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RESUMO 

 

Esta pesquisa teve por objetivo geral elaborar compreensões sobre as relações existentes entre 

a aprendizagem dos conteúdos matemáticos e os foregrounds de alunos de uma escola pública 

do ensino médio, em tempo integral, no município de Mossoró. Para isso, buscamos verificar 

possíveis relações entre os backgrounds dos alunos com o significado que atribuem à 

aprendizagem dos conteúdos matemáticos; entender a percepção dos alunos a respeito das suas 

vivências no ambiente escolar com os conteúdos curriculares de matemática ensinados na sala 

de aula e entender possíveis significados atribuídos à matemática escolar, mediante situações- 

limite, a partir das relações vivenciadas no processo de ensino. Nos serviram de referência 

teórica as ideias de Paulo Freire e Ole Skovsmose, Edgard Morin, Jacques Gauthier, Iraci dos 

Santos, entre outros. Utilizamos a Sociopoética como inspiração metodológica de pesquisa, e a 

atividade essencial do estudo se deu com a instalação do Grupo-Pesquisador, que tem por 

pressuposto a produção coletiva do conhecimento. Buscamos contemplar os objetivos desta 

pesquisa ao acionar as memórias do Grupo-Pesquisador referentes às suas vivências com a 

aprendizagem matemática (background), que se mostraram predominantemente conflituosas, 

contribuindo para o desempoderamento dos estudantes e influindo negativamente no 

desenvolvimento dos seus foregrounds; que o ambiente na sala de aula e a maneira de se ensinar 

matemática recupera o passado da tradição conservadora e que esse ambiente tem forte relação 

com a estruturação (ou não) de foregrounds e a consequente (des)motivação dos alunos para 

aprenderem os conteúdos de matemática. Ressaltamos a importância das narrativas das 

copesquisadoras para a constituição de posicionamentos pedagógicos de escuta sensível e 

concluímos que há necessidade de abertura do diálogo numa relação de educação matemática 

marcada pela prescrição. 

 

Palavras-chave: Educação Matemática Crítica, aprendizagem matemática, subjetividade, 

sociopoética, foreground.  

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The general objective of this research was to develop an understanding of the relationships 

between learning mathematical content and the foreground of students in a full-time public high 

school in the municipality of Mossoró. To do so, we sought to verify possible relationships 

between students' backgrounds with the meaning they attribute to the learning of mathematical 

content; to understand students' perception of their experiences in the full-time school 

environment and of the mathematical content taught in the classroom; and to understand 

possible meanings attributed to school mathematics, through a limit situation, from the 

relationships experienced in the teaching process. The ideas of Paulo Freire and Ole Skovsmose, 

Marcelo Borba, Antônio Garnica, Maria Bicudo, Edgard Morin, Jacques Gauthier, Iraci dos 

Santos, among others, served as theoretical references. We used Sociopoetics as the inspiration 

for the research methodology, and the essential activity of the research was the installation of 

the research group, which is based on the collective production of knowledge. We sought to 

contemplate the objectives of this research by triggering the research group's memories of their 

experiences with math learning (background), which were predominantly conflicting, 

contributing to the disempowerment of students and negatively influencing the development of 

their foregrounds; that the classroom environment and the way of teaching math recovers the 

past from the conservative tradition and that this environment has a strong relationship with the 

structuring (or not) of foregrounds and the consequent (un)motivation of students to learn the 

contents of math. We learn sensitivity by listening to the copesearchers' narratives and we 

conclude that there is a need to open dialogue in a relationship of mathematics education marked 

by prescription. 

 

Keywords: Critical Mathematics Education, mathematics learning, subjectivity, sociopoetics. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Observando os resultados da avaliação do PISA 2015 (Programa Internacional de 

Avaliação de Estudantes)1 e do SAEB 2017 (Sistema de Avaliação da Educação Básica)2 para 

os estudantes brasileiros, podemos considerar que o desempenho dos alunos nas disciplinas de 

Língua Portuguesa (Leitura), Ciências e Matemática não tem sido satisfatório, conforme as 

matrizes de referências3 e escalas de proficiência4 dos dois organismos de avaliação. 

Considerando a disciplina de matemática, observamos que, na avaliação do PISA, os 

indicadores de proficiência são graduados de 1 a 6, conforme o nível de complexidade. No teste 

de 2015, nessa disciplina, 43,74% dos estudantes brasileiros ficaram abaixo do nível 1, frente a 

8,47% da média dos demais países participantes (BRASIL, 2016, p. 152). 

 Em relação ao SAEB, somente 4,52% dos estudantes do ensino médio avaliados pelo 

Saeb 2017 superaram o nível 7 da Escala de Proficiência, que varia de 1 a 105 (BRASIL, 2018b). 

 Observando os dados relacionados à aprendizagem6 de matemática, o relatório do 

“Todos pela Educação (2020)” apresenta o gráfico percentual de alunos com aprendizagem 

adequada no terceiro ano do ensino médio, do período de 2007 a 2017, sendo que, em 2007, o 

percentual era de apenas 9,8% e, em 2017, baixou mais para 9,1%, ou seja, menos de um décimo 

dos alunos estão dentro de uma faixa de aprendizagem considerada adequada7.  

 
1 O Pisa - Programme for International Student Assessment (Pisa) – é uma iniciativa de avaliação comparada, 

aplicada de forma amostral a estudantes matriculados a partir do 7º ano do ensino fundamental na faixa etária dos 

15 anos, idade em que se pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória na maioria dos países. O Pisa é 

coordenado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), havendo uma 

coordenação nacional em cada país participante. No Brasil, a coordenação do Pisa é responsabilidade do INEP 

(Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). (BRASIL, 2018a) 
2 SAEB – O Sistema de Avaliação da Educação Básica – avalia estudantes do quinto e nono ano do ensino 

fundamental e do terceiro ano do ensino médio. 
3 O termo matriz de referência é utilizado especificamente no contexto das avaliações em larga escala para indicar 

habilidades a serem avaliadas em cada etapa da escolarização e orientar a elaboração de itens de testes e provas. 

Além disso, também indica a construção de escalas de proficiência que definem o que e o quanto o aluno realiza 

no contexto da avaliação. (BRASIL, 2018a) 
4 As escalas de proficiência são localizadoras das competências requeridas nos testes, graduadas por nível de 

complexidade. (http://provabrasil.inep.gov.br/escalas-de-proficiência). 
5 Ver Escala de Proficiência: http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-basica/saeb/matrizes-e-escalas. 
6 O termo aprendizagem tem uma componente de seu significado definida pelo uso da palavra no contexto. 

Pudemos entender o termo como a incorporação de conhecimentos/habilidades (ensinados a ela/decorrentes de 

pesquisa/treinamento/vivências) que lhes possibilita a resolução de questões/demandas práticas ou teóricas. O 

termo está empregado neste trabalho no sentido geral de produção pessoal de conhecimentos/habilidades que 

possibilitem aos aprendentes agirem no sentido de se desenvolverem e se autorrealizarem enquanto 

pessoas/cidadãos plenos. A psicologia da educação estuda as várias representações do termo em teorias da 

aprendizagem que vão desde a concepção de aprendizagem como condicionamento (behaviorismo), passando pela 

Gestalt (que considera o conhecimento anterior à experiência), pela psicologia genética (Piaget, Vygotsky e 

Wallon) e a concepção sociointeracionista de Vygotsky, dentre outros. (GIUSTA, 2013) 
7 Para “nível de aprendizado adequado” utilizou-se os parâmetros estabelecidos pelo “Todos Pela Educação”, que 

foram definidos como pontuações mínimas na escala do Saeb para representar níveis adequados de habilidades. 

Para mais informações, acesse: https:// www.todospelaeducacao. org.br/conteúdo/meta-3- em-10-anos-
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O relatório também aponta enormes disparidades quando considerada a aprendizagem 

por Nível Socioeconômico (NSE): “[...]nas escolas com NSE baixo, o percentual de alunos com 

aprendizagem adequada é de apenas 3% na 3ª série do Ensino Médio. Esse mesmo índice é de 

64% nas escolas com NSE alto” (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2020, p.18) 

 Tomando essas avaliações como ponto de partida para uma análise mais ampla, 

resguardadas as devidas críticas sobre sistemas de avaliações em larga escala, compreendemos 

que há um conjunto de fatores contribuintes para a obtenção desses desempenhos insatisfatórios, 

que vão para além dos muros escolares e perpassam complexidades sociais multifacetadas, 

relacionadas às políticas públicas e culturais e às desigualdades socioeconômicas.  

 Além do contexto social, podemos questionar se esses resultados estariam relacionados 

à qualidade do ensino, por vezes ancorada numa prática prescritiva e isolada da realidade, o que 

poderia desmotivar o aluno, incapaz de sincronizar o aprendizado escolar com a utilização deste 

em sua vida cotidiana.  

Essa problemática também vem sendo discutida na área da educação matemática, 

notadamente no contexto da Educação Matemática Crítica.  Ole Skovsmose é um dos 

pensadores da educação matemática que enfatiza “a dimensão política do ato de ensinar e a 

perspectiva atribuída à educação matemática como uma prática de libertação” (PAIVA; SÁ, 

2011, p. 1). Nessa perspectiva, o ensino de matemática teria o objetivo de proporcionar uma 

visão mais clara das relações entre natureza e sociedade, capacitando o aluno a melhor se 

posicionar e intervir nas dinâmicas sociais. “[...] os problemas matemáticos devem ter 

significados para o aluno, necessitando estar ancorados nas práticas sociais, articulados a 

dimensões da cultura individual e social”. (PAIVA; SÁ, 2011, p. 1 e 2) 

Alinhados a este raciocínio, Skovsmose, Scandiuzzi, Valero e AlrØ (2012) apresentam 

e analisam o conceito foreground e a intenção de aprendizagem numa pesquisa com estudantes 

de uma favela brasileira. Os autores definem foreground de um sujeito “como suas 

interpretações das oportunidades de vida em relação ao que parece ser aceitável e está disponível 

num contexto sociopolítico dado” (SKOVSMOSE et al, 2012, p. 232). Segundo os autores, essa 

noção enfatiza que o envolvimento dos estudantes na aprendizagem está baseado fortemente no 

significado que eles atribuem à utilidade dos conteúdos da aprendizagem em suas vidas.  

 O termo foreground tem relação com as expectativas de futuro dos educandos. Sendo 

assim, a perspectiva de utilização dos conteúdos escolares (no caso específico, os de 

matemática) ganha mais sentido conforme mais estruturados forem seus foregrounds. A 

 

aprendizadoadequado-ensino-mediosegue-estagnado-avancos-5- ano-fundamental. (TODOS PELA 

EDUCAÇÃO, 2020, p.14) 
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motivação por aprender certos conteúdos também pode estar relacionada com os backgrounds 

dos estudantes, termo utilizado por D’Ambrósio (1990) “para indicar o tempo pretérito, as raízes 

de um indivíduo, seus costumes, seus valores, suas crenças, suas memórias seus gostos, ou seja, 

suas vivências intra e extraescolares” (TESSARO, 2018, p.27).  

Na composição dessas expectativas, consideramos as condições e fatos influenciadores 

na formação da subjetividade do educando, subjetividade que questiona, frente aos conteúdos 

de matemática apresentados pelo professor: “em que sentido este conteúdo será útil em minha 

vida?”.  

 A partir dessas reflexões, podemos nos questionar a respeito de educação matemática 

no Brasil e, mais localmente, no estado do Rio Grande do Norte, na cidade de Mossoró: os 

fatores relacionados à condição pessoal e socioeconômica dos alunos influenciam na 

aprendizagem dos conteúdos de matemática? Os professores consideram os contextos de vida 

e a perspectiva de futuro dos alunos quando ministram/avaliam os conteúdos de matemática? 

Os alunos relacionam a aprendizagem dos conteúdos matemáticos à aplicação desses 

conhecimentos em suas vidas práticas? O ambiente escolar favorece a estruturação dos 

foreground dos alunos?  

 A partir desses questionamentos, orientamos a nossa pesquisa com o objetivo geral de 

elaborar compreensões sobre as relações existentes entre a aprendizagem dos conteúdos 

matemáticos e os foregrounds de alunos de uma escola pública do ensino médio, em tempo 

integral, localizada numa região periférica do município de Mossoró.  

Como objetivos específicos, buscamos: 1) Verificar possíveis relações entre os 

backgrounds dos alunos e o significado que atribuem à aprendizagem da matemática; 2) 

Compreender a relação entre motivação de aprendizagem da matemática e os foregrounds dos 

alunos; 3) Entender possíveis significados atribuídos à matemática escolar, mediante situações-

limite, a partir das relações vivenciadas no processo de ensino. 

 Durante o decorrer do presente trabalho, evidenciamos a nossa concepção de ser 

humano, o que nos influenciou na escolha da  metodologia e produção dos  dados da pesquisa. 

Acolhemos a perspectiva freireana, que percebe o homem como um ser inconcluso na busca do 

“ser mais” (FREIRE, 1987, p.72) e a perspectiva da complexidade que concebe o ser humano 

“ao mesmo tempo biológico, psíquico, social, afetivo e racional” (MORIN, 2000, p.38), 

inserido num fluxo de vida. A partir dessa compreensão, podemos dizer que seus backgrounds 

e foregrounds obedecem a um certo movimento: 
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A motivação da aprendizagem pode variar para cima ou para baixo, dependendo da 

qualidade das memórias dos estudantes, das suas vivências na escola e de sua condição de 

projetar e  acreditar na consecução de seus objetivos, buscando concretizá-los. 

A presente pesquisa foi desenvolvida na  Escola de Tempo Integral (ETI) Aida Ramalho, 

em Mossoró, com alunos da turma do terceiro ano “A”,  concludentes em 2019.  

Tendo em vista a natureza da pesquisa, este pesquisador se propôs a trilhar um caminho 

desafiador, que foi a adoção dos princípios da Sociopoética, metodologia que será 

oportunamente apresentada.  

A experiência na ETI Aida Ramalho nos possibilitou  vislumbrar as potencialidades que 

se configuram com a abordagem sociopoética no campo da pesquisa em educação matemática. 

Escolhemos uma escola pública de tempo integral por nos parecer mais intenso o processo de 

imersão dos alunos no ambiente escolar, o que pode ter favorecido os estudos dos backgrounds 

e foregrounds relacionados à aprendizagem dos conteúdos matemáticos, que são em maior 

carga-horária semanal quando comparado à escola de meio período. Também escolhemos os 

alunos do terceiro ano porque estes, supostamente, já se preparam ou estão se preparando para 

a entrada no mercado de trabalho ou para o ingresso na  universidade, momento crítico de 

expectativas e de síntese significativa de todo o processo de aprendizagem do ensino básico.  

Buscamos o auxílio dos professores e demais atores pedagógicos da escola para 

entendermos o cotidiano da instituição e seu contexto social.  

A experiência na Escola Aida Ramalho, com a instituição do Grupo-Pesquisador e do 

uso de bonecos artesanais  como ferramentas de mediação de pesquisa (os quais denominei 

avatares),  nos possibilitou maior compreensão da nossa própria experiência de pesquisador-

aprendente e a observação da evolução da pesquisa como um todo.  

Os avatares serviram como carreadores de memórias, facilitadores na emergência de 

indagações, dúvidas, problematizações, sentimentos. Sendo assim, este pesquisador 

confeccionou, juntamente aos demais membros de seu grupo, o avatar do pesquisador e narrador 

da pesquisa: Alibrui.  

História de vida

Background

Escola

Influência no foreground

Horizonte de

oportunidades

Motivação de aprendizagem 
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Durante todo o texto, proponho pequenos excertos da memória da pesquisa, inserções 

pessoais, narrativas da memória baseadas nos diálogos com o avatar Alibrui, como uma forma 

de acolher, dentro do discurso acadêmico-científico, expressões artísticas, sentimentais e 

míticas, próprias da abordagem sociopoética.  

É necessário ressaltar que houve, nesta pesquisa, obstáculos grandes o suficiente para 

modificar a sua programação, inclusive quanto à pesquisa com os(as) aluno(as) propriamente 

dita.  

Devido à pandemia, que assolou e ainda assola o mundo, impactando o fechamento de 

escolas no início do ano de 2020, situação que perdura ainda no segundo semestre deste ano, 

obrigando ao distanciamento social, a atividade de pesquisa, que seria realizada com os 

estudantes para produzir o que seriam os dados centrais da pesquisa, foi inviabilizada. 

Resolvemos tomar como referência para o estudo realizado na escola Aida Ramalho, o 

conjunto de dados produzidos no final do ano de 2019, quando foi realizada a instituição do 

Grupo-Pesquisador previsto na pesquisa, mas foram realizados apenas dois encontros para a 

produção dos dados.  

Este estudo foi uma espécie de grupo-piloto que serviria de primeira reflexão e 

preparação para o restante da pesquisa, com a implantação, que aconteceria em março/abril de 

20208, do segundo grupo-pesquisador. 

 A pesquisa também teve seus limites quanto à plena adoção da metodologia 

Sociopoética, o que será devidamente relatado.  

 

 

Memorial 1 - Apresentando Alibrui (O narrador da pesquisa) 

 

Este pesquisador confeccionou seu avatar, apelidado de Alibrui9, que ficou sendo uma 

espécie de diário vivo, uma memória pessoal da pesquisa. Esse exercício ajudou-me a lembrar, 

sistematizar e escrever minhas observações.  Faço o exercício de afastamento, referindo-me a 

Alibrui em terceira pessoa, buscando as narrativas de mim mesmo. 

Uma das primeiras reflexões de Alibrui foi pensar no que o levou a pesquisar este tema, 

como chegou às questões da sua pesquisa. Então, Alibrui recordou-se de sua vida escolar, nos 

 
8 O roteiro inicialmente elaborado, com base na perspectiva da Sociopoética, e que seria utilizado no 

desenvolvimento da pesquisa com o segundo grupo-pesquisador está disponível no apêndice deste trabalho. 
9 Alibrui é um nome do tempo de infância, sem significação em si, encontrado escrito num muro na vizinhança do 

final da rua Padre José Arteiro, no bairro Antônio Bezerra, na cidade de Fortaleza. Este nome pareceu  jocoso e 

ficou sendo usado com vários significados pela turma de amigos do local. Poderia ser uma pessoa indefinida, um 

amigo imaginário da turma, ou mesmo uma denominação genérica de qualquer um dos colegas. A gente se 

chamava: “Ei, Alibrui, vem cá! Vamos brincar de quê hoje?”. Portanto, Alibrui é um bom carreador de memória. 

Das minhas memórias. 
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idos das décadas de 1980-90, principalmente no Colégio de Primeiro e Segundo Graus Antônio 

Bezerra, conhecido mais pelos alunos e comunidade como “O Grupo”, onde ele cursou o 

ensino fundamental e parte do ensino médio.  

Alibrui rememorou como a escola não fazia muito sentido para ele, como ele 

frequentava mais por uma obrigação imposta pelos seus pais. Recordou da sua relação com a 

disciplina de matemática, da indiferença, que “estudava para passar” sem vislumbrar algo 

maior que poderia fazer com aquele conhecimento.  

Para Alibrui, a parte mais importante da escola eram os corredores, a quadra de 

futebol. Ali, sim, tinham brincadeiras com os amigos. Também se interessava pela “merenda”, 

pois aqueles eram tempos difíceis, do ponto de vista financeiro, para seus pais. 

 Quando Alibrui estava próximo à conclusão do ensino fundamental, “lhe caíram 

algumas fichas” e ele se viu um adolescente, filho de família modesta, acompanhado de seis 

irmãos, querendo trabalhar para ter algum dinheiro, namorar, ser mais independente, mas não 

via muitas perspectivas. Foi quando um amigo, filho de comerciante da vizinhança, que tinha 

melhores condições e estudava em escola particular, falou a Alibrui a respeito da Escola 

Técnica Federal do Ceará (ETFCE): “escola que tem cursos profissionalizantes e o sujeito tem 

ótimas oportunidades de emprego”. Alibrui ficou entusiasmado, porém o amigo disse que ele 

tinha que saber “pelo menos a fórmula de báscara” e Alibrui não sabia o que era isso. O amigo 

sorriu e disse que iria auxiliar. Alibrui buscou livros de matemática da sexta a oitava séries 

(nesse tempo, a divisão não era ainda por anos) e começou a estudar com o auxílio desse amigo.  

Alibrui chorou quando viu o tempo que perdera na escola, sentiu o quanto deixou de 

aprender, o quanto estava precisando. Aquele sentimento de desapontamento e de impotência 

feriu-lhe o orgulho e então Alibrui começou a estudar muito! Começou a gostar da matemática, 

começou a resolver questões desafiadoras. Então, chegou o dia do teste de admissão na 

ETFCE, atual Instituto Federal do Ceará (IFCE), e Alibrui passou, bem como seu amigo. Por 

isso, ele tem uma relação de afeto com a matemática e, depois de muitos anos, Alibrui tem a 

oportunidade de observar o relacionamento da matemática com outros alunos em 

circunstâncias parecidas com as dele.  

Alibrui enfrentou os desafios que a matemática lhe impôs, movido por expectativas e 

por necessidades, mas, noutros alunos, como será que têm ecoado esses desafios? Isso que 

Alibrui quer saber! 

 Alibrui tem a oportunidade de reencontrar-se com o passado por meio desta pesquisa. 

Mas, para nortear e embasar este estudo, foi necessário Alibrui debruçar-se num mundo novo 

da cultura da pesquisa em educação matemática, os seus princípios filosóficos, os principais 

teóricos, as principais ideias. E o resultado é apresentado a seguir. 
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2. CONTEXTOS SENSÍVEIS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

 Para além dos resultados das avaliações em larga escala, muito se tem discutido nas 

pesquisas em educação matemática sobre as dificuldades no processo de ensino e aprendizagem 

dessa disciplina, destacadamente quando se pensa na formação de cidadãos autônomos, 

participativos e críticos.  

Há temas da educação matemática que ocupam os educadores, como a reflexão se o 

conhecimento matemático escolar pode ser utilizado para além de responder avaliações teóricas, 

e como o conhecimento matemático pode auxiliar no processo de desenvolvimento humano, 

sendo fator para o progresso e  paz entre os homens (D’AMBRÓSIO, 2012; SKOVSMOSE et 

al, 2012). Essas são questões que transcendem a sala de aula e exigem considerar os aspectos 

socioeconômicos, políticos, culturais e cotidianos dos alunos, professores e demais atores 

escolares. 

 Um desses aspectos, que pode ser considerado também como indicador das 

consequências de outros desequilíbrios sociais, é a violência urbana. Como sabemos, a violência 

urbana em nosso país tem aumentado sensivelmente. O Atlas da Violência 2018, um relatório 

produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e pelo Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública (FBSP), traz indicadores a respeito do processo de violência no Brasil. 

 

Em 2016, o Brasil alcançou a marca histórica de 62.517 homicídios, segundo 

informações do Ministério da Saúde (MS). Isso equivale a uma taxa de 30,3 

mortes para cada 100 mil habitantes, que corresponde a 30 vezes a taxa da 

Europa. Apenas nos últimos dez anos, 553 mil pessoas perderam suas vidas 

devido à violência intencional no Brasil. (BRASIL, 2018c, p. 3) 

 

 

O relatório também aponta que, de 2006 a 2016, houve um aumento de 25,8% no número 

de homicídios no Brasil e que, nesse mesmo período, houve um aumento de 256,9% no número 

de homicídios no estado do Rio Grande do Norte.  

Mas qual a relação entre o aumento da violência urbana e a aprendizagem da 

matemática? Na verdade, pensamos que esse é apenas um dos vários aspectos que emergem na 

sociedade e que não se deve vê-lo isoladamente, porém, é um tema objetivamente notado pelas 

pessoas e pela mídia tradicional como impacto no estado psicológico dos estudantes. Além 

disso, nos questionamos: como a matemática, ou mesmo a escola, de um modo geral, pode ter 

relações com essa violência urbana? Ocorrem processos no ensino que podem contribuir para o 

aumento da violência? Qual a relação da matemática, ou de seu ensino, com esses processos? 

Há algum tipo de relação entre a violência e os backgrounds e foregrounds dos alunos?  
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D’Ambrósio (2012) e Skovsmose (apud PAIVA; SÁ, 2011) observam a necessidade de 

considerar o contexto social em que se inserem os alunos quando se reflete a respeito de 

aprendizagem matemática. Um contexto de violência social ou domiciliar traz profundas 

influências na formação das subjetividades dos educandos, produzindo estigmas que podem 

abalar a perspectiva de futuro e a motivação de aprendizagem, principalmente dos alunos da 

periferia. Podemos pensar também que outros tipos de violências menos objetivadas e que se 

diluem nas relações educacionais, por exemplo, podem estar presentes na relação de ensino e 

aprendizagem dentro de uma sala de aula, em forma de violência simbólica10.  

O que, então, podemos considerar atitudes de violência presentes no ensino de 

matemática?  

Entendemos que não se pode separar a qualidade do ato de aprender com o estado de 

espírito11 daquele que aprende, que tem sua história de vida, suas singularidades, suas 

esperanças e expectativas. Ao estudar matemática, o aprendente traz as  memórias das suas 

experiências em relação aos conteúdos matemáticos, dos ambientes e pessoas que por ele 

passaram e o influenciaram.  

Educadores matemáticos têm buscado novos caminhos de abordagens e usos do 

conhecimento matemático a fim de contemplarem os desafios apresentados por uma sociedade 

cada vez mais complexa, considerando enfoques psicológicos, filosóficos, culturais e políticos. 

No campo filosófico, autores como Bicudo e Garnica (2011) fazem uma crítica à 

abordagem dedutiva e formal das propostas pedagógicas vigentes no ensino de matemática. 

Utilizam o exame hermenêutico dos textos de matemática para trazer à tona a natureza do 

tráfego de concepções existentes entre os domínios científico e pedagógico. Para esses autores, 

há um deslizamento da prática científica para a prática pedagógica da matemática, prevalecendo 

o discurso científico sobre o discurso pedagógico. Posturas e valores próprios do campo de 

pesquisa da matemática são reproduzidos, fortalecidos e legalizados dentro da sala de aula.  

(BICUDO; GARNICA, 2011). Nesse contexto, a prova rigorosa e a demonstração formal são 

pilares para a percepção de validade e legitimidade do conhecimento matemático ensinado na 

academia e na escola. 

 

 
10 Segundo Santos (2015), “No campo simbólico, constituído por maneiras de ver e de pensar, dá-se a produção 

social da violência simbólica. Bourdieu assim a define: ‘A violência simbólica é uma violência que se exerce com 

a cumplicidade tácita daqueles que a sofrem e também, frequentemente, daqueles que a exercem na medida em 

que uns e outros são inconsciente de a exercer ou a sofrer’ (BOURDIEU, 1996 apud SANTOS, 2015). [...] ‘O que 

denomino de violência simbólica ou dominação simbólica, ou seja, formas de coerção que se baseiam em acordos 

não conscientes entre as estruturas objetivas e as estruturas mentais’” (BOURDIEU, 2012 apud SANTOS, 2015). 
11 Consideramos por “estado de espírito” as alegrias e apreensões, angústias e esperanças, medos e ansiedades 

que povoam o sentimento e o imaginário dos educandos. 
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Nesse deslizamento de concepções, parece ser aceito tacitamente que a forma 

de argumentação utilizada para garantir a validade do conhecimento 

matemático, seja, hegemonicamente, a prova rigorosa, a demonstração formal. 

Ela é o foco de convergência dos olhares quando da gestação, geração, análise 

e avaliação do conhecimento matemático, quer seja na prática científica, quer 

seja na prática pedagógica desenvolvida, principalmente, nos cursos 

superiores. (BICUDO; GARNICA, 2011, p.77) 

 

 

Estamos diante de uma crítica que visa a dar abertura a novos pontos de vistas e 

possibilidades de usos do conhecimento matemático, o que não é tarefa fácil, pois várias 

gerações vêm aprendendo e ensinando nesse modelo conservador do fazer matemático, prática 

que se institui como verdadeiro paradigma.  

Bicudo e Garnica (2011) fazem referência a Morris Kline (1970) para advogar que  

 

A matemática é uma atividade cujo primado é da atividade criativa, e pede por 

imaginação, intuição geométrica, experimentação, adivinhação judiciosa, 

tentativa e erro, uso de analogias das mais variadas, enganos e confusões.  

[...] 

A insistência na abordagem dedutiva engana o aluno ainda de outro modo. Ele 

é levado a acreditar que a matemática é criada por gênios que começaram por 

axiomas e raciocinaram diretamente desses axiomas para os teoremas [...] O 

aluno sente-se humilhado e desconcertado, mas o professor, prestativo, está 

totalmente preparado para demonstrar-se como um gênio em ação. (KLINE, 

1970 apud BICUDO; GARNICA, 2011, p.77) 

 

 

Parece que trazer “tudo pronto” (mesmo sabendo-se da existência de um conhecimento 

historicamente acumulado e elaborado) não tem estimulado a imaginação, a criatividade, a 

autonomia e a busca pelo conhecimento.  Frente a um conhecimento elaborado, escrito e 

academicamente validado, o aluno não poderia se sentir desautorizado a buscar caminhos 

próprios de expressão para os desafios de natureza matemática e, assim, apassivar-se frente ao 

que está sendo ensinado? 

Bicudo e Garnica (2011) continuam a reflexão cuidando para não criar um campo de 

antagonismos e concepções excludentes. Por outro lado, pretendem mostrar a existência de 

práticas hegemônicas que tendem a preservar o tradicionalismo, os métodos clássicos, a defesa 

da univocidade dos significados matemáticos e a interpretação única do texto didático de 

matemática (BICUDO; GARNICA, 2011, p. 80). A crítica se dá à concepção de validade 

hegemônica do conhecimento matemático, como a prova rigorosa e a demonstração formal, em 

detrimento aos processos intuitivos, indutivos e heurísticos, tão comuns na cultura das 
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comunidades brasileiras. Esta desterritorialização do conhecimento matemático12 não poderia 

ser uma das causas da desmotivação dos alunos, refletida nos resultados avaliativos? Ou, as 

próprias avaliações não deveriam se diversificar, acolhendo multiplicidade de métodos e, 

portanto, considerando o estudo dos múltiplos resultados? 

É importante refletir a respeito de como essa matemática formal está sendo integrada na 

vida cotidiana de cada aluno, pois essa é a fronteira em que nos desvencilhamos da precisão na 

solução dos problemas da matemática pura para as incertezas dos resultados na complexidade 

da vida humana. 

 Os autores apontam para uma vertente matemática que transcenda o modelo racional 

eurocêntrico: a etnomatemática. “Nós a vemos como um caminho que poderá contribuir para a 

compreensão de aspectos da Matemática talvez mais ligados a possibilidades antropológicas de 

o homem ser no mundo com os outros” (BICUDO; GARNICA, 2011, p. 93). 

Ubiratan D’Ambrósio (2005) afirma que a abordagem a distintas formas de conhecer é 

a essência do programa etnomatemática.  

 

Criei essa palavra para significar que há várias maneiras, técnicas, habilidades 

(ticas) de explicar, de entender, de lidar e de conviver com (matema) distintos 

contextos naturais e socioeconômicos da realidade (etnos). 

[...] 
A disciplina denominada matemática é, na verdade, uma etnomatemática que 

se originou e se desenvolveu na europa mediterrânea, tendo recebido algumas 

contribuições das civilizações indiana e islâmica, e que chegou à forma atual 

nos séculos XVI e XVII, sendo, a partir de então, levada e imposta a todo o 

mundo. Hoje, essa matemática adquire um caráter de universalidade, 

sobretudo devido ao predomínio da ciência e tecnologia modernas, que foram 

desenvolvidas a partir do século XVII na Europa. (D’AMBRÓSIO, 2005, 

p.113-114). 

 

 

D’Ambrósio (2005) se debruça no estudo dos fazeres matemáticos através do tempo e 

das culturas, numa perspectiva crítica que nos auxilia a objetivar o primado mítico e irrefutável 

da matemática em nossas vidas.  

O estudo em etnomatemática evidencia os aspectos políticos, históricos e sociais 

envolvidos na construção da maneira de perceber, interpretar, aprender e validar o 

conhecimento em diversas culturas na humanidade. Em relação à matemática, tece uma crítica 

à forma hegemônica instalada e à necessidade de empoderamento das “formas matemáticas” 

presentes nas culturas locais, influenciando diretamente na constituição das metodologias de 

ensino e do currículo. 

 
12 Utilizamos o termo no sentido de não vinculação entre os conhecimentos matemáticos tratados em sala de aula 

e as memórias, hábitos, percepções e conhecimentos que os estudantes trazem de suas comunidades. 
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Outra vertente que se propõe a pensar as relações entre ensino de matemática e os 

contextos políticos, históricos e sociais é a Educação Matemática Crítica, que é uma das 

componentes teóricas desta pesquisa, tendo em vista que termos e expressões como 

background,  foreground, situação de fronteira são conceitos mobilizados nessa vertente da 

Educação Matemática. Um de seus expoentes é o professor Ole Skovsmose, pesquisador 

dinamarquês que também vem dando contribuições à pesquisa em Educação Matemática no 

Brasil em trabalhos conjuntos com pesquisadores brasileiros.  

A seguir, iremos elencar conceitos, perspectivas e abordagens pedagógicas trazidos da 

reflexão em Educação Matemática Crítica com o objetivo de subsidiar teoricamente nosso 

caminho de pesquisa. 

 

2.1.  REFLEXÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA CRÍTICA  

 

 A inspiração teórica da Educação Matemática Crítica tem várias fontes, como, por 

exemplo, o educador brasileiro Paulo Freire e sua abordagem dialógica, e também a teoria 

crítica trazida pelos membros da chamada Escola de Frankfurt.13  

Segundo Borba (2001), o movimento da Educação Matemática Crítica surge na década 

de 1980 e se preocupa fundamentalmente com os aspectos políticos da educação matemática, 

trazendo para o centro do debate o tema poder (BORBA, In SKOVSMOSE, 2001, p. 9). Nesse 

escopo, Skovsmose constitui uma crítica teórica a noções de educação matemática que, 

silenciosamente, proclamam a neutralidade.   

Skovsmose tece profunda crítica à natureza conformadora e disciplinadora do uso da 

matemática e da educação matemática na sociedade moderna. A matemática embutida nos 

procedimentos cotidianos diversos teria papel fundamental na aceitação de uma racionalidade 

mecânica pelas pessoas, dificultando o processo de criticidade das finalidades das ações e 

procedimentos a que somos submetidos.  

 

Os sistemas educacionais devem suprir mão de obra qualificada de acordo 

com uma matriz que representa a demanda social por competências. Há grupos 

que devem ter uma boa formação em matemática; há os que precisam apenas 

saber usar certas técnicas matemáticas; há os que devem ser capazes de ler 

diagramas; e os que devem conhecer a matemática embutida em 

procedimentos; para a maioria, por fim, basta conhecer a matemática que lhes 

possibilita fazer compras e lidar com pagamentos e transações bancárias. 

Como outras formas de literacia, a literacia matemática também pode ser vista 

como uma “habilidade funcional básica” de uma sociedade operante. Em 

particular, podemos pensar a educação matemática como uma forma de 

 
13 A teoria crítica continha uma desconfiança em relação às ciências naturais e à racionalidade técnica representada 

pela matemática. (SKOVSMOSE, 2008, p. 9) 
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disciplinar os alunos a seguir as regras que aparentemente mantêm a sociedade 

em ordem. (SKOVSMOSE, 2008, p. 65) 

 

 

O autor afirma que essas observações o levaram a considerar que nem a matemática 

nem a educação matemática contêm uma essência que garanta que elas, por sua própria 

natureza, sejam boas em si e por si mesmas, devendo ser alvos da reflexão crítica. A prática de 

educação matemática limitada aos exercícios teóricos possivelmente não contempla a realidade 

complexa da vida. Condições ideais, exatas e suficientes para resolver uma questão de 

matemática podem conduzir ao que Paulo Freire denominou de visão focalista da realidade14, 

em detrimento de uma perspectiva complexa e dinâmica dessa mesma realidade. 

Skovsmose (2014) faz referência ao filósofo Michel Foucault para afirmar que o ensino 

da matemática tradicional também exercita o seu regime de verdades, ao  qual faz 

questionamentos: 

 

Será que o ensino de matemática tradicional contribui para embutir nos alunos 

uma obediência cega que os habilita a participar dos processos de produção 

em que a execução de ordens sem questionamento é um requisito essencial? 

[...] Será que uma obediência cega, da qual faz parte certa submissão ao 

regime de verdades alimenta a apatia social e política que tanto é apreciada 

pelas forças do mercado de trabalho? (SKOVSMOSE, 2014, p. 18/19) 

 

 

Para desvelar a possível naturalização15 que o uso mecânico da matemática produz, 

Skovsmose constitui a ideia de matemática em ação. O autor explica que a matemática, desde 

a antiguidade, vem influenciando a constituição do que podemos denominar conhecimento 

científico. Na atualidade, essa influência continua abrangente. “[...] tais ações constituem as 

inovações tecnológicas, nos procedimentos econômicos, nos processos de automação, de 

gerenciamento, tomada de decisão e fazem parte do dia a dia”. (SKOVSMOSE, 2008, p. 11).  

É uma forma de desvelar a presença de regimes subsidiados pelo conhecimento matemático em 

várias atividades do nosso cotidiano. Essa abordagem traz a matemática para fora do livro 

didático e a coloca no mundo da vida, tornando-a mais significativa. 

E quais as possibilidades educacionais da EMC dentro da sala de aula? Como estes 

princípios podem se manifestar pedagogicamente?  

 
14 “Uma das características destas formas de ação, quase nunca percebidas por profissionais sérios, mas ingênuos, 

que se deixam envolver, é a ênfase da visão focalista dos problemas e não na visão deles como dimensão de uma 

totalidade” (FREIRE, 1987, p.139). 
15 Utilizamos este termo no sentido de postura acrítica perante as componentes político-sociais a que estamos 

submetidos. 
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Skovsmose apresentou algumas propostas pedagógicas para pôr seus princípios em 

prática na escola: trabalhos com projetos e abordagens temáticas, cenários de investigação,16 a 

fim de criar possibilidades de aprendizagens (e não prescrever respostas prontas). O autor cita, 

como contraponto ao paradigma do exercício17, um projeto que elaborou e praticou na escola, 

em que os alunos trabalharam questões relacionadas com estatística e probabilidade e, em 

particular, com a confiabilidade das amostras. Concluiu que nem sempre se pode confiar nas 

informações obtidas por meio das amostras para estabelecer conclusões a respeito de uma 

população. “Dessa forma, o projeto conduziu a uma discussão mais ampla sobre a 

confiabilidade da informação fornecida por números” (SKOVSMOSE, 2008, p.67) 

Skovsmose desvela um poder formatador e naturalizador em concepções que se 

impuseram na tradição da educação matemática como verdadeiros paradigmas, como o que ele 

denomina  o paradigma da certeza18 e o paradigma do exercício. Esses paradigmas implicam 

na certeza dos cálculos e na repetição dos resultados exatos como essenciais para a 

aprendizagem, mas não consideram o fato de como essa abordagem se traduz na prática 

cotidiana dos alunos. Não há, a princípio, preocupação na transposição didática dos exercícios 

do livro para o mundo da vida. Os exercícios estão no livro e cabe ao professor apenas seguir o 

roteiro. Esse paradigma poderia trazer uma certa zona de conforto para o professor, garantida 

pela tradição e pelas rotinas educacionais. Por isso, o autor considera importante os cenários de 

investigação, pois demandam uma “zona de risco” e um trabalho perante a incerteza. Segundo 

ele, “riscos trazem possibilidades”. (SKOVSMOSE, 2008, p. 13)  

Uma das preocupações da EMC é o desenvolvimento da matemacia, que Skovsmose 

afirma ser competência similar a literacia,19 caracterizada por Freire. “Matemacia não se refere 

 
16 Um cenário para investigação é um terreno sobre o qual as atividades de ensino-aprendizagem acontecem. [...] 

Sua apresentação para os alunos é um momento de abertura de possibilidades de sentido. Atividades que envolvem 

pesquisa costumam ser assim. (SKOVSMOSE, 2014, p. 45/46) 
17 Skovsmose discorre em muitos de seus trabalhos a respeito do paradigma do exercício, que seria corrente nas 

práticas tradicionais da matemática escolar, em que “o professor apresenta algumas ideias e técnicas matemáticas, 

e depois, os alunos trabalham com exercícios selecionados. Os exercícios são elaborados por uma autoridade 

externa à sala de aula, o que significa que a justificativa da relevância dos exercícios não é parte da aula de 

matemática em si mesma. Além disso, a premissa central do paradigma do exercício é que existe uma, e somente 

uma, resposta correta”. (SKOVSMOSE, 2008, p. 15/16). 
18 “Descrições matemáticas conferem uma inquestionável confiabilidade a qualquer informação que venham a 

trazer. Nessa hora estamos nas garras da ‘ideologia da certeza’ que é um tipo de atribuição automática de 

confiabilidade que qualquer informação fornecida por números emana.” (SKOVSMOSE, 2008, p. 140) 
19 “Literacia” encontra proximidade com o termo “letramento”, que, por sua vez, é indissociável do conceito de 

“alfabetização”.  Para Fiori (1987 apud FREIRE,1987, p.20), “A alfabetização não é um jogo de palavras, é a 

consciência reflexiva da cultura, a reconstrução crítica do mundo humano, a abertura de novos caminhos, o projeto 

histórico de um mundo comum, a bravura de dizer a sua palavra. [...] Aprender a ler é aprender a dizer a sua 

palavra”. 
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a apenas habilidades matemáticas, mas também à competência de interpretar e agir numa 

situação social e política estruturada pela matemática” (SKOVSMOSE, 2008, p.15). Nesse 

contexto, o autor nos auxilia, paulatinamente, a delinear os limites do paradigma do exercício. 

 

A educação matemática crítica enfatiza que a matemática como tal não é 

somente um assunto a ser ensinado e aprendido (não importa se os processos 

de aprendizagem são organizados de acordo com uma abordagem 

construtivista ou sociocultural). A matemática em si é um tópico sobre o qual 

é preciso refletir. Ela é parte da nossa cultura tecnológica e exerce muitas 

funções [...]. (SKOVSMOSE, 2008, p. 16) 

 

 

Como se pode notar, uma atividade matemática escolar baseada no paradigma do 

exercício, por si só, não contemplaria esse tipo de reflexão. Podemos tomar como exemplo a 

recente história político-social do Brasil, período referente às disputas de eleições presidenciais 

permeadas pelo que foi denominado fake News, tanto como a edição de verdades manipuladas, 

organizadas em recortes e perspectivas a fim de influenciar a opinião pública. Após as eleições, 

a equipe do governo20, com o objetivo de legitimar suas reformas econômicas, apresentou 

números e estatísticas de aparência comprobatória, mas de lastro inacessível à maioria dos 

brasileiros. Em outras ocasiões, pudemos observar a ocultação de dados, como as estatística de 

aumento das queimadas na região amazônica. Isto para falar de acontecimentos recentes. 

Sabemos que a forma de apresentação dos números e estatísticas é estratégica em qualquer 

corporação ou governo, independente da agremiação político-ideológica. 

Pensar como foram garimpados os números que se nos apresentam para afirmar, por 

exemplo, a necessidade de alguma reforma ou cortes de direitos trabalhistas; pensar na 

utilização de estatísticas e gráficos apoiados no paradigma da certeza e da infalibilidade dos 

dados, na tácita aceitação das funções matemáticas e seus produtos para apresentar uma verdade 

inquestionável aos cidadãos; estímulo à busca de outras fontes de pesquisas relacionadas ao 

tema e comparação dos resultados; tudo isto faz parte de que campo da matemática escolar?  

Essas ações não seriam importantes e urgentes numa sociedade de democracia vulnerabilizada 

como a nossa? Essas questões fazem parte do esforço reflexivo proposto pela Educação 

Matemática Crítica, na busca da matemacia, em termos de “uma prática educacional que inclua 

preocupações com a confiabilidade e responsabilidade.” (SKOVSMOSE, 2008, p. 140). 

 
20 Observe-se que esta não é uma prática recente e de exclusividade de apenas um governo, mas o que chamamos 

a atenção é para as manobras de marketing utilizando argumentos matemáticos, seja pelos governos ou por grandes 

corporações. Estas manobras influenciam a tomada de decisões por parte da sociedade. 
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Outra questão importante trazida à baila por Skovsmose referentes à educação 

matemática, e considerando sua indefinição21, é a possibilidade de sua prática potencializar22 

ou despotencializar os alunos a ela submetidos. A educação matemática pode servir como 

despotencializadora da atividade humana quando preserva visões equivocadas de ordem social 

e política profundamente arraigadas na sociedade (SKOVSMOSE, 2014, p. 16), como questões 

ligadas a preconceitos, ou naturalização da desigualdade social, por exemplo. Quando a 

matemática é utilizada apenas com o intuito de instrumentalizar o aluno para o mercado de 

trabalho, sem preocupação com o desenvolvimento das possibilidades criativas, têm-se uma 

visão reducionista das necessidades humanas e uma subutilização das possibilidades do 

conhecimento matemático bem conduzido. 

Skovsmose faz referência, enquanto prática despotencializadora, a exercícios teóricos 

que não contemplam a complexidade da vida e suas incertezas. Tudo acontece num plano ideal, 

não é preciso checar dados, “toda informação contida no enunciado deve ser recebida como 

algo fechado, exato e suficiente” (SKOVSMOSE, 2014, p.17). Os alunos não precisam sair de 

sala de aula para comparar grandezas e suas implicações na realidade, para encontrar a solução 

“correta”. Esse confinamento matemático, tanto a limites físicos quanto a limites intelectuais, 

agiria para compor uma visão de mundo fragmentária e despotencializada. O professor espera 

do aluno a resposta correta para avaliar o desempenho do estudante, bem como a sua própria 

eficiência enquanto instrutor, além da necessidade de cumprir o plano anual de conteúdos, 

reforçando, assim, esta prática. 

Mas a educação matemática também pode potencializar! Segundo Skovsmose (2014, p. 

19), “existe a questão do desenvolvimento da inteligência;  da maior chance de sucesso pessoal; 

e a do papel social da matemática”.  A noção de que estudar matemática torna os alunos mais 

inteligentes é bem antiga. “A matemática está entre os poucos gêneros do conhecimento cuja 

importância não tem sido questionada ao longo da história” (SKOVSMOSE, 2014, p.19). Os 

filósofos gregos viam na matemática uma forma de se chegar à verdade. Tornou-se senso 

comum que as leis da natureza possuem um caráter matemático.  

Uma interpretação mais pragmática está ligada às possibilidades de aplicação da 

matemática na sociedade industrial. “Isto é potencialização em nível pessoal. Uma série de 

 
21 Skovsmose considera a Educação Matemática de natureza indefinida, pois tanto pode ser utilizada para 

potencializar como para despotencializar. “Um processo social indefinido seria aquele cujos resultados são 

imprevisíveis.” (SKOVSMOSE, 2014, p. 14) 
22 Os termos “potencialização” e “despotencialização” foram adotados como traduções próximas de empowerment 

e disempowerment. 
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atividades praticadas em nossa sociedade está reservado àqueles que tiveram uma boa formação 

em matemática.” (SKOVSMOSE, 2014, p.20). 

Mas a discussão em torno da dimensão sociopolítica da potencialização tem um teor 

diferente, tendo em vista que a busca por justiça social é uma das bases históricas da educação 

matemática. Skovsmose traz, como exemplo de prática potencializadora, a experiência do 

“Projeto Energia”, conduzido pelo professor Henning Bdtkjer, com alunos entre 14 e 15 anos, 

numa escola na Dinamarca. Os alunos calcularam a quantidade de energia dos alimentos que 

consumiram, depois calcularam o gasto calórico utilizando exercício em bicicletas, através de 

um método padrão, contabilizando o resultado de consumo de energia final.  

Numa segunda etapa, os alunos foram para um contexto maior, calculando a energia de 

uma fazenda nas proximidades. Estimaram a quantidade de energia gasta por ano numa lavoura, 

considerando a quantidade de combustível consumido pelas máquinas agrícolas. A fazenda 

produzia cevada, e a energia contida nas sementes usadas no plantio também foi estimada. Para 

calcular a energia produzida na fazenda, os alunos tiveram que estimar a quantidade de cevada 

produzida numa gleba de terra para depois determinar a quantidade de energia correspondente, 

usando dados estatísticos. Dessa forma, chegaram a um valor inicial para a razão entre a energia 

produzida e consumida, que foi de seis vezes. Esse valor estava diferente dos dados oficiais da 

Dinamarca, que era de três vezes, motivo que suscita mais reflexão quanto ao uso dos números 

numa realidade dinâmica. O que faltou considerar? 

Na terceira etapa, os alunos relacionaram o consumo de cevada na alimentação da 

pecuária de corte (porcos) nessa mesma fazenda, considerando até o processamento industrial, 

e constataram que a produção de carne, em termos energéticos, mostrou-se um mau negócio. 

Mas Skovsmose (2014, p. 22/23) elogia o projeto: “Neste sentido, o projeto foi exemplar: por 

meio de estudo de um caso particular, os alunos desenvolveram um entendimento sobre uma 

questão abrangente”. O projeto introduziu os alunos no tema do consumo e de produção de 

energia na agricultura. “A matemática, em particular, desempenhou um papel importante, não 

apenas nos cálculos em si, mas também nas estimativas”. (SKOVSMOSE, 2014, p.23). 

Skovsmose (2000) reflete detalhadamente como o cenário de investigação do “Projeto 

Energia” corrobora as perspectivas filosóficas e metodológicas da Educação Matemática 

Crítica: 

 

O projecto apresenta aspectos diferentes do ambiente de aprendizagem. As 

referências são reais, tornando possível aos alunos produzirem diferentes 

significados para as actividades (e não somente os conceitos). Os alunos fazem 

cálculos relacionados a fazenda real. Isso quer dizer que são eliminadas as 

autoridades que exercem seu poder no paradigma do exercício. O pressuposto 
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de que há uma, e somente uma, resposta correcta não mais faz sentido. Livros 

didácticos podem descansar seguramente no canto da sala de aula à medida 

que um projecto desse tipo é desenvolvido. O professor tem o papel de 

orientar. Novas discussões baseadas em investigação sempre surgem: Como 

calcular a área frontal de um ciclista? O problema agora é a montagem de 

modelos para os cálculos de input-output, o que torna importante reflectir 

sobre os resultados dos cálculos. Eles são confiáveis? Considerámos os 

factores relevantes? Bem, podemos comparar com as estatísticas oficiais. Mas 

qual desses resultados é o correcto? A reflexão crítica sobre matemática e 

modelação matemática ganha um novo significado. (SKOVSMOSE, 2000, p. 

13) 

 

Podemos notar, nesse exemplo, a necessidade de valorizar a autonomia, a iniciativa, a 

criatividade e o trabalho em grupo dos estudantes, remetendo-nos, novamente, à ideia de 

matemacia, tratando a arte matemática como possibilidade para os estudantes “dizerem sua 

palavra”23.   

Ainda, com base no Projeto Energia, os alunos discutiram a respeito de produção 

agrícola, uso racional das fontes energéticas e combate à fome em uma economia globalizada. 

Estavam discutindo questões de ordem global, a partir de um projeto local. Para Skovsmose 

(2014, p.23), esse projeto é um bom exemplo de como a educação matemática pode 

potencializar os alunos e, assim, contribuir para o desenvolvimento de uma cidadania crítica. 

O esforço para vivificar o conhecimento matemático como ferramenta que auxilie na 

construção da autonomia dos estudantes não poderia prescindir, logicamente, do sujeito que 

aprende, do seu lugar e do seu tempo. Se não houvesse essa consideração, haveria apenas 

imposição, instrumentalização do conhecimento, temas já abordados nesta pesquisa.  

Discorremos, a seguir, a respeito dos  contextos sociais e subjetivos que nos auxiliam a 

evidenciar a importância destes na constituição de uma aprendizagem mais significativa. 

 

2.2. CONTEXTO SOCIAL, EDUCAÇÃO E SUBJETIVIDADES 

 

Entendemos que o aluno, sujeito da pesquisa, assim como qualquer outro ser humano, é 

uma unidade de expressão do seu Ser. Uma ideia-mãe que se consubstanciou no seu corpo 

físico, na sua personalidade, no seu modo de vestir, de se comportar, de sentir, de perceber, de 

compreender, de lembrar, de falar, de silenciar. Esse ser de expressão está imerso numa 

realidade geo-temporal e psicossocial, que abrange seu lugar, seu tempo, sua família, seus 

costumes, sua cultura, sua comunidade e grupo social. É sensível aos apelos do meio e, em 

especial, a essa instituição chamada escola, a qual frequenta em período importante de sua 

 
23 Referência ao prefácio do professor Ernani Maria Fiori na obra Pedagogia do Oprimido (FREIRE, 1987). 
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caminhada terrena e lá agrega mais conhecimentos, motivos e sentidos, e, mais ou menos 

conscientemente, plasma seu horizonte de vida, de oportunidades. 

É importante ressaltar que o “sujeito que aprende” nem sempre foi considerado 

importante no processo de educação, e muitas vezes foi (ou é) “coisificado”, alijado da sua 

qualidade de sujeito, como apontou Paulo Freire ao denunciar uma educação prescritiva e 

apassivadora, que ele denominou “educação bancária”. 

 

Mas, se para a concepção ‘bancária’ a consciência é, em sua relação com o 

mundo, esta “peça” passivamente escancarada a ele, à espera de que entre nela, 

coerentemente concluirá que ao educador não cabe nenhum outro papel que 

não o de disciplinar a entrada do mundo nos educandos. (FREIRE, 1987, p.63) 

 

 

 Na perspectiva de Paulo Freire, esse caráter prescritivo da educação tem origem nas 

tramas sociais autoritárias em que seus autores prezam por coisificar (negar a humanidade) e 

submeter os considerados inferiores aos seus interesses de dominação. Nesse caso, a ideia de 

sujeito pode tomar um aspecto negativo, o que Freire vem denominar de “autodesvalia”. 

 

A autodesvalia é outra característica dos oprimidos. Resulta da introjeção que 

fazem da visão que deles têm os opressores. De tanto ouvirem de si mesmos 

que são incapazes, que não sabem nada, que não podem saber, que são 

enfermos, indolentes, que não produzem em virtude de tudo isto, terminam 

por se convencer da sua incapacidade. (FREIRE, 1987, p.50). 

 

 

Podemos perceber, a partir da análise freireana, a complexidade que recai sobre a ideia 

do sujeito, em especial do sujeito aprendente, sobre as componentes formativas da sua 

autoimagem, principalmente se este se inserir num contexto social desfavorável.  

É mister considerar a visão ontológica defendida por esse educador em relação ao 

sujeito. Para Freire (1987), o homem é “um ser inconcluso, consciente da sua inconclusão, em 

permanente movimento de busca do ser mais”, que é sua vocação ontológica (FREIRE, 1987, 

p. 72). Temos, então, uma visão otimista e esperançosa do homem na pedagogia de Paulo Freire, 

que aponta o diálogo como parte desse processo ontológico para a construção do ser mais: “Se 

o diálogo é o encontro dos homens para o ser mais, não pode fazer-se na desesperança”. 

(FREIRE, 1987, p. 95) 

 Esse educador defende que a busca pelo “ser mais” do homem se dá num processo 

histórico e dialético homem-mundo. Assim, “[...] não há como surpreender os temas históricos 

isolados, soltos, desconectados, coisificados, parados, mas em relação dialética com outros, seus 
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opostos. Como também não há outro lugar para encontrá-los que não seja nas relações homens-

mundo”. (FREIRE, 1987, p. 93). 

Então, na perspectiva freireana, temos um contexto de educação bancária, possivelmente 

geradora de uma violência simbólica e causadora de autodesvalia (no contexto da educação 

matemática, poderíamos relacionar com o desempoderamento dos estudantes) evidenciando 

aspectos sociais e dialéticos de composição de forças políticas e ideológicas que influenciam na 

formação do sujeito. Ao mesmo tempo, temos a esperança do “ser mais” do homem como ser 

inconcluso, que aponta para um devir24 esperançoso, que não se acomoda às peias do fatalismo. 

 A partir das contribuições de Paulo Freire, buscamos, em nossa investigação com os 

educandos sujeitos da pesquisa, considerar a complexidade do mundo, múltiplo em seus 

diversos contextos, considerando os aspectos externos que pesam sobre suas subjetividades, 

mas, principalmente, considerando a expressão das próprias subjetividades como uma realidade 

em si constituída a partir dessas relações, para além das tramas da mente, que separa, 

esquadrinha, categoriza.  

 A respeito dessa complexidade, Morin (2000) informa que  

 

[...] há complexidade quando elementos diferentes são inseparáveis 

constitutivos do todo (como o econômico, político, sociológico, o psicológico, 

o afetivo e o mitológico), e há um tecido interdependente, interativo e inter-

retroativo entre o objeto de conhecimento e seu contexto, as partes e o todo, o 

todo e as partes, as partes entre si. Por isso a complexidade é a união entre a 

unidade e a multiplicidade. (MORIN, 2000, p. 38) 

 

 

 Assim como Freire, Morin contribui, através da busca da percepção de uma realidade 

complexa, solidária em seus sistemas, para que obtenhamos maior plausibilidade em nossa 

análise dos contextos e sujeitos, sendo menos parcial e reducionista. Esse autor continua 

asseverando que 

 

É preciso situar as informações e os dados em seu contexto para que adquiram 

sentido. Para ter sentido, a palavra necessita do texto, que é o próprio contexto, 

 

24 Petit et al (2005), ao analisar as influências da metodologia sociopoética, faz referência à análise institucional 

(René Lorau e Georges Lappassade)  e à esquizoanálise (Gilles Deleuze e Félix Guattari), trazendo uma crítica ao 

uso do conceito identidade e mostrando a preferência pelo conceito devir. Afirma que os próprios agenciamentos 

que nos atravessam nos tornam irredutíveis a uma classificação. Mas o que se percebe no dia a dia é a negação 

desta irredutibilidade por meio da noção de identidade “que caracteriza, categoriza, rotula e cristaliza”. [...] 

“Assim, falamos ‘do aluno’ ‘do negro’ ‘da mulher’ ‘da criança em situação de risco social’, sempre de forma 

homogeneizadora, como se fossem essências”  (PETIT ET AL, 2005, p. 6). Por isso, a esquizoanálise propõe, ao 

invés da noção redutora de identidade, “o conceito de devir, que sugere a nossa multiplicidade heterogênea” [...] 

“O devir é então, uma linha de fuga, algo que escapa à categorização socialmente produzida” (PETIT ET AL, 

2005, p. 7). 
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e o texto necessita do contexto no qual se enuncia. Desse modo, a palavra 

“amor” muda de sentido no contexto religioso e no contexto profano, e uma 

declaração de amor não tem o mesmo sentido de verdade se é enunciada por 

um sedutor ou por um seduzido. (MORIN, 2000, p. 38) 

 

 

 Morin deixa claro que é necessário, para a compreensão do que chamamos “real”, um 

discernimento especialmente humano, uma percepção poética, artística, dramática, uma 

apreensão intuitiva, psicológica e experiencial do proceder humano em suas relações e 

expressões.  Para isso, compreendemos que é importante criar condições para que os 

educandos expressem os significados que atribuem às suas perspectivas. Assim, se para 

Skovsmose et al (2012) as intenções de aprendizagem dos estudantes estão relacionadas com 

os seus foregrounds, é necessário buscar compreender como os sujeitos se concebem perante 

seu contexto social, sua história de vida e perspectivas de futuro.  

Filho (2015) corrobora a visão de Skovsmose e observa que essa incompreensão, 

observada numa educação prescritiva, pode levar a posições de desestimulo: 

 

O foreground forma intenções para a aprendizagem. Estudantes podem 

aprender se tiverem motivos para isso. Dessa forma, foreground está 

profundamente relacionado aos motivos para a aprendizagem. O autor critica 

o fato de que os foregrounds dos estudantes não são levados em conta na 

escola tradicional, em que um currículo oficial é imposto, e afirma que isso 

pode resultar na produção de um fatalismo pessoal, indicado por frases como 

eu não sou capaz, não quero fazer isso hoje, ou tenho que fazer assim, mas 

não sei por que. (FILHO, 2015, p. 19) 

 

Por vezes, essas posturas de apatia são interpretadas pelos professores como insolência, 

má vontade em aprender. Também há que se considerar os elementos cotidianos disponíveis 

para a constituição da autoimagem dos estudantes.  

Skovsmose et al (2012) afirma que “estudantes que pertencem a grupos sociais 

desfavoráveis e marginalizados têm que lidar com a desoladora questão de quem eles são e 

quem podem tornar-se.” (SKOVSMOSE et al, 2012, p. 234). Esses estigmas sociais, expressos 

nos backgrounds dos alunos, mesmo não obrigatoriamente, podem relacionar-se com suas 

perspectivas de futuro, seus foregrounds. 

Segundo Goffman (1981), podem-se mencionar três tipos de estigmas nitidamente 

diferentes.  

 

Em primeiro lugar, há as abominações do corpo - as várias deformidades 

físicas. Em segundo, as culpas de caráter individual, percebidas como vontade 

fraca, paixões tirânicas ou não naturais, crenças falsas e rígidas, desonestidade, 

sendo essas inferidas a partir de relatos conhecidos de, por exemplo, distúrbio 
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mental, prisão, vicio, alcoolismo, [...] [homossexualidade], desemprego, 

tentativas de suicídio e comportamento político radical. Finalmente, há os 

estigmas tribais de raça, nação e religião, que podem ser transmitidos através 

de linhagem e contaminar por igual todos os membros de uma família. Em 

todos esses exemplos de estigma, entretanto, inclusive aqueles que os gregos 

tinham em mente, encontram-se as mesmas características sociológicas: um 

indivíduo que poderia ter sido facilmente recebido na relação social quotidiana 

possui um traço que pode se impor a atenção e afastar aqueles que ele encontra, 

destruindo a possibilidade de atenção para outros atributos seus. (GOFFMAN, 

1981, p.14) 

 

 

 Muitas dessas diferenciações indesejáveis, percebidas objetivamente no texto de 

Goffman, já podem ser resultantes de longos processos de desestruturação da educação escolar, 

de desagregação e falta de apoio familiar, emocional, alimentar, entre outras. Por isso, alguns 

aspectos estigmatizantes têm mais possibilidades de ser observados em certos grupos 

socioeconômicos, inclusive dificuldades pessoais que, dependendo do tipo de abordagem, 

podem se tornar ou não estigmatizante. Cito o exemplo de uma criança disléxica25 que, 

dependendo da condição familiar mais ou menos estruturada, pode identificar o problema e 

tratar, ou pode não ter recursos para isso e criar um estigma na criança que pode passar a sentir 

que a culpa é dela, por não corresponder às expectativas de aprendizagem. 

 As condições estigmatizantes acontecem num jogo social de relações humanas, por isso 

incluem as muitas instâncias sociais, como família, igreja, escola, rua, comunidade, local de 

trabalho. Nessas instituições, os indivíduos podem assumir uma postura de autodesvalia, 

internalizando preconceitos e posturas que pessoas de seu convívio, e inclusive figuras de 

autoridade, como pais e professores, têm dele. 

No que se refere a estudantes que vivem em contextos sociais de vulnerabilidade, 

podemos refletir: até que ponto os estigmas sociais trazidos no corpo e na memória deles 

influenciam no estreitamento ou alargamento dos horizontes de possibilidades emancipatórias 

futuras (noção de foreground) e na sua motivação para aprender os conteúdos ensinados? E 

como a escola pode colaborar para essa emancipação? 

 

2.2.1. Posição de Fronteira e Situação Limite 

 

 
25 Transtorno de aprendizagem caracterizado por dificuldade no reconhecimento preciso e/ou fluente da palavra, 

na habilidade de decodificação e em soletração. (Associação Brasileira de Dislexia : http://www.dislexia.org.br/o-

que-e-dislexia/). 
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 A respeito dos foregrounds e motivação de aprendizagem, Skovsmose et al (2012) 

utiliza a expressão “posição de fronteira” para localizar seus sujeitos da pesquisa: “uma posição 

de onde o indivíduo pode ver suas atuais condições de vida em relação a outras possibilidades 

de vida.” (SKOVSMOSE et al, 2012, p. 236). 

 

Estar na posição de fronteira permite que as pessoas experimentem as 

diferenças social, cultural e política e o estigma que opera através das histórias 

que a cultura dominante constrói sobre sua vida. Focar a pessoa na posição de 

fronteira permite-nos ter uma compreensão de como os mecanismos de 

exclusão/inclusão operam e, o mais importante, como são experimentadas por 

aqueles afetados profundamente por tais mecanismos. (SKOVSMOSE et al, 

2012, p. 237). 

 

Assim, buscamos perceber como essas componentes pessoais e sociais têm influenciado 

na produção das subjetividades e, consequentemente, influenciado no processo de 

aprendizagem, especificamente, dos conteúdos da matemática. 

Dialogando com as categorias de Paulo Freire, poderíamos pensar que a posição de 

fronteira seria o trevo em que o educando, ao caminhar, se defronta e precisa escolher entre o 

caminho que vê como provável ou obrigatório – uma situação-limite – ou a possibilidade de 

transpor esse caminho percebido como obrigatório na busca de caminhos desejáveis e mais 

desafiadores – o inédito-viável26. E o que nos interessa na atividade educadora é a possibilidade 

de vislumbrar e conquistar o inédito-viável.  

Filho (2015), em sua pesquisa, discute a necessidade de implementação de proposta que 

ofereça um cenário favorável para a reelaboração de foregrounds. “Especialmente para 

estudantes com foregrounds arruinados, é necessário possibilitar um ambiente que proporcione 

a reelaboração de foregrounds.” (FILHO, 2015, p. 28) 

 

 

A perspectiva de futuro de uma pessoa pode ser influenciada por amigos, 

parentes, colegas, propagandas, estereótipos, mídia, entre outros.  

[...] No entanto, a escola também possui um papel importante na configuração 

dos foregrounds dos alunos. Isto aponta para a necessidade de implementação 

de propostas pedagógicas que proporcionem ferramentas para que os 

foregrounds dos alunos sejam revelados, discutidos e reelaborados. 

[...] 

 
26 “No momento em que estes as percebem não mais como uma ‘fronteira entre o ser e o nada, mas como uma 

fronteira entre o ser e o ser mais’ se fazem cada vez mais críticos na sua ação, ligada àquela percepção. Percepção 

em que está implícito o inédito viável como algo definido, a cuja concretização se dirigirá sua ação”. (FREIRE, 

2005, p. 109) 
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O interesse da escola em viabilizar isso é pelo fato de que foregrounds estão 

profundamente relacionados com os motivos para a aprendizagem. 

Particularmente, os motivos para a aprendizagem matemática dependem da 

posição que a matemática pode ter no foreground do estudante. (FILHO, 2015, 

p. 154/155) 

 

 

Visando a relação entre reelaboração dos foregrounds e aprendizagem matemática, 

podemos questionar qual a visão dos educandos sobre o próprio ato de aprender os conteúdos 

de matemática, como aprendem e para que aprendem e qual a influência – consciente ou 

inconsciente – das experiências com matemática trazidas em suas narrativas de vida, nas suas 

motivações e intenções de aprendizagem. Essas também são questões norteadoras desta 

investigação.  

Consideramos que a narrativa de vida de uma pessoa é a maneira como expressa suas 

memórias, seja verbal ou não verbal, isto é, o que ela “diz” de si mesma. Ouvindo essa narrativa, 

um(a) observador(a) pode admirar “fatos” não identificados pelo(a) próprio(a) narrador(a): 

crenças, traumas, anseios, amores, talentos, tendências, e tudo isso pode ter influência na sua 

relação com a aprendizagem, mais particularmente, com os conteúdos matemáticos. 

O contador, ao narrar sua própria história, necessariamente faz um exercício de 

memória, desdobra imagens, filmes antigos, retratos, cheiros, sentimentos, pessoas, lugares, 

acontecimentos. Também faz o exercício de posicionar-se em meio a todas essas memórias. 

Também narra sua  caminhada até o agora. Nesse momento, o observador ou o próprio narrador 

pode identificar situações-limites, posições de fronteira, as tensões e as maneiras que escolheu 

para lidar com cada situação.  

Empregando os temas levantados por Skovsmose e Paulo Freire, podemos imaginar que 

um contador de sua história, se inserido numa condição social de vulnerabilidade, em que 

convive com violência, preconceito, desigualdade, pode ter seus foregrounds arruinados27, 

destruídos ou amputados (SKOVSMOSE, 2018, p. 772), o que leva a uma percepção de 

autodesvalia. Sendo assim, na sua narrativa podem aparecer elementos de situações-limites que 

considera intransponíveis, inevitáveis, ao que lhe resta apenas adaptar-se28. Numa narrativa de 

autodesvalia também podem aparecer elementos que denotem culpa pela sua própria situação 

 
27 Foregrounds oferecem motivos para um estudante aprender e um foreground arruinado é um grande obstáculo 

para a aprendizagem. (FILHO, 2015, p.24) 
28 Segundo Freire, as situações-limites podem se apresentar aos homens como se “fossem determinantes históricas, 

esmagadoras, em face das quais não lhes cabe outra alternativa senão adaptar-se. Desta forma os homens não 

chegam a transcender as “situações-limites” e a descobrir ou a divisar, mais além delas e em relação com elas, o 

‘inédito viável’”. (FREIRE, 2005, p.108) 
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de opressão ou sensação de não merecimento de lugar melhor, o que dificulta ações de 

superação das situações-limites. 

De outra forma, numa situação em que o contador se insere numa condição 

socioeconômica, cultural e emocional favorável, ele tem maiores condições de constituir 

foregrounds estruturados, o que lhe permite vislumbrar, perante situações-limites, o inédito 

viável, sentindo-se capaz de desenvolver ações para a superação dos desafios. De certa forma, 

a constituição de foregrounds estruturados está relacionada à bagagem pessoal que permite às 

pessoas sonharem, construírem planos e se sentirem capazes de determinar ações de 

concretização desses planos. Muitos indicativos relacionados a esses temas podem ser 

observados nas histórias que contamos a respeito de nós mesmos. 

 

2.2.2. Escola e Biografização 

 

A reflexão biográfica realizada pelos estudantes, segundo Passeggi (2014, p. 18), serve 

para desenvolver sua capacidade de tomar consciência de si como aprendente, de saber observar 

o que aprende e como aprende, e decidir sobre o que fazer com o que se aprendeu. Essa 

governança do ato de aprender tem relação com os “projetos de si,29” que podem evidenciar a 

relação singular do estudante com o ato de aprender.  Porém, a escola no Brasil ainda não traz 

em sua filosofia a preocupação com o esforço biográfico em busca de um melhor conhecimento 

de si e, consequentemente, uma melhor autogestão do conhecimento. Segundo Delory-

Momberger (2014), há uma relação entre reflexão autobiográfica, projeto escolar e a 

constituição dos “projetos de si” dos estudantes. Os projetos de si, trazidos por Delory-

Momberger, parecem guardar relação com os foregrounds no que tange a horizontes de 

possibilidades futuras. Segundo a autora, “toda a atividade humana, tanto a mais rotineira, como 

a mais excepcional, implicita um horizonte de possibilidade, um espaço à frente dela mesma, 

que a lança na existência e lhe dá sua finalidade e sua justificativa”. (Delory-Momberger, 2014, 

p. 61). Quanto ao ambiente escolar, 

 

[...] Trata-se de analisar que experiências os alunos têm do universo escolar e 

que representações constroem das tarefas e dos objetos próprios da escola, e 

de mostrar como estas experiências e representações, que condicionam sua 

 
29 Pode ser considerado como um esforço para, conscientemente, pensar-se a si mesmo. Entretanto, Delory-

Momberger sustenta que os projetos de si não devem ser compreendidos como uma construção consciente, visando 

imediatamente a realizações concretas, mas como um impulso para a frente, uma orientação para o futuro. Está 

ligado a um estado constitutivo de inacabamento do ser humano e responde à dificuldade humana de coincidir o 

seu ser no tempo e no espaço (estar onde ele está, no momento em que ele está numa adesão transparente a ele 

mesmo). (Delory-Momberger, 2014, p.62) 
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relação com o aprender e o saber, participam de sua figuração biográfica e do 

projeto que eles têm de si mesmos. (DELORY-MOMBERGER, 2014, p. 31) 

  

             Em suas narrativas de vida, que constituem sua biografização, os estudantes revelam o 

que entendem, percebem e interpretam de si mesmos e de sua vida. Delory-Momberger faz um 

apanhado da natureza das narrativas: 

 

Longe de se fixar na forma única que lhe daria um passado objetiva e 

definitivamente imobilizado, a narrativa de vida é uma matéria movente, 

transitória, viva, que se recompõe sempre no momento em que é enunciada. 

Amarrada ao presente de sua enunciação, ao mesmo tempo meio e fim de uma 

interação, a narrativa de vida nunca é “de uma vez por todas”; ela se reconstrói 

a cada uma de suas enunciações e reconstrói com ela o sentido da história que 

enuncia. Essa história, por definição, nunca está “acabada”, mas submetida à 

inconclusão perpétua, o que dá no mesmo, é levada a uma conclusão que está 

sempre diante dela.  (DELORY-MOMBERGER, 2014, p. 92/93) 

 

  

Observando este aspecto movente das narrativas, podemos considerá-las como um 

dispositivo vinculante de presente, passado e futuro, todos acontecendo ao mesmo tempo dentro 

do narrador e dando vida aos projetos de si. A narrativa obriga àquele que narra um esforço de 

organização e de localização. Segundo Delory-Momberger 

 

A narrativa realiza sobre o material indefinido da experiência vivida um 

trabalho de homogeneização, ordenação e funcionalidade significante: ela 

reúne, organiza, tematiza os acontecimentos da existência, dá sentido a um 

vivido multiforme, heterogêneo, polissêmico. É a narrativa que dá uma 

história a nossa vida:  nós não fazemos a narrativa da nossa vida porque 

temos uma história; temos uma história porque fazemos a narrativa da nossa 

vida. (DELORY-MOMBERGER, 2014, p. 94 – grifo da autora) 

 

 

Nesse sentido, narrar-se é pensar-se, é interrogar-se, é dar-se conta de algo antes 

ignorado, é existenciar-se. O exercício narrativo dentro da escola, a relação entre o projeto 

escolar e os projetos de si ainda se apresentam como desafio, tendo em vista as características 

institucionais historicamente constituídas: 

 

Produto instituído da história de uma sociedade, a escola é, ela mesma, uma 

cultura: o que a criança ou o adolescente aprende na escola, como diz Jerome 

Bruner (1996), é, antes de tudo, a própria escola. Não há transparência, 

inocência, neutralidade da cultura da escola. Esta, particularmente na França, 

encontra ela própria, seus valores e suas significações. Ela define e constitui 

em normas de julgamento e de avaliação, formas de saber e modos de relação 

com o saber-aprendizagem que são o resultado de uma gênese histórica e 

social que viu triunfar uma concepção “positivista” da instituição, elegeu a 
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razão teórica como referência intransponível e fez da capacidade em investir 

no saber, por ele mesmo, o critério da “inteligência” e do “sucesso”. 

(DELORY-MOMBERGER, 2014, p. 116/117) 

 

 

A atividade escolar é, por vezes, inquestionável, assim como o sentido pessoal e social 

do conhecimento, do ato de aprender e de suas finalidades e sentidos. A escola, enquanto 

instituição, parece apoiar-se no senso geral de que a educação é imprescindível para qualquer 

sociedade, e isso pode levá-la à armadilha de pensar-se isenta na necessidade da autocrítica, da 

necessidade de adequar-se aos desafios atuais pautada numa fonte de informação por vezes 

ignorada: a percepção dos próprios estudantes. 

 Delory-Momberger (2014) faz observação que muito se aplica às pesquisas brasileiras: 

 

É surpreendente que fosse preciso esperar tanto tempo para que as 

observações e os trabalhos eruditos tomassem por objeto de conhecimento a 

maneira como os alunos vivem a experiência da escola, como a integram e a 

fazem significar nas representações que fazem de si mesmos e de sua inscrição 

na sociedade, e como incorporam o domínio próprio de sua atividade e sua 

produção, ou seja, a transmissão-apropriação dos saberes. (DELORY-

MOMBERGER, 2014, p. 117) 

 

  

 Apesar da observação da autora, parece-nos que esses estudos da relação dos alunos 

com o conhecimento escolar apresentam-se como essenciais, mesmo que nem sempre 

considerados. A experiência escolar tem um papel marcante na constituição das figurações dos 

estudantes e na constituição de seus foregrounds.  

Através dos dispositivos amplamente aceitos e inquestionados de transmissão do 

conhecimento, a escola exerce um poder formatador na vida e personalidade dos indivíduos-

alunos: 

 

As relações da escola com o saber está longe de se exercer apenas no plano 

epistêmico: ela inclui uma dimensão funcional e estrutural de seleção que 

passa por procedimentos de filiação, avaliação, atribuição de notas e 

classificação – procedimentos que compõem o cotidiano da experiência 

escolar dos alunos. A relação que a escola institui com o saber e com o 

aprender é avaliado em termos de sucessos os de fracasso, e essa relação se 

traduz nos modos de etiquetagem codificados e restritivos do que fazem e do 

que são os “indivíduos-alunos” e nas tipificações construídas sobre um critério 

quase exclusivo de desempenho nas atividades escolares. Desse ponto de 

vista, o artefato “aluno” é uma construção funcional e manejável que se 

orienta conforme as etapas instituídas do currículo escolar (passagem de um 

setor de ensino a outro, passagem de série) e conforme um sistema de 

atribuição de qualidade (as apreciações do boletim escolar), fortemente 

articulados com os “resultados” obtidos nas aprendizagens. (DELORY-

MOMBERGER, 2014, p. 132) 
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 Podemos, então, pensar que o aluno, ao pensar-se biograficamente, necessariamente, 

levantará observações a respeito da atuação da escola em seus processos de aprendizagens. 

Talvez note a dimensão da instituição que, funcionalmente, o trata como um objeto do ensino 

ao qual a escola tenha obrigações educativas e por isso mova todo um corpo de gestores e 

professores para alcançar seus objetivos.  

           Na escola pública, há as demandas das secretarias de educação; na escola particular, a 

melhor relação entre lucro, ensino e satisfação do cliente. 

 Por fim, Delory-Momberger tece relações entre aprendizagens autobiográficas e saberes 

na escola: 

 

Aprendizagens e saberes na escola e aprendizagens biográficas estão em uma 

relação de complementaridade e reciprocidade. Aprender e apropriar-se dos 

saberes, seja qual for a sua natureza, é, em graus diversos, retocar, revisar, 

modificar e transformar um modo de ser no mundo, um conjunto de relações 

com os outros e consigo mesmo; é, de maneira mais ou menos sensível, lançar 

novos olhares sobre o seu passado e sobre suas origens, projetar ou sonhar, de 

outro modo, seu futuro, biografar-se de outro modo. (DELORY-

MOMBERGER, 2014, p. 136) 

 

 

Parece-nos que as atividades autobiográficas dentro da escola se apresentam como 

ferramentas importantes na conquista de uma atividade educacional escolar mais produtora de 

autonomia dos estudantes nos processos de aprendizagens. Os projetos de si, estruturados em 

narrativas de vida, levam à compreensão de si (do ser humano numa experiência temporal e 

relacional numa instituição escolar). A possibilidade de ser aceito e compreendido numa 

dimensão maior, para além da utilitária, pode trazer maior plenitude e serenidade perante as 

situações escolares desafiadoras. 

 Outra dimensão importante decorrente do exercício autobiográfico e que vem ao 

encontro das  práticas metodológicas nesta pesquisa, é a possibilidade de narrativa do outro 

como construção, entendimento e facilitação da própria narrativa. Delory-Momberger (2014) 

compreende que a escuta das histórias do outro faz sentido conforme a relação instituída com a 

história do ouvinte: 

 

A compreensão que desenvolvo da narrativa de alguém inscreve-se num jogo 

de inter-relações que faz dessa narrativa não um objeto unânime e 

identicamente decodificável, mas algo que está em jogo entre alguém e mim, 

e entre mim e mim mesmo. Somente posso (re)construir o mundo da vida da 
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narrativa que ouço ou leio, relacionando esse mundo com os meus próprios 

constructos biográficos e compreendendo-o nas relações de ressonâncias e de 

inteligibilidade com a minha própria biográfica. No ato da sua recepção, a 

narrativa do outro é também escrita de si, pela e na relação com o outro. Para 

sublinhar o paralelo com a posição autobiográfica, entendida como escrita de 

si por si mesmo, propus chamar heterobiografia a forma de escrita de si que 

praticamos quando nos confrontamos com a narrativa de outrem.   

(DELORY-MOMBERGER, 2014, p. 57/58) 

 

Tanto as dimensões da autobiografia como da heterobiografia foram, de algum modo, 

contempladas com a instituição do grupo pesquisador e com as narrativas dos avatares, ou seja, 

dos personagens de si. O círculo de escuta e de narrativas instituído proporcionou novos olhares 

mútuos entre os membros do grupo, o olhar de si para si mesmo, o olhar dos outros para si e de 

si para os outros, ensejando uma construção colaborativa e assistida das biografias. 

 

 

3. CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

Tendo em vista a natureza de nossa investigação e nossos objetivos de pesquisa, 

buscamos uma metodologia de pesquisa e interação que pudesse contemplar as subjetividades 

e a percepção complexa da realidade. Constituímos, então, um percurso metodológico que 

perpassou e dialogou com as contribuições da sociopoética e das narrativas de vida como 

metodologia de investigação e produção de dados da pesquisa. 

 

Memorial 2 – A construção do percurso metodológico 

 

Ao pensar sobre qual percurso metodológico deveria percorrer para alcançar seus objetivos de 

pesquisa, Alibrui teve uma dúvida que mexia com seus conceitos aprendidos na faculdade. Como 

pesquisar algo relacionado a uma ciência exata, como a matemática, considerando as complexidades 

dos sujeitos de pesquisa? Como encontrar uma metodologia de pesquisa, de produção de conhecimento, 

que pudesse unir os campos da matemática enquanto ciência exata e os campo da concepção humanista 

da educação? Como produzir informações confiáveis tendo em vista a sua vontade de enveredar no 

terreno aberto da pesquisa com narrativas e, mais tarde, sem prever, a Sociopoética? 

Mas, ao ler o educador matemático Ole Skovsmose, Alibrui percebeu que é possível pesquisar 

educação matemática a partir de processos das ciências humanas no racionalismo de pesquisa 

acadêmica e, ao mesmo tempo, fora da quadratura da pesquisa das ciências exatas. Alibrui queria 

realizar uma pesquisa em que concebesse o sujeito dentro de um sistema de conhecimento, sistema vivo 

e solidário, interligado com todas as coisas suscetíveis ao sentir.  

Alibrui pensou num sistema de conhecimento dinâmico após ter contemplado uma fotografia 

dos sujeitos da pesquisa e pensou em tudo o que aquele registro poderia mostrar, como cada coisa 

poderia ser uma peça que de alguma maneira estava relacionada com o fazer sentido na vida dos 

sujeitos da pesquisa... Que metodologia poderia dar conta disso? E seria necessário dar conta de tudo 

isso? 
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Inicialmente, Alibrui pensou em mobilizar a História Oral, provocado por outro sujeito do 

contexto da pesquisa, o seu orientador, então, Alibrui pôs-se a estudar a respeito desta metodologia, 

buscando compreendê-la melhor. Mas, com o caminhar da pesquisa, e com as intenções de aproximar-

se mais dos sujeito para além de uma narrativa constituída em um momento de entrevista, Alibrui 

deparou-se com a metodologia denominada Sociopoética. Pesquisou a respeito e viu que havia uma 

forte afinidade com as ideias dos autores referidos na sua pesquisa e que, inclusive, o educador Paulo 

Freire é uma das inspirações dessa metodologia. Notou que a Sociopoética trazia uma grande abertura 

para considerar diversas maneiras de expressão dos sujeitos como potencialmente importantes na 

produção de conhecimento. Estava, então, delineando-se um caminho de pesquisa que Alibrui 

considerou instigante, desafiador e potente, capaz de acolher e contemplar os sujeitos em suas 

complexidades, considerando-os entes autônomos da produção de conhecimento.  

Em seu trabalho de pesquisa bibliográfica, Alibrui observou que a abordagem sociopoética 

suscita a instituição de um grupo pesquisador, que por essência é um grupo de expressão, um grupo 

dialógico. Alibrui percebeu, então, que os princípios da Historia Oral e das narrativas de vida poderiam 

ser contemplados na abordagem sociopoética. Assim, Alibrui e aquele outro sujeito, o orientador, 

começaram a pesquisar os caminhos, que acabaram por desaguar no cenário de possibilidades do 

grupo-pesquisador. Muitos cuidados ético-metodológicos citados por pesquisadores em história oral 

na educação matemática também foram contemplados nos caminhos que Alibrui passou a trilhar, ou 

seguem alinhados aos cuidados propostos na metodologia sociopoética.  

Continuando o percurso da pesquisa, Alibrui deparou-se com uma situação-limite capaz de 

influenciar sensivelmente os foregrounds da pesquisa (ou seja, as expectativas do pesquisador em 

relação ao futuro de sua pesquisa): uma pandemia mundial que inviabilizou a constituição do segundo 

grupo-pesquisador na escola, ficando a pesquisa voltada para a experiência-piloto, que aconteceu no 

final do ano de 2019, período em que Alibrui ainda buscava apropriar-se de todos os passos de uma 

pesquisa dita sociopoética.  

Alibrui tem consciência de que faltaram muitos elementos para considerar essa experiência 

uma pesquisa sociopoética, assim, não a considera!  

Em respeito aos princípios metodológicos dessa pesquisa e aos seus elaboradores, Alibrui 

aponta que a sociopoética foi a inspiração metodológica de seu percurso de pesquisa. Ainda assim, ele 

acredita que a pesquisa foi capaz de possibilitar vislumbres ao grande potencial que a metodologia da 

sociopoética pode oferecer às pesquisas no campo da Educação Matemática. 

  

3.1.  A SOCIOPOÉTICA 

 

À sociopoética30 

 

Uma revelação epistemológica? 

Um regresso para a Idade Média? 

Mais humildemente, uma tentativa entre outras 

de responder às perguntas dos pesquisadores de hoje 

sobre o sentido sociopolítico 

da produção de conhecimentos. 

 

A sociopoética inserida no contexto histórico 

Dos nossos tempos, quer ser, também, 

um caminho pela luta de libertação  

 
30 Dedicatória (SANTOS et al, 2005). 
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dos corpo oprimidos. 

 

(Jacques Gauthier, 1996) 

 

Tendo em vista a forte inspiração das ideias dos autores, com quem até agora nos 

fazemos tributários, bem como a busca por caminhos metodológicos afins, encontramos na 

sociopoética um grande campo de inspiração para o desenvolvimento de ferramentas, ações, 

posturas e interpretações para esta pesquisa. Um campo identitário capaz de agregar o que 

viemos estudando a respeito da oralidade, corporalidade, sociopolítica, narrativas 

autobiográficas e teoria da complexidade.  

Outrossim, a abordagem sociopoética pode contribuir com novos caminhos da pesquisa 

no campo da educação matemática, abrindo outras frentes de estudos capazes de dialogar com 

a cultura da pesquisa em educação matemática no país.  

A Sociopoética foi desenvolvida pelo professor e pesquisador francês Jacques Henri 

Maurice Gauthier, que atualmente está radicado em Salvador/Bahia/Brasil.  

 

Criei essa abordagem de pesquisa em torno dos anos 1993 (ano da minha 

primeira chegada ao Brasil) a 1995 (com a finalização da pesquisa princeps de 

sociopoética, como hóspede do projeto SER-VIR desenvolvido no CEFET do 

Rio de Janeiro), na convergência de várias abordagens, como a pedagogia e o 

teatro do oprimido, a pesquisa-ação, a análise institucional e socioanálise, os 

grupos operativos, a pedagogia simbólica e, também, a partir da aprendizagem 

intercultural de vida e luta que fez na Nova-Caledônia, ao lado do povo Kanak 

em luta contra o colonialismo francês. (GAUTHIER, 2012, p. 73) 

 

 

E o que é a Sociopoética? Segundo Gauthier (2012), é uma abordagem31 [...] de pesquisa 

em ciências que lidam com o ser humano e a sociedade, enfermagem e educação, com 

possibilidades de aplicação no ensino e na aprendizagem, e que segue cinco orientações básicas: 

  

1) A instituição do dispositivo do grupo-pesquisador, no qual cada 

participante está ativo em todas as suas etapas (produção de dados, leituras 

analíticas e transversais desses dados, socialização...), e pode intervir no devir 

da pesquisa. [...] 

 
31 Gauthier faz uma ressalva para definir abordagem ou “método” no sentido dado por Edgar Morin, não sendo 

um procedimento definido e seguro, que só teria que aplicar. “O caminho, pelo contrário, é criado caminhando, 

aberto ao inesperado, ao incompreensível e ao caos criador, entre algumas etapas rigorosamente definidas” 

(GAUTHIER, 2012, p.73/74). A sociopoética tem sua origem fortemente ligada ao campo da enfermagem, pois a 

primeira pesquisa sociopoeta deu-se por intermédio da professora e enfermeira Iraci dos Santos (UERJ), em sua 

tese de doutorado. Por isso a Sociopoética traz em seu DNA a atenção à saúde, ao cuidar, o acolhimento e à 

sensibilidade. 
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 2) A valorização das culturas dominadas e de resistência é uma orientação 

que, diretamente, aponta para outras maneiras de interpretar o mundo, não 

eurodescendentes e que foram marginalizadas pela colonização e pelo 

capitalismo [...] 

3) Os sociopoetas pretendem pensar, conhecer, pesquisar, aprender com o 

corpo inteiro, ao equilibrarem as potencias da razão pelas da emoção, das 

sensações, da intuição, da gestualidade, da imaginação...Muitos saberes não se 

expressam com palavras, por terem sidos recalcados nos nossos músculos e 

nervos por opressões diversas ou por pertencerem à ordem do silêncio, do 

sagrado ou da dança; 

4) Ao privilegiar formas artísticas de produção dos dados, os sociopoetas 

colocam em jogo capacidades criadoras que mobilizam o corpo inteiro e 

revelam fontes não conscientes de conhecimento – fontes que muitos atores e 

atrizes da pesquisa ignoravam possuir antes do decorrer da pesquisa; [...] 

5) Enfim, os sociopoetas insistem na responsabilidade ética, política, noética 

e espiritual do grupo-pesquisador, em todo momento do processo de pesquisa, 

que não é propriedade dos pesquisadores “profissionais”, que não é somente 

voltado para o mundo acadêmico, e sim deve interferir com as necessidades e 

desejos dos grupos que acolhem as pesquisas. (GAUTHIER, 2012, p.74/75) 

 

 

 Estas cinco orientações nos auxiliam a entender a essência político-filosófica da 

sociopoética e a vislumbrar os princípios éticos e metodológicos relativos a esse tipo de 

pesquisa.  

A Sociopoética surge de uma oposição crítica aos métodos originários do paradigma 

positivista, que regem grande parte da produção científica moderna, inclusive influenciando a 

pesquisa das ciências humanas. Apesar de reconhecer o avanço do conhecimento científico, 

Silveira et al (2008, p.874) entende que, “ao fixar regras e observar repetições, o método 

indutivo limita a realidade, exclui as contradições, homogeneíza as diferenças e reduz as 

complexidades da vida”. As autoras citam o pensamento de Felix Guattari, o qual faz crítica às 

ciências humanas devido a submissão dos procedimentos de construção de conhecimento aos 

procedimentos das ciências “duras”, como a termodinâmica, a termologia, a teoria da 

informação, entre outras. “Em tais condições, não é de se espantar que as ciências humanas e 

as ciências sociais tenham se condenado por si mesmas a deixar escapar as dimensões 

intrinsecamente evolutivas, criativas e autoposicionantes dos processos de subjetivação.” 

(GUATTARI, 2001, p.18). Guattari nos inspira a buscar novos horizontes de pesquisa em 

ciências humanas que considerem as dimensões dos sujeitos numa perspectiva complexa que se 

aproxime mais da arte que da ciência.  

 O primeiro princípio  da abordagem sociopoética considera a produção do conhecimento 

como um ato coletivo. Os sujeitos, denominados copesquisadores, participam e interagem no 
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processo de produção de conhecimento, desde a negociação do tema de pesquisa até a 

interpretação/teorização dos dados (SILVEIRA et al, 2008, p.874). Para isso, institui-se o 

grupo- pesquisador32  que, segundo Gauthier (2012), é um 

 

[...] potente instrumento para esvaziar as mentes e criar, coletiva e 

cooperativamente, conhecimentos. Assim aproximamo-nos do ideário da 

autogestão da pesquisa pelos seus participantes: as pessoas não são mais 

objetos da pesquisa, e sim sujeitos responsáveis pelo desenvolvimento da 

mesma, pelos dados que eles produzem e pela análise e interpretação desses 

dados. Eles, como grupo-sujeito, são um pesquisador coletivo. (GAUTHIER, 

2012, p.12) 

 

 

Então, o grupo-pesquisador seria um dispositivo facilitador da produção coletiva de 

conhecimento. A ideia de dispositivo visa a emergência do que está oculto: 

 

Da análise institucional - teorizada, entre outros, por René Lourau e George 

Lapassade -, a sociopoética toma a ideia de dispositivo, entendido como 

qualquer estrutura que permita tornar visível o que era escondido na vida 

ordinária, ideia que está no centro da própria possibilidade de analisar, criticar 

e autocriticar (PETIT et al., 2005 apud SILVEIRA et al, 2008, p.875). 

 

 

Agora se faz necessário organizar o sentido conceitual de grupo enquanto dispositivo na 

abordagem sociopoética.  Segundo Barros (1996, p.98) “o grupo é um intermediário entre o 

indivíduo e a sociedade; o grupo é um todo; é uma estrutura, é uma unidade, é um objeto de 

investigação”. Barros vai além, ao considerar o grupo como um dispositivo: “Pensar 

dispositivos é pensar efeitos, é se aliar à ação/criação, é montar situações que articulem 

elementos heterogêneos, acionando modos de funcionamento que produzirão certos efeitos.” 

(BARROS,1996, p.105, grifo da autora). A autora continua, afirmando que: 

 

O que caracteriza um dispositivo é sua capacidade de irrupção naquilo que se 

encontra bloqueado de criar, é seu teor de liberdade em se desfazer dos códigos 

que procuram explicar dando a tudo o mesmo sentido. O dispositivo tensiona, 

movimenta, desloca para outro lugar, provoca outros agenciamentos. Ele é 

feito de conexões e ao mesmo tempo produz outras. Tais conexões não 

obedecem a nenhum plano pré-determinado, elas se fazem num campo de 

afecção onde partes podem se juntar a outras sem com isso fazer um todo. O 

dispositivo está sempre referido a um regime de enunciação operando sentidos 

 
32    “O hífen é importante porque não se trata de um grupo que pesquisa, mas de um ser 

coletivo, que se institui no início da pesquisa como grupo-sujeito do seu devir.” (GAUTHIER, 2012, p. 78) 
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diversos. Cabe, então, perguntar qual regime e com quais sentidos tal 

dispositivo se produz. (BARROS, 1996, p.104) 

 

 

Considerando as citações acima, podemos reconhecer a importância do ato de se instituir 

um grupo pesquisador que, em sua dinâmica, produza polifonias, emita mensagens, desvele 

energias encobertas pelo automatismo do cotidiano, traga à baila o óbvio, faça emergir os 

silêncios dolorosamente esquecidos em algum lugar de nós. Podemos, então, conceber o grupo-

pesquisador como dispositivo, o qual constituímos em busca de produção de conhecimentos 

afeitos à presente pesquisa, no que concerne à educação matemática. Buscamos, a partir da 

instituição do grupo pesquisador e das atividades facilitadoras33, fazer emergir memórias e 

sentimentos relativos a backgrounds e foregrounds dos copesquisadores, a fim de percebermos 

suas influências no processo de motivação da aprendizagem dos conteúdos de matemática. A 

condição das copesquisadoras de concluintes de um ciclo de vida estudantil, por si só, lhes 

coloca em certa “posição de fronteira”, situação que destacamos como potente para a abertura 

dos temas de pesquisa.  

Além das cinco orientações básicas, Gauthier também elaborou as etapas de uma 

pesquisa sociopoética, a fim de facilitar uso dessa abordagem para os novos pesquisadores. 

Vejamos a seguir. 

3.2.  ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO DE UMA PESQUISA 

SOCIOPOÉTICA. 

3.2.1. O relaxamento 

 

O relaxamento tem por finalidade melhor habilitar os participantes do grupo-

pesquisador ao acesso a determinados conteúdos, percepções e memórias. Segundo Gauthier 

(2012), “a técnica mais simples para se realizar o relaxamento é relacionada à percepção 

consciente da respiração, do sopro, de cada parte do corpo, estando a pessoa deitada.” 

(GAUTHIER, 2012, p. 82). As ações de produção de dados devem acontecer quando os 

copesquisadores estejam no melhor estado de relaxamento. “Com importância ímpar nas 

sessões de produção de dados, o relaxamento é desejável em cada sessão, no início e no final: 

marca o encontro ritualístico do grupo e sua institucionalização como grupo-pesquisador”  

(GAUTHIER, 2012, p. 82). No entanto, há que se  ter cuidado  com as músicas ou sonorizações 

 
33 Qualquer atividade facilitadora pode ser considerada um dispositivo, tendo em vista que “pensar dispositivos é 

pensar efeitos.”  (PETIT et al., 2005 apud SILVEIRA et al, 2008, p.875). 
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utilizadas no momento do relaxamento, a fim de não induzir estados mentais que possam 

influenciar negativamente no fluir da pesquisa. 

3.2.2. A autoavaliação contínua 

 

O momento de fala coletiva pode ter como suporte o diário institucional ou o “diário de 

itinerância”. Geralmente, elabora-se um grande caderno onde cada membro do grupo-

pesquisador pode “escrever, colar, desenhar... tudo o que eles querem, em qualquer momento 

das sessões (poemas, sonhos, elementos teóricos, interrogações)” (GAUTHIER,  2012, p. 83). 

O diário de itinerância deve ser livremente lido e comentado pelos copesquisadores em algum 

momento dos encontros. Gauthier (2012) afirma que, pessoalmente, gosta de cuidar da leitura 

coletiva do diário no início de cada sessão, pois, frequentemente, os membros do grupo 

pesquisador alimentam-no ao chegarem ao encontro. Também orienta para que os 

facilitadores34 não façam comentários, para não instituírem uma relação de poder desnecessária. 

(GAUTHIER, 2012, p. 83) 

3.2.3. As técnicas de produção de dados 

 

Quando os copesquisadores estão em pleno relaxamento, é o momento ideal para a 

produção de dados. Gauthier (2012) dá ênfase à questão da “produção” de dados, pois, segundo 

ele, em nenhuma pesquisa acontece a coleta de dados. 

   

Com efeito, qualquer que ela seja, a técnica utilizada induz os dados possíveis 

de serem encontrados. Quem trabalha com entrevistas já sabem que não se 

dizem as mesmas coisas em entrevistas coletivas e em entrevistas individuais. 

Em entrevistas que acontecem no início do processo de pesquisa em uma 

instituição hóspede e em entrevistas que acontecem após meses de 

frequentação da instituição. Pode-se imaginar a diferença entre dados 

produzidos através de técnicas teatrais, através de técnicas plásticas e de 

técnicas poéticas. Por esta razão, os facilitadores em sociopoética gostam de 

 
34    Facilitador/facilitadora é “um membro de destaque do grupo pesquisador! Ou a 

pesquisador(a) profissional, acadêmico(a) ou oficial, como quiser. Seu papel é importante, pois aprendeu a 

discrição, ou seja, não interferir na produção do pensamento dos demais membros do grupo, ou melhor [...], 

interferir de maneira mínima e metódica. Como? Ao saber trazer as condições para que se institua um coletivo 

responsável e autogerido, onde as relações de poder, saber e desejo sejam as mais visíveis e compartilhadas 

possíveis; ao saber implantar técnicas artísticas de produção de dados; ao saber estudar os dados produzidos, 

procurando o inconsciente do grupo-pesquisador; ao saber organizar a análise crítica, no seio do grupo, tanto desses 

dados como do estudo elaborado por ele próprio. Ao saber desbloquear situações de fuga frente à exigência do 

conhecimento. A depender das pesquisas, o facilitador pode intervir no sentido de trazer inquietações frente à 

eventuais consensos fáceis e favorecer a análise de aspectos escondidos ou recalcados” (GAUTHIER, 2012, p. 

77/78). 
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utilizar pelo menos duas técnicas de inspiração artística diferentes, que podem, 

e, no meu ver, devem, ser completadas por entrevistas individuais. 

(GAUTHIER, 2012, p. 84, grifo do autor) 

 

   

Gauthier (2012) sugere que realizar as entrevistas após as produções artísticas de dados 

traz grande riqueza à pesquisa, pois cada copesquisadora(a) pode dar precisão relacionada a 

uma questão sobre a qual  sua criação trouxe elementos importantes ou originais. 

Existem muitas técnicas inspiradas nas artes e na poesia, técnicas oriundas do teatro do 

oprimido, de Augusto Boal, técnica dos lugares geomíticos, técnica carnavalescas, de 

bricolagem, técnicas de contação de histórias. Além das técnicas usuais, existem técnicas novas 

a serem criadas pelos facilitadores e facilitadoras. A pertinência da aplicação destas técnicas 

vai depender do tema gerador da pesquisa e das características do grupo-pesquisador, de acordo 

com a sensibilidade e conhecimento dos pesquisadores facilitadores. 

No caso desta pesquisa, buscamos um caminho próprio que pudesse contemplar nossos 

objetivos. Essa metodologia será apresentada posteriormente. 

3.2.4. O estudo dos dados pelos facilitadores 

 

Este é um dos pontos importantes da pesquisa, pois os dados produzidos diferenciam-

se dos dados usuais nas pesquisas em ciências humanas. Segundo Gauthier (2012) 

 

Eis o ponto mais delicado e difícil. Se a sociopoética é prazerosa e lúdica, ela 

também exige muito, pois a diversidade e a complexidade dos dados criados 

geralmente que se encontra com técnicas mais convencionais. Os facilitadores 

não produzem dados. Seu papel é de cuidar do dispositivo de pesquisa 

(favorecer a implantação do grupo-pesquisador, ser guardiãs do tempo, 

garantir a igualdade no seio do grupo, enfrentar o imprevisto com criatividade 

etc.) e de fazer o que os demais membros do grupo-pesquisador não têm 

disponibilidade e/ou competência, e/ou interesse de fazer: um estudo atento, 

rigoroso e preciso, na solidão, de como se organizam os dados da pesquisa.  

Sempre lidamos com a hipótese de que o grupo-pesquisador é um ser só, um 

filósofo. Não se trata apenas de descobrir o que pensa esse filósofo, mas como 

ele pensa. Realizar um mapa desse cérebro! (GAUTHIER, 2012, p. 92)    

 

 

Como se pode notar, o estudo dos dados pelos próprios facilitadores, além de requerer 

esforço analítico, também requer intuição, visão do todo, agrupamento e interpretação 

diferenciada dos dados.  
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Gauthier (2012) propõe duas primeiras técnicas básicas de estudo dos dados: a análise 

por categorização e o estudo transversal. Na análise por categorização, “considerando todos os 

dados obtidos com uma técnica, até esquecermos totalmente quem foi autor de que, tentamos 

organizá-los a partir de semelhanças e oposições, confluências e divergências”. (GAUTHIER, 

2012, p. 92).  

Podemos classificar os dados/conceitos por oposições/semelhanças, observar como se 

relacionam. 

 

Assim, construímos, aos poucos, um modelo, uma máquina de pensar, a do 

grupo-pesquisador X, num momento X com a técnica X. Quem entende isso 

entende igualmente que nunca se projeta teoria alguma, já existente, sobre o 

tema investigado. Somos observadores. [...]  

Esse tipo de máquina, de certo, é bem um modelo, ou seja, uma modelização 

possível entre outras, cuja finalidade é de favorecer um entendimento melhor 

do que está em jogo, que não se mostra diretamente (como se mostram os 

conteúdos), mas fica escondido dentro das formas e estruturas. Nas sessões de 

contra-análise devolvemos ao grupo-pesquisador nossos estudos (nossos 

deveres de casa!) para este avaliá-los. Mas nossa responsabilidade é também 

de criar hipóteses sobre esse pensamento escondido, não consciente, do grupo-

pesquisador e de trazê-las para a discussão. (GAUTHIER, 2012, p. 93/94) 

 

 

 Atentemos para a preocupação ético-política que se deve ter nas relações entre os 

membros do grupo-pesquisador e dos facilitadores. Gauthier (2012) chama a atenção dos 

pesquisadores quando da contra-análise35, de que esses resultados são “conclusões 

hipotéticas”36 sobre o que o modelo permitiu descobrir. “Ao tomarmos nossas conclusões como 

hipóteses, mantemos a ética da sociopoética, que quer impedir os jogos instituídos de poder no 

seio do grupo-pesquisador – sendo o jogo dos facilitadores, diplomados da academia, o mais 

óbvio.” (GAUTHIER, 2012, p. 94) 

 Outra maneira de abordagem dos dados pelos facilitadores, a fim de  chegar à 

“conclusões hipotéticas”, é o estudo transversal. Gauthier pede atenção aos sociopoetas para 

não se referir a esse estudo como “análise transversal”, tendo em vista que o objetivo nesse 

momento da pesquisa é o contrário da análise, ou seja, “o contrário da decomposição do 

complexo em seus elementos simples!” (GAUTHIER, 2012, p. 95).  

 
35 É uma das fases posteriores da pesquisa, em que os resultados da análise dos dados feitos pelos facilitadores é 

submetido à apreciação do grupo-pesquisador. 
36 “[...] essas hipóteses ficam submissas à apreciação, elaboração e discussão pelo grupo inteiro” (GAUTHIER, 

2012, p. 94) 
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O autor insiste a respeito do proveito de se aprender a pensar diferente, principalmente para 

pesquisadores cujas formas de pensamento foram aprendidas em “ambientes institucionais 

fortemente contextualizados” (GAUTHIER, 2012, p.95) e afirma que recebeu formação 

“baseada no modelo supremo da matemática, voltado para a análise precisa e rigorosa” 

(GAUTHIER, 2012, p.95). Sendo assim, a abertura para outras formas de entender é essencial 

nesse tipo de pesquisa. Mas, o que é esse momento transversal?  

Segundo Gauthier (2012) essa fase é fácil de realizar a partir do momento analítico: 

 

É só ligar o que a análise opôs. Obrigar-se a pensar junto o que era oposto. É 

uma excelente disciplina. E a máquina produzida vai ser bem diferente da 

analítica, pois os pontos decisivos são diferentes. Não é somente uma inversão 

– é só fazer para ver e se convencer. (GAUTHIER, 2012, p.95) 

  

 

 Este estudo é relacional, busca as interdependências, a ideia de relação indissociável 

entre objeto, sujeito e contexto. Afirma o autor que a percepção de ligações e variações ínfimas 

é uma aprendizagem para nós, formados em escolas eurodescendentes, e enfatiza a importância 

de se registrar os “estranhamentos” da produção de dados. 

 

É importante para que a contra-análise seja produtora, pois sem essa 

sensibilidade ao estranhamento e sem a capacidade de propor conclusões 

hipotéticas, problemas e confetos estranhos, o risco é de os copesquisadores 

somente concordarem e acharem tudo maravilhoso, ou repetirem o que já foi 

dito na primeira análise, ao vivo, dos dados. (GAUTHIER, 2012, p.96/97) 

 

 

Gauthier (2012) observa que esse momento da pesquisa tende a tomar a forma de 

poesias, pinturas ou panos cooperativamente realizados por integração de diferenças, sínteses 

coletivas, com o cuidado de não buscar homogeneizar as diferenças. 

 

Na condição de que nunca se esqueça que a síntese é sempre disjuntiva e nunca 

uma superação das diferenças ou harmonização dos conflitos, como nas 

grandes sínteses inspiradas na dialética de Hegel. O não apagamento e a não 

superação das diferenças, do poder diferenciador, é uma das mais potentes 

razões de ser da sociopoética [...] (GAUTHIER, 2012, p.96/97) 

 

Em pesquisas sociopoéticas, ainda há dois outros tipos de estudo dos dados: o estudo 

filosófico, que é o conhecido exercício acadêmico que busca pensar a pesquisa através do 

diálogo entre as teorias escolhidas e os dados obtidos na pesquisa; e o quarto e último momento 

é o estudo surrealista que Gauthier (2012) afirma ser um “momento meio maluco onde os 
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facilitadores, após terem estudado as diferenças de cada copesquisadora(a), lhe propõe criar 

uma composição original enfatizando essa diferença” (GAUTHIER, 2012, p. 98). 

O estudo filosófico naturalmente é contemplado neste estudo, porém, o momento 

surrealista não foi realizado. 

3.2.5. A contra-análise 

 

Esse é o momento de devolver o produto dos estudos dos facilitadores acadêmicos 

para o grupo-pesquisador. Gauthier (2012) elenca alguns cuidados que se deve ter nessa fase: 

 

É um momento essencial do trabalho coletivo e cooperativo do grupo-

pesquisador. Por essa razão, é bom que os facilitadores pensem bem como vai 

acontecer essa contra-análise. Às vezes, é necessário preparar, em casa, 

perguntas diretas oriundas das conclusões hipotéticas, para que a reflexão 

coletiva, ou melhor, o processo de elaboração de problemas e criação de 

confetos, continue rapidamente. Às vezes, há de imprimir e distribuir os 

principais resultados do “dever de casa” dos facilitadores para estudo em 

pequenos grupos, solicitando críticas, ampliações, desdobramentos, 

contestações etc. A contra-análise pode diretamente tomar a forma de uma 

discussão, como pode ser mediada por novas produções de tipo artístico, na 

condição que sejam de realização e apresentação rápidas. Em todos os casos, 

é bom garantir o direito de igual expressão de todos [...] Em certos casos, o 

facilitador pode intervir na contra-análise para trazer inquietações frente a 

eventuais consensos fáceis e favorecer a análise dos aspectos escondidos ou 

recalcados. (GAUTHIER, 2012, p.98) 

 

 

 Gauthier enfatiza ainda que a razão de ser da contra-análise é a elaboração coletiva de 

problemas, confetos e personagens conceituais inovadores, assim como em toda a pesquisa. 

Esses personagens têm uma força de expressão tal que nos garante a potencialidade e a 

profundidade das produções sociopoéticas enquanto pesquisa social acadêmica. 

3.2.6. A socialização 

 

Essa é a fase de apresentação das produções finalizadas. Gauthier (2012) afirma que 

existe uma forma óbvia de socialização, afeita aos facilitadores acadêmicos, que são a 

monografia, dissertação, tese, artigo ou livro encomendado pela academia. Entretanto, de 

acordo com a natureza e princípios da pesquisa sociopoética, é desejável que exista uma 

socialização dentro do meio familiar aos integrantes do grupo-pesquisador e em formas de 

apresentação adequadas. “Cartazes, teatros, bonecos, filmes, fotos, registro escrito... muitas são 
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as formas que podem ser escolhidas e garantidas. Uma regra: nada pode ser dito, mostrado ou 

escrito sem o acordo explícito dos copesquisadores, atores e donos da pesquisa.” (GAUTHIER, 

2012, p.99) 

 Na presente pesquisa, utilizamos o auxílio da tecnologia, formando um grupo-

pesquisador virtual, via WhatsApp, onde o facilitador e as copesquisadoras puderam conversar 

a respeito de alguns pontos da pesquisa. É bom enfatizar que não consideramos a presente 

pesquisa como genuinamente sociopoética, pois, como já apontado, devido a motivos diversos 

e fora do controle dos facilitadores responsáveis por essa investigação, não foi possível 

contemplar todo o percurso que a pesquisa sociopoética orienta. Assumimos, entretanto, que 

nos inspirarmos em seus princípios. Buscamos nos aprofundar em seu estudo teórico e na 

observação de outras pesquisas sociopoéticas, pois vislumbramos possibilidades inúmeras e 

frutíferas de futuras aplicações desse método a outras pesquisas no campo da educação 

matemática. 

 Dito isso, vamos analisar agora a nossa pesquisa propriamente dita e os recursos que 

utilizamos na busca de contemplarmos os seus objetivos. 

 

3.3. A EMERGÊNCIA DE MEMÓRIAS, CONFETOS37 E AUTOIMAGEM: O 

AUTOAVATAR COMO INSTRUMENTO-GUIA DA PRODUÇÃO DE DADOS DA 

PESQUISA. 

 

A partir das inspirações do educador Paulo Freire e dos temas sociopoéticos, surgiu-nos 

a ideia de utilizar uma ferramenta facilitadora, um elemento-guia para nossos encontros: o 

autoavatar.  

 Inspirados nos princípios da Sociopoética e nos princípios da produção de narrativas em 

História Oral, propusemos a criação de um instrumento de pesquisa pautado na utilização e 

confecção de bonecos de papelão, que seriam as personagens representantes das nossas 

narrativas, os exploradores das memórias de nós mesmos (podemos caracterizá-lo como um 

dispositivo). Como postura metodológica para  produção de dados e sentidos do grupo, este 

facilitador também confeccionou um “eu” representativo da pesquisa. 

 A atividade com autoavatares foi inspirada nos conceitos de “palavras geradoras”, 

“problematização”, “diálogo” e “admiração” de Paulo Freire, buscando criar possibilidades aos 

copesquisadores de afastarem-se de si mesmos e melhor perceberem-se, melhor observarem-se,  

a fim de elaborar novas compreensões das situações de vida que antes eram invisíveis: 

 
37    Misturas de conceitos e de afetos. Segundo Gauthier, “na vida comum, pensamos por 

confetos, somente os filósofos profissionais tentam pensar por puros conceitos!” (GAUTHIER, 2015, p. 83) 
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Na medida em que os homens, simultaneamente refletindo sobre si e sobre o 

mundo, vão aumentando o campo de sua percepção, vão também dirigindo sua 

“mirada” a “percebidos” que, até então, ainda que presentes ao que Hurssel 

chama de “visões de fundo”, não se destacavam, não estavam “postos por si”. 

Desta forma, nas suas “visões de fundo”, vão destacando percebidos e 

voltando sua reflexão sobre eles. 

O que antes já existia como objetividade, mas não era percebido em suas 

implicações mais profundas e, às vezes, nem sequer era percebido, se 

“destaca” e assume o caráter de problemas, portanto, de desafio. 

A partir deste momento, o “percebido destacado” já é objeto de admiração dos 

homens, e, como tal, de sua ação e de seu conhecimento. (FREIRE, 2005, p. 

82) 

 

  

Essas reflexões nos inspiraram a constituir um instrumento-guia, que favoreça a 

admiração de si e do mundo, como produção dos alunos copesquisadores. 

A produção artesanal do “eu” ainda encerra um simbolismo muito afinizado com a 

filosofia libertadora de Freire, pois é o próprio sujeito o responsável, em última análise, por 

constituírem-se, através da paulatina ampliação dos seus horizontes, dos seus percebidos, da 

emergência das suas memórias e sentimentos. Também é responsabilidade desse “eu” 

reinventar-se de maneira autônoma, sem conformar-se ou apassivar-se perante normas 

prescritivas de uma educação que Freire denomina de “bancária” (FREIRE, 1987, p. 34) 

Na obra “Pedagogia do Oprimido”, Freire (2005) discorre a respeito da sua abordagem 

metodológica de alfabetização-conscientização, e uma das componentes são as palavras 

geradoras.  A descrição do processo de descodificação das palavras geradoras também nos serve 

como referência para a atividade com autoavatares: 

 

[...] Como palavras do universo vocabular do alfabetizando, são significações 

constituídas ou re-constituidas em comportamentos seus que configuram 

situações existenciais ou, dentro delas, se configuram. Tais significações são 

plasticamente codificadas em quadros. slides, filminas, etc., representativos 

das respectivas situações  que, da experiência vivida do alfabetizando, passam 

para o mundo dos objetos. O alfabetizando ganha distância para ver sua 

experiência: “admirar”. Nesse instante, começa a descodificar. 

A descodificação é análise e conseqüente reconstituição da situação vivida: 

reflexo, reflexão e abertura de possibilidades concretas de ultrapassagem. 

Mediada pela objetivação, a imedíatez da experiência lucidifica-se, 

interiormente, em reflexão de si mesma e critica animadora de novos projetos 

existenciais. O que antes era fechamento, pouco a pouco se vai abrindo; a 

consciência passa a escutar os apelos que a convocam sempre mais além de 

seus limites: faz-se critica. (FREIRE, 2005, p. 10) 
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Nesse caso, não objetivamos as significações pessoais no quadro, mas, ao confeccionar 

o avatar como representação de si mesmo, objetivamos proporcionar a emergência das 

memórias dos sujeitos, carreando-as no artesanato.  

O ato de dialogar consigo mesmo é, simbolicamente, o ato de utilizar o verbo para dar 

vida ao boneco artesanal, e, nesse diálogo, presentificar as lembranças. Mas não são apenas os 

fios de memórias, ressignificadas dentro da dinâmica do grupo pesquisador, que nos interessa 

nesta pesquisa. As projeções futuras, lançadas pelos membros do grupo, nos é de grande valia 

enquanto fonte para o nosso estudo. 

Enfatize-se, aqui, a necessidade da busca autônoma dos copesquisadores, em 

consonância com os princípios da abordagem sociopoética. Não pretendemos utilizar nenhuma 

atividade complexa que eventualmente fuja do domínio de entendimento da natureza desta 

pesquisa. Dentre outros argumentos, buscamos a ludicidade, o diálogo e a arte como 

facilitadores de emergências das memórias e projeções de futuro. É mister considerar o caráter 

plástico e criativo dessas emergências, pois se trata de uma construção, uma elaboração mental, 

assim como o artista pinta seus quadros. É ele quem escolhe os pincéis, as tintas e cores, mas a 

inspiração é só dele? Para quem ele pinta, por que ele pinta?  

Em sua dissertação, Morais (2012) faz um estudo a respeito do conceito de memória e 

sua natureza coletiva, exemplificando com a sua própria experiência do pesquisar:  

 

[...] mas, como falamos, não estivemos sozinhos, mesmo quando 

aparentemente estávamos, como se em todos os momentos, outras vozes nos 

dissessem o caminho a percorrer, a direção a seguir, as ideias a ter, o que ver 

na cidade que estávamos por ora a visitar [...] Isso se dá porque nossa memória 

é um aglomerado de acontecimentos, de experiências, de intenções, 

inspirações coletivas. Sem estarmos inseridos em um contexto, em uma 

sociedade, em um grupo, em meio às coisas que nos levam a recordar, 

teríamos memória? (MORAIS, 2012, p. 23) 

 

A partir desse questionamento, podemos perceber que o próprio ato de rememorar está 

condicionado a um sistema de espelhamentos, comparações, relações, valores que o narrador 

de suas memórias adquire em contato com o mundo e tudo o que nele há. Por isso a importância 

do grupo-pesquisador enquanto dispositivo propiciador das emergências da memória, 

utilizando, dentre outras coisas, o diálogo. 

Consideramos o diálogo como atividade entre pessoas na busca da pronúncia do mundo, 

mas também o encontro consigo mesmo (autoavatar) para a pronúncia de um mundo interior, 

subjetivo, ao tempo do encontro com os demais copesquisadores.  
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Segundo Paulo Freire: 

 

O diálogo fenomeniza e historiciza a essencial intersubjetividade humana; ele 

é relacional e, nele, ninguém tem iniciativa absoluta. Os dialogantes 

“admiram” um mesmo mundo; afastam-se dele e com ele coincidem; nele 

põem-se e opõem-se. Vimos que, assim, a consciência se existencia e busca 

perfazer-se. O diálogo não é um produto histórico, é a própria historicização. 

É ele, pois, o movimento constitutivo da consciência que, abrindo-se para a 

infinitude, vence intencionalmente as fronteiras da finitude e, 

incessantemente, busca reencontrar-se além de si mesma. (FREIRE, 2005, p. 

16) 

 

 

O objetivo da dinâmica do autoavatar como ferramenta de produção de conhecimento é 

possibilitar que os participantes “encarnem” algo das suas subjetividades nesse artesanato e que, 

através de determinadas instigações, os membros do grupo, copesquisadores, narrem suas 

histórias, num diálogo consigo mesmos e com os outros membros. 

3.4. A CONSTITUIÇÃO DO GRUPO-PESQUISADOR 

 

Um dos princípios fundamentais para a instituição do grupo pesquisador é a consciência 

dos participantes da sua autonomia e singularidade na construção coletiva do conhecimento. 

Isso pressupõe que todos os temas devam ser apresentados, sugeridos e criticados de forma 

transparente entre os membros do grupo. Nessa perspectiva, os conceitos originários da  

intenção do facilitador devem ser apresentados no “campo de diálogo”38 e contemplados, 

apreendidos, acolhidos ou reelaborados a partir das interações dos membros do grupo. É um 

esforço de apropriação dos conceitos e intenções da pesquisa para o andamento do trabalho 

coletivo. 

Freire (2005), no terceiro capítulo do Pedagogia do Oprimido, tema intitulado “A 

significação conscientizadora da investigação dos temas geradores: os vários momentos da 

pesquisa”, nos inspira a respeito dessa ética conscientizadora da metodologia da pesquisa. 

 

Numa visão libertadora, não mais “bancária” da educação, o seu conteúdo 

programático já não involucra finalidades a serem impostas ao povo, mas, pelo 

contrário, porque parte e nasce dele, em diálogo com os educadores, reflete 

seus anseios e esperanças. Daí a investigação da temática como ponto de 

partida do processo educativo, como ponto de partida de sua dialogicidade.  

 
38 Estamos denominando campo de diálogo o espaço interativo criado no círculo formado pelos copesquisadores. 
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Daí também o imperativo de dever ser conscientizadora a metodologia desta 

investigação. (FREIRE, 2005, p.120) 

 

 

Certamente, não conseguimos cumprir à risca o que Paulo Freire propõe na ocasião da 

pesquisa nos círculos de cultura. Porém, sua ideia nos serve bem como baliza para o cuidado de 

não “involucrarmos finalidades a serem impostas aos estudantes”. Nós, enquanto pesquisadores 

facilitadores, expomos nossas intenções e observamos o tempo de reação de cada uma 

copesquisadora. Buscamos o diálogo às claras ao mesmo tempo em que reconhecemos os 

limites da pesquisa.  

 Gauthier (2004)  explica as influencias precursoras do surgimento do grupo-

pesquisador: 

 

O grupo-sujeito, segundo Sartre (1960), origem filosófica dos grupos donos 

dos processos de pesquisa-ação no sentido de Barbier (1998), próximo do 

círculo de cultura segundo Paulo Freire (Freire, 1987), pode ser chamado de 

grupo-pesquisador, numa concepção da pesquisa qualitativa que focaliza a 

pesquisa como processo, ou seja, como ela transforma o meio onde acontece 

[...] (GAUTHIER, 2004, p.135) 

 

 

 O grupo-pesquisador, também chamado de dispositivo (de pesquisa), institui um 

processo dinâmico, em que os próprios sujeitos vão se constituindo e se reconstituindo, 

alterando, assim, o próprio resultado da pesquisa. Na instituição do dispositivo, é mister 

considerar, além do fenômeno de participação e comunicação dialógica, a interação39.  

O caráter vivencial da pesquisa, propiciado no dispositivo, nos parece bem importante, 

porque não podemos apartar os sujeitos de seus compromissos e ligações com os vários mundos 

do mundo. Vejamos, por exemplo, um aspecto da nossa sociedade, em que  o índice de 

problemas relacionados à depressão e ansiedade na juventude tem aumentado, tanto no Brasil 

como no mundo, o que evidencia a importância do caráter vivencial da escola.  

Segundo Tessaro (2018)  

 

Todas as vivências positivas transformam-se em sentidos. No entanto, a 

vivência depende da sensibilidade de escuta do sujeito. Sabemos que nos 

processos educativos, assim como nas teorias educacionais, a prática vivencial 

 
39 Consideramos o fenômeno de interação, conforme preconiza Augusto de Franco, na perspectiva de que o grupo-

pesquisador é uma rede social. Segundo o autor, em uma rede social é como se as pessoas estivessem emaranhadas 

e a modificação do estado de uma pessoa em interação com outra acaba alterando o estado dessa outra sem que, 

necessariamente, tenha havido a transmissão voluntária (e, talvez nem mesmo involuntária) de uma mensagem da 

primeira para a segunda (FRANCO, 2016). 
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torna-se difícil, visto que esses espaços se mostram saturados de métodos 

educacionais pré-estabelecidos. 

Precisamos oportunizar espaços para a vivência e para o afeto, que leve em 

consideração as incertezas da vida, em que os jovens possam expressar suas 

emoções, formular suas próprias opiniões sobre as vivências coletivas, que se 

tornam significativas no âmbito singular. 

É através da vivência que ocorre a solidariedade, o cuidado com outro. O 

jovem pode desenvolver sua vivência como produto e como produtor da 

afetividade, garantindo sua posição singular no mundo, que lhe permita um 

compartilhar positivo de sua existência. (TESSARO, 2018, p.48) 

 

 

Essa exposição de Tessaro é comovedora, porquanto é fácil constatar os espaços de 

dureza na escola, como somos signatários de uma cultura educacional que trai a própria essência 

libertadora da educação. Mas a autora também nos traz esperança de que, ao contemplarmos a 

importância da afetividade no processo educacional, podemos proporcionar um “compartilhar 

positivo” da existência desses jovens. Essa vivência também é reivindicada por  Paulo Freire ao 

intentar uma educação libertadora, produtora de “seres para si”40. 

É com essa esperança que entendemos o grupo pesquisador e as atividades 

sociopoéticas, que sugerem muitos argumentos artísticos e vivenciais para a produção de dados 

da pesquisa, acolhendo expressões de afeto e suas representações, todas com sua importância. 

3.5.  CONSIDERAÇÕES ÉTICAS NA PESQUISA EM EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA COM ABORDAGEM SOCIOPOÉTICA. 

 

Em documento recente, de 2019, intitulado “Ética e Pesquisa em Educação: subsídios”, 

a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd) publicou uma 

série de artigos com informações norteadoras aos pesquisadores em educação, visando, de certa 

maneira, atualizar os cuidados éticos de todo um campo de pesquisa que, historicamente, tem 

 
40 “Na verdade, porém, os chamados marginalizados, que são os oprimidos, jamais estiveram fora de. Sempre 

estiveram dentro de. Dentro da estrutura que os transforma em ‘seres para outro’. Sua solução, pois, não está em 

‘integrar-se’, em ‘incorporar-se’ a esta estrutura que os oprime, mas em transformá-la para que possam fazer-se 

‘seres para si’. Este não pode ser, obviamente, o objetivo dos opressores. Daí que a ‘educação bancária’, que a eles 

serve, jamais possa orientar-se no sentido da conscientização dos educandos” (FREIRE, 2005, p. 70). Freire traz 

algumas expressões que nos auxiliam no entendimento do que seria criar condições para a formação de “seres para 

si”. Para nós, “seres para si” são pessoas capazes de “existenciarem-se”, capazes de “dizer sua palavra”, de 

expressarem suas singularidades e terem um posicionamento crítico perante as forças que agem em contrário da 

expressão, da liberdade e dignidade humanas. São pessoas que vivam em condições de humanização e que não 

sejam usadas como objetos ou como máquinas, que possam usufruir de uma existência harmoniosa, solidária e 

feliz perante sua comunidade, os animais e o meio ambiente. 
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seu sistema de revisão ética vinculado à área temática da saúde, não contemplando as 

especificidades da pesquisa em educação.  

 

O objetivo é colocar a questão da ética em debate e buscar contemplar a 

diversidade epistemológica e metodológica que caracteriza a pesquisa em 

nossa área. O engajamento da área de Educação no debate sobre a ética na 

pesquisa significa ocupar um espaço político na luta pela autonomia da área 

no que se refere à regulação da ética na pesquisa. Tal atitude significa 

fortalecer o movimento que vem sendo feito pelas demais áreas da CHS na 

luta pela criação de um sistema próprio de revisão ética, fora da área de Saúde. 

(ANPED, 2019, p. 7) 

 

 

 Atualmente, há um forte movimento do Fórum das Ciências Humanas, Sociais e Sociais 

Aplicadas – FCHSSA, que congrega várias entidades das CHSSA, a fim de criar um conselho  

fora do sistema CEP/CONEP e que seja vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, 

Inovações e Comunicações (MTIC) do Governo Federal. Em 2017,esse fórum se posicionou 

pela saída coletiva das instituições das CHSSA do sistema CONEP (Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisa), ligado ao conselho Nacional de Saúde (CNS). 

 Trago essas informações introdutórias apenas para informar que nossa pesquisa, 

incluída no campo da educação matemática, com participação de alunos de uma escola pública, 

está submetida a um sistema de investigação, intervenção, procedimentos éticos e legitimação, 

que não é invariável e que passa por franco processo de revisão com o intuito de “buscar 

contemplar a diversidade epistemológica e metodológica que caracteriza a pesquisa em nossa 

área”, como já foi citado. 

 Essa publicação da ANPED, de certa forma, é um esforço para não nos deixar órfãos 

(enquanto pesquisadores na área das ciências humanas e sociais) quanto à reunião de vários 

conhecimentos e procedimentos éticos específicos adquiridos pelas práticas de pesquisas em 

CHS, fora do âmbito da Saúde, e que podem servir de orientação responsável, legitimação e 

validação das pesquisas acadêmicas em CHS, quanto aos aspectos éticos. 

Fiorentini e Lorenzato (2009) informam que  
 

Antes de iniciar a pesquisa de campo, as normas éticas recomendam que o 

pesquisador informe aos participantes sobre as finalidades da pesquisa, os 

procedimentos de coleta de informações e como estas serão utilizadas e 

divulgadas pelo pesquisador. Dessa forma, os sujeitos podem aderir 

“voluntariamente aos projetos de investigação, cientes da natureza do estudo 

e dos perigos e das obrigações nele envolvidos” (FIORENTINI; 

LORENZATO, 2009, p. 197 ). 
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Usamos esta orientação trazida pelos autores acima a fim de refletirmos a respeito das 

especificidades da pesquisa em educação matemática com abordagem sociopoética. É preciso 

considerar a natureza da abordagem sociopoética que, por sua vez, foi escolhida por se afinizar 

com os contributos teóricos da educação matemática crítica e do educador Paulo Freire, um dos 

inspiradores tanto da EMC quanto da sociopoética. 

A abordagem sociopoética tem um viés artístico, político e humanista. Considera o 

grupo pesquisador como um dispositivo para a produção coletiva do conhecimento, em que 

cada participante é copesquisador. Acolhe as expressões intelectuais, artísticas, sentimentais e 

corporais. A ideia sociopoética de produzir conhecimento com o corpo todo traz um cuidado 

ético quanto a necessidade de “informar aos participantes sobre as finalidades da pesquisa, os 

procedimentos de coleta de informações e como estas serão utilizadas e divulgadas pelo 

pesquisador” (FIORENTINI; LORENZATO, 2009), mas também traz a liberdade de registrar 

as informações em diversos tipos de suportes, saber interpretá-las e valorizá-las a partir de uma 

escuta sensível.  

Uma perspectiva importante na pesquisa sociopoética é fazer a tradução do “eu” 

(pesquisador acadêmico), para o “nós” (grupo pesquisador, facilitador mais copesquisadores ) 

pois a produção do conhecimento é coletiva,  as intervenções dos participantes são espontâneas, 

artísticas, não subordinadas à prévia autorização de uma autoridade instituída. Portanto, espera-

se conhecimento, participação e decisão coletiva também nos usos das informações produzidas 

sob os diversos formatos. 

A tendência é que os participantes se sintam responsáveis pelas informações produzidas, 

mas que isso não lhes imponha uma obrigação de participação da pesquisa, mesmo que já 

iniciada, sendo importante deixar claro a liberdade para desvincular-se da pesquisa, bem como 

a liberdade de decisão a respeito do uso de dados produzidos. 

A responsabilidade do pesquisador acadêmico não se dilui. O processo de observação 

das aulas de matemática  auxiliou na aproximação e diálogo deste investigador com todos os 

convidados da pesquisa, para dar ciência da sua natureza coletiva, dos objetivos, das 

peculiaridades do grupo pesquisador, bem como ouvir os questionamentos, as possibilidades de 

participação e sugestões de cada convidado. O diálogo preliminar a respeito deste estudo visou 
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o maior esclarecimento possível dos alunos convidados, subsidiando seus consentimentos41 ou 

assentimentos42.  

Mas as peculiaridades da pesquisa sociopoética geram outras implicações éticas. 

Segundo Silveira et al (2008),  

 

O acesso ao saber na sociopoética não se resume a conhecer, compreender ou 

propor formas de atuação. Sua finalidade vai além. A elaboração teórica é 

apenas uma parte de um processo onde saber e ser estão intimamente 

imbricados. Reconhecer este princípio é, para a sociopoética, a recuperação 

de uma dimensão ética na produção do conhecimento, à medida que envolve 

a relação do sujeito consigo. (SILVEIRA ET AL, 2008, p. 878) 

 

 

E essa relação do sujeito consigo e  ao mesmo tempo com os demais integrantes do 

grupo gera uma relação diferenciada com o conhecimento. Nossa mente é, por vezes, 

acostumada a um conhecimento reificado, instrumental, projetivo e utilitarista. O conhecimento 

a que aspiramos, antes de qualquer coisa, age no próprio corpo dos integrantes e no corpo 

coletivo do grupo pesquisador. Portanto, a busca de uma relação de cuidado, estima e respeito 

com o próprio corpo na pesquisa sociopoética é fundamental. Também o mesmo cuidado se 

aplica ao grupo. 

É compromisso ético do pesquisador criar ambiente de empoderamento e 

corresponsabilidade dentro do grupo pesquisador. Não é uma simples participação na pesquisa, 

pois trata-se de admitir e reconhecer nossas complexidades, no agir como seres criativos, 

espontâneos, inacabados, capazes de recriar memórias, senti-las e interpretá-las.  

Como se pode observar, existe a possibilidade de “exposição de si” na pesquisa 

sociopoética, daí o maior zelo com a trato das informações produzidas, o cuidado com a 

identidade e imagem dos participantes, e todos os integrantes precisam estar cientes disso. 

No que tange à especificidade desta pesquisa, que abordou a relação dos 

copesquisadores com a matemática e suas histórias de vida, comprovamos que as experiências 

 
41 Um elemento constituinte dos preceitos éticos que acompanham a pesquisa com procedimentos metodológicos 

que gerem dados a partir da relação direta com o participante é o consentimento, um processo que visa, em última 

instância, obter a anuência do participante da pesquisa. Contudo, ao entender que a anuência está imbricada em 

um conjunto de condições, valores, relações de poder, deve-se prezar para que o processo garanta a manifestação 

de modo autônomo, consciente, livre de intimidação e esclarecido. (ANPED, 2019, p.63) 
42 O assentimento implica a captação do aceite do participante mediante procedimentos diferenciados, dadas as 

singularidades dos sujeitos aos quais se volta, crianças, adolescentes ou pessoas impedidas de consentir. (ANPED, 

2019, p.64) 
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de ensino e aprendizagem dos copesquisadores com esta disciplina estejam impregnadas de 

memórias de autodesvalia43, o que nos suscitou uma escuta sensível. 

E esta complexidade também traz em si riscos e incertezas, quem sabe até inseguranças. 

Segundo Gatti (2019), os potenciais riscos emocionais, cognitivos ou riscos derivados de 

situações que se criam no processo de obtenção de informações, para os participantes, precisam 

ser considerados. “Riscos de abalos pessoais podem derivar de constrangimentos, entrechoque 

de culturas, de linguajar, de atitudes. Respeito total à dignidade humana deve ser a preocupação 

básica no trabalho de pesquisadores em educação” (GATTI, 2019, p.36).  Esses riscos não foram 

observados na instituição do grupo pesquisador, que tem como um valor o sentimento de 

empatia, respeito e amizade para com as condições de cada integrante. 

  

 
43 Este termo já foi abordado nesta pesquisa e tem relação com uma visão negativa, de impotência ou incapacidade 

que uma pessoas faz de si mesmo. Na visão de Skovsmose, poderia ser indicador de um foreground arruinado no 

que tange à relação motivacional de aprendizagem dos conteúdos de matemática. 
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4. PRODUÇÃO E ANÁLISE DE DADOS: A EXPERIÊNCIA NA ESCOLA AIDA 

RAMALHO 

 

A vontade de utilizar uma abordagem de pesquisa que se nos apresentava como um 

desafio – tendo em vista o nosso pouco conhecimento prático com a Sociopoética, além de não 

termos encontrado, em nossas pesquisas, trabalhos em educação matemática que utilizassem 

essa metodologia – suscitou a necessidade de uma experiência piloto, com a instituição do 

Grupo Pesquisador, a fim de enriquecermos nossos horizontes quanto às potencialidades e 

pontos frágeis da utilização desta proposta investigativa.  

A instituição de tempo integral Escola Estadual Aida Ramalho Cortez Pereira, em nome 

da diretora Évila Maria, acolheu este pesquisador aspirante para um estágio de observação e 

realização da pesquisa. 

Ocorre, porém, que o estudo tomou outros rumos por circunstâncias independentes da 

vontade deste pesquisador, tendo em vista a pandemia que se iniciou no primeiro semestre de 

2020 e que assolou, e ainda assola, grande parte da humanidade, obrigando às autoridades 

governamentais a decretarem distanciamento social para evitar o contágio. Isso levou ao 

fechamento das instituições de ensino em todo o Brasil, o que praticamente inviabilizou a 

continuidade da pesquisa no ambiente escolar. Porém, muitas informações relevantes foram 

produzidas a partir da experiência na escola Aida Ramalho e, a partir da pesquisa de observação 

do Colégio e em sala de aula, e de dois encontros realizados no grupo-pesquisador, demos 

continuidade ao nosso trabalho. 

Figura 1 - Localização geográfica da Escola Estadual Aida Ramalho Cortez Pereira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fonte: https://www.google.com.br/maps/@-5.216024,-37.3261597,242m/data=!3m1!1e3 

 

IFRN 

Fonte: https://www.google.com.br/maps/@-5.216024,-37.3261597,242m/data=!3m1!1e3 
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Figura 2- Localização geográfica da Escola Estadual Aida Ramalho Cortez Pereira (ampliada) 

 

Fonte:https://www.google.com.br/maps/@-5.216024,-37.3261597,242m/data=!3m1!1e3 

 

A Escola Estadual Aida Ramalho Cortez Pereira localiza-se no Conjunto Walfredo 

Gurgel, na zona sul da cidade de Mossoró, no Bairro Alto de São Manoel. A instituição reúne 

alunos de vários bairros e conjuntos da redondeza, como Presidente Costa e Silva, Planalto 13 

de Maio, Bom Jesus, Alto do Sumaré, Rincão, Vingt Rosado, Pintos. O terreno em que se 

localiza tem forma de triângulo retângulo, pois a quadra é cortada transversalmente por um 

canal44, limitando bastante o espaço utilizado da escola. O prédio tem uma formato quadrado 

com um pátio central, cujas salas de aula se dispõem ao redor – inclusive a da diretoria, da 

coordenação pedagógica,  dos professores, além do  laboratório e da biblioteca – e uma extensão 

lateral com duas coberturas paralelas onde se acomodam mais algumas salas de aula, 

bebedouros, banheiros, cozinha e auditório. Não há quadras esportivas na Escola, sendo que os 

alunos, muitas vezes, fazem atividades recreativas no reduzido espaço do pátio central do 

prédio.  

 
44 É uma obra de construção de tijolo e concreto que tem por finalidade canalizar a água da chuva que corre para 

as áreas baixas do terreno, evitando assim alagamentos. 
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A escola funciona em turno integral, fazendo parte do plano estadual de implantação de 

Escolas de Educação em Tempo Integral (ETI) compondo com a Escola Estadual Francisco 

Antônio Medeiros as duas escolas-piloto em Mossoró. O horário de aula é de 07:30h às 12:00h 

e de 13:20h às 17:00h, com 30 minutos de intervalo em ambos os turnos.  

O Plano Estadual de Educação do Governo do Estado do Rio Grande do Norte45 

(2015/2025) tem como uma de suas estratégias a instituição de projetos de construção e reforma 

de escolas com padrão arquitetônico e mobiliário adequado para o atendimento em tempo 

integral, por meio de laboratórios, bibliotecas e espaços de convivência e com acessibilidade 

para as pessoas com deficiência. Podemos notar que a Escola Aida Ramalho não foi 

contemplada com processos estruturais para sua adequação  ao turno integral, como, por 

exemplo, a presença de vestiários, quadras esportivas, locais de descanso e convivência. 

A escola conta com um laboratório de ciências, uma biblioteca, uma sala de música (com 

os instrumentos da fanfarra), uma rádio estudantil (colocam músicas na hora do intervalo), um 

auditório, uma cozinha onde são servidos o lanche matinal, almoço e lanche vespertino, além 

das salas de professores, coordenação pedagógica, diretoria. 

No plano pedagógico, a escola conta com adequações e projetos importantes. Existem 

as disciplinas da Base Nacional Comum Curricular (linguagens, matemática, ciências da 

natureza e ciências humanas) e a parte diversificada (língua espanhola, componentes eletivos, 

atividades experimentais e pré-experimentais, estudos orientados, preparação pós-médio, 

avaliação semanal e projeto de vida). O Pós-Médio refere-se à capacitação do estudante para a 

vida após a conclusão do curso, como, por exemplo, a sua preparação para a entrada na 

Universidade, o que acontece no terceiro ano do ensino médio. 

Há na Escola Aida Ramalho o programa de acompanhamento tutorial, em que os alunos 

escolhem um professor orientador para lhes acompanhar mais aproximadamente em várias 

demandas da sua vida escolar. Existe um quadro afixado na escola com a imagem do professor 

e a lista de seus respectivos alunos assistidos. 

A escola também oferece algumas disciplinas eletivas, que podem mudar conforme a 

condição do corpo docente. Um exemplo delas é a oficina musical, tendo em vista que existe 

um professor formado em música nos quadros docentes. Além disso, há projetos na língua 

espanhola e inglesa.  

Existe ainda o clube do protagonismo, em que os próprios alunos se organizam por 

afinidades, conforme a figura abaixo. 

 
45 Lei 10.049, de 27 de janeiro de 2016, Institui o Plano Estadual de Educação do Estado do Rio Grande do 

Norte (RIO GRANDE DO NORTE, 2016). 
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Figura 3 - Clube de Protagonismo da Escola Aida Ramalho  (quadro mural) 

 

                                   Fonte – Arquivo pessoal do pesquisador 

 

 O projeto de vida acontece e é direcionado aos alunos nos dois primeiros anos do Ensino 

Médio. Sua finalidade é ajudar os estudantes a refletirem sobre seus objetivos de vida, 

estruturação de metas e ações realizadas para alcançá-las (Figuras 4 e 5). 

 Nesse projeto, o professor utilizou a arte relacionada ao anseio de cada aluno, o que 

gerou desenhos bem simbólicos a respeito dos sonhos dos educandos, fato que vem ao encontro 

das ideias de foregrounds de Skovsmose (2012, p. 232).  
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Figura 3 - Escada do Sucesso (Exposição na sala de aula do 2º ano A) 

Fonte - Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Figura 5 - Caminhos do sucesso (Exposição na sala de aula do 2º ano A) 

Fonte - Arquivo pessoal do pesquisador 

    

Podemos observar por esse breve perfil que a Escola de Ensino Integral Aida Ramalho 

enfrenta alguns desafios para a adequação e a permanência do modelo de ensino integral em 

suas instalações. Os alunos reclamam do calor, da falta de estrutura para descanso ou mesmo 

para um banho. Por outro lado, vemos que existem projetos pedagógicos interessantes e exitosos 

que envolvem todos os estudantes e demais atores escolares. 

Podemos observar a importância da escolha do período em que se desenvolve a pesquisa 

dentro da instituição escolar. A escola tem seus ciclos: uns, mais longo; outros, mais acelerados. 



61 
 

 
 

O trabalho de campo, com a instituição do grupo pesquisador, aconteceu no final do período 

letivo, por isso, no fechamento dos ciclos de atividades de várias disciplinas, apresentações, 

torneios de futebol e provas finais. Notamos que esse ritmo de finalização influenciou nos 

ânimos dos aluno(a)s, o que representou uma situação mais desafiadora para a pesquisa. 

 

Memorial 3 – Alibrui na ETI Aida Ramalho 

 

Alibrui esteve muito apreensivo ao visitar a ETI Aida Ramalho pela primeira vez. Não 

sabia o que poderia encontrar. Bateu à porta e o vigilante veio atendê-lo. Era seu Tota, um 

servidor que presta àquela instituição serviço há muitos anos e está  prestes a se aposentar. 

Alibrui pediu permissão para falar com a Diretora, a professora Évila Maria Barbosa e Silva 

Cruz. A princípio, ela não demonstrou muito interesse para com a pesquisa, o que o deixou 

desapontado. Mas Alibrui imaginou que aquela reação poderia acontecer, talvez, pelo fato de 

a escola já ter acolhido muitos pesquisadores que depois se vão sem criar nenhum vínculo com 

a instituição. E era o caso de Alibrui.  Então, ele pensou que, pelo menos no período em que 

estivesse ali, iria fazer o seu melhor trabalho sem criar falsas expectativas para ninguém. 

Alibrui precisava falar com o professor da disciplina de matemática para explicar sua 

pesquisa e pedir para observar algumas aulas. Assim, ele se aproximaria da turma e poderia 

conviver e convidar os alunos. Logo foi apresentado ao professor regente que recebeu Alibrui 

e aceitou a presença dele em sala de aula. Alibrui apresentou-se aos alunos e informou-os a 

respeito da sua pesquisa. 

Alibrui fez observações em setembro, outubro e novembro, mas só conseguiu reunir o 

grupo no início do mês de dezembro, quando vários ciclos se concluíam, sejam institucionais 

ou pessoais. Sentiu que havia um ritmo acelerado no colégio e na sala visitada, a do 3º ano A. 

Conversando com o(a)s estudantes, eles reclamavam do calor, da falta de estrutura para banho 

e descanso, já que os alunos permaneciam a manhã e à tarde todas na escola. Nesse contexto, 

havia a proximidade do final de ano, do término do período letivo, as atividades extras, as 

provas. Havia ainda um torneio esportivo no reduzido pátio central, onde se improvisou uma 

quadra de vôlei. Devido a tudo isso, Alibrui percebeu que todos estavam meio tensos e ansiosos. 

O próprio professor regente explicava rápido o conteúdo, resolvia alguns exercícios e passava 

várias questões do livro. Também checava os cadernos para verificar a resolução de questões 

anteriores, depois assinava-os e carimbava-os.  

Pelas observações de Alibrui, os meninos eram mais comportados, enquanto as 

meninas, mais questionadoras e uma parte delas, um tanto rebelde. Algumas questionavam ao 
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professor de matemática o porquê de certas questões, porque tinham que resolvê-las se não 

iriam precisar daquilo. Essas atitudes desenquadradas de aparente indisciplina chamaram a 

atenção do pesquisador. Alibrui foi, aos poucos, buscando assunto, pois estava se sentindo 

muito deslocado e isso o angustiava.  

Na hora do intervalo, os meninos gostavam de jogar futebol ou vôlei, o que deixou em 

Alibrui a sensação  de que eram bem unidos. Nas observações de Alibrui, ele percebeu que 

também havia muitos casais enamorados, afinal, estavam no tempo deles! Alibrui observava as 

aulas e não sentia muita diferença daquelas ministradas num passado, na Escola Antônio 

Bezerra (hoje também uma Escola de Tempo Integral) nos idos de 1990/91, onde Alibrui 

estudou. Ele queria entender por que assim o era, desejava compreender, conversar com os 

estudantes para saber de suas insatisfações, das ideias que tinham de melhoria desse sistema 

educacional. 

Após o período de observação, Alibrui foi aos poucos entrando em contato com os 

estudantes e, individualmente, lançou a proposta de participação deles no grupo-pesquisador, 

esclarecendo a natureza da pesquisa, os objetivos, a inexistência de riscos e como aconteceria. 

Por fim, teve a adesão de 07 meninas, pois todos os meninos convidados declinaram da 

voluntariedade. Estavam muito envolvidos com os esportes e outras atividades. Alibrui parecia, 

naquele contexto, apenas um concorrente dessas atividades. Alibrui sentiu-se, e sente-se, 

agradecido às estudantes que se sensibilizaram e participaram do grupo. Nada mais que um 

gesto de bondade por parte delas! Esperava Alibrui fazer dos encontros algo especial que 

valesse para todas as envolvidas, e foi assim que realizou os encontros com o grupo 

pesquisador, como segue descrição a seguir. 

    

Memorial 4 – Alibrui na sala de aula da ETI Aida Ramalho 

 

O professor era pragmático, cumpria seu dever. Está ali fazendo o seu trabalho, 

ensinando os conteúdos, abrindo o livro e passando exercícios. 

Porém, algo incomodava Alibrui. É como se estivesse acontecendo um flagrante 

desrespeito a algo que Alibrui nem sequer sabia o que era. Era algo que feria uma 

sensibilidade, pois sabia ele mesmo já ter passado isso por longos anos. Mas, Alibrui sentiu 

gratidão pela permissão do professor para poder observar suas aulas. Assim, Alibrui tem um 

sentimento crítico em relação a maneira de ensinar do professor, mas, ao mesmo tempo, sabe 

que ele está fazendo o melhor que pode e por isso tem sua dignidade. Alibrui pensa como faria 
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se fosse ele a dar aulas de matemática para uma turma de adolescentes... E percebe que talvez 

não fizesse melhor. 

Alibrui se sentia apenas um forasteiro que pediu licença para aportar numa sala de 

aula. Por isso, falou muito pouco. Não fez perguntas ao professor. Também compreendeu a 

difícil situação dele, que tem que dar conta dos conteúdos e que já encara sua profissão tão 

automaticamente, talvez como uma obrigação... Viu o docente exatamente como uma máquina 

de transmitir conteúdos. Mas, para Alibrui, sempre há a condição de ser um educador também 

(aquele que se preocupa antes com os alunos e sua aprendizagem do que com o transmitir os 

conteúdos). 

O professor explicava rápido, sem muita chance para perguntas ou reflexões. Logo 

após, pedia para abrir na página de exercícios. Era flagrante como seu  ritmo de transferência 

era mais acelerado do que a condição da maioria dos alunos de assimilar o conteúdo. No outro 

dia, carimbava os exercícios de casa passados no dia anterior e assinava todos os cadernos. 

Depois, Alibrui pensou que uma pesquisa holística mais complexa não poderia ver 

apenas um bordo, no caso, de um grupo de alunos, mas deveria convidar também o professor 

a participar. Quem sabe, não poderia emergir franquezas mútuas que levassem a reflexões 

múltiplas? Quem sabe, a própria metodologia da pesquisa não fosse uma implicação imediata 

na vida da sala de aula, uma mandala de conhecimento e compreensão entre professor e aluno? 

Alibrui está sonhando... 

 Alibrui nota que existe uma situação, uma condição estrutural de instalação da 

educação bancária. O professor é o que sabe e o responsável pelos destinos do processo de 

aprendizagem dos alunos, e é ele quem faz com que os mesmos repensem suas práticas através 

da avaliação (que pareceu que não tem essa função na prática)... “mas, e nós, professores, não 

poderíamos repensar nossas  práticas?” Os alunos, terreno de incidência da prática 

professoral, não teria esse direito de, pelo menos, interagir nas práticas de aprendizagens do 

conteúdo de matemática? O aluno poderia opinar? Sugerir maneiras conjuntas de 

aprendizado? O fato de algumas alunas se sentirem mais confortáveis para aprender o 

conteúdo quando ensinadas por outras colegas que tinham mais facilidade não seria um 

indicativo da necessidade de mudanças? 

Alibrui pensou que é correndo que não se chega a lugar nenhum. Precisa de tempo para 

respirar e ouvir. Precisa querer ver, ouvir e sentir o outro. E correndo é muito difícil. Mas tudo 

estava apressado naquele final de ano, pois havia muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. 
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4.1.  DESCRIÇÃO DOS ENCONTROS 

 

O primeiro encontro do dia 09 de dezembro de 2019 

 

O grupo se reuniu na biblioteca da escola, numa segunda-feira, no período das três 

primeiras aulas. Contou com a presença de 06 estudantes, às quais vamos nos referir com o 

apelido que deram a seus avatares: Tantam, Rê, Kaikai, Bia, Lelê e Tatá.  

Outros convidados, duas jovens e um jovem, que haviam confirmado inicialmente, não 

compareceram. Unimos duas mesas e explicamos a dinâmica de trabalho.  

Primeiramente, lemos um resumo do conto de Oscar Wilde, chamado “O rouxinol e a 

rosa”46. Depois, reproduzimos a música “Me revelar”, de Zélia Ducan, pedindo que prestassem 

bem atenção na letra. Enquanto isso, passamos uma pequena caixa de isopor com um espelho 

dentro. Os membros do grupo contemplaram sua própria imagem, ao som da música. Fizemos 

uma pequena reflexão a respeito da canção reproduzida, buscando a preparação para a atividade 

de confecção do boneco artesanal. 

O próximo passo foi distribuir os materiais sobre a mesa, e o grupo começou a realizar 

a atividade de confecção dos avatares. Trouxemos uma caixa com vários objetos: tesouras, 

estilete, pincéis, canetas, E.V.A, lápis de cor, giz de cera, tinta, fitas, colas coloridas, linha e 

agulha, panos, papelão, isopor, glitter, miçangas etc. Colocamos algumas músicas comuns ao 

cotidiano deles para facilitar a descontração. Todas resolveram utilizar isopor e papelão para 

tecer seu artesanato.  

Houve, então, um momento de concentração por parte dos membros, a fim de bem 

confeccionarem seus artesanatos. Este pesquisador também fez seu avatar, o qual chamou de 

Alibrui, nome já explicado anteriormente. 

 

 

 
46 A utilização deste conto foi uma inspiração da audiência da palestra do professor Ailton Siqueira, por ocasião 

da abertura do III Seminário do GPEP (Grupo Potiguar de Estudos e Pesquisas em História da Educação 

Matemática ). 
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Figura 4 - Confecção dos avatares 

 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Figura 5 - Colagem de fotos do trabalho de confecção dos avatares 

 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 
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O segundo encontro no dia 16 de dezembro de 2019 

 

Também se deu numa segunda-feira, pelo período da manhã, na mesma biblioteca. No 

primeiro encontro, do dia 09 de dezembro, uma outra aluna, colega das demais, se interessou 

pela atividade na biblioteca e quis participar do grupo pesquisador, sendo bem aceita. Mas, 

como ela não havia confeccionado o avatar ao longo do primeiro encontro, providenciamos o 

molde de uma boneca já fabricada e sugerimos a ela que modelasse a seu gosto. Ela aceitou e, 

no segundo encontro, tratou de pintar o corpo da boneca de marrom e os cabelos, de preto. O 

nome da boneca ficou Neguinha. 

No início do encontro, algumas alunas resolveram dar retoques em seus avatares. 

Notamos a preocupação e o carinho que as copesquisadoras tiveram na feitura de seus confeitos. 

Não queriam que suas projeções ficassem feias. Houve brincadeiras em relação à aparência dos 

bonecos, sendo que este pesquisador também confeccionou um boneco que não ficou tão bem 

aparentado, mas, aos poucos, fomos nos apropriando de nós mesmos, aprendendo a amar e 

cuidar da nossa obra, numa simbologia freireana do cuidado e do amor conosco, em busca do 

“ser para si”. 

Devido à época de finalizações em que foi feito esse encontro (dezembro), pensamos 

em uma atividade que pudesse, de alguma forma, contemplar nossos propósitos, pois isso 

auxiliaria o amadurecimento deste pesquisador quanto à articulação de seus objetivos de 

pesquisa e a metodologia empregada. Notamos também que, pelo espaço reduzido da 

biblioteca, pelo período intenso de final de ano, não iríamos conseguir pôr em prática todos os 

princípios sociopoéticos. 

Na biblioteca não era proporcionada privacidade suficiente para realizar uma técnica de 

relaxamento desejável, posto que o setor não estava reservado só para esse encontro. Então, 

fizemos um pequeno relaxamento a partir de uma música de composição não identificada, 

obtida no canal youtube47, com toque de piano e sons de ondas do mar. Esse momento também 

foi uma preparação para a dinâmica elaborada pelo facilitador  para o encontro. 

Pensamos nos backgrounds, nos foregrounds e no momento em que os estudantes 

estavam. Pensamos naquele período de final de ciclo estudantil como possível situação de 

fronteira e nas emergências das situações-limites. O que os esperava? Sentiam-se preparadas 

para enfrentar o grande mar? E, assim, foi proposta a “dinâmica do barco”. 

A dinâmica do barco 

 
47 https://www.youtube.com/watch?v=m-xkc440p84 
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Elaboramos um artesanato de papelão, mostrado na figura abaixo, onde representamos 

um barco e o mar. A dinâmica consistia em cada uma colocar seu boneco dentro do barco e 

navegar, narrar um pouco do seu avatar, apresentá-lo, ver-se ante os desafios do mar da vida.  

Como precisamos ter um foco na educação matemática e nos objetivos da pesquisa, elaboramos 

algumas cartas que continham  histórias e inquietações em relação a esta disciplina, frente às 

quais pedimos para as navegantes se posicionarem, ficando aberto a qualquer uma das demais 

participantes emitirem sua opinião. 

 Figura 8 - Dinâmica do barco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador. 

 

Assim, pudemos, metaforicamente, representar alguns elementos importantes da 

pesquisa: nossas memórias (de onde venho nesse barco), perspectivas de futuro (para onde 

pretendo ir), as ondas e as tempestades sendo os desafios da vida, talvez até as situações-limites.  

As cartas serviram para pensar qual a nossa relação com a matemática, como se dá a 

apreensão dos seus conteúdos, como vislumbramos a utilização desses conhecimentos. 

Tivemos momentos surpreendentes, emocionantes diante da narrativa das copesquisadoras.  

Antes de começar, colocamos a música “Barco valente”, de Flávia Wenceslau, na qual, 

em um trecho da letra, diz: 

 

Botei o meu barco no mar / Botei o meu barco no mar 

Meu barco se chama valente / Valente é bom de navegar 

Corta as ondas de frente / Deixa a onda passar 

Só cabe eu minha gente / Só eu quem pode levar... 
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A seguir, descrevemos a dinâmica a partir da memória de Alibrui (em primeira pessoa). 

A narrativa de Alibrui (narrativa das narrativas) será indicada em negrito: 

 

A primeira a entrar no barco foi Rê, o avatar de uma garota transsexual, de cabelos 

longos e negros, com olhos também negros, bem marcantes. 

A copesquisadora pegou Rê, seu confeto, de frente e começou a olhar fixamente 

para ela e acariciar seus cabelos enquanto falava: 

 

É uma pessoa sentimental. Qualquer coisa que seja ruim, ela é capaz de sentir e de 

superar mesmo assim. É uma pessoa muito ligada a sentimentos.  

Ela é uma pessoa capaz de sentir qualquer coisa que tá em volta dela (qualquer coisa), 

tipo quando uma pessoa machuca ela no falar... Quando ela sofre um preconceito, ela é capaz 

de sentir lá dentro, mas ela é capaz de superar tudo isso, porque ela é uma pessoa que tem 

muito amor dentro dela e isso faz com que ela supere qualquer coisa. Ela pode até não amar 

ela mesma, porque ela vê muitos defeitos nela, na aparência dela, na forma de ser, e no que 

ela sente. Ela tem muitos defeitos, por isso ela não consegue se amar. Mesmo assim, ela 

consegue superar qualquer problema que vem na frente dela e consegue seguir adiante, mesmo 

que tudo esteja muito mal. 

 

Tantan interviu: Só eu que tive vontade de chorar? Não, né? 

 

Ofereci para que a Rê pegasse um número da pergunta. Ela pegou o número 9 e 

leu: O mar  pode ser calmo, mas pode ser revolto. As ondas grandes num mar de incertezas, o 

futuro sempre é incerto! As ondas grandes são meus medos48. Será que vou dar conta de 

navegar nesse mar? 

Observei que a pergunta poderia dialogar bem com o momento delas, de concluir 

o ensino médio e ver tantos desafios pela frente. Perguntei o que a Rê estava sentindo 

naquele momento de conclusão, de término de um ciclo de estudos. Quais os seus planos? 

Quais suas incertezas? 

 

Rê, então, disse: Ela tem várias... As incertezas do futuro dela é que ela tem medo de 

não conseguir alcançar os objetivos dela. Ela tem medo de não conseguir entrar na faculdade, 

ela tem medo de não conseguir ser ela mesma... De não conseguir alcançar tudo o que ela quer 

e de não ser respeitada e aceita como ela quer... Ela tem muito medo. Ela tem medo de perder 

as pessoas que são importantes pra ela... Ela sempre pensa em todo mundo... A última pessoa 

que ela pensa é nela. Ela sempre pensa em todo mundo e ela bota ela sempre em último lugar. 

Ela tem muito medo de perder as pessoas que são importantes pra ela. 

 

 
48 Com o andar dos estudos da Sociopoética, e conhecendo melhor as técnicas artísticas, hoje Alibrui pensaria em 

trabalhar estas incertezas e medos não tão diretamente como evidenciado na questão. 
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Eu disse que Rê situou muito bem quem é o avatar Rê, que ela falou sobre seus 

medos e incertezas perante o futuro. Perguntei se ela achava que a matemática iria ajudá-

la em alguma coisa no futuro. Daí, surgiu o seguinte diálogo: 

 

Rê: Assim, que queria estar bem longe da matemática mas se ela quiser me ajudar, tá! 

(Risos) 

 

Lelê: Eu tenho medo de não entrar na faculdade e não conseguir um bom emprego. Eu 

não aguento mais mainha dizendo que é pra mim trabaiá... 

 

Tatá: Eu tenho medo de não conseguir conquistar os  meus objetivos e não conseguir 

dar o meu melhor. 

 

Kaikai: Eu não sei do que eu tenho medo 

 

Rê: Ainda posso falar? 

 

Respondi:  Sim! 

 

Rê: Ela também se sente muito insuficiente. Tipo... Ela sempre quer dar o melhor dela 

em tudo, para as pessoas, pra tudo que está em volta dela, ela sempre quer dar o seu melhor, 

mas no fundo ela sempre se sente insuficiente. No fundo ela sente que qualquer pessoa pode 

tomar o lugar dela, qualquer pessoa pode ser mais legal que ela, qualquer pessoa pode ser 

mais interessante que ela. Qualquer pessoa é melhor que ela, ela sempre coloca as pessoas lá 

em cima e sempre esquece dela, mas ela se sente muito insuficiente, mas ela ama todo mundo 

de uma forma tão grande que isso faz ela ter força também... As pessoas em volta dela fazem 

ela ter força pra continuar sempre e ela ama todo mundo incondicionalmente, não tem nem 

como explicar, mas ela sente insuficiente pra ela mesma. E ela não consegue encontrar o amor 

que todo mundo diz que ela deveria ter dentro dela. 

 

Perguntei: Rê se ama? 

 

Rê: Não. 

 

Perguntei, então, como ela não se ama e consegue amar as pessoas. 

 

Rê: Porque pra ela as pessoas são mais importantes do que ela mesma. 

 

Perguntei se naquele momento a Rê era aceita, ali, entre a turma de amigas dela. 

E também perguntei por que ela disse que tem medo de ela não ser aceita do jeito que ela 

é, no futuro. 

 

Rê: É. Nesse momento ela está muito triste porque ela não vai ver mais ninguém. 
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Tanta: Vixe Maria, eu moro na sua rua... (risos) 

 

Rê saiu do barco e Bia entrou. Bia não falou de si. Pedi, então, para ela escolher 

um número, que foi o 4. Então, li a carta: "Eu sempre tirei notas boas. Acho importante 

me destacar na escola porque no futuro eu irei precisar. Talvez não da matemática em si, 

mas dos conhecimentos que irão ser cobrados no vestibular" 

 

Bia: Na minha vida eu não quero matemática pra nada. Eu não gosto. 

 

Repeti: Na tua vida tu não quer matemática pra nada? 

 

Bia: O que eu puder não usar, eu não vou usar. A não ser pra contar meu dinheiro 

quando eu necessitar. 

 

Perguntei, em seguida, por que Bia não gosta de matemática. Ao que ela 

respondeu:  

 

Bia: Ela não gosta porque mexe muito com conta, com cálculo e ela, apesar de ter a 

cabeça grande (menção ao estilo de boneco confeccionado), ela não consegue raciocinar muito 

pra fazer cálculo. 

 

Perguntei se, no passado, a relação da Bia com a matemática foi boa. 

 

Bia: Foi. Ela gostava de matemática até o nono ano. Até o nono ano a nota dela era 

boa. 

 

Perguntei por que mudou.  Aconteceu alguma coisa que ela lembre, que quando 

entrou no ensino médio fê-la não gostar mais de matemática? 

 

Bia: Eu acho que a ela foi aprendendo mais coisas. Antes era só dividir, somar, 

multiplicar... 

 

Perguntei se Bia via sentido na aprendizagem da matemática para vida prática, no 

dia-a-dia, ao que ela respondeu: 

 

Bia: Em algumas coisas.  Ela Já usou a matemática quando a mãe dela tinha uma 

pizzaria e ela ajudava. 

 

Perguntei às outras jovens: Além da Bia, qual o sentimento de vocês para o futuro 

em relação à matemática? 

 

Tatá: Bem longe de mim. Eu não gosto e graças a Deus a faculdade que eu vou fazer 

não vai precisar tanto. 
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Bia saiu do barco e entrou Tatá. Pegou a questão cujo enunciado fala sobre 

reprovação. Perguntei se já havia acontecido de ela ficar reprovada, ao que ela respondeu 

que não. Tatá continuou: 

Só se for no ensino fundamental... Nunca aconteceu comigo não, mas ela chorou quando 

ela  ficou de recuperação. A Tatá já chorou muito....No sexto ano ela era de escola pública e 

no sétimo ano ela foi para uma escola particular. E no sétimo ano ela não sabia de nada, 

porque no sexto ano ela não tinha aprendido nada. Aí ela ficou de recuperação em matemática, 

precisando de 1 [um] e ela chorou muito porque a mãe dela disse que pagava escola para ela 

estudar!... Aí ela ficou chorando muito, mas a mãe dela passou a mão na cabeça e disse assim: 

"você vai conseguir, minha filha". Aí ela passou! Tirou um sete. Tava precisando de um 01 em 

matemática... 

 

Pedi pra ela falar um pouquinho da Tatá. 

Tatá: Ela é determinada, ela é muito feliz, alto astral. Poucas coisas deixa ela assim 

pra baixo...  

 

As demais copesquisadoras: Chorando todo dia?... 

 

Tatá: Mas só agora, ela tá com problema... 

É o seguinte: o terceiro ano foi muito estressante pra ela, e ela acabou criando alguns 

tipos de ansiedade. Aí ela começou a chorar muito. O que que acontece: o sentimento dela 

triplica... Se ela tá triste, ela fica três vezes triste, se ela tá feliz ela fica três vezes mais feliz. 

Mas a Tatá ta voltando ao normal, graças a Deus. Então Tatá é muito alto astral, feliz, ama a 

família, superdeterminada, focada, ama os amigos, superleal... E é isso! 

Ela só tem medo de perder as pessoas que ela ama muito, que nem a mãe dela. Mas ela 

também tem muito medo de não conseguir realizar o sonho dela, ser médica, conquistar a vida 

aí... E ela todo dia tenta dar o máximo dela ou ser o melhor dela. Ela sempre gosta de 

conquistar os outros, de ajudar os outros... E ela gosta muito de falar. 

 

Perguntei, nesse momento, se a Tatá acha que a matemática pode contribuir na 

conquista desse sonho dela.  

 

Tatá: Assim, eu passei em edificações, né? Então eu tenho mais dois anos pra frente. 

Se eu terminar, terminei graças a Deus, com a ajuda da matemática. Mas depois disso eu não 

quero ver ela tão cedo... 

 

Perguntei: Então, a sua relação com a matemática, Tatá quer esquecer?  

 

Tatá: Não esquecer, porque eu vou trabalhar com dinheiro, com outras coisas... Mas 

a matemática eu também vou ver, infelizmente... Mas, assim: eu não quero ela tão aflorada na 

minha vida não. Sei lá, é que eu não gosto dela... Eu gostava dela, mas agora não gosto não! 

Porque eu não entendo... 
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Tatá sai do barco. Entra Neguinha e tira a carta 02. Li a carta: "um dia me 

perguntaram por que eu tenho que estudar matemática. Eu disse que, se eu não estudasse, 

eu ficaria de recuperação ou mesmo reprovada, mas eu fiquei pensativa. E depois que eu 

passar de ano? Terá outro ano... E depois mais um... Mas eu já cheguei ao terceiro ano... 

E agora, pra onde vou? Enem!  E depois? Vou esquecer de tudo o que estudei de 

matemática, talvez lembre de algo que me chamou a atenção...”. Observei que era uma 

questão pra gente pensar: “porque que a gente tem que estudar matemática?” 

 

Neguinha: Ela gostava de estudar matemática até o segundo ano, mas no segundo ano 

ela começou a gostar menos e no terceiro ano ela começou a gostar bem pouco... Mas acho 

que é por causa do professor, não sei por quê.  

 

Perguntei se ela achava que era a maneira como é ensinada a matemática, se ela 

pode influenciar em gostar ou não da disciplina, ao que Neguinha respondeu 

afirmativamente.  

 

Perguntei: então você acha que foi isso? Mais a questão da maneira como foi 

passada a matemática no terceiro ano pra você? 

 

Neguinha: Não! É assim... Eu sempre tive um professor ótimo de matemática. Aí, 

quando fui para o primeiro ano, eu tive um professor mais ou menos, e não entendia o que ele 

falava... 

Aí, quando a gente começou a estudar no terceiro ano, eu entendi mais ou menos o que 

ele queria desfazer, só que mesmo assim, eu ainda acho o jeito que ele ensina estranho... 

... Mas eu ainda prefiro o meu outro professor, porque o outro professor explicava 

bem... Não que ele não explique bem, não estou falando isso. Tô dizendo que o outro professor 

explicava melhor... 

Desde o ensino fundamental até o segundo ano, eu queria ser engenheira, eu  gostava 

muito da matemática... Minha área... Mas quando chegou no segundo ano eu disse: “Não! Não 

é minha área!”, porque eu não gostava de matemática, não gostava de como o professor 

ensinava daquele jeito... Aí, eu pensei em fazer biologia, sempre gostei de biologia... 

 

Demais copesquisadores: Ela quer seguir o professor de biologia dela. 

 

Perguntei se elas gostavam  do professor de biologia e acrescentei: “vocês acham 

que a maneira como o professor ensina a disciplina pode fazer com que o aluno goste da 

disciplina, ame a disciplina?” 

 

Tantam: Sim! Se eu não gostar da explicação eu detesto a matéria... 

 

Perguntei se achavam que a maneira como a matemática é ensinada faz com que 

os alunos tenham essa relação conflituosa de não gostar da disciplina, de não querer 

saber... 
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Bia: É porque é só aquele professor explicando o assunto e passando atividade.  

 

Outra copesquisadora: Ele só passa atividade, não explica... 

 

Lelê sai do barco e entra Kaikai... 

 

Falei que iria ler a carta sete: “Já estamos no final de uma etapa longa. Vou sentir 

saudades do colégio, das amizades, porque sei que muitos se afastarão... É normal. Talvez 

nos encontremos mais a frente, na faculdade, talvez, ou em outro lugar. Mas, se um desafio 

se encerra, outro começa... Penso no futuro (...) O que cabe nesses parênteses? Posso 

comparar meu desempenho em matemática com o dos outros colegas... Será que saio 

preparada?” 

 

Kaikai: Posso falar sobre Kaikai? 

 

Kaikai, eu acho que Kaikai é uma pessoa muito tímida até você conhecer ela. Muita 

gente diz que ela é muito inteligente, que ela pode muitas coisas, só que ela não se sente tão 

capaz assim...E ela tem muito medo de não conseguir conquistar todos os seus objetivos, de 

não conseguir ser independente... 

Kaikai, ela gosta muito de ser independente, ela não gosta de depender de ninguém. 

Pra ela, tipo, as coisas dela, ela faz tudo sozinha, ela não precisa de ninguém perto.  

 

Perguntei se a Kaikai não gosta nem de pedir ajuda pra resolver uma questão de 

matemática. 

 

Demais copesquisadores: Se ela é boa em matemática...Física e matemática... 

 

Kaikai:   Kaikai é muito orgulhosa... 

 

Perguntei que curso a Kaikay pensa em fazer.  

 

Kaikai: Física! 

  

Pedi, então, permissão para perguntar uma coisa a Kaikai:  Qual o sentimento dela 

em relação à matemática? 

 

Kaikai: Eu gosto de matemática... porque eu gosto de desafios! E eu acho a matemática 

bem desafiadora... e porque eu vou fazer física, né? E a física é estudar os fenômenos da 

natureza através da matemática. Eu gosto. Sempre gostei. Sempre tirei notas boas. 

 

Perguntei: A kaikay é tão inteligente! Por que ela tem medo de não conseguir 

concretizar? Por que o medo? 
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Kaikai: Eu não me sinto tão inteligente, não. No caso da matemática, não é que eu 

sei...É só fórmula... Decoro fórmulas e faço... 

 

Perguntei se ela achava que o ensino de matemática poderia ser diferente, pra ser 

mais significativo pra nós, pra quem estuda.  

 

Kaikai: Pra mim tá bom! 

 

Kaikai sai do barco. Entram no barco Tantan e Lelê. Leio a questão: “Puxa, 

quando fico de frente com uma questão de matemática, quero resolver, mas nem sempre 

consigo... Já tive uns professores bons e outros que só faltavam chamar a gente de burro... 

Isso deixa marcas. Quando não sei resolver uma questão, fico impaciente. Às vezes 

chateada. Invento uma revolta... Enfim, matemática, pra quê te quero?” 

 

Tatá: Bem eu!... Acho que isso acontece muito aqui na escola.. 

 

Tantam: Particularmente, eu detesto matemática! Meu maior medo é que quando eu 

fosse para faculdade eu precisasse enfrentar matemática. Só que ainda vai ter, pelo menos a 

base, e eu tenho medo de não conseguir, né, fazer as coisas... 

 

Perguntei a Tantam se ela já tinha pensado no que a levou a detestar matemática.  

 

Tantam: Não sei. Acho que o fato de, na maioria das vezes, eu não conseguir resolver 

as questões, acho que já criei... 

 

Intervi:  

A Tantam não consegue? 

 

Tantam: Na maioria das vezes não, eu não sinto vontade de estudar... 

 

Perguntei: E quando você está de frente a uma questão de matemática e não 

consegue resolver, o que é que você sente? Qual o seu sentimento? 

 

Tantam: Eu fico com raiva, né? Porque eu vejo todo mundo conseguindo resolver, todo 

mundo mostrando ser tão fácil e eu lá, como se fosse a pessoa mais burra da sala. 

 

Perguntei se ela sentia algum sentimento de inferioridade quando não consegue 

resolver uma questão. Ela disse que às vezes, sim. Então, perguntei: 

E quando você consegue resolver?  

 

 Tantam: Ah, eu fico feliz, né? Porque eu fico pensando: Nossa, não era tudo aquilo 

que eu pensava! 

 

Perguntei: Mas a sua relação com a matemática, você acha que é conflituosa? 
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Tantam: Não gosto. Estudo porque é preciso. Mas assim, por minha vontade própria 

eu sumiria com a matemática da minha vida... Sério mesmo, eu não gosto! 

 

Perguntei se Tantam achava que a maneira como a matemática foi ensinada pode 

ter influenciado a ter esse sentimento em relação à essa disciplina. Tantam logo diz: 

 

Sim, porque eu já não entendo a matéria e também a questão do professor ensinar muito 

rápido, ou nem ensinar, não explicar direito, aquilo tudo já me fez não gostar mais ainda... 

Porque, às vezes, ele não explica do jeito que eu consiga entender... Às vezes, quando eu não 

entendo com ele, aí eu vou atrás de Lelê ou de Neguinha, ou de qualquer pessoa que saiba 

explicar, aí eu entendo... 

 

Perguntei: E Lelê tem alguma coisa pra falar sobre essa questão? 

 

Lelê:  Não! Eu já gosto de matemática.  

 

Alguma das outras copesquisadoras: Bia disse que consegue entender mais com (aqui 

ela cita o nome de uma aluna) explicando... 

 

Perguntei: Por que que está difícil de vocês entenderem? 

 

Lelê: É porque quando é um amigo explicando, a pessoa tenta fazer de algum jeito que 

ela entenda. 

 

Tantam: O professor tem várias pessoas para explicar, aí, não pode prestar atenção 

só naquela pessoa. Cada um entende de uma forma mais fácil, o professor não pode falar com 

cada um separadamente. Mas o professor deveria ter várias formas de explicar, se não 

entendeu desta forma, explica de outra forma... 

 

Lelê: O meu antigo professor, ele explicava de a maneira mais fácil para todo mundo 

entender....Fazia uns três exemplos, a maneira fácil, médio, difícil... O Professor atual só faz a 

mais fácil e deixa a mais difícil para todo mundo se virar... 

  

Após o término das narrativas dos copesquisadores, eu (Alibrui) também pedi para 

entrar no barco. Contei um pouco da minha história e de como eu vinha convivendo com o 

conhecimento matemático e minhas expectativas para com a presente pesquisa, agradecendo ao 

grupo pelas valorosas contribuições para o entendimento das relações das estudantes com o 

ensino de matemática. 
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4.2.  COMPREENSÕES SOBRE AS NARRATIVAS PRODUZIDAS 

4.2.1. Análise por categorização 

 

A partir das narrativas produzidas através da dinâmica do barco, sistematizamos 

algumas expressões recorrentes que possam subsidiar o entendimento do 

pensamento/sentimento do grupo-pesquisador, buscando ligações com as categorias já 

estudadas.  

Constituímos três quadros: “sentimentos e perspectivas de futuro”, “relação com a 

matemática” e “o ensino da matemática”. 

 

Sentimentos e perspectivas de futuro 

 

Autodesvalia - Ela tem muitos defeitos, por isso, ela não consegue se amar... Ela 

também se sente muito insuficiente 

- Bem eu... Acho que isso acontece muito aqui na escola..(em referência 

à carta: “já tive uns professores bons e outros que só faltavam chamar 

a gente de burro... isso deixa marcas”) 

- Não sei. Acho que o fato de, na maioria das vezes, eu não conseguir 

resolver as questões, acho que já criei... [...] Porque eu vejo todo 

mundo conseguindo resolver, todo mundo mostrando ser tão fácil e eu 

lá, como se fosse a pessoa mais burra da sala. 

 

Incerteza/medo 

do futuro 

 

Situação de 

fronteira 

Situação-limite 

- As incertezas do futuro dela é que ela tem medo de não conseguir 

alcançar os objetivos dela. Ela tem medo de não conseguir entrar na 

faculdade, ela tem medo de não conseguir ser ela mesma... 

- Eu tenho medo de não entrar na faculdade e não conseguir um bom 

emprego. 

- Eu tenho medo de não conseguir conquistar os meus objetivos e não 

conseguir dar o meu melhor. 

- Ela só tem medo de perder as pessoas que ela ama muito, que nem a 

mãe dela. Mas ela também tem muito medo de não conseguir realizar 

o sonho dela, ser médica, conquistar a vida aí... 

 

 

 

Relação com a  matemática 

 

Indiferença e 

aversão 

 

Raiva 

-  [...] queria estar bem longe da matemática, mas se ela quiser me ajudar, 

tá! (Risos) 

- Na minha vida eu não quero matemática pra nada. Eu não gosto. 

- Bem longe de mim. Eu não gosto, e graças a Deus a faculdade que eu vou 

fazer não vai precisar tanto. 
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- Eu não quero ela tão aflorada na minha vida não. Sei lá, é que eu não 

gosto dela... Eu gostava dela, mas agora não gosto não! Porque eu não 

entendo... 

- Ela gostava de estudar matemática até o segundo ano, mas no segundo 

ano ela começou a gostar menos e no terceiro ano ela começou a gostar 

bem pouco... 

- Particularmente, eu detesto matemática! [...] Não gosto. Estudo porque é 

preciso. Mas assim, por minha vontade própria eu sumiria com a 

matemática da minha vida... sério mesmo, eu não gosto! 

- Eu fico com raiva, né? Porque eu vejo todo mundo conseguindo resolver, 

todo mundo mostrando ser tão fácil e eu lá, como se fosse a pessoa mais 

burra da sala. 

 

Afeto - Eu gosto de matemática... Porque eu gosto de desafios! 

- Eu já gosto de matemática.  

 

Memória - Ela gostava de matemática até o nono ano... Ela Já usou a matemática 

quando a mãe dela tinha uma pizzaria e ela ajudava. 

- No terceiro ano ela começou a gostar bem pouco... mas acho que é por 

causa do professor, não sei por quê.  

- O meu antigo professor, ele explicava da maneira mais fácil para todo 

mundo entender.... 

 

 

 

O ensino da matemática 

 

 

 

 

Professor  

 

 

 

Práticas de 

ensino 

 

 

- No terceiro ano ela começou a gostar bem pouco... Mas acho que é por 

causa do professor, não sei por quê.  

- Se eu não gostar da explicação eu detesto a matéria... 

- É porque é só aquele professor explicando o assunto e passando 

atividade. (relação conflituosa com a matemática) 

- Ele só passa atividade, não explica... 

- Sim, porque eu já não entendo a matéria e também a questão do 

professor ensinar muito rápido, ou nem ensinar, não explicar direito, 

aquilo tudo já me fez não gostar mais ainda... 

- Mas o professor deveria ter várias formas de explicar, se não entendeu 

dessa forma, explica de outra forma... 

- O meu antigo professor, ele explicava da maneira mais fácil para todo 

mundo entender....Fazia uns três exemplos, a maneira fácil, médio, 

difícil... O Professor atual só faz a mais fácil e deixa a mais difícil para 

todo mundo se virar... 

 

Aprendizagem - Eu não me sinto tão inteligente, não. No caso da matemática, não é que 

eu sei...É só fórmula... Decoro fórmulas e faço. 

- Não sei. Acho que o fato de, na maioria das vezes, eu não conseguir 

resolver as questões, acho que já criei... 

- Na maioria das vezes não, eu não sinto vontade de estudar... 
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- Às vezes, quando eu não entendo com ele, aí eu vou atrás de Lelê ou de 

Neguinha, ou de qualquer pessoa que saiba explicar, aí eu entendo... 

- Bia disse que consegue entender mais com Lorrayne explicando [...] 

 

Há algumas peculiaridades no grupo de copesquisadoras. Nenhum aluno se propôs a 

participar, apenas as meninas. Das participantes, quase todas tinham uma relação conflituosa 

com a matemática. A Tantam disse que odiava a disciplina. Outras queriam se ver longe da 

matemática, como Tatá, Rê e Bia. Neguinha disse que começou a gostar bem pouco. Apenas 

Kaikai e Lelê declararam explicitamente que gostam de matemática, mas, apesar disso, Kaikai 

diz que não sabe a disciplina, apenas decora as fórmulas. Ela pretende prestar vestibular para o 

curso de Física, no qual será muito requisitada nos conhecimentos matemáticos. 

 

Sentimentos e perspectivas de futuro 

 

Observamos um sentimento de apreensão e incerteza em relação ao futuro, muito 

comum para um término de ciclo tão importante, como é o ensino médio, que suscita novos 

desafios, como a entrada no mercado de trabalho e/ou no ensino superior. Muitas falas 

indicaram medo de não conseguir entrar na faculdade ou não conseguir alcançar os objetivos 

profissionais. Outras, indicaram um sentimento de autodesvalia, relatado por membros como 

Tantan que, ao ser perguntada por que tem essa relação com a matemática, declarou que “não 

consegue”, e aponta “ter criado [um bloqueio]”, ou Rê, que declarou achar-se insuficiente. 

Podemos considerar que as falas pelas quais os temas “incerteza” e “medo” vieram à 

tona indicam uma posição de fronteira na qual se encontrava o grupo-pesquisador: no final de 

um ciclo de estudos, no fim do ano de 2019, na iminência de novos desafios, como o mercado 

de trabalho, formação acadêmica ou profissional e a necessidade de independência financeira. 

Estavam nas últimas semanas de uma condição singular: a de serem estudantes do 

ensino médio. Nessa posição de fronteira, as estudantes se deparam com situações limites nas 

quais têm a condição de transpô-las ou de acomodarem-se. Segundo Skovsmose (2008 apud 

TESSARO, 2018), o grau de estruturação de seus foregrounds – ou seja, o grau de abertura da 

visão para possibilidades futuras, o quanto cada uma se vê equipada com recursos suficientes e 

adequados para fazerem a travessia no futuro incerto – tem grande influência na qualidade do 

enfrentamento dos novos desafios. 

Não queremos ser adeptos de uma visão focalista da realidade e atribuir tantas 

consequências subjetivas apenas à qualidade da educação matemática. Há fatores humanos 

diversos e complexos que não caberia analisar nesta pesquisa. Porém, os dados evidenciam  
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uma relação conflituosa das copesquisadoras com a aprendizagem da matemática - seja de 

indiferença, de aversão, de autodesvalia – expressa recorrentemente em suas narrativas. 

 

Relação com a matemática 

 

No campo de diálogo do grupo-pesquisador, apesar das vozes em contrário, pudemos 

sentir um clima geral de descontentamento para com a disciplina, bem como outros 

sentimentos, quais sejam: a indiferença, a raiva (por não conseguir resolver questões) e a 

aversão (“quero a matemática bem longe de mim”; “espero não a utilizar”). Também foram 

evocadas memórias a respeito do quanto gostavam de matemática (muitas vezes identificavam 

este sentimento com o próprio professor/professora) e foram deixando de gostar, ou começaram 

a gostar “bem pouco”. 

Todas essas marcas apontam para a existência de uma relação conflituosa com essa 

disciplina, o que provoca um desejo de afastamento, de ressentimento, que poderá impactar 

(como em algumas falas é possível perceber) em uma interferência em suas vidas, em suas 

escolhas, pois, o “não querer” relacionar-se mais com esse conhecimento, implica abrir mão de 

alguns cursos, profissões, sonhos que se coadunam com a necessidade de conhecimento dos 

conteúdos de matemática.  

Apesar de sabermos que sempre existem fatores diversos e subjetivos, que também 

implicam na aprendizagem desses conteúdos, as falas apontam flagrantemente como esses 

(re)sentimentos estão relacionados com as práticas de ensino vivenciadas no processo de 

escolarização. 

 

O ensino da matemática 

Todos esses indicativos nos levam a uma questão emergente nos diálogos: a maneira 

como a matemática vem sendo ensinada:  

“[...] Se eu não gostar da explicação eu detesto a matéria...”   

“[...] É porque é só aquele professor explicando o assunto e passando atividade.” 

“[...] Ele só passa atividade, não explica...” 

“[...] porque eu já não entendo a matéria e também a questão do professor ensinar muito 

rápido, ou nem ensinar, não explicar direito, aquilo tudo já me fez não gostar mais ainda...”  

Tais expressões denotam descontentamento com as práticas de ensino de matemática 

vivenciadas em sala de aula.  É importante salientar que não queremos simplesmente tecer uma 
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crítica pontual à metodologia de ensino do professor de matemática. Sabemos que existe uma 

situação estrutural mais ampla que passa pela adoção e cobrança de ensino dos conteúdos 

curriculares por parte de organismos estatais e pelos próprios paradigmas adotados na formação 

acadêmica dos professores, como o paradigma da certeza (SKOVSMOSE, 2008, p.140) e do 

exercício (SKOVSMOSE, 2008, p. 15/16).  

Considerando as observações realizadas em sala de aula, podemos relatar que o 

professor cumpre bem sua missão de transmitir os conteúdos de matemática; de verificar a 

feitura dos exercícios e de avaliar tradicionalmente o aprendizado dos alunos.  

Neste ponto que reside, talvez, o maior problema: práticas no ensino de matemática que 

são socialmente estruturadas e aceitas, enraizadas, e não criticamente avaliadas e repensadas. 

Entrar na sala, abrir o livro, passar conteúdos e  exercícios; entrar na sala, abrir o livro, passar 

conteúdos e  exercícios; entrar na sala, abrir o livro, passar conteúdos e exercícios; prova; e 

todo o ciclo se repete... Um ensino sem espaço para o diálogo e para a escuta, sem espaço para 

a percepção das sensibilidades e para afetações, ressignificações, reflexões, complexificações. 

É nesse cenário que os afetos constituídos com a matemática se tornam desafetos; a 

partir de práticas como essas que as relações com o ensino de matemática são desgastadas e 

geram-se as aversões; com esse ensino que os sentimentos de medo, insegurança e incerteza 

são também constituídos/fortalecidos e a partir dos quais os sujeitos vão sendo também 

constituídos nas relações complexas de subjetivação.   

Dentro do barco, observamos que não são apenas as bagagens do passado e nem o mapa 

para o futuro os definidores do percurso, mas o quanto o mar está revolto no agora. “Agoras” 

materializados no espaço escolar onde há o ensino da disciplina de matemática que, como 

ondas, podem, insistentemente, abalar os foregrounds dos alunos.  

As bagagens das navegadoras (memórias da sua relação com a matemática), o mar 

revolto (a condição de aprendizagem que ora se encontram) e a direção do barco (perspectivas 

de futuro de utilidade e aplicação dos conhecimentos matemáticos), como estas situações tem 

influenciado na motivação da aprendizagem dos conteúdos matemáticos por parte das 

copesquisadoras? 

Fazendo o exercício de considerar o grupo pesquisador como um corpo, e analisando as 

ressonâncias que se apresentam em maior incidência na boca desse corpo, podemos dizer que 

sua bagagem em relação à matemática não traz boas lembranças, com tons de insuficiência ou 

de impotência; outras, são memórias de uma relação controversa, de inimizade - suas memórias 

não trazem empoderamento. Já no presente, no tempo em que a pesquisa aconteceu, podemos 

dizer que esse corpo sofre a incidência de uma educação com muitas características do que 
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Paulo Freire denominou de educação bancária (conteúdos não discutidos pelos alunos, 

prescritos por uma autoridade desconhecida e longínqua, escala de produção de conteúdos que 

não contemplam as singularidades e não relacionados com a vida prática) e que este ser coletivo 

vislumbra em seu futuro incertezas! O que podemos dizer é que aparentemente essa educação 

matemática não ensina esse ser a lidar com as incertezas e nem sequer lhes inspira esperanças. 

De acordo com as narrativas do grupo-pesquisador, podemos supor que a educação matemática 

praticada com a turma do terceiro ano A da Escola Aida Ramalho tende a despotencializar seus 

alunos (SKOVSMOSE, 2016), enfraquecendo seus foregrounds e, consequentemente, suas 

motivações de aprendizagem. 

Empregando os temas levantados por Skovsmose e Paulo Freire, podemos imaginar que 

um sujeito, se inserido numa condição social de vulnerabilidade, na qual convive com violência, 

preconceito, desigualdade, pode ter seus foregrounds arruinados49, destruídos ou amputados 

(SKOVSMOSE, 2018), o que leva a uma percepção de autodesvalia, como podemos perceber 

nas falas das copesquisadoras, que deixam transparecer elementos de situações-limites que 

consideram intransponíveis, inevitáveis, ao que lhe resta apenas adaptar-se50. Ainda, as 

narrativas permitem perceber elementos que denotem culpa pela sua própria situação de 

opressão ou sensação de não merecimento de lugar melhor, o que dificulta ações de superação 

das situações-limites. 

Buscando melhor pensar os questionamentos norteadores da pesquisa, seguimos para 

uma segunda etapa de estudos dos dados produzidos: o estudo transversal, no qual refletiremos 

sobre os confetos  e sobre o ensino de matemática para esse grupo pesquisador.  

4.2.2. Estudo transversal 

 

Encontramos um recurso para realizar o estudo transversal através dos personagens ou 

figuras conceituais expressas nas vozes das alunas do grupo-pesquisador. São o que Gauthier 

(2015) denomina confetos, já que trazem uma carga afetiva muito intensa em suas expressões. 

Vislumbramos vivências de uma educação matemática prescritiva, permeada de pontos 

de tensão capazes de reproduzir uma cultura de violência, posto que pode arruinar foregrounds 

(SKOVSMOSE, 2018) e produzir opressão (FREIRE, 1987). Divisamos, assim, um modelo de 

 
49 Foregrounds oferecem motivos para um estudante aprender e um foreground arruinado é um grande obstáculo 

para a aprendizagem. (BIOTTO FILHO, 2015, p.24) 
50 Segundo Freire, as situações-limites podem se apresentar aos homens como se “fossem determinantes históricas, 

esmagadoras, em face das quais não lhes cabe outra alternativa senão adaptar-se. Desta forma os homens não 

chegam a transcender as “situações-limites” e a descobrir ou a divisar, mais além delas e em relação com elas, o 

‘inédito viável’”. (FREIRE, 2005, p.108) 
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educação matemática gerador de violências – uma violência implícita, simbólica –, posto que 

pautada em uma educação influenciada por valores capitalistas, como o individualismo (a 

“maratona” de exercícios), a concorrência (julgar como “melhor” aquele que mais sabe), o 

exclusivismo (métodos de classificação/desclassificação), a condecoração (medalha ou 

parabéns aos vencedores) e o esquecimento dos perdedores (os ditos incapazes de aprender). 

Delinear esses aspectos é um trabalho importante, senão imprescindível, para 

concebermos uma Educação Matemática baseada no respeito e favorável a uma cultura de paz. 

Por isso, fazemos o exercício de “personificar”, “dar nomes”, e, de certo modo, por em 

evidência algumas violências diluídas nas relações de ensino vivenciadas por essas alunas que, 

de tão naturalizadas, não são vistas como violências. 

Relacionamos os seguintes personagens/imagens conceituais, hipotético-metafóricos, a 

respeito da percepção da matemática pelo grupo-pesquisador: 

 

- A inimiga  

 

Os processos pautados no individualismo e na competição podem gerar no sujeito a 

impressão de que esteja travando uma batalha, com aliados ou inimigos, estando estes últimos 

relacionados à ideia de fracasso. Quando relacionado ao ensino de matemática, cria-se, assim, 

uma tensão estrutural na relação com esse conhecimento escolar, fazendo com que muitos 

estudantes tenham a experiência das aulas de matemática como algo traumático, doloroso, feito 

apenas por obrigação. Na narrativa aqui apresentada, esse aspecto pode ser notado fortemente 

quando as alunas apontam para o não desejo de relacionar-se com a matemática, com a raiva e 

o sentimento de autodesvalia relacionados à não-resolução das questões, com o objetivo de não 

a utilizar em suas vidas, com a busca por uma graduação na qual não necessite lidar com esse 

conhecimento etc. Desse modo, muitos sujeitos, inclusive, criam uma relação conflituosa e de 

inimizade com a disciplina. Temos, aí, a matemática como inimiga. 

 

- A frustradora  

 

Quando o processo natural de “ser mais" é ofendido, tendo como consequência o 

arruinamento de foregrounds, esta energia pode resvalar para frustração, apresentando-se como 

atitude de violência, rebeldia, silêncio, indiferença. Situações de preconceito e desigualdade 

social, aceitos e reproduzidos na escola, e, mais especificamente, nas relações de ensino de 

matemática, podem forjar no estudante uma condição de autodesvalia, em que ele desacredita 
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das próprias capacidades, podendo enveredar-se no caminho do “ser menos”. Esse aspecto é 

fortemente perceptível na narrativa apresentada, quando a maior parte das alunas se mostram 

frustradas com a matemática. Consequentemente, as perspectivas de futuro ficam 

subdimensionadas, a visão de outras possibilidades ofusca-se nas brumas da incerteza, a 

motivação e a atitude são anuladas nas peias do sentimento de incapacidade e do não 

merecimento. Nesse sentido, temos a matemática como geradora de frustrações.  

 

- A alheadora  

 

Na chamada educação bancária (da matemática), naturalizamos o processo prescritivo 

sem nos preocuparmos para quem é essa matemática, quais as necessidades daqueles a quem 

esse conhecimento é ensinado. Antes de nos questionarmos “matemática para que” talvez fosse 

necessário questionarmos “matemática para quem?” e “matemática com quem?”.  

O alheamento se dá quando a estudante é impedida de compreender e gerenciar a sua 

relação com a aprendizagem dos conteúdos. Ela se vê sem opção, pois os assuntos são pensados 

e pré-determinados por uma entidade estranha à escola e ao aluno. Sua opinião não é 

considerada. Nos dados, isso é perceptível todas as vezes que as alunas não conseguiam 

compreender o que era tratado nos conteúdos, quando não percebiam uma relação dos 

conteúdos ensinados com suas vivências cotidianas, ou mesmo quando, “gostando da 

matemática”, a reduzem à memorização de fórmulas. Temos, por essas práticas, uma 

matemática produtora de sujeitos alheios quanto aos seus usos, sentidos e finalidades.  

 

- A envergonhadora  

 

Nesse mundo complexo, os saberes e não-saberes caminham juntos, mas deixamos de 

admitir, compreender e aceitar o não-saber como companheiro de jornada e guia. É feio, é 

vergonhoso não saber; é motivo de rebaixamento frente aos demais colegas e frente ao 

professor, principalmente quando atestado oficialmente pela avaliação. Começa-se a delinear 

um futuro sombrio para os incapazes do saber. Em nosso sistema classificatório de avaliação, 

muitos estudantes têm medo de ser desvalorizados ou até descartados, por isso, escondem os 

não-saberes ou têm uma postura de alienação da ignorância51. Essa personagem fica em 

 
51 “O educador, que aliena a ignorância, se mantém em posições fixas, invariáveis. Será sempre o que sabe, 

enquanto os educandos serão sempre os que não sabem. A rigidez destas posições nega a educação e o 

conhecimento como processos de busca.” (FREIRE, 1987, p.58) 
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evidência quando as alunas se classificam entre si como as que sabem/gostam e as que não 

sabem/gostam, ou ainda quando demonstram que gostariam de saber/fazer, mas, não 

conseguindo, ficam com a sensação de fracasso, ou ainda quando se sentem julgadas pelos 

professores por não conseguirem fazer algo. Essa é a matemática produtora de vergonha. 

 

- A enganadora 

 

Apesar de a sociedade admitir ser o ensino de matemática importante ou imprescindível 

no processo de escolarização, quantas vezes não desconfiam da utilidade daqueles 

conhecimentos, fórmulas, expressões, exercícios, para a vida real, para além do livro e da 

avaliação? Será que os conteúdos escolhidos por outras instituições (que não a própria escola 

ou os sujeitos que ali estudam) era mesmo o que os alunos necessitavam? Será que, em algum 

grau, não fomos enganados, tendo o nosso tempo sido aplicado em aprender conteúdos não 

utilizados ou que não validamos a sua importância? Será que não somos distraídos e deixamos 

de aprender os conteúdos verdadeiramente importantes para nós? E quais os conteúdos 

matemáticos verdadeiramente importantes para nós? Não deveríamos participar desta decisão? 

Será que a apatia ou rebeldia em aprender de certos estudantes não são reações decorrentes 

desta desconfiança? Uma sensação de engano acontece quando podemos entender que o tempo 

é tomado com o ensino prescritivo de conteúdos que não necessitamos (ou não reconhecemos 

a necessidade) impedindo de aprender o que julgamos necessário, seja em conteúdo, seja em 

práticas pedagógicas potencializadoras. Esse aspecto poderia enquadrar as situações 

vivenciadas pelas copesquisadoras como a perda do gosto pela matemática ao passo que essa 

perde o sentido, quando é ensinada de uma forma que os alunos não entendam, ou quando o 

professor explica de forma simples e cobra de modo complexo. Esses são processos de uma 

matemática que está ali para enganar. 

A partir de tudo isso, sentimos no dizer dessas estudantes, já cansadas pelas atividades 

de final de ano, que a matemática parece estéril e sufocante, uma experiência desagradável da 

qual pretendem fugir. Porém, vemos que é possível criar um outro campo de sentido, 

recuperando a condição da matemática de ser “companheira de vida”, fazendo sentido, tendo 

um encantamento, sendo interessante e significativa, assim como sugere Skovsmose (2014; 

2018), através dos Cenários de Investigação, dos trabalhos colaborativos de projetos e das 

Pesquisas de Campo, colocando em prática a ideia freireana de que ensinar não é transmitir 

conhecimentos, mas, sim, criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua 
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construção (FREIRE, 1996). Isso nos remete a necessidade de repensarmos nossas práticas de 

ensino, exige uma postura insubordinadamente criativa (D’AMBRÓSIO; LOPES, 2015). 

Observe-se que numa pesquisa sociopoética genuína, os dados da análise por 

categorização e os personagens aqui apresentados deveriam ser submetidos à apreciação dos 

copesquisadores, que poderiam concordar, discordar, alterar, adicionar mais informação, 

agregando valor as apreensões do pesquisador acadêmico, etapa que não foi possível cumprir. 

Por isso, dizemos que esta pesquisa é inspirada na sociopoética, e se não é possível cumprir 

todo o percurso, é possível fazer o exercício de reflexão das possibilidades, preparando o terreno 

para outras vivências em educação matemática, utilizando mais integralmente a metodologia. 

Desse modo, quiçá, favoreçamos a constituição e consolidação de foregrounds 

estruturados, quando os sujeitos consigam vislumbrar o inédito viável, perante situações-

limites, sentindo-se capazes de desenvolver ações para superá-las. Consideramos que essa 

liberdade em pensar e sonhar52 é importante para levantar possibilidades e hipóteses de como a 

educação matemática pode contribuir para a constituição de uma cultura de paz.  

 

Memorial 5 – O estudo transversal 

 

Este estudo pretende ser, segundo o Gauthier, integrador. Se houvesse a possibilidade 

de reunir suas amigas copesquisadoras, Alibrui apresentaria uma pessoa chamada 

“matemática”. Alibrui faria este estudo artisticamente, com colagens de revista até constituir 

este corpo matemática. E talvez o grupo-pesquisador pudesse auxiliar nas suas incertezas e 

apreensões: - Esta pessoa é má? Quem sustenta este corpo? Quem o produziu? Posso eu 

realmente acusar  esta formosa dama de: 

- Inimiga? 

- Provocadora de frustração? 

- Causadora de alheamento? 

- De lhes envergonhar? 

- De lhes enganar? 

 

 Qual (ou quais) a(s) qualidade(s) desta senhora (porque duas copesquisadoras falaram 

que gostam dela, afinal)? 

 
52 Skovsmose (2012) usa a expressão “sonhos em gaiolas” para transmitir a ideia de uma forma brutal de exclusão 

que “aprisiona” os sonhos dos excluídos e limita a sua visão de futuro. (SKOVSMOSE, 2012, Apud BIOTTO 

FILHO, 2015, P.127). 
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 Talvez o grupo elaborasse outro corpo, mais gentil (será?). Talvez estejamos vendo o 

que os homens desta época estão fazendo dela. Talvez consigamos, observando melhor, ver o 

seu coração e notar que ela é uma sábia antiquíssima... 

 No Aída existe o programa de tutoria. Alibrui imaginou em apresentar essa senhora, 

suas qualidades e defeitos para os professores, quem sabe para a coordenadora pedagógica, 

quem sabe para o professor que a ensina. Enfim, o que aflige Alibrui é a possibilidade destes 

ecos, mesmo que hipotético-metafóricos (mas com grande sentimento de realidade, pois 

pautado em declarações reais), não cheguem à escola, mesmo tendo sido gerados na escola. E 

quem na escola realmente se importaria com essa mera representação da matemática? Eis uma 

situação-limite de Alibrui. 

 Mas Alibrui fez chegar às copesquisadoras as suas formulações. Por uma questão de 

continuação dos sentidos produzidos. Por uma questão de amizade53... 

 

  

 
53 Usei o termo amizade no sentido da consideração e do cuidado que precisei ter em relação às copesquisadoras 

que se propuseram a realizar esta pesquisa, mesmo diante de tantas atribuições e obrigações de final de ano. Foi a 

vontade de retribuir o ato de bondade das alunos para com este pesquisador.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao chegarmos a um simbólico fim da pesquisa, cabe-nos inicialmente relembrar, mesmo 

que de modo breve, algumas das características que balizaram nossa caminhada até este ponto. 

Nesse sentido, remetemos ao estabelecimento de nosso objetivo geral, que era elaborar 

compreensões sobre as relações existentes entre a aprendizagem dos conteúdos matemáticos e 

os foreground de alunos de uma escola pública do ensino médio, em tempo integral, no 

município de Mossoró. Para alcançarmos este objetivo, buscamos verificar possíveis relações 

entre os backgrounds dos alunos com o significado que atribuem à aprendizagem dos conteúdos 

matemáticos; entender a percepção dos alunos a respeito das suas vivências no ambiente escolar 

com os conteúdos curriculares de matemática ensinados na sala de aula; e entender possíveis 

significados atribuídos à matemática escolar, mediante uma situação limite, a partir das relações 

vivenciadas no processo de ensino. Nos aportamos teoricamente em diferentes autores que 

tratam de uma humanização e criticidade do/no processo de ensino e nos inspiramos na 

Sociopoética para desenvolver nosso percurso metodológico. 

Muitas das questões já abordadas teoricamente nesta pesquisa tomaram corpo durante 

os dias de observação na escola Aida Ramalho e durante os encontros com as alunas do terceiro 

ano. Após as reflexões teóricas e reflexões a respeito da experiência do grupo, percebemos que 

parece viger, silenciosamente na educação escolar, mais nitidamente na educação matemática, 

uma cultura do alheamento. Alheamento de si, dos outros, numa adaptação apassivadora, 

descompromissada e reducionista do papel do conhecimento matemático. Alheamento de uma 

antiga ética de causa e efeito, relacionadas com a vida. E, curiosamente, foi com essa ética de 

vontade de descobrir os mistérios da vida, da natureza e do universo que os antigos filósofos 

produziram grande parte do conhecimento matemático. 

Afinal, quais os sentidos produzidos numa matemática que não emerge do papel e que 

é apresentada de maneira pouco criativa e que tem como única finalidade ser comprovada nas 

avaliações também teóricas? Qual sentido produzido por uma matemática que, após fechado o 

livro, perde a razão de ser? Qual o sentido de um aprender que não produz nenhum 

encantamento? Será que essa matemática não dificultaria o afã humanista de Paulo Freire de 

criar condições educativas para a produção de “seres para si”, de uma “escola para si”, de uma 

“sociedade para si”, de uma “vida para si”? 

Quanto às questões metodológicas concomitantes com o avanço do estudo da filosofia 

e metodologia da Sociopoética, buscamos sair da horizontalidade tão condicionada na nossa 

maneira de produzir conhecimento, e compreendemos, por respeito aos idealizadores dessa 
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metodologia, que não podemos chamar o nosso caminho de pesquisa sociopoética. Entretanto, 

muitas ideias surgiram a partir das impossibilidades sentidas nesses encontros como experiência 

piloto. Não conseguimos chegar a um nível de nos sentirmos produtores de conhecimento em 

tempo real. Havia uma super expectativa em relação ao pesquisador acadêmico, que também 

estava aprendendo a se posicionar dentro da pesquisa, dentro de um dispositivo, como é o grupo 

pesquisador. 

A partir da experiência com a instituição do grupo-pesquisador na Escola de Tempo 

Integral Aída Ramalho, pudemos conhecer as expressões de um coletivo formado por sete 

copesquisadoras. Em suas narrativas, elas evidenciaram anseios quanto ao futuro, suas relações 

conflituosas para com a aprendizagem dos conteúdos matemáticos, o auxílio das demais colegas 

para aprender colaborativamente. Salientamos a importância dada pelas alunas a este estudo 

informal e colaborativo, em que as alunas, por terem amizade umas com as outras, procuram a 

melhor maneira de a outra entender. Tecemos relações categóricas, a partir das narrativas das 

copesquisadoras, e relações transversais, trazendo indicativos da existência de pontos de tensão 

quanto às práticas prescritivas caracterizadas pelo paradigma do exercício, da certeza, e da 

forma geral de como o ensino do conteúdo de matemática é abordado naquela escola, pelo 

menos no período em que estivemos lá. 

Constituímos figuras metafóricas para denunciar práticas interpretadas por nós como 

reprodutoras de uma violência difusa que estavam presentes nas narrativas: a matemática como 

inimigo (competição, exclusão), a matemática como frustração (expressões de autodesvalia, 

sentimentos de insuficiência frente a situações-limite), a matemática como alheamento (falta de 

construção de significado na aprendizagem dos conteúdos), a matemática como vergonha 

(rebaixamento por não saber os conteúdos) e a matemática como engano (silenciamento a 

respeito da seleção significativa dos conteúdos matemáticos). Porém, divisamos as 

possibilidades de abertura de perspectivas, de abertura de gaiola54, ao defender uma educação 

matemática que considere as diferenças, bem como a consideração dos saberes/não-saberes que 

possam possibilitar a estruturação de foregrounds. 

Buscamos contemplar os objetivos desta pesquisa ao acionar as memórias do grupo-

pesquisador referentes às suas vivências com a aprendizagem matemática (background), que se 

mostraram predominantemente conflituosas, contribuindo para o desempoderamento das 

 
54  Metáfora utilizada por Ubiratan D’Ambrósio para afirmar que sair da gaiola, como sair das torres de 

marfim, não é fácil pois elas oferecem abrigo, alimentação, convívio, mas o preço por estes benefícios é alto: a 

liberdade. Para este educador, nós devemos “sair, voar, conhecer a realidade ampla e identificar problemas 

maiores, ver e ouvir de todas as fontes e voltar livremente” (D'AMBROSIO, 2013, apud D’AMBRÓSIO; LOPES, 

2015, p.15). 
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estudantes e influindo negativamente no desenvolvimento dos seus foregrounds; que o ambiente 

na sala de aula e a maneira de se ensinar matemática recupera o passado da tradição 

conservadora e que este ambiente tem forte relação com a estruturação (ou não) de foregrounds 

e a consequente (des)motivação dos alunos para aprenderem os conteúdos de matemática. 

Escutamos as narrativas das copesquisadoras e concluímos que há necessidade de abertura do 

diálogo numa relação de educação matemática marcada pela prescrição. 

Entendemos ser a relação do aluno com o ato de aprender matemática uma arte delicada, 

pessoal, entrecortada por sentimentos, memórias e crenças. O importante é que todos sejam 

acolhidos na aventura do conhecimento, não se sentido envergonhados por não saber o quanto 

ou como os outros. E que, antes de tudo, independente do grau de compreensão de cada um, os 

estudantes percebam o “motor contínuo” do conhecimento: interno, pessoal, positivo, capaz de 

fazê-los crescer cada vez mais e mais! É o perceber da sua relação íntima com o conhecimento, 

admitindo e aceitando suas fragilidades e potencialidades, que fará com que o aluno tome em 

suas mãos a arte de aprender, tornando-se um artesão de si mesmo e esvaziando desse processo 

a tensão interna geradora de incompreensão e violência, fortalecendo a predominância da 

compreensão e da paz. 
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APÊNDICE 

 

QUADRO PROJETADO COM AS ATIVIDADES PROPOSTAS PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA COM BASE NA SOCIOPOÉTICA (Proposta que 

não foi possível ser desenvolvida). 

 

Título da pesquisa Foregrounds e objetivos de aprendizagem na Educação Matemática: 

narrativas de estudantes em uma Escola de Tempo Integral no 

município de Mossoró/RN 

Sujeitos da Pesquisa Alunos do terceiro ano da Escola de Tempo Integral Aida Ramalho – 

08 alunos 

Objetivo geral Elaborar compreensões sobre as relações existentes entre a 

aprendizagem dos conteúdos matemáticos e os foreground de alunos 

de uma escola pública do ensino médio, em tempo integral, 

localizada numa região periférica do município de Mossoró 

Objetivos específicos 1) Verificar possíveis relações entre os backgrounds dos alunos com 

o significado que atribuem à aprendizagem dos conteúdos 

matemáticos;  

2) Entender a percepção dos alunos a respeito das suas vivências no 

ambiente escolar de turno integral e a respeito dos conteúdos 

curriculares de matemática ensinados na sala de aula;   

3) Entender possíveis significados atribuídos à matemática escolar, 

mediante uma situação limite, a partir das relações vivenciadas no 

processo de ensino. 

Perfil  Autoavatar como instrumento-guia para a produção de dados. 

 Produção coletiva do conhecimento – Grupo pesquisador. 

 Sujeitos copesquisadores, conscientes da sua produção.  

 Narrativas autobiográficas. 

Campo teórico-

metodológico 

Sociopoética 

Educação Matemática Crítica 

Local Em sala/biblioteca/pátio da Escola Aida Ramalho/outro local a ser 

definido com o grupo 

Data Março/abril 2020 

 

Atendimento dos objetivos 

 

Utilizando atividades com abordagem sociopoética, queremos saber: (1) como os sujeitos da 

pesquisa se percebem? Suas histórias de vidas e backgrounds (2) Como se percebem no contexto 

de aulas (3) Se a escola influencia na constituição dos foregrounds dos pesquisadores?  (4) Como 

percebem seus foregrounds? (5) Quais suas expectativas de futuro? O que a disciplina de 
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matemática pode ou não auxiliar nesta expectativa? (6) Como seus foregrounds influenciaram 

na motivação de aprendizagem, e em especial, na apreensão dos conteúdos matemáticos? (7) 

Qual a influência da  dinâmica escolar na estruturação dos foregrounds dos alunos? (8) Quais 

suas perspectivas ante a conclusão do ensino médio? 

 

Referenciais Teóricos 

 

Na medida em que os homens, simultaneamente refletindo sobre si e sobre o mundo, vão 

aumentando o campo de sua percepção, vão também dirigindo sua “mirada” a “percebidos” 

que, até então, ainda que presentes ao que Husserl chama de “visões de fundo”, não se 

destacavam, não estavam “postos por si”. 

 

Desta forma, nas suas “visões de fundo”, vão destacando percebidos e voltando sua reflexão 

sobre eles. 

O que antes já existia como objetividade, mas não era percebido em suas implicações mais 

profundas e, às vezes, nem sequer era percebido, se “destaca” e assume o caráter de 

problemas, portanto, de desafio. 

A partir deste momento, o “percebido destacado” já é objeto de admiração dos homens, e, como 

tal, de sua ação e de seu conhecimento. (FREIRE, 2005, p. 82) 

 

Perceber a visão dos educandos sobre o próprio ato de aprender os conteúdos de matemática, 

como aprende e para que aprende, e a influência – consciente ou inconscientemente – da sua 

narrativa de vida em suas intenções de aprendizagem é o fio condutor desta investigação. 

(Facilitador) 

 

1) Verificar possíveis relações entre os 

backgrounds dos alunos com o significado que 

atribuem a aprendizagem dos conteúdos 

matemáticos;  

 

 Narrativas autobiográficas baseadas na 

confecção do autoavatar  

 1º encontro – quem sou eu? 

 2º encontro – memórias da minha relação 

com a matemática. 

 

2) Entender a percepção dos alunos a respeito 

das suas vivências no ambiente escolar de turno 

integral e a respeito dos conteúdos curriculares 

de matemática ensinados na sala de aula; 

 3º encontro – minha vida na ETI Aida 

Ramalho. 

 4º encontro – situação de fronteira: eu e as 

questões de matemática. 

 

3) Compreender a relação entre motivação de 

aprendizagem dos conteúdos matemáticos e os 

foregrounds dos alunos. 

 

 5º encontro – Memória dos projetos com 

sonho e pós-médio. 

 6º encontro – Situação de fronteira: a 

minha perspectiva de futuro e o 

aprendizado dos conteúdos de 

matemática. 
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1º ENCONTRO: QUEM SOU EU? 

 

Objetivo relacionado: 1) Verificar possíveis relações entre os backgrounds dos alunos com 

o significado que atribuem a aprendizagem dos conteúdos matemáticos;  

Questões-guias: 

1. Como construo o sentimento de “mim mesmo” e como represento minha autoimagem? 

Que memórias evoco espontaneamente de mim mesmo (narrativas de si mesmo, histórias 

de vida)? 

2. Quais memórias trago a respeito das vivências escolares e não-escolares com a 

matemática e seus temas?  

3. Como me percebo enquanto jovem e enquanto estudante, concluinte do ensino médio? 

 

Atividades Observação 

Apresentação dos 

copesquisadores 

Instituição do grupo-

pesquisador 

 Dispositivo em círculo 

 Local: sala de aula/biblioteca/outro local. 

Dinâmica 01  Relaxamento 

 Passar a música “Me revelar” de Zélia Duncan 

 Analisar as dimensões evocadas pela música: estética, gostos, 

sentimentos, medos, desejos, amores, tempo, memórias, 

esquecimentos... 

 

Dinâmica 02 

Dinâmica do espelho 
 Passar uma caixinha entre os copesquisadores com um 

espelho colado dentro. 

 cada copesquisador vai abrir e buscar revelar algo desta 

pessoa 

 

Dinâmica 03 

Confecção do avatar 
 Conscientes das revelações que vieram à tona sobre nós 

mesmos e demais pesquisadores... 

 Com o material disponível na caixa, confeccionaremos uma 

representação de si mesmo. (na caixa haverá exemplos, 

inspirações de algumas representações). 

 

Dinâmica 04  Apresentar sons de crianças/bebês e narrar o seu nascimento.  

 Trazer o que de mais essencial de cada um  pode estar 

representado no avatar (questão pessoal, interna, sem falas 

externas). 

 Cada um dos pesquisadores vai falar da experiência, do seu 

sentimento em relação às dinâmicas e em relação a confecção 

do avatar. 

  

2º ENCONTRO: MEMÓRIAS DA MINHA RELAÇÃO COM A MATEMÁTICA. 

 

Objetivo relacionado: 1) Verificar possíveis relações entre os backgrounds dos alunos com o 

significado que atribuem a aprendizagem dos conteúdos matemáticos;  

Questões-guias: 

(1) Como o contexto familiar, a relação com o meu lugar (cassa, vizinhança, comunidade) 

e a relação com as pessoas podem ter influenciado na minha experiência com relação à 

matemática? 
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(2) Como percebo minha trajetória enquanto aprendedor de matemática? 

(3) Quais memórias trago das suas vivências de aprendizagem com os conteúdos de 

matemática. 

 

Atividades Observação 

Apresentação dos 

copesquisadores/instituição do 

grupo-pesquisador 

 

 Acolhimento e assentamento 

 

Dinâmica 01  Música: (?) relaxamento deitados no chão 

 Depois faremos uma rápida partilha da experiência 

 Cada um pega o avatar e cada um vai contar uma história que 

aconteceu com este boneco(a)..uma história de si, uma 

memória relacionada a conteúdos de matemática, seja no 

ensino fundamental menor, do sexto a nono, já no ensino 

médio, seja com alguém ensinando os conteúdos de 

matemática em casa...algo que marcou sua relação com a 

matemática... 

 

Dinâmica 02 

 
 Depois que cada um(a) ouviu as histórias, vamos socializar 

o que achou de importante nas histórias dos outros bonecos, 

o que seu boneco sentiu... 

 

Dinâmica 03 

Criar dinâmica 

 

 O que ficou destas memórias que o boneco traz até hoje, e 

que ecoa toda vez que você abre o livro de matemática, toda 

vez que você se depara com uma questão de matemática? 

  

3º ENCONTRO: MINHA VIDA NA ETI AIDA RAMALHO 

 

Objetivo relacionado: 2) Entender a percepção dos alunos a respeito das suas vivências no 

ambiente escolar de turno integral e a respeito dos conteúdos curriculares de matemática 

ensinados na sala de aula; 

 

Questões-guias: 

(1) Qual a influência da  dinâmica escolar na estruturação dos meus foregrounds? 

(2) Qual a percepção que tenho da dinâmica de tempo integral na escola Aida Ramalho? 

Como me relaciono com isso? 

(3) Como percebo o ensino dos conteúdos matemáticos quanto ao tipo de conteúdo, a carga-

horária, metodologia de ensino, etc. 

 

Atividades Observação 

Apresentação dos 

copesquisadores/instituição do 

grupo-pesquisador 

 

 Acolhimento e assentamento 

 Relaxamento 

Dinâmica 01  Fazer uma representação artística (desenho, pintura) de cada 

ator importante dentro da escola 

 Fazer uma representação dos ambientes e experiências do 

cotidiano da escola 
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Dinâmica 02 

 

Trazer maquiagem/material de 

pintura 

 

 Teatro do oprimido...cada um dos participantes “encarnará” 

os atores que julgar importante/marcante na sua vivência na 

ETI Aida Ramalho. 

 Através dos nossos avatares vamos socializar o que sentimos 

dinâmica 01 e 02 

 

  

4º ENCONTRO: SITUAÇÃO DE FRONTEIRA – EU E AS QUESTÕES DE 

MATEMÁTICA 

 

Objetivo relacionado: 2) Entender a percepção dos alunos a respeito das suas vivências no 

ambiente escolar de turno integral e a respeito dos conteúdos curriculares de matemática 

ensinados na sala de aula; 

Questões-guias: 

(1) Como a crença/não crença em mim influencia na minha capacidade de resolução de 

questões de matemática? 

(2) Como a estruturação dos meus foregrounds estão influenciando/influenciaram na minha 

motivação de aprendizagem, e em especial, na apreensão dos conteúdos matemáticos?  

(3) Qual o meu sentimento quando estou diante de resolução de questões matemáticas? (O 

que penso? Sinto-me seguro/inseguro? Por quê? Como percebo a utilização dos 

conteúdos de matemática em minha vida?) 

(4) Quando não consigo uma questão, o que passa pela minha cabeça? Por que não consigo? 

Quais as questões envolvidas além do conhecimento instrumental dos temas da 

matemática? 

(5) Qual a importância de se resolver uma questão de matemática para mim?  

 

Atividades Utilizar questões do livro didático utilizado em sala de aula 

Dinâmica 01 Baseado no conteúdo do livro didático, aplicar um pequeno 

teste (01 questão) com os copesquisadores e colher suas 

impressões. 

 

Dinâmica 02 

 
 Após o teste, investigar juntamente com os pesquisadores, 

porque se conseguiu/não conseguiu resolver as questões. 

Quais as memórias e sentimentos evocadas? Elaborar uma 

dinâmica para chegar a esta produção. 

 Partilhar as próprias percepções e escutar a dos outros 

(avatar). O que me veio ao sentimento, à memória? 

 

Dinâmica 02  Escrever num papel, em poucas palavras, as 

sensações/memórias evocadas com a resolução da questão 

 Distribuir balões grandes com as copesquisadoras/colocar o 

papel dentro e enchê-los. 

 Pintar o “rosto” dos balões, personalizá-los, identificá-los 

artisticamente. 

 Abraçar o balão sentindo o que colocou dentro dele 

 Depois jogar os balões para cima, sendo que cada um pega 

um balão diferente. 

 Em círculo, cada um vai tentar adivinhar o que tem de 

sentimento/memória dentro daquele balão. 
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 A dona/dono do balão se pronuncia se a pessoa acertou ou 

não. 

 Colher os papéis/registrar as impressões em toda a dinâmica 

 

  

5º ENCONTRO: MEMÓRIA DOS PROJETOS DOS SONHOS E PÓS-MÉDIO. 

 

Objetivo relacionado: 3) Observar a relação entre motivação de aprendizagem dos alunos 

para com conteúdos matemáticos e seus foregrounds. 

Questões-guias: 

(1) Como estão estruturados meus foregrounds? 

(2) Quais minhas expectativas de futuro? 

(3) Qual a influência da  dinâmica escolar na estruturação dos meus foregrounds? 

(4) Como meus foregrounds estão influenciando na motivação de aprendizagem, e em 

especial, na apreensão dos conteúdos matemáticos? 

(5) Quais as minhas perspectiva de futuro?  

 

Atividades  

Dinâmica 01  Relaxamento/ fazer mentalização/condução dos 

copesquisadores ao futuro (2030) 

 Correspondência para meu avatar (de mim para mim 

mesmo) 

Sou eu no futuro, enviando uma carta para meu avatar, 

informando como estou, pessoal e profissionalmente, quais as 

lembranças ainda tenho do AIDA? O aprendizado no ensino 

médio está me sendo útil no futuro? Para que estão me 

servindo os conhecimentos matemáticos que adquiri... 

 Como está a realização daquele sonho que eu representei 

no projeto dos sonhos? 

 Um conselho para meu avatar... 

 

Dinâmica 02 

 

Estão dispostos a lerem a carta de vocês para vocês mesmos? 

O que meu avatar sentiu ao escrever esta carta? Quais os 

sentimentos, lembranças? 

 

  

6º ENCONTRO: CONTRA ANÁLISE 

(1) Apresentação dos resultados obtidos/ sínteses/interpretações do trabalho escrito pelo 

facilitador 

(2) Produção de crítica/contribuições dos copesquisadores (pode ser em formato artístico) 

(3) Buscar os estranhamentos/críticas para evitar a tendência de conformidade passiva 

(4) Coleta de todas as contribuições para a socialização/apresentação dos trabalhos 

(5) Estimular escrita do memorial de cada avatar (em substituição ao diário de itinerância) 

 

 


