professor pode 

apresentar os problemas ou 

dificuldades enfrentadas na sala 

de aula para serem discutidos com 

a coordenação. 

Existem professores que também 

trabalham de forma autônoma 

procurando resolver um outro 

problema, mas em geral é a 

coordenação do curso que faz o 

papel de mediação com o grupo. 

Na instituição na qual trabalha a 

coordenação pode, através de um 

software específico fazer o 

acompanhamento das dificuldades 

apresentadas pelo aluno no 

semestre anterior e propor algo 

para que ele melhore seu 

desempenho no semestre seguinte. 

Os alunos apresentam problemas 

não só cognitivos, mas também 

emocionais. A coordenação do 

curso, quando procurada por eles, 

ouve seus problemas, mas não se 

sente preparada para dar uma 

ajuda mais efetiva, uma vez que 

não é formada em Psicologia. 

Assim, tenta elaborar um plano de 

ação, para então seguir. 

No começo do curso os 

professores falam para os alunos 

que as chances deles seguirem e 

se formarem é maior se 

desenvolverem estratégias de 

trabalhos em grupo. 
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tem sempre cinco ou seis alunos aí, todo mundo participando, 

neh, e algumas vezes eu percebo que eles melhoram por causa 

da monitoria outras vezes eu percebo que não é suficiente, neh, 

eu tenho alunos, por exemplo, que vieram várias vezes na 

monitoria e não conseguiram melhorar, melhorar o 

desempenho, neh. Mas porque eles precisam de outro tipo de 

acompanhamento, um acompanhamento mais psicopedagógico, 

neh, por exemplo eu tenho dois alunos na licenciatura com 

dificuldades linguísticas, não sei como eu vou tapar esse 

buraco. 

(...) eu faço quatro tipos de reunião na, na matemática, eu faço 

uma reunião do colegiado, do núcleo docente, do corpo docente  

e da área, então tem quatro tipos de reunião que a gente faz aí 

ao longo do ano, neh, então nas reuniões da licenciatura que aí 

eu só chamo os professores que dão aluna na licenciatura, pra 

participar, a gente tem sempre um momento de, um item da 

pauta lá, eh, que é acompanhamento ao do desempenho 

discente, neh, então eu sempre pergunto ali "gente vocês tem 

alguma coisa pra me falar, tem alguém com dificuldade, tem 

alguém com problema", não sei o que, então a gente acaba 

discutindo isso em grupo, mas nesses momentos, pontualmente 

tem professores que vem falar comigo "o que que eu faço com 

fulano de tal, ele não tá vindo" e ba, ba, ba, aí a gente sempre 

tenta falar com o aluno, indicar uma, eu, é sempre assim o 

caminho é se eu recebo algum pedido do professor pontual eu 

vou falar com o aluno, peço pra ele vir na monitoria, tento 

agendar algum horário com ele, pra ver se ele consegue superar 

a dificuldade e resolver aquele problema mais ou menos, neh, 

local ali. E no nível global eu tenho a questão das reuniões que 

a gente trata isso na, na reunião, neh, então "como a gente vai 

fazer pra diminuir a evasão, como a gente vai fazer para 

diminuir o número de reprovação", neh, eh, algum, algumas 

ações elas são puxadas por mim, neh, então é uma coisa meio 

de cima... 

(...) algumas ações eu percebo que são puxadas por mim, mas 

porque, exatamente isso eu exerço esse papel de coordenação, 

neh, não que os colegas não tenham autonomia pra isso, mas é 

porque eu penso que eles já lidam com tantas coisas, neh, aí 

você fica pensando, mais uma, neh? Então, tem claro, um 

professor ou outro mais autônomo que vai atrás, que corre atrás, 

que busca suas próprias soluções, mas no geral a gente tá 

sempre tentando juntar o grupo pra distribuir a, a, o trabalho, 

pra todo mundo e ficar, eh, uma coisa mais equilibrada, e 

menos, eh, estressante pra uma única pessoa, então a gente tem 

essas discussões o que eu não sei te dizer é assim como isso vai 

influenciar, eh, no desempenho do aluno, a gente não tem 

nenhuma ferramenta de acompanhamento, neh. O que eu tenho 

agora com a WEB diário que eu achei interessante é que eu 

consigo ver o boletim geral, neh, então eu consigo por nome ver 

todas as disciplinas que o fulano, eh, cursou e quanto ele teve 

em cada uma, então eu consigo, e, de repente com isso tá 

mapeado as dificuldades e propor alguma coisa pro aluno fazer 

no segundo semestre pra não acontecer o mesmo desempenho 

no caso de ser ruim, neh, eh, do segundo pro terceiro semestre 

de curso, então a gente pode pensar aí numa coisa assim, eh, 

pensei inclusive, por exemplo, a gente tem uma professora 

agora chegando de pedagogia, a Marta, que ela tem duas aulas, 
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neh,  e, e aí de repente fazer alguma proposta pra acompanhar 

certos alunos com ela, neh, talvez ela consiga encontrar 

caminhos, porque tem algumas dificuldades que não são de 

matemática, neh, eu tenho aluno que não consegue escrever, 

neh, se, se dá uma folha pautada não escreve na linha, e não 

consegue, a letra dele pega duas, três linhas e ele entrega uma 

resolução completamente bizarra de um exercício, maluca, 

assim, a gente percebe que a cabeça dele tá tão bagunçada 

quanto aquele registro que ele fez, neh eh, enfim, então é um 

outro nível de acompanhamento, que não é um 

acompanhamento com conhecimento matemático, não sei se de 

repente ela vai poder me ajudar nisso, mas é uma solução, pelos 

menos uma ideia a solução, vamos ver como é que... 

(...) a gente tem essa preocupação, não só a preocupação, eh, 

cognitiva, mas também a preocupação emocional, a gente tá 

com uma turma boa, mas uma turma que a gente percebe que 

assim, que tem um povo desequilibrado, sabe, eh, e tem mesmo 

um povo desequilibrado e, e eles vem chorar no nosso ombro, 

assim, as vezes eu fico duas, três horas conversando com um 

menino, ele aqui lamentando, chorando da família, não sei o 

que, eu ouço, não tenho formação, eh, em psicologia pra de 

repente dar um assessoria melhor pra ele, mas acho que ouvir a 

gente pode, tentar ajudar de alguma forma, mas eh, a gente pelo 

menos ouve e tenta bolar um plano de ação, aí, pra seguir. 

Olha, eh, o que a gente propõe é assim a gente tem os horários 

de monitoria, e uma coisa que é assim a gente deixa muito 

claro, eh, no começo do curso pra eles nas, nas nossas aulas 

inaugurais, naquelas semanas inicias, é que uma andorinha não 

faz verão, é bem esse o ditado que a gente fala pra eles, então, 

neh, assim, as chances de você seguir e se formar vão ser 

maiores se você formar grupos, neh, se vocês trabalharem em 

conjunto, então eles montam o grupo no  Facebook, eles 

montam grupo no WhatsApp, neh, eles tem, eles formam 

aquelas panelinhas que são naturais, neh, e então, assim, porque 

de forma independente eles acabam fazendo isso porque, de 

falar gente "se juntem, trabalhem em conjunto, porque um ajuda 

o outro, neh, de repente eles percebem que é uma estratégia de 

sobrevivência, neh, eu nunca indiquei pra eles assim formem 

grupo de tal coisa, pra estudar tal coisa, não sei se os outros 

professores indicaram, eu nunca indiquei, o que eu já fiz com 

eles é esse tipo de, de, de recado, de, de sugestão o cara sabe 

uma coisinha aqui, você sabe uma coisinha ali e aí os dois 

trocando ideia, os dois sabem mais, neh, no final das contas", 

então a gente tem sempre essa postura de sugerir que eles 

formem uma comunidade, e a gente, assim, com todas as brigas 

que já teve, todos os conflitos que eles já enfrentaram nesse 

semestre que foram vários, eu acho que o grupo permanece 

unido, vamos ver como vai se desenrolar aí pra frente. 

P3 Não há milagres. Conhecimento não é dado é adquirido. Com 

raras exceções os alunos que procuram o magistério são 

oriundos da escola pública com pouca formação. Sofrem 

bastante, o curso é pesado, precisam de muito empenho e 

dedicação. Há desistências. A universidade oferece o PIVA: 

Programa de Iniciação a Vida Acadêmica, com aulas dadas aos 

sábados, visando dar fundamentação de matemática e física 

para que os alunos tenham condições de acompanhar o curso, 

entretanto há alunos que não tem o hábito do estudo. Há alunos 

Alunos que chegam da escola 

pública têm pouca formação. 

Precisam de muito empenho e 

dedicação para acompanhar o 

curso. 

A instituição oferece um 

programa de apoio aos alunos que 

têm defasagem de conhecimento 

em áreas como matemática, física, 
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que chegam na universidade com péssimos hábitos, inclusive o 

de faltar em dias de chuva. A universidade, o curso faz o que 

pode. Há grupos de estudos monitorados por professores, há 

monitoria, mas se o aluno chega com pouca formação ou sem 

vontade de estudar, não há o que fazer.  Há uma grande 

preocupação do coordenador do curso, que conhece todos os 

alunos pelo nome ( também não são muitos, atualmente em 

torno de  56 alunos), sempre atento as dificuldades. Mas o aluno 

tem que fazer sua parte. O curso de matemática não é fácil. 

língua portuguesa e outras. PIVA 

P4 A gente tem alguns trabalhos nas próprias disciplinas, no geral é 

assim, a gente tem trinta por cento de aluno que quase não tem 

defasagem, mas tem setenta por cento com muita defasagem. 

Então, o que acontece, o ideal é buscar esses setenta por cento 

para chegar junto desses trinta. No começo do ano a gente 

oferece em janeiro um programa chamado Piva; O Piva de 

matemática é feito junto com as engenharias, são três semanas 

de aula de matemática e física do ensino médio 

Além do PIVA os professores 

desenvolvem atividades em sala 

de aula com vistas à elevar o nível 

de conhecimento dos alunos e ter 

uma homogeneidade em sala de 

aula. 

 

Você propõe grupos de estudo entre os alunos? Como funciona? Existem projetos de pesquisa 

dos professores? Como os alunos participam desses projetos? 

Suj Respostas Comentários 

P1 Sim. Então grupo de estudo? Na verdade, os alunos eles têm 

grupo de estudo entre eles também, neh? Tem um aluno aqui no, 

como a gente tá com uma turma só a gente falou de uma turma 

só, neh? Que ele sabe libras, e ele separou um horário, e eles 

vêm mais cedo pra aprender libras, porque é do interesse deles, 

tem vários que ficam a tarde aqui estudando, e aí além de 

oferecer os horários de monitoria, eh a gente tá... tem autorizado 

eles assistirem algumas aulas do médio, quando dá o horário, 

eles ficam lá no cantinho anotando, depois vem perguntar, 

conversar com a gente, então eles não tão só vendo a parte 

didática, eles tão aprendendo conteúdos também. E os projetos 

de pesquisa que a gente tem atualmente, além desse da Jeana, a 

gente tem projeto da Claúdia, neh? Que o projeto dela, mas aí é 

sobre o consecutivo que é um software e que é com o aluno do 

médio, não é da Licenciatura em matemática, um outro aluno 

nosso que tá com projeto de pesquisa, é esse aluno dos... que tá 

falando...neh? Que sabe libras, ele á fazendo um projeto de 

pesquisa com os surdos da EJA à noite, mas daí não é orientado 

pela matemática, é orientado pelo professor Elifas. 

 

Os alunos têm grupo de estudo 

entre eles. 

Os professores têm autorizado os 

alunos da licenciatura a assistirem 

algumas aulas nas turmas do 

ensino médio. Eles fazem suas 

anotações e perguntam coisas que 

não são somente relativas à 

didática. Eles estão aprendendo o 

conteúdo também. 

 

P2 Então, eh, a gente tem os nossos programas institucionais, de 

bolsas, eh a, os alunos da licenciatura como entraram agora, eles 

acabaram não pegando a chamada do primeiro edital, então eles 

pegaram as vagas remanescentes, neh, então hoje a gente tem aí 

três alunos da licenciatura envolvidos em projetos da iniciação 

científica, neh, não tem mais justamente porque eles não 

pegaram essa chamada, acredito que pro ano que vem eles vão 

tá mais engajados e vai acabar aparecer mais, neh, então, eh, a 

questão da pesquisa ela é trabalhada nos, nos projetos 

institucionais, que a gente tem três aí, neh, então tem um 

menino trabalhando com a questão de formação de material pra, 

pra surdos, neh, porque ele entende de libras, então ele é um 

estudante da licenciatura que é tradutor interprete de libras, neh, 

ele tá no nível dois de intérprete de libras, então ele consegue se 

comunica com essa, com, com esse público e tá ajudando nesse 

projeto de iniciação científica, a gente tem um aluno 

Existem os programas 

institucionais de bolsas discente e 

três alunos estão participando de 

projetos de iniciação científica. 

A pesquisa é trabalhada nos 

projetos institucionais oferecidos. 
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trabalhando com, com uma pesquisa na educação de jovens e 

adultos, também de formação de perfil e, e, produção de 

material, e tem um envolvido num projeto de, da própria 

licenciatura que é de formação de perfil de licenciando mesmo. 

Mas um pouco no que você tá fazendo no teu trabalho, mas ele 

num nível mais de estatística, neh, de como foi o desempenho, 

qual o perfil social, enfim, idade, mais, mais uma coisa mais 

censitária do que qualitativa, nesse sentido, então tem , também 

tem a questão de na, no primeiro semestre do curso ter 

metodologia da pesquisa, neh, então de alguma forma eles já se 

envolvem no universo da pesquisa, naquelas regras todas, neh, 

de como formar um projeto ABNT por conta da, da disciplina, 

então eles já tem uma formação aí, pelo menos inicial. 

P3 Propomos. Não funciona.  O aluno não dá conta de todos os 

afazeres. Grupos de estudos somente para estudar para provas.  

Projetos de pesquisa: Existem. Não há tempo para dedicação a 

projetos de pesquisa. Professor horista, precisa ministrar aulas 

para receber. Projeto de pesquisa é possível com carreira 

docente. Dois professores trabalham com projetos de pesquisa, 

quem participar são alunos com bolsa de monitoria. Os alunos 

também tem pouco tempo, praticamente todos trabalham.  

São propostos grupos de estudo 

mas eles não funcionam pois os 

alunos têm diversas 

responsabilidades deixando para 

estudar somente para as provas. 

Existem projetos de pesquisa mas 

os alunos não têm tempo para se 

dedicar a eles. 

P4 E aí a gente monta um grupo de estudos, incentiva ele a 

estudar mais aqui na universidade, sabe que tem 

limitação. A universidade é particular, às vezes o cara 

tem que trabalhar o dia inteiro para pagar aqui, mas a 

gente acaba conseguindo formar uns grupos de estudo e 

também tem grupos de aprofundamento. Eu tenho, de 

terça-feira, eu não dou as primeiras duas aulas, a gente 

tem uns grupos de aprofundamento que tem alunos de 

último ano e alunos egressos, que estão querendo 

estudar para ingressar no mestrado, essas coisas. 

Os próprios professores montam 

grupos de estudos incentivando os 

alunos a estudarem na própria 

universidade. 

 

Você é professor do projeto PIBID? Como vê esse projeto na formação do professor? 

Suj Respostas Comentários 

P1 Ótimo, que ele é fundamental, pena que não veio antes. Porque 

é uma história do, do aluno se inserir na escola, aí dá tempo de 

refletir sobre aquela prática, porque a gente tem dois caminhos, 

às vezes o aluno entra na escola e ele não sabe o que é escola 

ele desiste, que isso é, acontece com muita frequência, neh, a 

gente tem vários matemáticos, professores de matemática 

trabalhando em banco, trabalhando em área de logística, ou 

então ele assume a postura de que “Ah, eu faço qualquer 

coisa”, neh? Então eu acho que o PIBID é a chance de o aluno 

entrar na escola respaldado, neh? O futuro professor, ele vai ter 

ações já de professor, mas vai ter sempre um orientador, 

alguém cuidando disso, neh, refletindo sobre o que está 

acontecendo ali, que é aquela história do professor ser sozinho, 

neh? 

Então, além da questão da prática eu acho que tem essa, essa 

acolhida, tanto do lado da instituição, neh, da da faculdade, 

quanto lá... quanto lá também do lado da escola porque tem que 

ter um supervisor, um professor responsável, neh, então eu 

acho que é essencial. 

(...) não adianta você ter o PIBID, ter o estágio, e continuar 

com aquela ideia de que o professor é detentor do 

conhecimento, que ele não erra, que ele é o modelo de 

O PIBID é a chance de o aluno 

entrar na escola respaldado. O 

futuro professor já vai ter ações de 

professor, sempre acompanhado 

de um orientador, refletindo sobre 

o que  
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pensamento e que ninguém pode pensar diferente, neh? Porque 

aí você só vai replicar esse modelo, então eu acho que o PIBID 

e o estágio vão funcionar para tirar o medo desse aluno se ele 

perceber que o professor é só mais um dentro da sala, neh, 

entender que aprendizagem tá ocorrendo em todos os lados, 

neh? Os nossos alunos têm medo de sala de aula, mas é um 

medo de errar o conteúdo, é, é isso que eu sinto, apesar de que 

agora eles já tão bem melhores, já tão, pelo menos na minha 

aula eles tão ficando cada vez mais tranquilos, com mais 

desenvoltura, então a gente já fez ações com os alunos do 

médio, a licenciatura fez uma oficina pros alunos do médio, 

então você percebe que tem uns que não querem nem falar, que 

ficam no cantinho, outros não, outro já se arriscam, e se errar, 

errou! Neh? Então eu acho que esse medo vem muito dessa 

ideia de que o professor não pode errar, e muito menos o 

professor de matemática, neh? Que é o cara do certo e errado, 

eh, então eu acho que ajuda, mas, assim, vai ajudar se eu tiver 

pensando na escola dessa forma, se eu tiver pensado na escola 

com a figura do professor centrada num, acaba dando no 

mesmo, porque você, aí o aluno vai assistir uma aula no 

momento da observação o foco dele vai estar “Será que o 

professor tá ensinando tudo certo?” Enquanto que pensando na, 

numa educação que acolha mais o foco vai estar “Será que o 

professor tá olhando pra todo mundo?” neh? Então, se eu vou 

pro estágio com o olhar de que só tem um jeito, eu vou estar 

avaliando o professor desse jeito, vou querer replicar assim, 

neh, aí se eu tô com um olhar de que eu tenho que olhar para 

todo mundo, que eu tenho que dar a voz para todo mundo, que 

todo mundo tá construindo o conhecimento, aí eu vou para o 

estágio diferente, então ajuda, mas eu acho que vai depender de 

como ele vai ser trilhado, neh? E é isso. 

P2 O, o i, o IF, é o, o Instituto Federal de São Paulo tem PIBID ele 

faz, ele participa do PIBID e a questão é que é o seguinte 

quando ele, quando abriu o edital pra receber novas instituições 

no PIBID o nosso curso não existia ainda, neh, então eles têm 

subprojetos aprovado já no PIBID, o PIBID já roda aqui no 

Instituto Federal de São Paulo, mas com os cursos que naquela 

época do edital, eh, já estavam rolando, neh. Então tinha uma 

série e regras, por exemplo pra participar do PIBID o curso de 

licen... licenciatura, a gente tinha que ter o segundo semestre 

concluído, então a gente por exemplo não poderia ter entrado 

nesse edital, se fosse hoje, neh, e coisa e tal.  

Fundamental, eu, eu gostei muito da proposta do PIBI... PIBID 

eh, por várias razões, neh, porque o PIBID ele tem uma via de 

mão dupla que é ajudar na formação do professor, mas também 

ajudar a melhoras a escola onde o PIBID tá sendo executado, 

neh, então, eh, tanto é que nesse edital novo a gente tinha uma 

lista de escolas em que a gente podia atuar e eram só escolas 

que tinham tido índices baixíssimos no IDEB na, no último 

IDEB, então, assim, aquelas escolas que tão realmente como 

problemas de aprendizagem matemático ou em alguma, alguma 

das áreas do conhecimento e que tiveram índices baixos na 

Prova Brasil e tudo mais, eh, que foram selecionadas para 

terem o PIBID atuando ali, eh, junto a elas, neh, então eu penso 

que é uma via de mão dupla a gente tá, eh, preparando um 

estudante pra atuar na, na educação básica, ele vai lá, vê como 

funciona a rotina da escola, tem todo um plano de ação de 

Apesar de a instituição já 

participar do PIBID, o curso de 

licenciatura oferecido iniciou no 

1º semestre de 2016, e uma das 

regras do edital aberto naquela 

época era ter segundo semestre já 

concluído. 

Para a professora o PIBID é 

fundamental porque ajuda na 

formação do professor e ajuda a 

melhorar a escola onde está sendo 

executado. 
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acompanhamento por parte da gente, por parte da escola 

também, neh, e ele também tá contribuindo, porque leva um 

pouco da, das novidades e das coisa que estão discutidas 

atualmente na, na questão da educação pra aquela escola, pra 

aqueles professores e eu acho isso muito interessante, ne, e de 

repente ele pode tá contribuindo aí também com a melhora  da, 

da aprendizagem, neh, no caso de matemática, eu, eu acho 

ótimo, eu quero muito que esse edital reabra e que a coisa 

mude, neh, pra que a gente se insira, e os alunos tão super 

empolgados, porque eles sabem que existe o PIBID, neh, eles 

sabem que, que existe essa possibilidade de parceria com 

escolas, e eles querem, neh, eles querem muito, neh, atuar, 

desde o primeiro semestre, é bacana, e eu gostaria que ele, que 

o nosso curso fizesse parte. Então o, o Instituto Federal de São 

Paulo tem, aí esse semestre agora dois meses atrás a gente 

recebeu um convite pra, pra segunda chamada do PIBID, que 

agora parece que abriu um novo edital em que as pe..., as 

instituições que já estão podem reformular os seus projetos, 

acrescentar novos cursos, enfim, novos subprojetos, só que a 

portaria caiu agora no final de junho, então eu não sei se por 

alguma, alguma deficiência orçamentária, neh, o Ministério da 

Educação, eh,  abriu a chamada, abriu o edital e um, dois meses 

depois cancelou o edital, então a gente tá com o nosso 

subprojeto pronto lá adiantado, porém a gente não pode 

submeter, não pode tá, eh, entrando aí na, na proposta do PIBID 

do Instituto por conta disso. 

Eu nunca fui professora do PIBID, não, eu nunca fui, eu nunca 

atuei no PIBID, neh, no PIBID de nenhuma instituição. 

P3 Eu sou coordenador do subprojeto de matemática. Atualmente  

temos 26 alunos participando desse projeto. Contamos com 

quatro escolas municipais em Santos: Ayrton Senna, Martins 

Fontes, Osvaldo Justo e Vinte e Oito de Fevereiro. Esse projeto 

é muito importante para a formação de professores. O aluno 

bolsista pibid tem que cumprir uma carga horária semanal na 

unidade de ensino, deve desenvolver projetos de regência 

orientado pelo coordenador do subprojeto de acordo com o 

professor de matemática da escola. Essa aproximação 

escola/universidade proporciona ao aluno de licenciatura um 

ganho surpreendente em sua formação, uma vez que tem que 

estudar e dominar o contéudo programático do ensino 

fundamental tendo em vista que vai auxiliar o professor em 

sala. Ao preparar projetos de regência, precisa estudar e buscar 

situações didáticas uma vez que estará sendo avaliado tanto na 

universidade como na escola. Muitos alunos de licenciatura em 

matemática tem receio de escolas da periferia, mas quando 

começam a frequentam passam a gostar, conseguem ter bom 

relacionamento com o corpo discente e docente da escola. Isso 

é fundamental para sua permanência como professor. 

A aproximação 

escola/universidade propicia ao 

aluno de licenciatura um salto em 

sua formação. 

“Muitos alunos de licenciatura em 

matemática tem receio de escolas 

da periferia, mas quando começam 

a frequentam passam a gostar, 

conseguem ter bom 

relacionamento com o corpo 

discente e docente da escola. Isso 

é fundamental para sua 

permanência como professor.” 

P4 quem conhece o PIBID, aluno que não tinha nem 

vontade de estudar vinha aí faltava pra caramba, aí 

pegou o PIBID e começou a se dedicar, virou outro 

aluno cara. Virou outro aluno. Responsabilidade né, o 

cara recebe pra fazer alguma coisa, aí ele começa, aí foi 

aquilo que ele escolheu, aí ele começa a ver os grandes 

problemas e o que espera por ele numa escola pública, 

aí ele começa a se dedicar porque ele sabe que ele 

O PIBID é um incentivador para o 

professor em formação. 

Desenvolve o conhecimento, a 

responsabilidade e aumenta a 

dedicação do aluno. 
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precisa ir lá pra arrumar aquilo e precisa ajudar. Então 

ele muda. Muda. 
 

Pergunta extra Profª Diana – Você sabe que após a sua formatura as licenciaturas passaram a 

ser oferecidas em apenas três anos e a partir de julho de 2015 uma nova Resolução do CNE 

tornou obrigatório que os cursos de formação de professores fossem feitos em quatro anos, 

novamente? 

Suj Respostas Comentários 

P2 Tudo bem, eh, assim, eu, a formação em três anos ela é 

interessante porque a gente consegue colocar mais gente no 

mercado de trabalho num espaço de tempo menor, neh, eh, então 

eu penso que, e, e, pra algumas áreas isso é extremamente 

importante, por exemplo, licenciatura em física a gente tem 

pouquíssimos alunos, poucos egressos, neh, e, e falta professor 

de física, geralmente é um de matemática ou de uma outra área, 

um engenheiro que vai dar aula de física, que é alguém que não 

tem formação pra educação, não é licenciado e, ou não é um 

licenciado em física, enfim, eh, eu penso que seria interessante 

nesse sentido, neh, o, a questão é que o, o curso de três anos, eh, 

o curso mudou pra três anos, neh a possibilidade de ser ofertado 

em três anos, mas as características mantiveram do quarto ano, 

de um curso de quatro anos, por exemplo aquelas exigências de 

ter cálculo, álgebra linear continuaram, então o que você faz? 

Você, você dá uma formação muito básica, não vai se 

aprofundar em nada, neh, ou em quase nada, eh, porque você 

tem todas aquelas exigências de, de um curso de quatro anos pra 

cumprir, mas vai cumprir em três, então eu, eu acho que falhou 

nesse sentido, neh, porque a gente foi tentando colocar, eh, o 

curso num, num modelo de quatro anos num de três, aí você o 

que você vai fazendo? Você vai cortando o conteúdo. 

É e eu penso assim, claro, eu penso isso, isso é lógico até na, no 

nível da aula, de repente eu tenho cinco aulas por semana pra 

desenvolver determinado conteúdo, aí o diretor resolve que não 

vão mais ser cinco, vão ser três o mesmo conteúdo? Eu vou 

correr, eu vou deixar de fazer coisas, ou não vou dar, eh, ênfase 

numa aplicação que eu achava interessante, eu vou ser muito 

mais objetiva, vou, o aluno, vou dar menos oportunidade pro 

aluno pensar, refletir, neh, ou fazer um projeto um pouco 

diferente, essas coisas não vão caber na minha aula, então, quer 

dizer eu, eu vou encurtar, a qualidade vai diminuir, eu penso que 

a qualidade diminuir se a, pelo menos a, as exigências também 

não forem adequadas ao tempo, neh, então, se você exigir menos 

num curso de licenciatura, fala ah, não precisa de cálculo, eu 

preciso rever o conteúdo do ensino fundamental e médio numa 

perspectiva da educação, neh, então a gente faz em três anos, 

agora tem que fazer tudo isso e ainda dar uma matemática do 

nível superior? Não vejo como em três anos, até em quatro eu 

acho às vezes difícil. 

A formação em três anos pode 

propiciar a entrada de professores 

no mercado de trabalho em um 

espaço de tempo menor – que 

supriria a atual falta de 

professores de física, por 

exemplo, as características de um 

curso de quatro anos se 

mantiveram. Dessa forma estão 

sendo oferecidas formações 

muito básicas porque não dá 

tempo de ver todo o conteúdo 

com profundidade. Os conteúdos 

vão sendo cortados para caber em 

um modelo de curso de três anos. 

O professor dará menos 

oportunidade para o aluno pensar, 

refletir, ou fazer um projeto um 

pouco diferente, e a qualidade da 

aula vai diminuir. 

 

 

Alguns alunos que responderam à 

pesquisa registraram que o tempo 

de três anos é muito para a 

quantidade de informações dadas 

durante o curso. 
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ANEXO 1 

Conteúdo programático de Matemática dados no PIVA para os alunos da Licenciatura em 

Matemática 
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